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POZVÁNKA NA  

mezinárodní konferenci ÚSP AV ČR a VŠ CEVRO Institutu 

 

Téma: Prozařování OECD principů corporate governance (CG) do národních 

kodexů dobré správy obchodních korporací 

Čas konání: 12.5.2020 

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7.patro 

Jednací řeč: čeština, slovenština, angličtina 

Předběžný program: 

Národní blok 

 Jan Dědič, Přenositelnost pravidel Kodexů CG do řízení společnosti s ručením 

omezeným (pracovní název, Praha) 

 Bohumil Havel, Akcionářská loajalita v CZ Kodexu CG vs. OECD standard (Praha) 

 Petr Houdek, Vybrané behaviorální aspekty firemního rozhodování v kontextu CZ 

Kodexu CG (pracovní název, Praha) 

 Klára Hurychová, Odměňování v CZ Kodexu CG vs. evropský/OECD standard 

(Praha) 

 Josef Kotásek, Nedodržení kodexů chování z pohledu soutěžního práva (Brno)  

 Jan Lasák, Kontrolní mechanismy při správě a řízení obchodních korporací a 

kodexy CG (Praha) 

 František Púry, Trestněprávní aspekty českého Kodexu CG 2018 (Praha/Brno) 

 

Komparační blok 

 Kristian Csach, Radiant effects of the OECD Principles of Corporate Governance 

into the Slovak Corporate Governance Code (Trnava) 

 Corrado Malberti, Radiant effects of the OECD Principles of Corporate Governance 

into the  Italian Corporate Governance Code (Trento) 

 Matthäus Uitz, Radiant effects of the OECD Principles of Corporate Governance 

into the Austrian Corporate Governance Code (Wien) 
 
Vědecký výbor: 
Doc. Ivana Štenglová (CEVRO Institut) 
Doc. Bohumil Havel (ÚSP AV ČR) 
JUDr. Jan Lasák (CEVRO Institut)  
JUDr. Vlastimil Pihera (ÚSP AV ČR) 
 

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti (40) je nutná registrace na kontaktním emailu: 
bohumil.havel@ilaw.cas.cz (naplnění kapacity bude oznámeno na www.ilaw.cas.cz)  
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Výzva k publikaci / call for papers 

 

V rámci projektu Grantové agentury ČR pořádají Ústav státu a práva AV ČR, 

v.v.i. a Vysoká škola CEVRO Institut, z. ú. mezinárodní konferenci na téma:  

Prozařování OECD principů corporate governance do národních 

kodexů dobré správy obchodních korporací 

Samotná konference se bude konat dne 12. 5. 2020 v prostorách ÚSP AV ČR na 

Národní 18 v Praze, a protože se jedná o řízený grantový výstup, seznam 

vystupujících je v tuto chvíli uzavřen.  

Cílem konference je analýza národních kodexů řízení a správy pohledem 

vzorových OECD Principů corporate governance, a to nejen optikou práva, ale 

také např. behaviorální ekonomie apod. Český Kodex řízení a správy 2018 z pera 

odborníků CIoD naleznete např. na https://www.cginstitut.cz/wp-

content/uploads/2018/12/Kodex-2018.pdf, OECD Principy pak na 

http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/. 

Nabízíme tímto pro Vás, Vaše doktorandy/doktorandky či další Vaše 

kolegy/kolegyně možnost publikovat v recenzovaném sborníku z konference 

příspěvek, který by se věcně, byť i šířeji dotýkal konferenčního tématu. 

Předpokladem publikace je originální příspěvek nepřesahující 25 standardních 

normostran (MS word) a vytvořený v češtině, slovenštině, němčině nebo 

angličtině. O publikaci rozhoduje vědecký výbor konference. Termín pro doručení 

příspěvku je do 30.června 2020. 

Budeme velmi rádi, pokud se svými autorskými počiny k těm našim připojíte a 

zájem o publikaci nám předem notifikujete. 

 

Kontaktní email: bohumil.havel@ilaw.cas.cz 

 

Vědecký výbor: 
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JUDr. Jan Lasák (CEVRO Institut) 

JUDr. Vlastimil Pihera (ÚSP AV ČR) 
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