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Vážená paní,  

Vážený pane, 

  

katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení již tradičně řeší projekt a pořádá konferenci v rámci 

Specifického vysokoškolského výzkumu. Jsme si vědomi, že situace je složitá a nelze předjímat běh dalších 

událostí. I přes to bychom však rádi v rámci projektu SVV 2021 plánovanou konferenci uskutečnili, ať 

již osobně, či alespoň v on-line prostředí.  

 

SVV projekt řešený katedrou pro tento a příští rok je tematicky zaměřen na problematiku whistleblowingu. 

Tématu se chceme věnovat jak v obecné rovině, tak z hlediska evropské legislativy a chystaných transpozičních 

předpisů.  

Konference  

Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa 

se uskuteční dne 20. září 2021 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
 

Problematika whistleblowingu je aktuální průřezová a mezioborová. Nese s sebou aspekty pracovněprávní, 

správně-právní, trestněprávní, občanskoprávní i mnohé další. Po minulém roce, kdy byla v rámci konference 

SVV materii věnována pozornost v obecné rovině, bude letošní jednání konference primárně směřováno na 

projednávanou transpoziční legislativu a její důsledky, stejně tak jako na důsledky jejího nepřijetí ve stanoveném 

termínu.  

Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a v případě širší mezinárodní účasti angličtina. V případě 

zařazení angličtiny jako jednacího jazyka bude zajištěno tlumočení do češtiny. Výstupem z konference bude 

kolektivní monografie. Formát příspěvku a s ním související informace jsou v příloze.  

Nebude-li konferenci možné v uvedeném termínu konat v obvyklém formátu, pokusíme se po dohodě 

s přispěvateli o její přenesení do on-line prostředí. Podrobnosti k tomuto řešení budou včas sděleny 

prostřednictvím elektronické pošty.  

V této souvislosti nám dovolte apelovat, neboť považujeme širokou odbornou diskusi k tématu za žádoucí a 

potřebnou, abyste, pokud by se nepodařilo osobní setkání, na kterém bychom mohli osobně diskutovat, své 

názory komunikovali alespoň prostřednictvím příspěvku do kolektivní monografie, která bude výstupem 

z projektu. S ohledem k okolnostem jsme navýšili možný rozsah příspěvku na dvojnásobek obvyklého rozsahu.  

Věříme, že se, ať již dříve nebo později, po skončení těchto nejistých dob, opět budeme mít možnost osobně 

setkat nejen k odborné diskusi nad tématem whistleblowingu. 

V případě aktivní účasti se předpokládá příspěvek/aktivní vystoupení k tématu v jednom z jednacích jazyků 

v délce do 20 minut a dodání názvu příspěvku nejpozději do dne 6. září 2021. 

Termín pro přihlášení aktivních účastníků konference je stanoven do 6. září 2021; členové organizačního výboru 

si vyhrazují právo nezařadit všechny přihlášené příspěvky do programu. Termín pro přihlášení ostatních 

účastníků konference je stanoven do 15. září 2021.  Přihlášení lze provést zprávou elektronické pošty na e-

mailovou adresu konferencepp@email.cz 

 
V Praze dne 29. června 2021     prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 

hlavní řešitel projektu 
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Whistleblowing 

Formát konferenčního příspěvku 
 

 
- Konferenční příspěvek, resp. příspěvek určený k otištění v kolektivní monografii je třeba zaslat 

nejpozději do 30. září 2021. 

- Konferenční příspěvek se zasílá ve formátu .doc, .docx  nebo ve srovnatelném formátu. 

- Konferenční příspěvek se zasílá na adresu elektronické pošty konferencepp@email.cz; předmět 

zprávy „Whistleblowing - příspěvek“. 

- Konferenční příspěvek může mít nejvýše 30 normostran. 

- Konferenční příspěvek musí mít následující formu: 

o font Times New Roman 12; řádkování 1,5 

o příspěvek musí být zpracován v jednom z jednacích jazyků konference – čeština, 

slovenština, angličtina. 

o název příspěvku tučně v jazyce příspěvku a v anglickém jazyce 

o následuje jméno autora, v poznámce pod čarou doplněné institucí kde působí, příp. funkcí 

o nadpisy bodů tučně – styl formátování 1., 1.1. 

o členění nejvýše na dva řády, tj. 1., 1.1., 2.1. atp. 

 
Členové organizačního výboru si vyhrazují právo nezařadit všechny příspěvky do kolektivní monografie.  
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