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Dny práva 2016

Days of Law 2016
Jiří Valdhans*
Konference Dny práva se konala v letošním roce již podesáté. Za dobu své existence
se zařadila mezi největší právnické konference v České republice. Myšlenka celofakultní
konference byla prosazena před deseti lety nově nastupující děkankou prof. Naděždou Rozehnalovou. Důvodem byl předpoklad, že vědecká spolupráce nemůže a nebude fungovat
pouze na institucionalizované bázi, ale zejména díky fungujícím interpersonálním vazbám.
Konference Dny práva prošla za svých 10 let vývojem. V době, kdy jsou dokončovány
sborníky z posledního ročníku (tj. během následujícího jara), jsou zahajovány organizační práce na dalším ročníku. Katedry volí téma pro své sekce, formulují anotace vysvětlující tematické zaměření. Pro potřeby konference byl vytvořen a zprovozněn konferencí
systém, který mohou využít i jiné konference pořádané na fakultě a je využíván i pro jiné
komerční – seminářové – aktivity. Do ekonomické stránky organizování konference jsou
zapojeny i univerzitní nástroje, jako je Obchodní centrum, které umožňuje automatizovanou administraci řady procesů.
Počet účastníků již tradičně dosahoval pětistovku přihlášených účastníků. První den
konference pro ně bylo připraveno její oficiální zahájení. Vzhledem k jubilejnímu charakteru tohoto ročníku byl jeho součástí krom tradičního vyhlášení výherců soutěže Ius
et Societas také křest nové knihy dlouholetého pedagoga Právnické fakulty MU, známého profesora obchodního práva a v neposlední řadě úspěšného autora právnických
povídek profesora Petra Hajna s názvem Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani
tak. Křtu se s nonšalancí a vtipem ujal žák pana profesora Hajna, jeho nástupce na postu
vedoucího katedry obchodního práva, profesor Josef Bejček. Na oficiální zahájení konference plynule navázal úvodní raut a již neformální program s hudebním doprovodem.
Hlavním konferenčním dnem byl pátek, kdy se odehrávalo jednání ve všech sekcích, kterých bylo letos rekordních třináct. Některé katedry (mezinárodního a evropského práva,
finančního práva a národního hospodářství) garantovaly sekcí více, jiné katedry se naopak tematicky propojily (katedry občanského práv a obchodního práva nebo katedra
finančního práva a národního hospodářství s katedrou teorie práva).
Právě sekce kateder občanského práva a obchodního práva v letošním roce vybočovala
ze zaběhnutých zvyklostí ve smyslu způsobu prezentace jednotlivých témat. Zatímco
všechny ostatní sekce využily klasické schéma postupných přednesů na sebe navazujících
příspěvků jednotlivými autory provázených diskuzními bloky, sekce těchto dvou kateder
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s tématem právního jednání zvolila formát jiný. Byl zvolen formát tří panelů, v rámci
nichž byly prezentovány vždy jeden hlavní stěžejní referát následovaný koreferáty vybraných panelistů. Ostatní účastníci sekce se zapojovali v rámci diskuzních bloků, které
následovaly po přednesu referátu a koreferátů.
Sekce katedry dějin tradičně přináší témata, která mají sice hluboké historické kořeny,
nicméně s přesahem do aktuální právní praxe. Problematika právního obyčeje mezi taková témata rozhodně patřila i v letošním roce.
Oblast finančního práva rozhodně nepatří v České republice ke stabilním právním odvětvím. Jedna ze sekcí garantovaných katedrou finančního práva a národního hospodářství byla věnována rekodifikaci daně z příjmu. Druhá sekce, kterou tato katedra otevřela
společně s katedrou teorie práva, byla věnována osobě prvorepublikového ministra financí, guvernéra Národní banky Československé, prvního rektora Masarykovy univerzity, děkana této fakulty a rektora Karlovy univerzity, prof. Karla Engliše.
První ze tří sekcí katedry mezinárodního a evropského práva se zabývala problematikou
nekalé soutěže a nekalých soutěžních praktik, respektive jakým způsobem unijní úprava
ovlivnila českou úpravu. Druhá sekce oborově náležející k mezinárodnímu právu soukromému zvolila v letošním roce obecnější téma autonomie vůle stran ve vztazích s mezinárodním prvkem. Příspěvky se proto týkaly jak oblasti kolizní, tak oblasti procesní,
tedy jak problematiky volby práva a různých způsobů jejího omezení, tak problematiky
prorogace. Zcela aktuální téma řešila třetí sekce této katedry, a to skončení mezinárodního závazku výpovědí či rozvázáním a vystoupení z mezinárodní organizace – se zvláštní
pozorností „Brexitu“.
Environmentální témata jsou vzhledem ke stavu stávajícího světa stále důležitější. Katedra
práva životního prostředí proto zvolila pro letošní rok téma kontrolních mechanismů při
prosazování ochrany životního prostředí. Sekce správního práva byla v letošním roce věnována ohlédnutí za deseti lety účinnosti správního řádu, a to pohledem soudní judikatury.
I přesto, že mezi kontinentálními a anglosaskými právními systémy existují zřetelné rozdíly, neznamená to, že se vzájemně tyto systémy nemohou inspirovat. Katedra trestního
práva pro svoji sekci proto zvolila téma mezí a možností inspirace trestního řízení angloamerickými prvky. Spojení s problematikou trestního práva v letošním roce využila také
katedra ústavního práva. Účastníci této sekce totiž řešili problematiku ústavněprávních
aspektů v trestním řízení.
Třináctou sekcí otevřenou v rámci letošních Dnů práva ovládalo téma aktuálních otázek
práva duševního vlastnictví. Témata prezentovaná v sekci variovala od vědeckého výzkumu jako omezení práv duševního vlastnictví, přes nekalosoutěžní aspekty vybraných
chráněných označení, až po zajímavou problematiku daňových aspektů veřejných licencí.
Stejně jako v předcházejících letech budou v rámci Dnů práva 2016 vydány z jednotlivých sekcí písemné výstupy, typicky v podobě recenzovaného sborníku. Všechny výstupy bez ohledu na formu budou k dispozici nejenom účastníkům konference, ale široké
odborné veřejnosti prostřednictvím open-access přístupu na vědeckém webovém portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (http://science.law.muni.cz).

