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CPK
Centrum
právní
komparatistiky
(„CPK“) je pracovištěm Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
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.

Skype FÓRUM CPK
CPK se v tomto semestru omezuje na
on-line přednášky na aktuální témata
následovaná diskusí. Fóra se konají od
17.30 (předpokládané ukončení je v
19.00 hod.). Připojení přes Skype:
https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

Základní kategorie. Obsah smlouvy
(8.4.2021, prof. Luboš Tichý)
Přednáška se bude věnovat některým
základním,
ale
často
v nauce
opomíjeným kategoriím obligačního
práva, které jsou klíčové pro smlouvu.
Jde o problematiku právního vztahu,
kauzy, úmyslu, tzv. implied terms a
dalších.

Principy smlouvy
(22.4.2021, prof. Luboš Tichý)
DCFR považuje za základní zásady
smluvního práva svobodu, jistotu,
spravedlnost a efektivitu. V této
přednášce bude kladen důraz na
principy právní jistoty a účinnosti,
které budou analyzovány spolu s již
v tomto
semestru
rozebíranými
zásadami svobody a spravedlnosti.
Mimo jiné se výklad bude zabývat
otázkami
vymáhání
smlouvy,
nepředvídaným
jednáním
a
legitimním
očekáváním,
problematikou good faith and fair
dealing, jistoty ve vztahu k flexibilitě,
transakčními náklady a nutnými
omezeními ve veřejném zájmu apod.

Prameny smlouvy
(6.5.2021, prof. Luboš Tichý)
Nauka mnohdy zapomíná - kromě
toho, že se pečlivě věnuje míře
přísnosti právních norem - na měkká
pravidla či tzv. jednostranně přísné
normy (viz tzv. měkké povinnosti), a
kautelární
jurisprudenci,
včetně
především obchodních zvyklostí a
další pravidla.

Postoupení smlouvy
(20.5.2021, prof. Luboš Tichý)
Postoupení smlouvy je tradičně
chápáno jako institut, jenž náleží do
oblasti vztahu smlouvy k třetím
osobám. Byl výslovně upraven až
platným
občanským
zákoníkem.
Přednáška se bude zabývat analýzou
tohoto institutu v komparativním
měřítku a hodnocením platné právní
úpravy.

Smíšená smlouva v kontextu
nepojmenovaných smluv
(3.6.2021, prof. Luboš Tichý)
Jde o kardinální, ale poněkud
zanedbaný problém analýzy tohoto
jevu, jeho interpretace a zejména pak
posuzování rozhodného práva v rámci
typově upravených smluv.

Podstatná změna okolností: cesta
k soudcovské změně smlouvy
v postcovidových časech
(17.6.2021, Mgr. Tomáš Troup)
Podstatná změna okolností, coby
právní institut umožňující prolomit
zásadu pacta sunt servanda, stojí
zpravidla
stranou
pozornosti
(kupříkladu v občanském zákoníku
z roku 1964 nebyl obecně vůbec
upraven). V mimořádných časech,
mezi něž nepochybně patří i ty
současné, však nabývá mimořádného
významu. Předmětem přednášky
bude obecná analýza tohoto institutu
coby cesty k soudcovské změně
smlouvy,
a
to
s přihlédnutím
k zahraničním úpravám a taktéž
k procesním aspektům, které jsou
s jeho aplikací spojeny.

