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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 únor-
červen 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 zimním semestru 2017 se konají 
následující přednášky:  

Nový unijní fiskální rámec a dohled EU – 
protiprávní obcházení unijního 
primárního práva nebo oprávněné 
prostředky k potírání zneužívání 
rozpočtových pravidel členskými státy 
EU? 
(5.10.2017, Mag. Claudia Wutscher,  
 WU Vídeň) 
Krize veřejných rozpočtů členských států EU 
vedla k masivnímu dohledu nad finančním 
hospodařením členských států včetně 
zavedení takových nástrojů, jakým je 
například fiskální kompakt. Tato opatření 
jsou vysoce sporná, jak z politického tak 
právního hlediska. Přednáška analyzuje 
soulad vybraných opatření EU s primárním 
unijním právem. 
(v angličtině) 

Specifické regresní nároky – samostatná 
právní kategorie? 
(12.10.2017, Dr. hab. R. Magnus,  
 Univerzita Heidelberg) 
Většina právních řádů uznává nároky, 
prostřednictvím kterých určité osoby 
mohou zneplatnit dispozice oprávněných 
osob vůči osobám třetím a vynutit zpětný 
převod práv. Z hlediska právní dogmatiky 
odlišují se nároky tohoto druhu velmi 
výrazně od jiných nároků smluvního, 
deliktního a dalších civilněprávních oblastí. 
Jejich zvláštnost spočívá v tom, že napadené 
právní jednání v době svého uskutečnění 

netrpí žádnou vadou a naopak je plně 
účinné a mezi osobou uplatňující nárok a 
osobou nárok popírající neexistuje žádný 
právní vztah, který by mohl ospravedlnit 
takovéto zneplatnění. Přednáška se zabývá 
typickou charakteristikou těchto nároků a 
navíc analyzuje výhody, kterých lze 
harmonizací různých právních základů 
docílit. Diskuse pak bude příležitostí 
identifikovat srovnatelné jevy v českém 
právu a analyzovat možnost jejich řešení. 
 (v němčině se simultánním překladem) 

Zneužití práva v rakouském korporátním 
právu ve světle práva unijního 
(2.11.2017, Mag. Julia Told,  
 Univerzita Vídeň) 
Koncept zneužití práva je velice vágní. Jeho 
kontury jsou nejasné, právě tak jako otázka, 
zda existuje princip zákazu zneužití práva 
v oblasti práva korporátního. Přednáška 
analyzuje fiduciární povinnosti, které 
mohou být chápány jako zvláštní forma 
obecného konceptu zákazu zneužití práva. 
Rakouská koncepce zneužití bude 
srovnávána s evropským pojetím zneužití. 
Nakonec se analyzuje vzájemný vztah těchto 
dvou fenoménů. Evropský koncept zneužití 
práva totiž dominuje každému národnímu 
principu tohoto druhu v případě jejich 
rozporu. 
(v němčině se simultánním překladem) 

Advokátní úschovna peněz aneb 
 kdo má kdy jaký nárok vůči komu 
(16.11.2017, Mgr. Tomáš Troup, LL.M.) 
Institut advokátní úschovy je institutem 
správy cizího majetku, z čehož bývá bez 
dalšího dovozováno zdánlivě jasné řešení - 
peníze, složené klientem advokáta na jeho 
bankovní účet, zůstávají v majetku klienta. 
Je tomu ale skutečně tak? Co když dojde ke 
smísení peněz v úschově s jinými penězi? 
Jak se bude řešit situace, když ohledně 
advokáta bude vedena exekuce či 
insolvenční řízení; budou pak moci klienti 
advokáta získat své peníze vylučovací 
žalobou zpět, anebo jim zůstane jen 
nedobytná nezajištěná pohledávka? Jak se 
bude řešit situace, kdy bude naopak vedena 
exekuce či insolvenční řízení ohledně klienta 
advokáta; budou moci věřitelé klienta 
advokáta nějak postihnout peníze 
v advokátní úschově? Na tyto a další otázky 
bude odpovídáno nejen za pomoci českých, 
ale i německých doktrinálních a 
judikatorních zdrojů. 

Odpovědnost politika za škodu 
(30.11.2017, prof. Luboš Tichý) 
Provokativní téma navozuje předně otázku, 
zda tento institut existuje a zda ho lze 
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uskutečnit, a to vedle politické 
odpovědnosti, prostřednictvím nástrojů 
právní ochrany dotčených osob. Přednáška 
se proto bude zabývat otázkou 
protiprávnosti a přičítání škody a dalšími 
prvky odpovědnostního vztahu. Vychází se i 
z určité paralely v cizích právních řádech a 
hledá se pozitivněprávní řešení. 

Originální či živoucí ústava? – Intepretace 
rakouských základních práv 
(7.12.2017, prof. Michael Potacs, 
 Univerzita Vídeň) 
Katalog základních práv v rakouské Ústavě 
pochází z roku 1867. Proto se klade otázka, 
zda a do jaké míry mají ještě historická fakta 
včetně přípravných prací a celkový tehdejší 
právní kontext hrát úlohu v současné 
interpretaci. Přednáška analyzuje tento 
problém na pozadí psané a živoucí 
konstituce v americké právní nauce.  
(v němčině se simultánním překladem) 

Elektronické peníze v právním kontextu 
(14.12.2017, prof. Rainer Kulms, 
  Max- Planck-Institut, Hamburk) 
Elektronické peníze představují elektronicky 
uloženou hodnotu sloužící k úhradám jiné 
osoby než jejich vydavatele. V hardwaru, 
tedy v produktech e-money je jejich 
potenciál umístěn v čipové kartě. 
Softwarové produkty jsou založeny na 
digitálním platebním systému, který přenáší 
peněžní hodnotu online na vzdálený server. 
Přednáška se zabývá prvním rámcem pro 
elektronické peníze a elektronickým 
platebním systémem vyvinutým Evropskou 
unií. Případové studie demonstrují 
rozmanitost úkolů týkajících se ochrany 
spotřebitele a povinností centrální banky. 
Přednáška se nakonec soustředí na analýzu 
bitcoinu, tedy na virtuální měny, která 
vychází z technologie blokového řetězce. 
Tato technologie rozvíjí určitý platební 
mechanismus, který bude omezovat lidské 
zásahy. 
(v angličtině) 
 

KONFERENCE 
V místnosti č. 38, přízemí budovy PF UK: 
26. – 27. 10. 2017, Míra důkazu 
mezinárodní konference - Humboldt Kolleg 
Předmětem konference je klíčová otázka 
hodnocení důkazů, tzv. míra důkazu. Jde o 
myšlenkový proces, jenž na základě 
informací o jejich uskutečněné minulosti 
provádí jeho rekonstrukci. Událost  
z minulosti nelze zopakovat, ale jen se 

přiblížit k reálnému ději. Vždy jde o to,  
do jaké míry toto přiblížení lze pokládat za 
hodnověrné; jedná se o pravděpodobnost 
nezopakovatelné skutečnosti. K řešení 
tohoto problému existují v zásadě dva krajní 
přístupy. První, který lze nazvat 
hypotetickým či spekulativním, vychází  
z přesvědčení soudce. Používá termínů 
pravda, jistota, neexistence pochybností 
apod. Výsledkem je „vše anebo nic“. Druhý 
přístup je na první pohled exaktnější, neboť 
měří míru důvěryhodnosti rekonstrukce 
stupněm pravděpodobnosti. Za dokázané 
pokládá takové skutečnosti, jež se jeví 
pravděpodobnými například již z 51 % a  
v této míře lze uznat uplatňovaný nárok.  
Účelem konference je především seznámit 
se s různým pojetím v relevantních 
jurisdikcích v Evropě. Druhým účelem je 
pokus o stanovení adekvátního řešení. 
Konečně by měla konference sloužit  
k obecnému znalostnímu obohacení, a to 
nejen publika, ale i samotných referentů. 
 
PROGRAM 
 
1. den, 26. října – Základy (14.00 – 18.30) 
14.00 – 14.15 Zahájení 

14.15 – 15.00 Prof. Pavel Holländer (Brno): 

Důkaz, teorie pravdivosti a účel řízení  

15.00 – 15.45 Prof. Mark Schweizer (Curych): 

Míra důkazu a míra rozhodování  

15.45 – 16.00 Přestávka 

16.00 – 16.45 Prof. Christoph Kern 

(Heidelberk): Pravděpodobnost jako prvek 

míry důkazu  

16.45 – 17.30 Prof. Magne Strandberg 

(Bergen): Větší pravděpodobnost nežli 

standard – kritický pohled  

17.30 – 18.15 Prof. Christoph Althammer 

(Řezno): Důkaz kauzality v německém 

deliktním právu  

18.15 – 18.30 Závěrečná diskuse 

 

2. den, 27. října – Národní zprávy (09.00 – 

17.30) 

09.00 – 09.45 Prof. Hans Jürgen Ahrens 

(Osnabrück): Míra důkazu -  německý 

přístup  

09.45 – 10.30 Prof. Walter Rechberger(Vídeň): 

Rakouský přístup a vztah mezi mírou důkazu a 

důkazním břemenem  

10.30 – 10.45 Přestávka 

10.45 – 11.30 Prof. Michael Stürner 

(Kostnice): Hodnocení důkazu a míra důkazu 

v pravidlech civilního procesu ELI/UNIDROIT 

11.30 – 12.15 Mgr. Jan Balarin, Ph.D. 

(Praha): Český přístup  

12.15 – 12.30 Závěrečná diskuse 
14.00 – 14.45 Prof. Emmanuel Jeuland 
(Paříž): Míra důkazu a francouzský přístup  
14.45 – 15.30 Prof. Elisabetta Silvestri 

(Pavia): Italská koncepce míry důkazu  

15.30 – 15.45 Přestávka 

15.45 – 16.30 Prof. John Sorabji (Londýn): 

Anglická koncepce míry důkazu  

16.30 – 17.15 Prof. Luboš Tichý (Praha): 

Základní problémy z hlediska srovnávací 

analýzy  

17.15 – 17.30 Závěrečná diskuse, ukončení 

konference 

Vstup volný, simultánní tlumočení. 

 

NOVÉ KNIŽNÍ PUBLIKACE 
 
M. Potacs, L. Tichý (eds.), Abuse of Law, 
Univerzita Karlova, Praha 2017, 364 stran 
 

DOPORUČUJEME 
„Mehr Freiheit wagen“  -  Symposium  
in honour of Jürgen Basedow   
29. – 30. 9. 2017, Max-Planck-Institut Hamburg, 
info: novackov@prf.cuni.cz 

 

Konference 
Challenges in Tort Law Today,  
20.10.2017, EGTL Vídeň 
info: novackov@prf.cuni.cz 
 
23. Würzburger Europarechtstage: 
Investitionsschutz, Schiedsgerichtsbarkeit  
und Rechtsstaat in der EU 
10. – 11. 11. 2017, Würzburg  
info: L-euwier@jura.uni-wuerzburg.de 
 
2. Regensburger Forum für Prozessrecht: 
Ausländische Rechtsimplantate im nationalen 
Zivilprozessrecht 
24. 11. 2017, Regensburg 
 info: www.uni-regensburg.de 
 
Tatsachenmitteilung und Werturteile: Freiheit und 
Verantwortung 
24. – 25. 11. 2017, Universität Wien, Juridicum  
info: petra.peileitner@univie.ac.at 
 

PŘIPRAVUJEME 
 L. Tichý, CISG Komentář, vyjde v C.H. Beck 

pravděpodobně v prosinci tohoto roku. 
L. Tichý, J. Josková (eds.), Základní otázky 
svěřenského fondu jako formy správy cizího 
majetku, 218 stran. 
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