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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 evropské právo. 

FÓRUM CPK 

CPK pořádá v období říjen-prosinec a 
únor-červen každý druhý čtvrtek 
přednášky na aktuální témata, jejichž 
součástí je diskuse. Přednášky se konají  
v místnosti č. 401, 4. patro, Právnická 
fakulta UK 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 2018/2019 se konají 
přednášky v rámci projektu „Smlouva“:  

 

 Smluvní autonomie 
(11.10.2018, JUDr. Petra Pipková) 

Smluvní autonomie představuje jeden  
ze základních principů smluvního práva a 
občanského práva vůbec. Přesto se  
od druhé poloviny 20. století hovoří o jeho 
úpadku. Tato kritická prohlášení poukazují 
na jeho selhání v různých oblastech a  
na rostoucí počet jeho omezení, která 
zákonodárci přijímají jednak za účelem 
nápravy těchto selhání, jednak za jinými 
právně politickými cíli. Tento příspěvek se 
bude zabývat původem, pojmem a obsahem 
smluvní autonomie a rozebere jeho 
omezení. Přitom si klade za cíl poukázat  
na to, že tento princip je stále živý a ovládá i 
nadále smluvní právo. 
 

Druhy smluv, I. část: veřejnoprávní 
smlouva, nepojmenovaná smlouva 
a dlouhodobá smlouva 
(1.11.2018, prof. Luboš Tichý) 

Předmětem výkladu nejsou typové smlouvy 
podle tradičního dělení, nýbrž smlouvy  
na základě abstraktní klasifikace. Analýza 
veřejnoprávní smlouvy se koncentruje  

na její definici, fungování dvojího režimu a 
její základní pojmové znaky. Rozbor je 
prováděn prostřednictvím soukromoprávních 
hledisek. Nepojmenovaná či inominátní 
smlouva je předmětem výkladu z hlediska 
její nutné klasifikace podle typového 
smluvního rozlišování zorným úhlem 
nutnosti použití analogie. Smíšená smlouva 
činí problémy s ohledem na střet 
hodnotících hledisek a nutnost adaptace. 

 

Výklad smlouvy 
(8.11.2018, Mgr. Tomáš Troup) 

Primárním cílem přednášky není podat 

nějaký „technický“ komentář k těm několika 

ustanovením občanského zákoníku, 

věnovaných výkladu právních jednání, ale 

pokusit se téma pojmout v relativně 

širokém kontextu. Součástí přednášky by tak 

mělo být například objasnění toho, jaké dílčí 

„právní disciplíny“ se pod výkladem smlouvy 

mohou skrývat, jaké základní hodnotové 

konflikty jsou s výkladem smlouvy 

inherentně spjaty či jak jsou tyto konflikty 

řešeny v různých evropských právních 

řádech. Závěrečná část přednášky pak bude 

za použití tohoto širokého kontextu 

věnována analýze české právní úpravy.          

 Slib 
 (15.11.2018, JUDr. Jiří Hrádek) 
Přednáška se bude věnovat tématu slibu 
jako jednostranného projevu vůle vůči jedné 
nebo více osobám. Úvodem bude 
pojednáno o historickém vývoji slibu 
zejména v germánské právní oblasti a dále 
budou analyzovány jednotlivé aspekty slibu, 
jako je jeho závaznost, odvolatelnost a 
vymahatelnost. Závěry této analýzy pak 
budou porovnány se současným pojetím 
slibu v občanském zákoníku. 

 
 

Vázanost a její meze 
(22.11.2018, prof. Luboš Tichý) 

Jednou ze základních povinností smluvní 
strany je povinnost loajality k druhé 
straně a především k samotné smlouvě. 
Platí tedy, že strany jsou vázány. Zde ovšem 
je třeba použít hledisko proporcionality. 
Vázanost smlouvou nemůže být i s ohledem 
na základní lidská práva absolutní. 
Přednáška se proto soustředí na podmínky 
ukončení smlouvy, její průběh a 
mechanismus. Důraz je kladen především  

CPK – Newsletter 2/2018 
  Zimní semestr 2018 

  24. září 2018 
 

 
OBSAH: 
CPK 
Fórum CPK 
Semináře 
Knižní publikace  
Doporučujeme 
Připravujeme 

CENTRUM PRÁVNÍ 
KOMPARATISTIKY 
Právnická fakulta, 
Univerzita Karlova  
místnost č. 410 / 4. patro 
nám. Curieových 7 
116 40 Praha 1 
tel.: 221 005 576  
fax: 221 005 574 
http://www.komparatistika.cz/ 
 
 
Vedoucí: 
Prof. JUDr. Luboš Tichý  

 

Vědečtí pracovníci:  
JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, 
Ph.D., LL.M.  
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. 
JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., 
LL.M.eur. 
Dr. Rita Simon, LL.M., BA 
JUDr. Solange Maslowski, Ph.D., 
D.E.A. 
 
Odborní pracovníci:  
Mgr. Tomáš Troup, LL.M.  
Ludmila Nováčková (tajemnice) 
 
Externí spolupracovníci:  
JUDr. Mgr. Bohdan Žáček 
Mgr. Jan Balarin, Ph.D. 
Dr. Iur. Stephan Heidenhain 
Mgr. Slavomíra Henčeková 
JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. 
Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec 
 

 

 
 



 
 
 

CENTRUM  PRÁVNÍ  KOMPARATISTIKY 
 

 

na odstoupení od smlouvy, zrušení smlouvy 
a výpověď smlouvy. 
 

 Bailment 
 (28.11.2018, Mgr. Vít Zvánovec) 
Angloamerický institut bailment je zvláštní 
institut na pomezí úschovy, zajištění a 
převodu majetku. V kontinentálním právu je 
neznámý. Jeho podstatou je, že zřizovatel 
poskytuje nabyvateli pouze držbu/detenci 
(majitelství). Přednáška vyšetří podobnosti a 
odchylky mezi bailment jako akcesorickým 
právním jednáním a smlouvou o úschově 
jako kausálním smluvním typem, mezi 
bailment a smluvním zcizením, tj. 
převodem, movité věci. Dotkne se rovněž 
významu konsensuální v. dvoufázové 
koncepce nabytí vlastnictví a právního 
jednání pro vznik závazku. 
 

 Druhy smluv, II. část: 
nepojmenovaná smlouva, 
smlouva ve prospěch a na 
ochranu třetího, další druhy smluv  

 (28.11.2018, prof. Luboš Tichý ) 
Výklad smluv ve prospěch třetího se 
soustřeďuje na vymezení tohoto institutu a 
definici práva pravé a nepravé smlouvy ve 
prospěch třetího a postavení třetího. 
Rozebírány jsou povinnosti ochrany a péče 
smluvní strany a odpovědnost za jejich 
porušení, jakož i jejich následky. Vymezuje 
se rozdíl mezi smlouvou ve prospěch třetího 
a smlouvou na ochranu třetího s ohledem 
na postavení chráněné osoby. Pozornost se 
soustředí i na následky smlouvy k tíži třetího 
zejména s ohledem na práva znevýhodněné 
třetí osoby. 
 

 Spotřebitelská smlouva 
 (6.12.2018, Dr. Rita Simon ) 
Spotřebitelská smlouva není samostatným 

smluvním typem, konstruuje jednoho 

neprofesionálního smluvního partnera, 

kterého právo zvlášť chrání. Speciální 

ochrana slabšího smluvního partnera byla 

silně ovlivněna evropským právem a 

zásadně změnila dispozitivní smluvní právo. 

Nově vytvořené tzv. „Sonderprivatrecht“ má 

spoustu zvláštností (kogentnost, formální 

požadavky, speciální právo na informace a 

odstoupení atd.), které jsou neznámé 

kontinentálnímu civilnímu právu. Tato 

přednáška se věnuje důvodům zvláštní 

regulace se specifickým ohledem  

na informační paradigma ve smlouvě. 

 Smlouva a zákaz diskriminace 
 (13.12.2018, prof. Luboš Tichý) 
Problémem tohoto tématu jsou meze 
autonomie vůle stran a postavení slabší 
osoby. Diskriminace je tedy chápána nejen 
z hlediska paradigmatu užívaného v unijním 
právu. Zabývá se pojmem materiální 
autonomie vůle s důrazem na ochranu 
osobnosti, a to s přihlédnutím k masovým 
obchodům. Zkoumají se dále následky 
diskriminace, postavení slabší strany, 
zejména s ohledem na její práva, a otázka 
důkazního břemene. 
 

 Smlouva a všeobecné obchodní 
 podmínky 
 (8.1.2019, prof. Luboš Tichý) 
Předmětem přednášky je analýza 
moderního institutu všeobecných 
obchodních podmínek jako produktu 
masového obchodu. Analyzuje se otázka 
inkorporace a jejich podmínek, jakož i 
primárních a materiálních předpokladů. 
Provádí se kategorizace, resp. klasifikace 
tohoto nástroje, jakož i problematiku střetu 
konkurenčních všeobecných obchodních 
podmínek. Těžiště je ovšem v soudní 
kontrole a jejich následků. 
 

SEMINÁŘE 
V místnosti č. 412, 4. patro budovy PF UK:  
 
25. 10. 2018 od 14.00 do 16.30 
Dovolání v civilním soudním řízení 
(srovnání české a německé koncepce) 
Prof. Dr. Peter Gottwald (Univerzita Řezno), 
Dovolání podle německého práva (Spolkový 
soudní dvůr mezi zajišťováním právní jistoty a 
individuální spravedlností) 
Doc. Dr. Petr Lavický (Masarykova univerzita 
Brno), Dovolání ve věcném záměru Pracovní 
skupiny pro přípravu věcného záměru civilního 
řádu soudního: argumenty pro a proti 
Vstup volný 
V němčině, simultánní tlumočení 

 
19. 11. 2018 od 17.30 do 19.00 
Prof. Dr. Rainer Arnold, Univerzita 
Regensburg 
Ústavněprávní aspekty Brexitu 

V angličtině. 

Palác Dunaj, Praha 1, Národní 10  
(vchod z Voršilské ul. č.14) 
 
29. 11. 2018  od 14.00 do 18.00 
mezinárodní seminář ve spolupráci s ČAK 
Základní otázky odporovatelnosti podle OZ 
a v insolvenčním řízení 
 
Luboš TICHÝ, Centrum právní 
komparatistiky PF UK, „Obranné“ právní 
instituty v civilním právu – význam a 
pojmosloví 
Reinhard BORK, Univerzita Hamburk, 
Odporovatelnost jako institut občanského a 
insolvenčního práva ve světle zvýhodnění 
zajištěného věřitele 
Zdeněk PULKRÁBEK, soudce Krajského 
soudu Plzeň, Obsah odpůrčího nároku podle 
občanského zákoníku 
Tomáš TROUP, Centrum právní 
komparatistiky PF UK, advokát, Obranné 
námitky žalovaného v insolvenčním sporu 
Moderace: Tomáš RICHTER, advokát 
Clifford Chance 
 
Vstup volný 
Simultánní tlumočení  
 
Zájemci se přihlásí pomocí přihlášky 

(www.cak.cz), na adresu seminare@cak.cz 

nebo novackov@prf.cuni.cz 

 

KNIŽNÍ  PUBLIKACE   
 

Luboš Tichý (ed.), Evropský delikt, Praha 

2017, 257 s. 

 

DOPORUČUJEME 
 

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-
Nürnberg 
konference Exploring Remedies – Impulses 
for German and European „Law of 
Remedies“ 
5. - 6. 10. 2018 
info: www.getr.rw.fau.eu 
+49 9131 85 29243 
 

PŘIPRAVUJEME 
 
Luboš Tichý, Nařízení Řím II – Komentář, 
C.H. Beck 2018 
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