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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.

FÓRUM CPK
CPK pořádá v letním a zimním
semestru zpravidla každý druhý
čtvrtek přednášky a semináře na
aktuální témata. Není-li uvedeno jinak,
konají se v místnosti č. 412, 4. patro
budovy PF UK od 17.30.
Předpokládané
ukončení
včetně
diskuse je v 19.00. Zájemci o danou
problematiku jsou srdečně vítáni.
Vstup je volný.
Připojení přes Zoom:

Tajemnice:
Halka Kolaříková
Externí spolupracovníci:
Mgr. Jan Balarin, Ph.D.
Tobias Endrich-Laimböck
Dr. Andreas Frössel, MA
Mgr. Slavomíra Henčeková, Ph.D.,
LL.M.
Dr. Rita Simon, LL.M., BA
Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec
JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Příspěvek zkoumá hranice autonomie
vůle. Zabývá se také okolnostmi, za
kterých se k platnému vyloučení či
omezení
odpovědnosti
nebude
přihlížet. Typickým příkladem zde
bude rozpor s dobrými mravy či
úmyslné způsobení škody. Příspěvek
však zkoumá, další okolnosti. Tyto
otázky řeší metodou komparační.

Odpovědnost a solidarita
(20.10.2022, Prof. Bénédict
Winiger, Universita Ženeva)
Každý den činíme celou řadu
rozhodnutí, jež ovlivňují další osoby
(naše sousedy, spolupracovníky, aj.),
ale též osoby třetí, jež jsme nikdy
neviděli a nikdy nepotkáme. Klade se
přirozeně otázka, podle kterých kritérií
bychom měli tato rozhodnutí činit?
Přednáška prezentuje určitý model
rozhodování, který by měl pomoci najít
společensky nejlepší způsob rozhodování. Abychom mohli vyzkoušet
takovýto model, aplikujeme jej na
konkrétní případy. Tak například jde o
to, podle jakých pravidel by měl občan
hlasovat při volbách nebo jak bychom
se měli rozhodovat ohledně určitého
lékařského zákroku.

https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

V němčině, se simultánním tlumočením.

Registrace na: kolarikova@prf.cuni.cz

Návrh nařízení o umělé inteligenci
za českého předsednictví rady EU a
problémy unijního legislativního
procesu
(10.11.2022, Mgr. Vít Zvánovec)

PŘEDNÁŠKY
Vyloučení a omezení odpovědnosti
za škodu způsobenou porušením
smluvních povinností
(6.10.2022, Dr. Petra Pipková)
Příspěvek se zaměřuje na okolnosti a
podmínky, za kterých lze platně
vyloučit či omezit odpovědnost za
porušení smlouvy. Zohledňuje přitom
nejen okolnosti vzniku právního
jednání, ale i jeho obsah a rozsah.

Na pozadí důležité iniciativy Evropské
komise (AIA) si ukážeme úskalí
legislativního procesu EU, který je v
obecném povědomí veřejnosti velkou
neznámou. Právní řád ČR je přitom na
právních aktech EU z větší části
založen. Česká vláda považuje AIA za
svou prioritu a ráda by dosáhla
obecného přístupu k AIA, tj. jeho
schválení Radou EU. Přednáška se
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bude zabývat jak obsahem návrhu
nařízení, tak i samotným legislativním
procesem v obecné rovině a na
příkladu přijímání analyzovaného
návrhu.

Solidarita v právu EU
(16.11.2022, prof. Luboš Tichý)

posudky představitelů akademické
obce, které bude přednáška též
analyzovat. Pokud některé konkrétní
návrhy transpozice budou v době
přenášky existovat, bude se jimi
referentka též zabývat.
V němčině, se simultánním tlumočením.

Přednáška se zabývá pojmem
solidarity, který je nejen v naší unijně
právní literatuře, ale vůbec poněkud
málo zpracován. Přitom tato kategorie
má svoje místo prakticky ve všech
právních oborech; speciální roli hraje
pak v evropském unijním právu. Cílem
prezentace je po obecném úvodu
analyzovat pojem solidarity v
primárním i sekundárním právu EU na
základě především zahraniční literatury a judikatury SD EU. Zabývá se
tedy samotným postavením, obsahem
a povahou tohoto pojmu, jeho
vztahem k obdobným obecným
kategoriím unijního práva, zejména
základním hodnotám a zásadám.
Zvláště
se
zabývá
otázkou
normativního obsahu solidarity, jeho
významem při interpretaci i těch
ustanovení, v nichž tento termín není
obsažen, rolí při jeho výkladu, a
především jeho mezemi. Přednáška
pak dospívá k vlastní koncepci tohoto
pojmu, zejména jeho vynutitelnosti
jakožto právní povinnosti a jí
odpovídajícího oprávnění.

Odpovědnost za autonomní
systémy a umělá inteligence
(15.12.2022, prof. Ernst Karner,
Univerzita Vídeň)

Zástupné žaloby a transpozice jejich
unijní úpravy
(7.12.2022, prof. Astrid Stadler,
Univerzita Kostnice)

Předsmluvní povinnosti se
zvláštním zřetelem k povinnostem
informačním
(12.1.2023, Dr. Jiří Hrádek)

Přednáška se zabývá otázkou, jak by
mohla být transponována směrnice o
zástupných žalobách 2020/1828 do
národního právního řádu tak, aby byla
zajištěna maximálně možná úroveň
ochrany spotřebitele. V Německu v
tomto ohledu existují 2 protichůdné

Stranám budoucí smlouvy vznikají již v
předsmluvním stadiu povinnosti,
zejména informační, jejichž porušení
vede k různým následkům. Zejména se
jedná o povinnost řádného vyjednávání a ochranných povinností
vůči druhé straně. Cílem přednášky je
identifikace předsmluvních vztahů,

Enormní nárůst používání autonomních systémů a umělé inteligence
znamená pro deliktní právo zcela
mimořádnou výzvu. Především je
třeba se zabývat odpovědností za
škodu způsobenou medicínskými
roboty a diagnostickými systémy
založenými na umělé inteligenci.
Obdobně závažná je problematika do
značné míry automatizovaných vozidel, či autonomních dronů. Jedná se o
problém, do jaké míry je schopno
existující
deliktní
právo
tuto
problematiku adekvátním způsobem
zvládnout, resp. jaké jeho modifikace,
zejména v oblasti odpovědnosti za
pomocníka, objektivní odpovědnosti,
či odpovědnosti za škodu způsobenou
výrobkem jsou nutné k tomu, aby
deliktní právo obstálo i v budoucnu.
V němčině, se simultánním tlumočením.

včetně
vymezení
typických
předsmluvních dohod (MOU, LOI, či
předsmlouva), kategorizace předsmluvních povinností a vymezení
následků jejich nesplnění a prostředků
nápravy (od povinnosti k náhradě
škody po možnost odstoupení od
smlouvy)."

Námitka v civilním právu – od
římského exceptio k modernímu
nástroji obrany práva
(26.1.2023, prof. Georg Kodek,
Ekonomická univerzita Vídeň)
V římském právu sloužila námitka
(exceptio) k tomu, aby soud mohl
hodnotit obranná práva žalovaného, k
nímž nebylo možné jinak podle ius
civile přihlédnout (exceptio doli,
exceptio rei, venditae et traditae).
Moderní koncepce námitky byla
rozvinuta až v druhé polovině 19.
stolení německou pandektistikou.
Charakteristickým znakem námitky je,
že nesměřuje proti existenci nároku,
nýbrž pouze proti jejímu vynucení.
Přednáška zkoumá vývoj tohoto
institutu v modifikacích v právních
řádech německé právní kultury. Přihlíží
však i k obecnému vývoji v této oblasti,
zejména klade důraz na analýzu
Principů evropského smluvního práva
(PECL) a Návrhu společného referenčního rámce (DCFR).
V němčině, se simultánním tlumočením.

DOPORUČUJEME
The Future of European Private Law –
Celebrating the 30th Anniversary of
the European Review of Private Law
3. - 4. 11. 2022 Radboud University,
Nijmegen, Nizozemsko

