
 
 

Katedra evropského práva PFUK 
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář na téma 

 

Deset let závaznosti Listiny základních práv 
Evropské unie 

 
21. 11. 2019 od 9:30 do 15:00 

Evropský dům 
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 

 
 

Program semináře 

moderuje: Magdaléna Svobodová 
 

Úvodní slovo - 9:30 

Michal Tomášek - proděkan Právnické fakulty UK, profesor a vedoucí 
katedry evropského práva 
 

I. blok - 9:45-11:15 

Karolína Kottová: Deset let závaznosti Listiny základních práv EU: 
bilance přínosů 

Harald Christian Scheu – Listina základních práv EU jako součást 
lidskoprávní architektury čl. 6 SEU 

Ondrej Hamuľák: Reflexe Listiny základních práv EU v činnosti 
ústavních soudů zemí Visegrádské čtyřky 

Lenka Pítrová: Výjimka z Listiny základních práv EU po deseti letech 

přestávka 
__________________________ 
II. blok – 11:15-12:30 

Magdaléna Svobodová: Listina základních práv EU jako referenční 
rámec pro přezkum platnosti unijních aktů 



Petr Mádr: Vliv Listiny základních práv EU v čistě vnitrostátních 
situacích 

Petr Navrátil: Právo na spravedlivý proces, účinná právní ochrana a 
meze aplikace Listiny základních práv EU: ogniem i mieczem? 

přestávka 
__________________________ 
III. blok – 12:30-13:30 

Alžběta Králová: Listina základních práv EU v cizinecké agendě 

Eliška Jonášová: Význam Listiny základních práv EU v kybernetickém 
prostoru 

Tomáš Ochodek: „Digitální“ základní práva v rukou soukromých 
subjektů ve světle Listiny základních práv EU 

přestávka 
__________________________ 
IV. blok – 13:30-15:00 

Bohumil Peterka: Legislativní tvorba a působnost Listiny základních práv 
EU – hlavní problematické okruhy pohledem české praxe 

Jindřiška Syllová: Praktické použití Listiny základních práv EU pro 
zjišťování kompatibility návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně 

Jan Grinc: Listina základních práv EU v praxi evropského legislativního 
procesu 

Ukončení semináře 
 

 
Vstup volný pro předem registrované zájemce. Registrace e-mailem zaslaným na 

adresu: svobodom@prf.cuni.cz. 
 

Seminář je pořádaný v rámci projektu SVV „Právní vědomí: pojem, formování, 

účinky se zvláštním zřetelem k působení Listiny základních práv Evropské unie na 

právní vědomí v České republice“, č. 260 361. 

Seminář je podpořen Zastoupením Evropské komise v České republice. 
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