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DOPAD PRÁVA EU NA ČESKOU LEGISLATIVU: 

VÍTANÝ PŮVODCE PROSPĚŠNÝCH NÁPADŮ  
ČI NARUŠITEL DOMÁCÍ „HARMONIE“? 

 

 

POŘADATELÉ: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo  
a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

DATUM:   pátek, 13. května 2016 

MÍSTO:  Velký sál Ministerstva zahraničních věcí, Černínský palác,  
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 

 

CÍL:   Tato konference volně navazuje na konferenci organizovanou stejnými 
subjekty v roce 2014 („České právo deset let po přistoupení k EU: existuje 
europeizace?“), která měla za cíl prozkoumat dopady členství v jednotlivých 
oborech práva, právních profesích a při soudní aplikaci, přičemž analýza 
měla být pojímána v širším kontextu změn myšlenkových a kulturních 
vzorců. Letošní konference se od předchozí odlišuje zejména tím, že 
sestupuje ideově o příčku níže a zaměřuje se na oblast „prosté“ legislativy.  

Právo EU ovlivňuje české právní předpisy nejen přímo prostřednictvím 
transpozice, ale rovněž nepřímo například zužováním prostoru pro vlastní 
volbu řešení. Úkolem prvního panelu je popsat aktuální stav, u dalších by 
potom evropeizace legislativy měla být brána jako potvrzená skutečnost. 
U panelu č. 2 jde o analýzu ovlivnění legislativního procesu (včetně vlivu 
zapojených subjektů) a struktury/podoby legislativy požadavky EU či 
zvolenými implementačními strategiemi. Třetí panel z odlišných pozic 
řečníků posoudí, do jaké míry jsou cíle unijní legislativy, jejího českého 
provedení a poté i aplikace vzájemně kompatibilní a nakolik evropeizace 
reálně prospěla situaci ve zvolených odvětvích práva. Jelikož korpus 
legislativy na rozdíl od zmíněných myšlenkových vzorců je jasně 
identifikovatelný, řečníci by měli svá tvrzení pokud možno podpořit 
agregovanými údaji či zobecňujícími příklady. Konečně poslední panel má 
mít normativní charakter a přesunout se od technicko-legislativních a 
institucionálních aspektů problematiky k obecnějším.     
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PROGRAM: 

9:30 ÚVODNÍ SLOVO  
Martin Smolek, Ministerstvo zahraničních věcí 

9:40  PANEL 1: V jaké míře ovlivňuje právo EU českou legislativu? 

Moderuje: David Kosař, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

Evropeizace českých zákonů: kvantitativní pohled 
Robert Zbíral, Právnická fakulta Univerzity Palackého  

Právo EU a česká legislativa: právně-filozofický pohled 
Jan Kysela, Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Senát 

Komentář: Richard Král, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Jan Malíř, Ústav státu a práva 

Diskuse 

[ …  přestávka na kávu … ] 

 

11:00 PANEL 2: Hodnocení dopadů práva EU na českou legislativu  
pohledem účastníků legislativního procesu  

Moderuje: Hubert Smekal, Fakulta sociálních věd Masarykovy univerzity 

Vláda a ministerstva 
Markéta Whelanová, Úřad vlády  

Nezávislí experti: Legislativní rada vlády a její pracovní komise 
František Korbel, advokát (TBC) 

Parlament 
Jan Grinc, Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Senát Parlamentu ČR 

Zpětný kontrolor: Evropská komise 
Zuzana Malůšková, Evropská komise 

Komentář: Marek Antoš, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Jiří Vláčil, Ministerstvo zahraničních věcí 

Diskuse 

[… oběd … ] 
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14:00 PANEL 3: Hodnocení působení práva EU  
v „poevropštěných“ odvětvích legislativy: záměry vs realita 

Moderuje: Robert Zbíral, Právnická fakulta Univerzity Palackého 

Ochrana životního prostředí 
Libor Dvořák, Ministerstvo životního prostředí 
reakce:  Petra Humlíčková, advokátka  

Azyl a nelegální migrace 
Nataša Chmelíčková, Ministerstvo vnitra  
reakce:  Jakub Camrda, Nejvyšší správní soud 

Diskuse 

[ …  přestávka na kávu … ] 

 

15:30 PANEL 4: Jak naložit s dopady práva EU? 

Moderuje: Pavel Molek, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity 

Jak předcházet a omezit negativní vlivy práva EU? 
Karel Šimka, Nejvyšší správní soud a Právnická fakulta ZČU 

Jak využít pozitivní vlivy práva EU?  
Jiří Zemánek, Ústavní soud a Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

„Katovna“ 
Zdeněk Kühn, Nejvyšší správní soud a Právnická fakulta Univerzity Karlovy (TBC) 
Ivo Šlosarčík, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (TBC) 
Kateřina Šimáčková, Ústavní soud a Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
Dušan Uher, Úřad vlády 

Diskuse 

 

17:00  ZÁVĚREČNÉ SLOVO 
Michal Bobek, Soudní dvůr 

 

REGISTRACE: 

Do 30. dubna 2016 na internetových stránkách www.csesp.cz  

 

 


