Program VI. ročníku česko-slovenského mezinárodně
právního symposia
(ZÁMEK LIBLICE, 4. - 5. 10. 2013)

Pátek 4. 10. 2013
12:00 - 13:15 příjezd účastníků, oběd

15:00 - 15:45 II. blok: Praxe sjednávání mezinárodních smluv
Dagmar Černá

Sjednávání mezinárodních smluv – srovnání
české a francouzské praxe

Konrad Walczuk

„Large“ and „small“ ratification according the
polish constitution/exchanges of information
between law enforcement authorities of the
Member States of the European Union. Domestic
and international aspects.

13:30 - 13:45 zahájení konference (Pavel Šturma, Marek Šmid)

13:45 - 15:00 I. blok: Právo mezinárodních smluv v teorii a praxi
Pavel Šturma
Milan Beránek
Vladimír Balaš
diskuse

Smluvní právo v současné práci Komise OSN
pro mezinárodní právo
Některé problémy současné české smluvní
praxe

diskuse

15:45 - 16:15 přestávka na kávu

Soulad smluvních závazků podle čl. 30 VÚSP
16:15 - 18:00 III. blok: Stabilita a změny smluv
Vladimír Týč
Linda Janků

Výhrady k mezinárodním lidskoprávním
smlouvám

Petr Pavlovič

Klauzula rebus sic stantibus vo svetle zásady
pacta sunt servanda

Alla Tymofeyeva

Výklad čl. 10 EÚLP Evropským soudem pro
lidská práva

Eva Villacis

Kampalske dodatky Rimskeho statutu
Medzinarodneho trestneho sudu

Ondřej Svaček

Význam judikatury ad hoc tribunálů pro výklad
Statutu Mezinárodního trestního soudu.

Tomáš Buchta

Secesia části členského štátu EÚ a jej dopad
na zakladajúce zmluvy EÚ

diskuse

Andrej Mongiello

Vplyv ukončenia ozbrojeného konfliktu
na medzinárodné zmluvy, kterými sú
viazané dotknuté subjekty
medzinárodného práva

10:30 - 11:00 přestávka na kávu

diskuse
19:00 - 23:00 večeře, společenský program

11:00 - 12:15 V. blok: Smlouvy v jednotlivých oblastech
mezinárodního práva
Metod Špaček

Potrebujeme zákon o medzinárodných
zmluvách?

Kamila Hájíčková

Smluvní praxe v oblasti zbraní hromadného
ničení

Sandra Brožová

Dobrá víra ve smluvním právu
mezinárodních organizací

Sobota 5. 10. 2013
7:00 - 8:45 snídaně

9:00 - 10:30 IV. blok: Výklad mezinárodních smluv

Zuzana Trávníčková Arktický smluvní režim na obzoru?
diskuse

Jaroslav Větrovský

Metodologie výkladu mezinárodních smluv:
jak interpretovat pravidla interpretace

Jan Ondřej

Výklad smluv v kosmickém právu

12:15 - 12:30 závěr konference

Michal Kučera

Výklad Dohovoru (EDLP) po 60 rokoch
od vstupu do platnosti – metóda živého
nástroja a iné

12:30 - 13:30 oběd, odjezd

