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X. Annual International Scientific Conference
of PhD Students and Young Scientists The Milestones
of Law in the Area of Central Europe 2016
Marcela Lukášová,* Zdeněk J. Skupin**
Ve dnech 10. až 12. března 2016 se pod záštitou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Kancelárie Národnej Rady Slovenskej Republiky pořádal jubilejní
10. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Konference proběhla v prostorách ÚZ NR SR Častá-Papiernička.
Letošní ročník je možné označit s ohledem na počet účastníků jako výjimečný, jelikož
překročil hranici sto dvaceti přihlášených účastníků. Ze zájmu je patrné, že konference
představuje etablované fórum pro setkání jak právních teoretiků, tak právních praktiků.
Studentům tak poskytuje možnost vytvořit si cenné kontakty s kolegy z jiných právnických fakult a institucí a především s odborníky z praxe.
Letošní rok byla konference rozprostřena do tří dnů. Již první den po oficiálním zahájení
proběhla některá jednání v odborných sekcích. Den byl následně zakončen neformální diskuzí a prohlubováním profesních vazeb. Páteční den byl, od dopoledních hodin
do pozdních odpoledních hodin, věnován jednáním ve zbylých sekcích. Po vyčerpávajících odborných diskuzích byl připraven pro účastníky kulturní program v podobě
poznávacího výletu do přilehlé vinařské oblasti. Večer byl pak věnován neformální společenské recepci, při které bylo možné utužovat mezifakultní a mezioborové přátelské
vztahy. Sobotní ráno proběhlo v duchu ohlédnutí se nad vydařenou konferencí a prostor
byl věnován i úvahám o tématech sekcí příštího ročníku.
Každoročně jsou na konferenci probírána aktuální témata z oblasti práva a právní vědy,
která letos byla rozdělena do třinácti sekcí, přičemž rokováno bylo ve třech jazycích –
slovenština, čeština a angličtina. Čtvrteční den byl věnován sekcím z oblasti finančního
práva, mezinárodního práva soukromého, mezinárodního práva veřejného, pracovního
práva a správního práva.
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Zprávy z vědeckého života

Sekce finančního práva se zabývala tématem „Špecifické kontrolné mechanizmy vo finančnom práve“ (garant doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.). Obsahy příspěvků se týkaly zejména nové právní úpravy v zákoně o finančnej kontrole, aktuálních změn v daňové legislativě či kontrolních mechanismů činnosti bank.
Předmětem sekce mezinárodního práva soukromého byl „Vplyv práva EÚ na medzinárodné právo súkromné“ (garant doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.). Příspěvky se zaměřovaly
příkladmo na uznání osobního statutu v právu EU, na procesněprávní aspekty ochrany
soukromí v prostoru internetu nebo na zásady evropského smluvního pojišťovacího
práva.
V sekci mezinárodního práva veřejného bylo probíráno téma „50. výročie prijatia Medzinárodných paktov o ľudských právach (1966) – aktuálne problémy tvorby a aplikácie medzinárodného
práva v oblasti ochrany občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv“ (garant
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc). Jednotlivé příspěvky se týkaly dosažených úspěchů
na poli lidských práv za posledních padesát let, zejména v kontextu současné mezinárodní situace.
Téma „Súdna ochrana práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov“ (garant doc. JUDr. Ján
Matlák, CSc.) bylo předmětem sekce pracovního práva. Příspěvky se zabývaly širokou
škálou pracovněprávní problematiky vztahující se k soudní ochraně. Účastníci rokovali
například nad tématy ochrany zaměstnanců a jejich osobních údajů, nových zásad pracovněprávních sporů či rozhodčí doložky v pracovní smlouvě.
Velký počet řečníků přednášelo své příspěvky v sekci správního práva nesoucí název
„Správne súdnictvo na križovatke zmien“ (garant doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.). Zaměřovaly se zejména na význam správného súdného poriadku a soudního řádu správního, na postavení dotčené veřejnosti v těchto právních předpisech, ale i na mimořádné
opravné prostředky v soudním správním procesu.
V páteční den své příspěvky přednášeli řečníci ze sekcí evropského práva, občanského
práva, obchodního práva, práva duševního vlastnictví, římského práva a právních dějin,
teorie práva, trestního práva a ústavního práva.
Sekce evropského práva nesla téma „Respect of national identity of member states vs loyalty
and fulfillment of obligations as principles of European integration“ (garant Ing. Mgr. Ondrej
Blažo, PhD.). Jednalo se o jedinou sekci, jejíž rokovací jazyk byl anglický. Příspěvky
se zaměřovaly na problematiku harmonizace unijního práva s vnitrostátními právními
řády ve vztahu k aktuálním tématům řešených jednotlivými členskými státy.
„Právo na spravodlivý proces“ (garant doc. JUDr. Marek Števček, PhD.) bylo tématem sekce
občanského práva. Zde jednotliví řečníci prezentovali své příspěvky týkající se především problematiky spotřebitelského práva, zásad soukromého práva a opravných prostředků v civilním procesu.
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V sekci obchodního práva se odborníci zabývali tématem „Spoločnosť v kríze“ (garant
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.). Jejich příspěvky probíraly vliv úpadku společností
na její kapitál a vlastní zdroje.
Předmětem sekce práva duševního vlastnictví bylo téma „Prínos nového autorského zákona“ (garant Mgr. Martin Daňko, PhD.). Zde byly probírány nejvýraznější změny vážící
se k přijetí nového slovenského autorského zákona, zejména problematika licenčních
smluv a výhradních majetkových práv autora.
Náplní sekce římského práva a právních dějin byla dvě témata „Vývoj procesných pravidiel a princípov“ a „Osoby a osobnosti v právnych dějinách“ (garant doc. JUDr. Matúš Nemec,
PhD.). K prvnímu tématu se vztahovaly příspěvky rozebírající vývoj základních procesních zásad, například zásadu legality, oportunity, bona fides a aequitas. Mezi probíranými
osobnostmi pak zazněla jména jako Štefan Verböczy, Vasil Biľak a nebo Vojtech Tuka.
Teoretickou otázku absence svobodné vůle a její důsledky zkoumala sekce teorie práva
nesoucí název „Slobodná vôľa a právny úkon“ (garant doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.). Vedle
toho byl prostor věnován i tematické judikatuře.
„Trestnoprávna zodpovednosť právnických osob“ (garant prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.) představovala z pohledu přihlášených příspěvků nejpočetnější sekci zaměřenou na aktuální problémy nového slovenského zákona o trestnej zodpovednosti právnických osob.
Sekce se účastnila řada českých odborníků, kteří svým slovenským kolegům předkládali
zkušenosti, klady a zápory s českým modelem trestněprávní odpovědnosti právnických
osob. Mimo to bylo zajímavým doplněním i srovnání s německou a rakouskou právní
úpravou.
Poslední páteční sekce nesla název „Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky – dopady najnovších rozhodnutí na právnu teóriu a prax“ (garant doc. JUDr. Peter Kresák,
CSc.). Široce pojaté téma ústavněprávně zaměřené sekce umožňovalo řečníkům rozebírat rozsáhlé oblasti rozhodovací praxe Ústavního soud Slovenskej republiky. Například
se ve svých příspěvcích dotkli problematiky jmenování soudců, ústavního přezkumu
rozhodčích nálezů nebo kybernetické bezpečnosti Slovenské republiky.
Studenti Masarykovu Univerzity Právnické fakulty se aktivně účastnili pěti sekcí, a to sekce mezinárodního práva veřejného, práva obchodního, práva římského a právních dějin,
správního práva a sekce trestního práva. Za zmínku také stojí, že v sekci trestního práva vystupovali jako spolugaranti doc. JUDr. Věra Kalvodová, Ph.D., doc. JUDr. Marek
Fryšták, Ph.D. a doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. a v sekci správního práva jako spolugarant působil JUDr. Lukáš Potěšil Ph.D. Právnická fakulty Masarykovy univerzity tak
měla značné zastoupení a díky tomu zásadně přispěla k vědeckému obohacení všech
účastníků.

