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Weyrovy dny právní teorie 2016

Weyr‘s Days of Legal Theory 2016
Martin Hapla*
V prvním červnovém týdnu se v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity
konala konference Weyrovy dny právní teorie 2016. Tato akce zorganizovaná místní
Katedrou právní teorie tak úspěšně navázala na loňský Weyrův den právní teorie. Změna jejího názvu je přitom odrazem jejího nového dvoudenního formátu, díky kterému
se podařilo poskytnout nejen více časového prostoru více než třem desítkám vystupujících, ale umožnit i podrobnější diskuze nad rozebíranými tématy.
Konference byla zahájena dne 2. června 2016 úvodním slovem vedoucího pořádající katedry Miloše Večeři, po němž následoval křest reprintu Weyrovy Teorie práva vydaného
zásluhou nakladatelství Wolters Kluwer a pečlivé ediční práce Ondřeje Horáka z Katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Role kmotry této významné publikace se ujala děkanka hostitelské fakulty Markéta Selucká. Poté následovalo společné konferenční jednání na téma Ústavněprávní hodnoty
a metafyzika, které bylo zahájeno referátem Jana Kysely, vedoucího Katedry politologie
a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu tří konferenčních
panelů následovala zajímavá vystoupení Michala Šejvla, Marka Káčera, Maxima Tomoszka, Mariana Kokeše, Ondřeje Preusse, Pavla Ondřejka a Karla Šimky. Z řad akademických pracovníků hostitelské právnické fakulty dále přednesli svá vystoupení Ladislav
Vyhnánek, Libor Kyncl a Martin Hapla. Zazněla tak tematicky pestrá paleta příspěvků věnující se hlubším teoretickým zkoumáním lidských práv, principu proporcionality i politického působení vysokých českých soudů. Největší pozornost však vzbudila
problematika ústavních hodnot, která byla reflektována celkem ve čtyřech příspěvcích,
a to nejen v obecné rovině, ale například též ve vztahu k autonomii vůle v právním jednání v soukromém právu.
Dne 3. června 2016 probíhalo zasedání ve dvou paralelních sekcích. Pokračující jednání
v sekci Ústavněprávní hodnoty a metafyzika bylo toho dne zahájeno referátem Borise
Baloga, po němž následovalo množství (zejména doktorandských) příspěvků vztahují*
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cích se k různým aspektům lidských práv a lidské důstojnosti. Opět zazněla i řada pozoruhodných úvah o testu proporcionality. Současně s tím byla otevřena již tradiční sekce
Aktuální problémy právní teorie, která tentokrát obsahovala řadu referátů věnujících
se nejčastěji různým otázkám právní interpretace a argumentace. Kromě mnoha účastníků z různých českých a moravských právnických fakult, vystoupilo též několik kolegů
ze Slovenska, například Ján Cuper či Rudolf Kasinec. Konference byla uzavřena závěrečnými slovy moderátora posledního konferenčního panelu Lukáše Hloucha.
Celé akce se v průběhu obou dnů zúčastnilo na více než šest desítek účastníků, a to nejen
z řad akademiků působících na univerzitách v České, Slovenské a Slovinské republice,
ale také z řad právních praktiků, zpravidla soudců a jejich asistentů. Potěšující byl i zájem participovat na jejím průběhu ze strany různých veřejných i soukromých subjektů, ať už nakladatelství Wolters Kluwer, mediálního portálu Právní prostor, Codexisu
či ČAK. Organizátoři všem partnerům, vystupujícím, moderátorům i divákům srdečně
děkují a doufají, že se jim podařilo vytvořit přátelskou atmosféru pro výměnu inspirativních myšlenek a názorů, které nezůstanou v našem odborném diskurzu oslyšeny. Snad
k tomu přispěje i vydání recenzovaného sborníku jednotlivých konferenčních příspěvků,
které je připravované již na podzim roku 2016.

