
Pořádá

Spolek Karlovarské právnické dny
Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků

Spolupořadatelé
• Česká advokátní komora 
• Deutscher Anwaltverein e.V. 
• Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches 

Wirtschaftsrecht e.V. 
• Industrie- und Handelskammer Oberfranken 
• Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V.
• Notářská komora Slovenskej republiky 
• Notářská komora České republiky 
• Slovenská advokátská komora 

A dále ve spolupráci
• Konrád- Adenauer- Stiftung e.V. 
• nakladatelstvími ASPI 
• nakladatelství C.H.Beck 
• nakladatelství Linde 
• Atlas Consulting s.r.o. – právní informační systém CODEXIS 

XVII. Karlovarské
právnické dny
Pozvánka na konferenci
ve dnech 4., 5. a 6. června 2009
Kongresový sál hotelu Thermal, 
Karlovy Vary
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Čtvrtek 4. 6. 2009

08.00 – 09.00 Prezence účastníků 
09.00 Insolvence fyzických osob, podnikatelů i nepodnikatelů 

SR – Prof. Dr. Olga Ovečková, 
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava 
ČR – JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., 
advokát Clifford Chance, IES FSV UK 
Rakousko – Dr. Iva Hirt - Tlapak, 
předseda senátu Obchodního soudu Vídeň 
K aktuální otázkám a judikatuře NS ČR k insolvenci 
JUDr. Zdeněk Krčmář, 
předseda senátu NS ČR 
(Dotazy předem písemně) 

Moderace Prof. JUDr. František Zoulík,
PF UK

11.45 K odpovědnosti advokátů v aktuální judikatuře 
Nejvyššího soudu v SRN 
Dr. Gero Fischer, 
předseda senátu NS SRN v.v. 
K trestněprávní odpovědnosti advokátů v aktuální judikatuře
Nejvyššího soudu ČR 
JUDr. František Púry, 
předseda senátu NS ČR 

Moderace JUDr. Vladimír Zoufalý, 
advokát Praha, vicepresident společnosti

13.00 Oběd
14.00 Corporate Governance a jeho význam v mezinárodní ekonomické

kriminalitě 
Dr. Schlammer, 
advokát Mnichov 

15.00 Soudcovská tvorba - napětí vně i uvnitř "interpretova" světa,
zvláště nevyjasněné otázky paralelního působení vnitrostátního,
evropského a mezinárodního práva 
Prof. Dr. Pavel Holländer DrSc., 
Ústavní soud ČR 

16.30 Diskuse ke konkrétním soudním rozhodnutím, v nichž soudy
dotvářejí právo v oblasti klasických právních institutů, 
příkladmo: § 308 ObchZ, 29 Odo 563/2003 (18/2006 SbRc.)
§ 477 ObchZ , NS ČR, 29 Odo 691/2003, 27.7.2005 (C 3824/2006)
§ 527 ObčZ,  NS ČR, 32 Odo 453/2004, 9.12.2004 (SJ 2005)
§ 196a ObchZ, četná judikatura vyvozující paušálně absolutní
neplatnost či neúčinnost právních úkonů při nenaplnění 
požadavků citovaného paragrafu
Prof. Dr. Josef Bejček, 
PF MU, Brno
JUDr. Robert Pelikán, 
advokát Praha
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Předběžný časový rozvrh

Čtvrtek 4. června 2009

Registrace účastníků: 08:00 – 09:00 hod.
Jednání konference: 09:00 – 18:00 hod.
Oběd: 13:00 – 14:00 hod.

Pátek 5. června 2009

Jednání konference: 09:00 – 17:30 hod.
Oběd: 13:00 – 14:00 hod.

Večerní program: 19:30 – 23:30 hod.

Slavnostní recepce pro účastníky konference a pozvané hosty s vyhlášením
a udělením Autorské ceny spolku Karlovarské právnické dny, Prestižní ceny
nejlepším právnickým časopisům v ČR a v SR a ceny Pocta judikátu za rok
2007–2008.

Areál Poštovního dvora v Karlových Varech

Sobota 6. června 2009

Jednání konference: 09:30 – 13:00 hod.
Závěr konference: 13:00 hod.

Místo konání:
Hotel Thermal – Kongresový sál, I.P. Pavlova 11, Karlovy Vary
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13.00 Oběd
14.00 K návrhu zásad evropského smluvního práva a společný 

referenční rámec Evropského smluvního práva 
Prof. Dr. Irena Pelikánová, 
Evropský soudní dvůr v Lucemburku 

15.00 Návrh českého občanského zákoníku: spoj a střety tuzemských
právních tradic a inspirací mezinárodním okolím
Prof. Dr. Karel Eliáš, 
PF ZU Plzeň 

16.00 Evropské právo obchodních společností 
Prof. Dr. Peter Doralt, 
FOWI, Vídeň
Prof. Dr. Jan Dědič, 
VŠE Praha 

Moderace JUDr. Vladimír Zoufalý, 
advokát Praha, vicepresident společnosti

19.15 Slavnostní recepce 
19.30 Vyhlášení a předání cen společnosti Karlovarské právnické dny

(Autorská cena, Pocta judikátu a Prestižní ceny) 
23.30 Závěr recepce 

Sobota 6. 6. 2009

09.30 Náhrada škody ze soutěžněprávních deliktů 
(i ve světle nařízení Řím II) 
JUDr. Jindřiška Munková, 
advokát Praha
AK Munková, Zoufalý a partneři, 
PF UK Praha 

10.00 Nekalá soutěž a možnosti jejího postihu podle platné právní
úpravy a za účinnosti nového trestního zákoníku
Prof. Dr. Pavel Šámal, PhD, 
NS ČR a PF UK Praha 

11.00 Odpovědnost internetových ISP 
JUDr. Radim Polčák, Ph.D., 
PF MU 

12.00 Převod vlastnictví k nemovitostem/bytovým jednotkám před
vznikem existence předmětu koupě, resp. před nabytím 
vlastnictví prodávajícím 
Mgr. Robert Pelikán, 
advokát Praha 

Moderace JUDr. Vladimír Zoufalý, 
advokát Praha, vicepresident společnosti

13.00 Zakončení konference 
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JUDr. Petr Čech, 
PF UK, Praha
a další 

Moderace JUDr. Vladimír Zoufalý, 
advokát Praha, vicepresident společnosti

16.30 Workshop - soudní uplatnění pohledávek za dlužníky v SRN
a Rakousku včetně insolvenčního řízení a exekuce 
JUDr. Ivana Bučková, 
advokát Vídeň
Dr. Iva Hirt - Tlapak,
předseda senátu Obchodního soudu Vídeň
Eduard Graf von Westphalen, 
advokát Mnichov a president Karlovarských právnických dnů 

Pátek 5. 6. 2009

09.00 Důsledky finanční krize a dopady jejího řešení a prevence
v požadavcích na veřejnoprávní regulaci soukromoprávních
vztahů, k otázkám autonomie vůle a smluvní volnosti, 
požadavek na odpovědnost státu (EU) za provádění kontroly 
na základě veřejnoprávních předpisů 
Prof. Dr. Jan Švejnar, 
University of Michigan, CERGE-EI

10.00 K návrhu směrnice Parlamentu a Rady EU o spotřebitelských
právech 
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, 
advokát Kolín a místopředseda Německé advokátní komory 

10.45 K vývoji mezinárodního práva soukromého (nařízení 
č. 593/2008 ES - o právu rozhodném ve smluvních vztazích 
„Řím I.“) nařízení č. 864/2007 - o právu rozhodném 
v mimosmluvních vztazích "Řím II", nařízení č. 44/2001 ES
o pravomoci, uznání a výkonu rozhodnutí v občanských
a obchodních vztazích "Brusel I") 
Doc. Dr. Martin Gebauer, 
Universita v Heidelbergu 

11.15 Ochrana spotřebitelů a obětí dopravních nehod ve světle výše
uvedených nařízení „Řím I“, „Řím II“, a „Brusel I“ 
Prof. Dr. Ansgar Staudinger, 
Universita v Heidelbergu 

12.00 Generální advokát - význam a role v činnosti před Soudním
dvorem ES 
Prof. JUDr. Jan Mazák, 
Generální advokát, Evropský soudní dvůr v Lucemburku 

Moderace Eduard Graf von Westphalen, 
advokát Mnichov a president společnosti Karlovarských právnických dnů
Dr. Jochen Merkel,
ministerský rada v.v.
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Organizační informace

Karlovarské právnické dny
jsou pravidelným setkáním právníků z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska,
zaměřeným na právní aspekty vzájemné hospodářské spolupráce formou diskusí,
přednášek, konzultací i vzájemných osobních kontaktů. Přednášky i diskuse
(s vyjímkou workshopu) jsou simultánně tlumočeny.

Registrace a ubytování
Registrace účastníků a další organizační záležitosti vyřizuje technický sekretariát
konference:

GUARANT International / KJT 2009
Hana Tesaříková
Opletalova 22, 110 00 Praha 1
Tel: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: kjt2009@guarant.cz
www.kjt.cz

Registraci / ubytování lze učinit i on-line na www.KJT.cz v sekci „REGISTRACE“.

Registrační poplatky
Účastnický poplatek 12 500 Kč
Snížený účastnický poplatek* 11 500 Kč
*Snížený účastnický poplatek je určen pro všechny účastníky minulého ročníku 
konference v roce 2007.

Registrační poplatek zahrnuje náklady spojené s pořádáním konference včetně sborníku
konference, případně dalších studijních materiálů, obědů, občerstvení a recepce.

Storno podmínky
Nebude-li přihláška z důvodu většího počtu přihlášených pro své pozdější zaslání
akceptována, nebo bude-li konference z důležitého důvodu zrušena, poplatek bude
v plné výši vrácen (po odečtení administrativního poplatku 150 Kč) po skončení
konference, stejně tak při odhlášení účastníka z konference do 30. 4. 2009. Storno
poplatky při odhlášení do 20. 5. 2009 činí 50%, poté 80% do 1. 6. 2009. Vždy
může být samozřejmě přihlášen náhradní účastník. V případě storno poplatku může
účastník požádat o zaslání materiálů z konference. Další nároky nemohou být
uplatňovány.

Sborník konference
Sborník obsahuje písemné příspěvky přednášejících. Sborník je možno samostatně
objednat a zakoupit na adrese: LINDE Praha a.s., Opletalova 35, Praha 1, 115 51.

Součástí materiálů pro účastníky konference je i význačná monografie Prof. Br. Franze
Bydlinskeho „Základy právní metodologie“, nákladem Föwi (jinak neprodejná),
v překladu JUDr. J. Munkové.
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❏
Snížený účastnický poplatek* - 11 500 Kč

*Snížený účastnický poplatek je určen pro všechny účastníky 
m

inulého ročníku konference v roce 2007.

U
BYTOVÁ

N
Í

(volitelně – seznam
 hotelů nalezente na w

w
w.kjt.cz)

Datum
 příjezdu:

Datum
 odjezdu:

1. Volba:
H

otel:
Typ pokoje:

Cena za noc:
Počet nocí:

Celkem
 za ubytování:

2. Volba
(v případě, že preferovaný hotel by již nebyl k dispozici):

H
otel:

Typ pokoje:
Cena za noc:

Počet nocí:
Celkem

 za ubytování:

Na pokoji si přeji bydlet s:
(vyplňte pouze v případě, že budete bydlet s jiným

 registrovaným
účastníkem

)

Odesláním
 přihlášky m

ailem
 (kjt2009@

guarant.cz), 
prostřednictvím

 registrace na w
ebových stránkách konference

(w
w

w
.kjt.cz), faxem

 (+420 284 001 448)
nebo poštou na adresu

technického sekretariátu, souhlasím
 se všem

i podm
ínkam

i 
a náležitostm

i souvisejícím
i s registrací na konferenci 

XVII. Karlovarské právnické dny 2009.

Souhlasím
 s použitím

 osobních údajů společností Guarant
International spol. s r.o. a sdružením

 Karlovarské právnické dny 
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum
:

Podpis:

XVII. Karlovarské právnické dny
4.–6. června 2009, H

otel Therm
al, Karlovy Vary

PŘIH
LÁ

ŠKA


