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CPK
Centrum právní komparatistiky („CPK“) je
pracovištěm Právnické fakulty Univerzity
Karlovy, které bylo zřízeno 1. října 2009.
Posláním CPK je srovnávat základní právní
instituty
různých
právních
řádů
s cílem odhalit přednosti a zápory té které
úpravy a využít tyto poznatky i při přípravě
české legislativy a její aplikaci v právní praxi.
CPK se přitom soustřeďuje na soukromé a
unijní právo.

FÓRUM CPK
CPK pořádá v období říjen-prosinec a únorčerven zpravidla každý druhý čtvrtek
přednášky na aktuální témata, jejichž
součástí je diskuse. Přednášky se konají
v místnosti č. 401, 4. patro budovy
Právnické fakulty Univerzity Karlovy
od 17.30 (předpokládané ukončení je
v 19.00). Zájemci o danou problematiku jsou
srdečně vítáni. Účast není třeba předem
avizovat; vstup je volný.
V letním semestru 2017 se konají následující
přednášky:

Význam hodnot a principů v právu
(23.2.2017, Mgr. Slavomíra Henčeková)
O hodnotách a principech se mluví zejména
tehdy, neexistuje-li v pozitivním právu
jednoznačné řešení vzniklého problému.
Popřípadě tehdy, má-li někdo pocit, že
řešení zde možná existuje, ale zdá se být
nespravedlivé, a tuto nespravedlivost
nechce tolerovat. Každopádně ale hodnoty
a principy hrají v právu důležitou roli. Možná
ale není úplně jasné, jakou. Co jsou právní
principy, co jsou hodnoty, co mají společné?
Pro zodpovězení těchto otázek nám ale
pravděpodobně nebude stačit právo, hledat
bude potřebné také ve filosofii a
psychologii.
Veřejný pořádek v mezinárodním právu
soukromém a procesním
(9.3.2017, prof. Alexander J. Bělohlávek)
Veřejný pořádek je různě chápán jak
v jednotlivých právních systémech, tak
v teritoriálně
podmíněných
právních
kulturách. Je však ovlivněn i obsahem a
hranicemi hmotného a procesního práva,
které se v různých právních režimech liší,
byť jde o institut významný především,
nikoliv však jen v souvislosti s výhradou
veřejného pořádku. Polemiky se vedou též
o tom, zda existuje veřejný pořádek
nadnárodní, resp. mezinárodní, unijní apod.

Dobré mravy a jejich fungování. Rozdíl
oproti dobré víře
(30.3.2017, prof. Christoph Schärtl,
SRH Hochschule Heidelberg)
Přednáška navazuje na velmi úspěšný
referát autora z roku 2015, z něhož vyplývá,
že dobré mravy nejsou kategorií, která by
reflektovala mimoprávní hodnoty, nýbrž je
již
v samotných
právních
zásadách
obsažena. Právní principy a základní
klauzule občanského práva standard
dobrých mravů obsahují. Tuto tezi bude
autor aplikovat v konkrétních případech
zajištění pohledávek a dále se soustředí na
rozlišení dobrých mravů a dobré víry, jejichž
používání je v německém nejen soukromém
právu velmi rozšířeno.
(v němčině s překladem)
Správní uvážení a jeho meze
(6.4.2017, dr. Claudia Fuchs, WU Vídeň
Jde o klíčovou kategorii správního práva,
které byla v české právní nauce věnována
relativně velmi omezená pozornost.
Přednáška se soustředí na podstatu
správního uvážení a jeho znaky. Bude se
zabývat jeho mezemi i následky jejich
překročení.
Objasní
pojem
zneužití
správního uvážení a jeho vztah k pojmu
pravomoci. Referentka vychází z rakouského
práva a jeho tradice, ale neomezuje se na
ně. Závěrečné teze vycházejí z její habilitační
práce.
(v němčině s překladem)
Pravděpodobnost v právu
(13.4.2017, prof. Luboš Tichý)
Otázky pravděpodobnosti se vyskytují
zejména v souvislosti s hodnocením důkazů.
Používání tohoto pojmu však vyžaduje i
hmotné právo, neboť například NOZ tento
pojem zavedl zejména v právu deliktním.
Ačkoliv
o
pravděpodobnosti
běžně
uvažujeme v našem životě a je předmětem
rozsáhlé filosofické diskuse, v české právní
nauce je tento pojem poněkud opomíjen.
Referát poskytne úvod do otázek
pravděpodobnosti, a to i s ohledem na
použití tohoto pojmu v procesním právu.
Jednooký homo oeconomicus nebo
modely spotřebitele dle rozhodnutí ESD
(27.4.2017, dr. Rita Simon)
Účinnost tržního procesu významně závisí
na schopnosti spotřebitelů činit racionální
rozhodnutí. Osoba spotřebitele je proto
předmětem zvláštní právní úpravy. Ale
jakou ochranu spotřebitel potřebuje?
K tomu
účelu
byly
vyvinuty
tzv.
spotřebitelské modely. Přednáška se zabývá
otázkou, jaké speciální spotřebitelské
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modely může národní zákonodárce používat
ve světle unijního práva, a dále otázkou,
jaké spotřebitelské modely reflektují
evropské směrnice (průměrný či zranitelný
spotřebitel) a rozhodnutí Evropského
soudního dvora.

Porušení smlouvy a prostředky právní
ochrany, zejména náhrady škody –
srovnání mezi CISG a úpravou
v německém a evropském právu
(11.5.2017,prof.Ulrich Magnus, Hamburk)
Prostředky právní ochrany, zejména
náhrada škody jsou v případě porušení
smlouvy jádrem obligačního práva. Díky
CISG existuje jednotná úprava mezinárodní
kupní smlouvy globálního významu a
působnosti. Navíc vedle toho Evropská unie
připravila speciální úpravu práva kupní
smlouvy (CESL), která je v současné době
transformována do specifického nástroje
vhodného pro digitální trh. Přednáška se
bude zabývat tímto vývojem a porovná tyto
úpravy s úpravou v německém právu.
(v němčině s překladem)
Flexibilní systém tvorby a výkladu práva
(25.5.2017, prof. Helmut Koziol, Vídeň)
Soukromé právo je doslova komplexním
odvětvím práva; životní situace, jež by měl
zákonodárce brát v úvahu, jsou nepřeberné.
Je
prakticky
neustále
konfrontován
s otázkou, jak nejlépe tvořit právní pravidla.
Zákonodárci v Evropě zpravidla užívají dvě
základní metody: na jedné straně podrobná
pravidla, na druhé straně elastická
ustanovení, jež může soudce přizpůsobit
konkrétnímu případu. Obě metody trpí
vážnými nedostatky, a proto se přednáška
soustředí na lepší řešení.
(v němčině s překladem)
Reforma francouzského Code Civil
(8.6.2017, prof. Hans Jürgen
Sonnenberger, Mnichov)
Ve Francii se stalo 1. října 2016 účinným
nařízení (ordonance) z 10. 2. 2016 o
reformě obecného smluvního práva a
obligačních závazcích. Tato úprava znamená
reformu a modernizaci příslušných partií
code civil, které platily od roku 1804 beze
změny, a integruje tak do nyní platné úpravy
judikaturu a nauku, které platnou právní
úpravu obligačních vztahů rozvíjely.
Přednáška představí charakteristiku a
základní rysy této reformy.
(v němčině s překladem)

Otázka volného pohybu osob ve světle
Brexitu
(22.6.2017, dr. Solange Maslowski)
Základní svoboda volného pohybu občanů
Evropské unie byla v posledních letech
podrobena velké zkoušce z důvodů, které
vyplynuly z řady událostí (rozšíření EU,
ekonomická krize, vnější migrační tlaky,
referendum o Brexitu). Jaké budou nové
podmínky pro pobyt občanů již usazených a
pro nové příchozí? V souvislosti s nejistými
výsledky vyjednávaní tento příspěvek
představí různé možnosti vývoje a jejich
eventuální dopad na svobodu pohybu osob.

OSTATNÍ
V místnosti č. 412, 4. patro budovy PF UK:
10. 4. 2017 v 17.30
Prof. Michael Bogdan (Univerzita Lund),
Nová kolizní úprava EU ve věcech
majetkových poměrů v manželství
a registrovaném partnerství
Nařízení EU č. 2016/1103 a 2016/1104
zavedou novou úpravu rodinněprávních
majetkových poměrů s cizím prvkem mezi
manžely a registrovanými partnery, Tato
reforma zásadně ovlivni jak české občany
žijící v cizině, tak i cizince žijící v ČR.
24. 4. 2017 v 17.30
Prof. Kurt Siehr (Max-Planck-Institut
Hamburg), Evropské kolizní rodinné právo
Na rozdíl od např. dědického práva je
rodinné mezinárodní právo soukromé v EU
kodifikováno neúplně (výživné, rozvod
manželství). Referát se soustředí na
nejaktuálnější problémy, konkrétně na
manželství nezletilých imigrantů v Evropě a
zabývat se bude koordinací majetkového
práva manželského s právem rozhodným
pro dědění. Pozornost bude věnována též
velmi ožehavým otázkám mateřství
“náhradních” matek.
15. 5. 2017 v 17.30
Mgr. Petra Kamínková, PF UK
Zneužití práva jako hranice daňového
plánování

Evropská unie vyžaduje po členských
státech přijetí obecného pravidla proti
zneužívání daňového režimu. OECD
navrhuje zavedení obdobného pravidla do
smluv o zamezení dvojímu zdanění. V České
republice není zákaz zneužití daňového
práva legislativně zakotven, je však
dovozován judikaturou. Přednáška představí

aktuální snahy o stanovení hranic daňového
plánování pomocí zákazu zneužití práva.
29. 5. 2017 v 17.30
Dr. Ádám Fuglinszky (ELTE Budapest),
Objektivní odpovědnost, předvídatelnost
a non-cumul jako právní transplantáty
v rekodifikaci občanského práva
v Maďarsku, Rumunsku a České republice
V poslední době kodifikovaly tři bývalé
socialistické státy své občanské právo.
Občanský zákoník Rumunska nabyl účinnosti
11. 10. 2011, český NOZ 1. ledna 2014 a
maďarský občanský zákoník 15. března
2014. Přednáška se soustředí na možné
přístupy k tomuto problému s ohledem na
klíčové otázky smluvní odpovědnosti a na
vztah smluvní a mimosmluvní odpovědnosti
za škodu, tedy na možnost konkurence
nároků, respektive tzv. klauzuli non-cumul.
(v angličtině)

NOVÉ KNIŽNÍ PUBLIKACE CPK
 L. Tichý (ed.), Svěřenský fond a trust. Jejich
fungování v mezinárodním srovnání, Praha
2016, 259 stran
 E. Ondřejová, Ochrana osobnosti v common
law a v českém právu,Praha 2016, 256 stran
 J. Hrádek, Smlouvy o přepravě
v občanském zákoníku. Komentář § 25502585, Praha 2017, 227 stran
 L. Tichý, J. Hrádek, Deliktní právo, Praha
2017, 496 stran

PŘIPRAVUJEME
26. – 27. října 2017
mezinárodní konference o míře důkazu
za účasti: prof. Mark Schweizer (Curych), prof.
Magne Strandberg (Bergen), prof. Pavel
Holländer (Brno), prof. Michael Stürner
(Bonn), prof. John Sorabji (Londýn), prof.
Christoph Kern (Heidelberg), prof. Peter
Westberg (Lund), prof. Elisabetta Silvestri
(Pavia), prof. Walter Rechberger (Wien), prof.
Hans-Jürgen Ahrens (Osnabrück), prof.
Emmanuel Jeuland (Paris I), prof. Christoph
Althammer (Regensburg), prof. Luboš Tichý
(Praha). F UK, Praha 2016, 218 stran.

DOPORUČUJEME
28. března 2017
konference „Directors´and Officers´ (D&O)
Liability, Vienna University of Economics
and Business (WU), Library Center (LC),
Vídeň, www.ectil.org
20. – 22. dubna 2017
„16th Annual Conference on European Tort
Law“, Vídeň, www.acet.ectil.org

