
UNIVERZITA KARLOVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA 
pořádá KONFERENCI na téma 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO 

RUCHU V. 

v Praze ve čtvrtek 8. listopadu 2018 odpoledne 

v budově Právnické fakulty UK na Náměstí Curieových, 

místnost 38 (ve vestibulu) 
Od roku 2015 se na Právnické fakultě UK pořádají malé konference k problémům právní úpravy cestovního 

ruchu. Akce navazuje na úspěšné konference 10.2. a 7.10. 2015, 8.11. 2016, 9.11.2017. 
 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
Zahájení jednání: 12 hod. 

 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Univerzita Karlova Právnická fakulta - děkan) 

Nová právní odvětví jako je cestovní ruch ve výuce, vědě a praxi 
 

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta) 
Aktuální problémy právní úpravy cestovního ruchu  

 
JUDr. Renata Králová (Ministerstvo pro místní rozvoj - ředitelka odboru cestovního ruchu) 

Aplikace zákona č. 159/1999 Sb. po novele č. 111/2018 Sb. v praxi 
 

Další pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj - odbor cestovního ruchu 
Garanční fond cestovních kanceláří, živnost provozování cestovní kanceláře, státní dozor 

podle zákona č. 159/1999 Sb., spolupráce s profesními spolky 
 

Přestávka okolo 14 hod. 
 

JUDr. Klára Dvořáková, M.A. (advokátka - Holubová advokáti s.r.o.) 
Problémy cestovních kanceláří se zákonem č. 159/1999 Sb. po novele č. 111/2018 Sb. 

 
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. (CEVRO institut) 

Povinné pojištění cestovních kanceláří po novelizaci provedené zákonem č. 111/2018 Sb. 
 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta) 
Právní problémy sdílené ekonomiky 

 
Ing. Radek Chaloupka (Vysoká škola ekonomická) 

Praktické problémy kategorizace organizací cestovního ruchu 
 
 



 
Přestávka okolo 16 hod. 

 
RNDr. Jan Žufan, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická) 

Problémy zaměstnávání v ubytovacích a stravovacích službách 
 

Mgr. Marián Lukáč, Ph.D. (Technická univerzita v Košiciach, FBERG) 
Cestovný ruch a jeho právna úprava v Slovenskej republike 

 
Doc. Ing. Ľubomír Kmeco, PhD. (Vysoká škola manažmentu) 
Vývoj kúpeľníctva a jeho legislatívy na Slovensku po roku 1989 

 
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 v časopise STUDIA TURISTICA, v právně zaměřeném čísle 1/2019. Termín 
odevzdání článků je nejpozději 18.11., a to ve formátu požadovaném časopisem. 
 
Na konferenci budou prezentovány publikace z minulé konference, kdy vyšlo (k aktuálním 
právním otázkám cestovního ruchu) monotematické číslo elektronického časopisu Studia 
turistica 2018 číslo 1. https://www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica 
a také (k vývoji právní úpravy) časopis Právněhistorické studie 48/1 Téma: cestovní ruch, je i 
volně na internetu https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=117938. 
 
Organizace konference: 
Centrum mimosoudního řešení sporů 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 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Spolupracující instituce, mediální podpora: 
Časopis COT 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
+ DALŠÍ BUDOU PŘIČLENĚNY 
 
Sponzorem akce je advokátní kancelář Holubová advokáti s.r.o. 


