UNIVERZITA KARLOVA,
PRÁVNICKÁ FAKULTA
pořádá KONFERENCI na téma

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV
v Praze ve čtvrtek 9. listopadu 2017 odpoledne
v budově Právnické fakulty UK na Náměstí Curieových, místnost 38 (ve
vestibulu)
Od roku 2015 se na Právnické fakultě UK pořádají konference či workshopy k problémům právní úpravy cestovního ruchu. Akce
navazuje na úspěšné konference 10. února a 7. října 2015, 8. listopadu 2016.

PROGRAM
Zahájení jednání: 12 hod.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Univerzita Karlova Právnická fakulta - děkan)
Rozvoj nových právních odvětví a institutů jako je cestovní ruch
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova Filosofická fakulta)
Vývoj právní úpravy cestování do zahraničí
JUDr. Renata Králová (Ministerstvo pro místní rozvoj - ředitelka odboru cestovního ruchu)
Novela zákona č. 159/1999 Sb. – aktuální vývoj projednávání, změny základních definic (zájezd, spojené
cestovní služby), změny občanského zákoníku
Ing. František Dickelt (Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor cestovního ruchu)
Novela zákona č. 159/1999 Sb. – shrnutí k povinnostem, které zákon spojuje s prodejem zájezdu a se
zprostředkováním spojených cestovních služeb, změny v rozsahu živnosti
Přestávka okolo 14 hod.
Ing. Martina Doležalová – RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Ohlas změn právní úpravy u cestovních kanceláří
Ing. Radek Chaloupka (Vysoká škola ekonomická)
Nová kategorizace organizací cestovního ruchu
Mgr. Marián Lukáč, Ph.D. (Technická univerzita v Košiciach, FBERG)
Cestovný ruch a jeho právna úprava v Slovenskej republike
Mgr. Lukáš Novotný, M.A. Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Cestovní ruch jako téma česko-německé přeshraniční spolupráce
Přestávka okolo 16 hod.
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta)
Tradice právní úpravy cestovního ruchu a aktuální problémy
Ing. Petr Houška, Ph.D. (Vysoká škola obchodní)
Hodnocení ubytovacích zařízení z hlediska historie a současnosti

Doc. PhDr. JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní)
Cestovní ruch v protektorátní legislativě - osudy, dopady, inspirace pro dnešek
Ukončení jednání okolo 18 hod.
Program bude zveřejněn i na stránkách PFUK http://turismus.prf.cuni.cz/
Délka příspěvků do dvaceti minut, po referátech následuje diskuse.
Konferenční poplatek se neplatí. Občerstvení na akci bude zajištěno.
Na akci je vhodné se předem přihlásit na petras@prf.cuni.cz
PŘÍSPĚVKY BUDOU PUBLIKOVÁNY a to i od odborníků, kteří nevystoupí na konferenci (již přislíbili např. prof. Ivan
Jakubec nebo dr. Klára Dvořáková rozená Havlíčková). Články nejenom z konference budou tvořit dva rozdílné okruhy,
termín odevzdání je nejpozději týden po konferenci. Aktuálně zaměřené příspěvky vyjdou ve zvláštním čísle časopisu
STUDIA TURISTICA. Elektronický časopis (v seznamu ERIH PLUS) viz http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-aprojekty/casopisy-vspj/studia-turistica. Právněhistoricky pojaté vyjdou v časopise PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE (PHS) č.
47/II, kde bude speciální část věnovaná otázce. O časopise viz http://www.prf.cuni.cz/casopis-pravnehistoricke-studie1404042411.html.
V obou případech jde o recenzované a renomované časopisy, ale jsou z velmi odlišných oborů, což bude klást pro některé autory
možná překvapivé nároky. Studia turistica je časopis metodologicky hlavně ekonomický, což vyžaduje od autorů nejen odkazy na
literaturu přímo v textu ale mj. i vymezení cíle a metodologie na úvod článku. PHS je časopis právní a hlavně historický, takže je
nutný mj. důkladný poznámkový aparát s velkým množstvím literatury.

Organizace konference:
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PFUK
Vedoucí centra JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Hlavní organizátor konference JUDr. et PhDr. René Petráš, Ph.D. (petras@prf.cuni.cz)
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Nám. Curieových 7 11640 Praha 1
Před konferencí se dopoledne na lodi zakotvené u budovy PFUK měl konat tradiční workshop – pracovní
snídaně organizovaná časopisem COT, nyní s tématem destinační management. DOPOLEDNÍ PRACOVNÍ
SNÍDANĚ SE VŠAK PŘESOUVÁ NA 21.11., KONFERENCE NA PFUK SE USKUTEČNÍ DLE
PLÁNU 9.11.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolupracující instituce, mediální podpora:

Sponzor:

Holubová advokáti, specialisté na cestovní právo

