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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 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 souladu s naším aktuálním projektem se  
v letním semestru 2019 budou konat 
přednášky ze základů smluvního práva. 
Některé z nich budou dokončením referátů 
přednesených na Fórech CPK v zimním 
semestru 2018. Na posledním fóru 20. 6. 
2019 vystoupí jako host významný 
představitel mladší generace evropských 
civilistů s přednáškou o klíčových otázkách 
evropského insolvenčního práva. 

 

Smlouva s ochranným účinkem pro 
třetí osobu, smlouva v neprospěch 
třetího a příslib pro třetího 
(21.2.2019, prof. Luboš Tichý) 

Přednáška shrne obsah referátu o smlouvě 

ve prospěch třetího ze zimního semestru 

2018 a provede analýzu tohoto smluvního 

druhu v české právní úpravě. Bude se však 

zabývat zejména smlouvou s ochranným 

účinkem pro třetího, tedy problematikou na 

pomezí deliktního a smluvního práva, kdy 

v určitých, přesně vymezených hranicích lze 

poskytnout třetí osobě jak smluvněprávní, 

tak deliktněprávní ochranu před škodlivými 

účinky ze smlouvy. Předmětem přednášky 

bude též na první pohled absurdní pojem 

smlouvy v neprospěch třetího a opomíjený 

institut slibu ve prospěch třetí osoby.  

Smíšené a inominátní smlouvy 
(7.3.2019, prof. Luboš Tichý) 

Ani DCFR neposkytuje jednoznačnou 

odpověď na obsah a význam institutu 

smíšené smlouvy. Přednáška tedy vymezuje 

tento pojem a řeší i otázku právního základu 

pro řešení v takové smlouvě neupravených 

vztahů. Pojem inominátní smlouvy je závislý 

na vymezení typu smlouvy a sleduje otázku 

relevantní právní úpravy, podle které se 

taková smlouva spravuje. Klíčovým 

problémem je soulad s relevantními 

kogentními (či „polokogentními“) právními 

normami. Přednáška bude též analyzovat 

nejdůležitější případy nepojmenovaných, tj. 

zákonem neupravených smluv. 

Autonomie vůle a české právo 
(21.3.2019, JUDr. Petra Pipková) 

Příspěvek navazuje na příspěvek na Fóru 

CPK 11. 10. 2018, který se zabýval smluvní 

autonomií z obecného teoretického 

hlediska. Nyní se příspěvek zaměří na 

fungování smluvní autonomie v českém 

právu, resp. na její projevy v něm. Český 

zákonodárce se v současném občanském 

zákoníku významně přihlásil k principu 

smluvní autonomie, nicméně i české právo 

smluvní autonomii stanoví její hranice. I 

těmi se bude příspěvek zabývat. 

Slib v českém právu 
(4.4.2019, JUDr. Jiří Hrádek) 

Přednáška, která navazuje na přednášku 

v zimním semestru, se bude věnovat tématu 

slibu jako jednostranného projevu vůle vůči 

jedné nebo více osobám a jeho úpravě 

v českém občanském zákoníku. Analyzovány 

budou základní přístupy právní úpravy 

v občanském zákoníku stejně jako pojetí 

závaznosti, odvolatelnosti a vymahatelnosti 

jednostranného projevu vůle. Přednáška se 

bude zabývat analýzou této problematiky 

včetně rozboru právní úpravy. 

Consideration a kauza závazku 
(18.4.2019, Mgr. Jan Balarin) 

Consideration je tradičním konceptem 
smluvního práva common law: žalovatelný 
smluvní závazek může vzniknout pouze 
tehdy, je-li podpořen protiplněním. Chybí-li 
protiplnění, jedná se o nudum pactum, 
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jehož splnění nemůže být vynuceno cestou 
práva. Consideration představuje jeden 
z možných přístupů k řešení problému, se 
kterým se musejí vypořádávat všechny 
právní systémy, totiž kterým slibům, které 
činí účastníci právního styku, má být 
poskytnuta právní ochrana. Kontinentální 
právo věnuje ze stejného důvodu pozornost 
kauze (právnímu důvodu) závazku. Tento 
koncept je sice tradičně vstřícnější 
k vymahatelnosti altruistických závazků než 
common law, na druhé straně nenabízí tak 
objektivizovatelné a v ekonomické 
racionalitě zakotvené kritérium, jakým je 
právě consideration. Předmětem diskuse 
budou výhody a nevýhody obou přístupů a 
jejich perspektivy se zaměřením na praxi 
v jurisdikcích common law.   
     

Výklad smlouvy v českém právu 
(2.5.2019, Mgr. Tomáš Troup) 
Vzhledem k tomu, že v předchozím 

semestru bylo v rámci pravidelných fór CPK 

téma výkladu smlouvy pojato velmi široce a 

na analýzu české úpravy se v zásadě 

nedostalo, bude tato přednáška věnována 

podrobnému výkladu smlouvy podle 

stávajícího českého občanského zákoníku, a 

v relativně velké míře detailu s přihlédnutím 

k názoru judikatury a nauky. Přednáška 

bude využívat i srovnávací interpretace. 

Spotřebitelská smlouva 
(16.5.2019, prof. Luboš Tichý) 
Jeden z nejdůležitějších druhů smluvních je 

smlouva, jejíž stranou je specifická slabší 

strana – spotřebitel. Jednotlivé druhy 

tohoto smluvního typu jsou upraveny 

kogentním způsobem. Smlouva se zabývá 

znaky a specifiky tohoto smluvního typu a 

mírou autonomie vůle v jeho rámci. 

Analyzuje problematiku kontroly smlouvy 

včetně všeobecných obchodních podmínek, 

specifický způsob výkladu spotřebitelské 

smlouvy, stejně jako problémy rovnováhy 

smluvních práv a povinností a otázky 

smluvního ujednání o předmětu plnění a 

ceně. 

Odčinění imateriální újmy 
v českém právu 
(30.5.2019, JUDr. Bohdan Žáček) 

Odčinění imateriální újmy v českém právu 
bylo možné i podle předchozí 
soukromoprávní úpravy; kromě občanského 
zákoníku to umožňovaly i jiné právní úpravy. 
Podle „nového“ občanského zákoníku se 
s účinností od 1. 1. 2014 rozlišuje majetková 
újma, tj. škoda a nemajetková újma; 
náhrada nemajetkové újmy je možná jen 
v případech dohodnutých mezi stranami 
nebo stanovených v  zákoně. Referát 
rozebere případy, kdy škůdce stíhá 
povinnost odčinit i nemajetkovou újmu, 
problematiku oprávněných osob, stejně jako 
zákonná kritéria pro náhradu újmy. Dále 
zmíní jednotlivé možnosti náhrady či 
odčinění nemajetkové újmy (včetně 
peněžité náhrady).   
 

Vývoj insolvenčního práva v EU 
(20.6.2019, prof. Dr. Moritz 
Brinkmann, Univerzita Bonn) 
S ohledem na možné zpomalení a oslabení 

ekonomického růstu očekává se nárůst 

potíží pro mnohé podniky a potřeba 

restrukturalizace. Přednáška proto analyzuje 

situaci v Evropě, zejména pak zkušenosti 

s platnou úpravou insolvenčního řízení.  

Na tomto pozadí představí návrh směrnice  

o „preventivním restrukturalizačním 

opatření“ jako druhou šanci a opatření  

ke zvýšení efektivity restrukturalizačního, 

insolvenčního a oddlužovacího řízení.  

OSTATNÍ 
 
V místnosti 412, 4. patro budovy PF UK:  
 
1. 4. 2019 v 17.30 
Prof. Michael Bogdan (Univerzita Lund), 
Nová švédská legislativa o platnosti sňatků 
uzavřených v cizině nezletilými osobami 
 
Švédsko přijalo v posledních letech statisíce 

uchazečů o azyl, včetně mnoha párů, kde 

jeden nebo oba z manželů v době uzavření 

sňatku byli mladší 18 let. Otázka platnosti 

těchto manželství ve Švédsku dala podnět 

k intenzivní diskusi a vedla k velice 

kontroverzní legislativní reformě. Přednáška 

se bude zabývat analýzou této problematiky 

včetně rozboru právní úpravy. 

(v češtině)  

8. 4. 2019 v 17.30 

Prof. Kurt Siehr (Max-Planck-Institut 
Hamburg), Renvoi v evropském 
mezinárodním právu soukromém 
 
V současné době je institut renvoi (zpětný 
odkaz) pro právní úpravu evropského 
mezinárodního práva soukromého obtížně 
přijatelný. Jestliže však není právním 
předpisem vyloučen, posuzují strany 
v konkrétních případech tento institut velmi 
rozdílným způsobem. Proto existuje úsilí o 
to zakotvit renvoi do obecné části unijního 
mezinárodního práva soukromého. 
Přednáška proto bude prezentovat přínosy 
těchto úsilí, konkrétně návrhy, které budou 
analyzovány.  
(v angličtině) 
 

PŘIPRAVUJEME 
 
L. Tichý (ed.), Základy smluvního práva, sv. I, 

C. H. Beck (autoři J. Balarin, J. Hrádek, P. 

Pipková, L. Tichý, T. Troup, V. Zvánovec) 

L. Tichý (ed.), Základní ustanovení, 

zastoupení a právní skutečnosti 

v občanském zákoníku, Komentář, C. H. 

Beck 

 

DOPORUČUJEME 
 
Konference o veřejném zájmu v právu,  
PF UK, 17. - 18. října 2019 
 

Konference je vyústěním společného 
česko-rakouského projektu. V jednotlivých 
referátech budou prezentovány výsledky 
výzkumu veřejného zájmu, fenoménu, jenž 
se vyskytuje prakticky ve všech odvětvích 
právního řádu, aniž byl v české právní vědě 
systematicky analyzován. Přednášející 
budou prezentovat definici a strukturu 
tohoto pojmu jednak v obecné rovině, 
jednak s ohledem na jeho postavení a funkci 
v konkrétních právních odvětvích. Podstatné 
je vymezení jeho obsahu a účelu a srovnání 
s obdobnými instituty, jako jsou například 
obecné blaho či státní zájem. Právní zájem 
bude analyzován v kontextu obecné právní 
teorie, ústavního a evropského práva, 
občanského práva, práva korporátního, 
civilního procesu a správního procesního 
práva, trestního práva, práva životního 
prostředí, insolvenčního práva a dalších.  


