
Univerzita Karlova        V Praze dne 6. června 2019 

Právnická fakulta                   UKPF/142335/2019 

 

Opatření děkana č. 8/2019 

o uznávání splnění kontroly studia předmětu v magisterském studijním 

programu Právo a právní věda 

K provedení čl. 8 odst. 16 až 18 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a čl. 58 odst. 

2 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vydávám toto 

opatření: 

Čl. 1 

Lhůta pro uznání kontroly studia studijního předmětu 

(1) Lhůta pro uznání splnění kontroly studia studijního předmětu činí 7 let1. 

(2) Splnil-li student kontrolu studia studijního předmětu, která má být uznána, před více 

než 7 lety, nelze takovou kontrolu studia studijního předmětu uznat. 

Čl. 2 

Studijní předměty s možností rozdílové zkoušky 

(1) Studijní předměty s možností rozdílové zkoušky, rozhodné dny pro konání rozdílové 

zkoušky u těchto předmětů a obsah, rozsah a kritéria hodnocení rozdílové zkoušky jsou 

uvedeny v příloze č. 1 k tomuto opatření.  

(2) Požadavky na rozdílovou zkoušku zveřejní garant předmětu u příslušného studijního 

předmětu ve studijním informačním systému. 

Čl. 3 

Podání žádosti 

(1) Žádost o uznání splnění kontroly studia studijního předmětu podává student některým 

ze způsobů podle správního řádu.2 

(2) Rozhodným dnem pro posouzení žádosti o uznání splnění kontroly studia studijního 

předmětu je den, kdy žádost došla fakultě. 

Čl. 4 

Forma žádosti 

(1) Žádost o uznání splnění kontroly studia studijního předmětu se podává na souhrnném 

formuláři nebo na samostatném formuláři. 

(2) Formuláře podle odstavce 1 jsou v elektronické podobě dostupné na internetových 

stránkách fakulty v sekci „Dokumenty studijního oddělení“. 

                                                 
1 Čl. 8a Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
2 § 37 odst. 4 správního řádu. 
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Čl. 5 

Žádost o uznání kontroly studia studijních předmětů absolvovaných na fakultě 

(1) Žádost o uznání kontroly studia jednoho studijního předmětu absolvovaného 

v předchozím ukončeném studiu na fakultě se podává na samostatném formuláři č. 1. 

(2) Žádost o uznání kontroly studia více povinných studijních předmětů absolvovaných 

v předchozím ukončeném studiu na fakultě se podává na souhrnném formuláři č. 2. 

(3) Žádost o uznání kontroly studia více povinně volitelných nebo volitelných studijních 

předmětů absolvovaných v předchozím ukončeném studiu na fakultě se podává na souhrnném 

formuláři č. 3. 

(4) Žádost o uznání kontroly studia studijních předmětů absolvovaných v kurzu 

celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona o vysokých školách se podává na souhrnném 

formuláři č. 4.  

Čl. 6 

Žádosti o uznání kontroly studia studijních předmětů absolvovaných na jiné fakultě 

Univerzity Karlovy nebo na jiné vysoké škole v České republice 

(1) Žádost o uznání kontroly studia jednoho studijního předmětu absolvovaného na jiné 

fakultě Univerzity Karlovy nebo na jiné vysoké škole v České republice se podává na 

samostatném formuláři č. 5. 

(2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je sylabus studijního předmětu absolvovaného na 

jiné fakultě Univerzity Karlovy nebo na jiné vysoké škole v České republice a potvrzený doklad 

o jeho absolvování. 

Čl. 7 

Žádosti o uznání kontroly studia studijních předmětů absolvovaných na zahraniční 

vysoké škole 

(1) Žádost o uznání kontroly studia jednoho studijního předmětu absolvovaného na 

zahraniční vysoké škole se podává na samostatném formuláři č. 6. 

(2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je sylabus studijního předmětu absolvovaného na 

vysoké škole v zahraničí, potvrzený doklad o jeho absolvování a přepočet získaných kreditů na 

ECTS. 

(3) Žádost o uznání kontroly studia více studijních předmětů absolvovaných na zahraniční 

vysoké škole v rámci absolvovaného zahraničního studijního pobytu, na který byl student 

fakultou vyslán, se podává na souhrnném formuláři č. 7. 

(4) Přílohou žádosti podle odstavce 3 je výpis kontrol studia absolvovaných studijních 

předmětů potvrzený zahraniční vysokou školou a přepočet kreditů z těchto předmětů na ECTS. 
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Čl. 8 

Vady žádosti  

V případě, že žádost nemá náležitosti požadované příslušným formulářem, postupuje se 

podle správního řádu3. 

Čl. 9 

Zahájení řízení 

(1) Řízení o uznání splnění kontroly studia studijního předmětu je zahájeno dnem, kdy 

žádost došla fakultě.  

(2) Podatelna fakulty postoupí žádost o uznání studijnímu oddělení.  

Čl. 10 

Další postup v řízení 

(1) Studijní oddělení provede kontrolu, zda žádost splňuje všechny náležitosti. 

(2) Studijní oddělení na základě údajů v žádosti a tohoto opatření 

a) určí den splnění kontroly studia studijního předmětu, která je uznávána, 

b) určí rozhodný den pro posouzení žádosti o uznání splnění kontroly studia studijního 

předmětu, která je uznávána, 

c) ověří, zda ke splnění kontroly studia, která je uznávána, došlo ve lhůtě pro uznání splnění 

kontroly studia studijního předmětu, 

d) určí rozhodný den pro konání rozdílové zkoušky, pokud jde o studijní předmět s možností 

rozdílové zkoušky, 

e) ověří, zda ke splnění kontroly studia, která je uznávána, došlo u studijního předmětu 

s možností rozdílové zkoušky před nebo po rozhodném dni pro konání rozdílové zkoušky 

a zda student v žádosti vyslovil souhlas s konáním rozdílové zkoušky.  

(3) Pokud žádost o uznání kontroly studia studijních předmětů absolvovaných na jiné 

fakultě Univerzity Karlovy nebo na jiné vysoké škole v České republice nebo žádost o uznání 

kontroly studia studijních předmětů absolvovaných na zahraniční vysoké škole splňuje všechny 

náležitosti, studijní oddělení ji zašle na katedru, která vyučuje studijní předmět, jehož kontrola 

studia je uznávána, k vyjádření, zda kontrola studia studijního předmětu, která je uznávána, je 

obdobou kontroly studia studijního předmětu, která má být uznána. 

Čl. 11 

Zamítnutí žádosti 

(1) Děkan žádost zamítne, pokud 

a) studijní předmět, jehož kontrola studia má být uznána, se nevyučuje, 

b) absolvování předmětu brání nesplněné podmíněnosti zápisu nebo absolvování studijního 

předmětu, jehož kontrola studia má být uznána, 

c) kontrola studia studijního předmětu, která je uznávána, byla splněna před lhůtou pro uznání 

kontroly studia studijního předmětu, 

d) jde o uznání kontroly studia předmětu absolvovaného ve studiu studijního programu Právo 

a právní věda, které není ukončeno, nebo obdobného studijního programu, které není 

ukončeno, 

                                                 
3 § 45 odst. 2 správního řádu. 
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e) kontrola studia studijního předmětu, která je uznávána, není obdobou kontroly studia 

studijního předmětu, která má být uznána, 

f) jde o předmět s možností rozdílové zkoušky a kontrola studia studijního předmětu, která je 

uznávána, byla splněna před rozhodným dnem pro konání rozdílové zkoušky a student 

nevyslovil v příslušné žádosti o uznání kontroly studia předmětu s konáním rozdílové 

zkoušky souhlas. 

(2) Podle odstavce 1 písm. a) se nepostupuje v případě žádosti o uznání kontrol studia více 

studijních předmětů absolvovaných na zahraniční vysoké škole v rámci absolvovaného 

zahraničního studijního pobytu, na který byl student fakultou vyslán. 

Čl. 12 

Přerušení řízení 

(1) Pokud jde o předmět s možností rozdílové zkoušky a kontrola studia studijního 

předmětu, která je uznávána, byla splněna před rozhodným dnem pro konání rozdílové zkoušky 

a student vyslovil s konáním rozdílové zkoušky souhlas, děkan stanoví rozdílovou zkoušku, 

určí rozhodnutím její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení a současně přeruší 

řízení4. 

(2) Pokud student neabsolvuje úspěšně rozdílovou zkoušku, děkan žádost zamítne. 

Čl. 13 

Rozhodnutí o uznání 

(1) Jsou-li splněny podmínky pro uznání splnění kontroly studia studijního předmětu, 

děkan rozhodne o uznání. 

(2) Na základě rozhodnutí podle odstavce 1 se studentovi připíše počet kreditů 

odpovídající uznané kontrole studia studijního předmětu podle studijního plánu studijního 

programu. 

(3) Na dodatku k diplomu se u uznaného předmětu uvede „uznáno“ se dnem jeho uznání, 

kterým je den vydání rozhodnutí o uznání. 

Čl. 14 

Odvolání 

V případě, že žádost byla zamítnuta, je žadatel oprávněn podat odvolání k rektorovi5. 

Čl. 15 

Přechodné a závěrečné ustanovení  

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření se dokončí podle opatření 

děkana č. 8/2014, o uznávání splnění studijních povinností, ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto opatření. 

(2) Zrušuje se: 

a) opatření děkana č. 8/2014, o uznávání splnění studijních povinností 

b) opatření děkana č. 8/2016, kterým se mění a doplňuje opatření děkana č. 8/2014, 

o uznávání splnění studijních povinností. 

                                                 
4 Čl. 8 odst. 18 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. 
5 Čl. 15 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. 
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Čl. 16 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti 1. července 2019. 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

                  děkan 
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Příloha k opatření děkana č. 8/2019  

Studijní předměty s možností rozdílové zkoušky, rozhodné dny pro konání rozdílové 

zkoušky u těchto předmětů a obsah, rozsah a kritéria hodnocení rozdílové zkoušky 
 

KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA 

Předmět 

s možností 

rozdílové zkoušky 

Rozhodný den Obsah, rozsah a kritéria hodnocení rozdílové zkoušky 

 

Občanské právo 

hmotné I, II 

(HP0271, 

HP0272) 

 

 

01.01.2013 

Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

OPH I 

1. Občanské právo jako obecné právo soukromé 

2. Zásady občanského práva 

3. Subjekty občanského práva. Osoby fyzické, osoby 

právnické 

4. Právní jednání 

5. Promlčení, prekluze, vydržení 

6. Superficiální zásada a její dopady  

OPH II 

1. Věcná práva, držba 

2. Vlastnictví a nabývání vlastnictví  

3. Právo stavby  

4. Věcná břemena  

5. Zástavní a zadržovací právo 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

Občanské právo 

hmotné III, IV 

(HP0273, 

HP0277) 

 

01.01.2014 

Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

OPH III  

1. Pojem závazku, jeho subjekty, vznik, obsah 

2. Základy smluvního práva (pojem smlouvy, druhy smluv, 

uzavření smlouvy) 

3. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí 

osoby, smlouva fixní 

4. Změna a zánik závazků 

5. Základy deliktního práva  

6. Závazky z jiných právních důvodů (zejména bezdůvodné 

obohacení a nepřikázané jednatelství) 

OPH IV 

1. Manželství 

2. Určování rodičovství  

3. Dědění ze závěti 

4. Dědění ze zákona  

5. Dědická smlouva  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

Občanské právo 

procesní 

I (HP0281) 

 

01.01.2013 

Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

OPP I   

1. Pojem, charakteristické znaky nesporných řízení 

2. Skupiny nesporných řízení  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

  

 

 Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 
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Občanské právo 

procesní II, III 

(HP0282, 

HP0285) 

01.01.2014 OPP II a OPP III 

1. Pojem, charakteristické znaky nesporných řízení 

2. Skupiny nesporných řízení  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Bytové právo 

(HP0021) 

 

01.01.2013 

Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Bytové družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích 

2. Výpověď z nájmu bytu  

3. Nájem prostor sloužících k podnikání 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Katastr 

nemovitostí 

(HP0332) 

 

01.01.2013 

Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Zápisy práv do katastru nemovitostí  

2. Zásada formální a materiální publicity 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Občanskoprávní 

vztahy v přepravě 

(HP1812) 

 

01.01.2014 

Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Aktuální vývoj právní úpravy v oblasti taxislužby 

a spolujízdy 

2. Judikatura ESD v oblasti práv cestujících v letecké 

přepravě 6 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Právní ochrana 

dítěte (HP0331) 

01.01.2014 Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Určování otcovství  

2. Podmínky osvojení  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky 

 

Právnická 

povolání v justici 

(HP1111) 

 

01.01.2013 

Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Postavení notáře 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

Insolvenční právo 

(HP1121) 

 

01.01.2014 

Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Průběh insolvenčního řízení 

2. Způsoby řešení úpadku 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Nesporná řízení 

v právní praxi 

a teorii (HV3629) 

 

01.01.2013 Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Pojem, charakteristické znaky nesporných řízení 

2. Skupiny nesporných řízení  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3629
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3629
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3629
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3629
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Ochrana 

spotřebitele 

(HV3723) 

01.01.2014 Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Spotřebitel 

2. Spotřebitelské smlouvy 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Závazky 

z právních 

jednání (smlouvy) 

(HV3630) 

01.01.2014 Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Pojem závazku, jeho subjekty, vznik, obsah 

2. Základy smluvního práva (pojem smlouvy, druhy smluv, 

uzavření smlouvy) 

3. Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí 

osoby, smlouva fixní 

4. Změna a zánik závazků 

5. Základy deliktního práva  

6. Závazky z jiných právních důvodů (zejména bezdůvodné 

obohacení a nepřikázané jednatelství) 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Předstátnicová 

výuka 

z občanského 

práva hmotného 

a procesního 

(HV3030) 

 

01.01.2014 Obsah zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn 

právní úpravy, které nepokryla předchozí kontrola studia. 

1. Zásady občanského práva 

2. Věcná práva, držba 

3. Pojem závazku, jeho subjekty, vznik, obsah 

4. Určování rodičovství 

5. Dědická smlouva 

6. Nesporná řízení 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

 

 

KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA 

Obchodní právo 

I (HP0291) 

01.01.2014  Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy 

přednáškové výuky:  

1. Obchodní právo – pojem, povaha, předmět, systém, 

prameny a perspektiva 

2. Právní postavení podnikatele - pojem podnikatele, členění 

podnikatelů, pojem podnikání, závod a jeho organizační 

složky, rodinný závod, základní dispozice se závodem, 

podnik v evropském právu  

3. Obchodní firma - pojem obchodní firmy, vývoj firemního 

práva, principy firemního práva, ochrana obchodní firmy. 

Sídlo podnikatele. Obchodní listiny 

4. Právní jednání podnikatele - jednání podnikatele fyzické 

osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokura 

5. Obchodní tajemství - pojem a ochrana obchodního 

tajemství. Obchodní rejstřík - pojem a funkce obchodního 

rejstříku, princip jeho publicity 

6. České a evropské právo proti omezování hospodářské 

soutěže - povaha, funkce a členění soutěžního práva, 

kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, veřejné 

podpory 

7. České a evropské právo proti nekalé soutěži 

8. České a evropské právo průmyslového vlastnictví  

9. Ochranné známky - povaha, druhy, vznik, dispozice, 

ochrana  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3723
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3030
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3030
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3030
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3030
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3030
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=23677a01bff1533160d2d2386d04e456&tid=&redir=predmet&kod=HV3030
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10. Právo cenných papírů. Směnečné právo 

11. Právní úprava živnostenského podnikání v ČR 

a v evropském kontextu. Podnikání zahraničních osob 

v ČR. 

12. České a evropské účetní právo (ve vztahu k podnikatelům) 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritéria hodnocení – Student u rozdílové zkoušky prokáže 

základní znalosti tematických okruhů OP I.  

 

 

Obchodní právo II 

(HP0291) 

 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy seminární 

výuky:  

1. Úvod do výuky obchodního práva (metodologie výkladu 

zákona s využitím judikatury) 

2. Podnikatel a jeho právní jednání 

3. Obchodní firma a obchodní rejstřík 

4. Nekalá soutěž 

5. Právo na ochranu hospodářské soutěže 

6. Obecné otázky obchodních korporací 

7. Osobní obchodní společnosti 

8. Akciová společnost 

9. Společnost s ručením omezeným 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu OP II, 

a to v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

 

Obchodní právo 

III (HP0296) 

 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy:   

1. Povaha, struktura a funkce obchodního práva, české 

a evropské prameny obchodního práva 

2. Podnikatel (pojem, postavení, jméno a sídlo) 

3. Jednání (za) podnikatele 

4. Obchodní závod, rodinný závod, koncernový závod; 

podnik ve smyslu evropského práva 

5. Podmínky podnikání (živnostenské a neživnostenské 

podnikání); podnikání zahraničních osob 

6. Obchodní a živnostenský rejstřík 

7. Účetnictví podnikatele 

8. Úpadek podnikatele, jeho důsledky a způsoby jeho řešení 

9. Práva k nehmotným statkům při podnikání (obchodní 

tajemství, průmyslová práva) 

10. České a evropské právo na ochranu hospodářské soutěže 

11. Česká a evropská úprava nekalé soutěže 

12. Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích 

13. Povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli 

14. Ochrana podnikatele jako slabší strany 

15. Zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem 

16. Veřejné zakázky a jejich zadávání 

17. Typické zajišťovací instituty v podnikání 

18. Kupní smlouva  

19. Smlouva o dílo a smlouva o kontrolní činnosti 

20. Dispozice s obchodním závodem 

21. Nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský 

pronájem věcí movitých, leasing 

22. Smlouvy příkazního typu v podnikání a franšíza 

23. Smlouva o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu, inkasu 

a úvěru 
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24. Smlouvy přepravní 

25. Pojistná smlouva 

26. Smlouva o společnosti a smlouva o tiché společnosti 

27. Odpovědnost podnikatele za škodu a za prodlení    

28. Administrativní a trestní odpovědnost podnikatele 

29. Cenné papíry 

30. Zaknihované a imobilizované cenné papíry 

31. Směnky                                              

32. České a evropské právo obchodních korporací (pojem, 

prameny, základní zásady a funkce) 

33. Pojem a právní povaha obchodní korporace 

34. Právní formy a další třídění obchodních korporací 

(základní rozdíly, funkce, kritéria volby právní formy) 

35. Vytvoření obchodní korporace, neplatnost obchodní 

korporace 

36. Vklady a základní kapitál 

37. Účast v obchodní korporaci (podíl, jeho povaha, obsah, 

nakládání s ním) 

38. Ochrana člena obchodní korporace (ochrana menšinových 

společníků, ochrana zájmu většinového společníka) 

39. Orgány obchodní korporace (pojem, třídění, působnost) 

40. Člen voleného orgánů obchodní korporace (podmínky 

výkonu funkce, vznik a zánik funkce, povinnosti člena 

voleného orgánu a důsledky jejich porušení) 

41. Ochrana věřitelů obchodní korporace 

42. Účast obchodní korporace v podnikatelském seskupení 

43. Zrušení obchodní korporace bez právního nástupce 

Přeměny obchodních korporací 

44. Veřejná obchodní společnost 

45. Komanditní společnost 

46. Společnost s ručením omezeným (základní charakteristika, 

založení a vznik, organizační struktura) 

47. Společnost s ručením omezeným (podíl a postavení 

společníka) 

48. Akciová společnost (základní charakteristika, akcie a další 

cenné papíry vydávané společností) 

49. Akciová společnost (postavení akcionáře) 

50. Akciová společnost (organizační struktura) 

51. Družstvo (právní povaha, členění družstev, založení 

a vznik, organizační struktura) 

52. Družstvo (družstevní podíl, postavení člena družstva) 

53. Obchodní korporace se zvláštním právním režimem 

(banky, stavební spořitelny, družstevní záložny, 

pojišťovny) 

54. Unijní formy obchodních korporací 

55. Právo kapitálového trhu 

56. Kolektivní investování 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu OP III, 

a to v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

Mezinárodní právo 

soukromé a právo 

mezinárodního 

obchodu 

I (HP0261) 

 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy 

přednáškové výuky:  

1. Mezinárodní právo soukromé, pojem, předmět, prameny, 

unifikace 

2. Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé 

3. Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, 
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zpětný a další odkaz 

4. Aplikace zahraničního práva 

5. Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní 

předpisy 

6. Úvod do mezinárodního civilního procesního práva 

7. Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrech   

8. Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčení 

9. Kolizní úprava závazkového práva 

10. Kolizní úprava věcných práv 

11. Kolizní úprava rodinného práva 

12. Kolizní úprava dědického práva   

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Lze uznat kurz 

Mezinárodní právo soukromé (Private International Law, 

Internationales Privatrecht, droit international privé) absolvovaný 

na jiné české univerzitě, případně na zahraniční univerzitě. 

Rozdílovou zkoušku student vykoná v rozsahu nepokrytém 

předchozí kontrolou studia.  

Kritéria hodnocení – Student u rozdílové zkoušky prokáže 

základní znalosti tematických okruhů MPS I. 

 

 

 

Mezinárodní právo 

soukromé a právo 

mezinárodního 

obchodu II 

(HP0262) 

 

 

 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy:   

1. Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva 

soukromého a práva mezinárodního obchodu 

2. Kolizní norma, přímá norma, imperativní norma, 

kvalifikační problém 

3. Zásady používání zahraničního práva v České republice 

4. Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, 

formy právního úkonu 

5. Kolizní a přímá úprava závazkových právních poměrů 

(s důrazem na úpravu kupní smlouvy)  

6. Kolizní úprava rodinného a dědického práva 

7. Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských 

práv  

8. Vztahy v mezinárodní přepravě 

9. Vztahy směnečného a šekového práva s mezinárodním 

prvkem 

10. Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí a uznání 

a výkon cizích soudních rozhodnutí 

11. Právní pomoc ve styku s cizinou 

12. Mezinárodní obchodní arbitráž a uznání a výkon cizích 

rozhodčích nálezů 

13. Ingerence státu do mezinárodních obchodních 

a hospodářských styků 

14. Zajištění závazků v mezinárodním obchodním 

a hospodářském styku 

15. Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích 

v tuzemsku a právní podmínky podnikání zahraničních 

osob v tuzemsku 

16. Způsoby placení v mezinárodním obchodním 

a hospodářském styku 

17. Ochrana zahraničních investic a řešení mezinárodních 

investičních sporů 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu MPS II, 

a to v rozsahu rozdílové zkoušky. 
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KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

HP1271  

Pozemkové právo 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy: 

1. Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy  

2. Půda jako objekt právních vztahů 

3. Pozemkové právo a jeho základní prameny 

4. Zvláštnosti půdy a projevy zvláštností půdy v pozemkových 

vztazích 

5. Účelová kategorizace půdy a její změna (podstata a systém 

účelové kategorizace půdy, příčiny a prostředky změny 

účelové kategorizace půdy) 

6. Územní plánování a jeho význam pro účelovou kategorizaci 

půdy (funkce a právní úprava). Pořizování a závaznost 

územně plánovací dokumentace 

7. Územní řízení a územní rozhodnutí 

8. Vlastnické právo k pozemkům - pozemkové vlastnictví 

(předmět, subjekt) 

9. Obsah vlastnického práva k pozemkům 

10. Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku 

ČSR 

11. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé 

právní formy a charakteristika jejich právní úpravy) 

12. Smluvní převody vlastnického práva k půdě                                             

13. Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů (specifika 

hospodaření, převody pozemků ve vlastnictví státu, krajů 

a obcí na jiné osoby) 

14. Vyvlastnění nemovitostí 

15. Příčiny a právní formy omezování vlastnického práva 

k pozemkům 

16. Omezení vlastnického práva k pozemkům v předpisech 

veřejného práva 

17. Právní úprava „sousedských vztahů“ 

18. Věcná břemena 

19. Náhrada za omezení vlastnického práva 

20. Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy) 

21. Nájem, pacht a výpůjčka pozemků  

22. Evidence nemovitostí (funkce a vývoj evidence) 

23. Katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru)                                                     

24. Obnova a revize katastru 

25. Principy uplatňované při vedení katastru nemovitostí 

26. Zásada materiální publicity 

27. Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí (druhy 

a předmět zápisů, stručná charakteristika) 

28. Vklad do katastru nemovitostí (návrh, řízení o povolení 

vkladu) 

29. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, právo cesty, účelová 

komunikace 

30. Pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět 

pozemkových úprav) 

31. Průběh a realizace pozemkových úprav 

32. Právní režim vlastnictví a užívání zemědělských pozemků  

33. Ochrana zemědělského půdního fondu 

34. Právní režim lesních pozemků (vlastnické a užívací vztahy) 

35. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 

36. Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt 

vodních toků, vodních děl a pozemky s nimi sousedící) 

37. Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech   

38. Právní režim pozemků v hornictví (vlastnictví ložisek 

nerostů, ložiskové území, dobývací prostor, důlní díla 

a náhrada důlních škod) 
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39. Právní režim stavebních pozemků (stavební pozemek, 

oprávnění a povolení stavět) 

40. Neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku. 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, které 

jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu Pozemkové 

právo, a to v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

HV3617  

Praktikum 

z pozemkového 

práva 

a zemědělského 

práva 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy: 

1. Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy 

2. Půda jako objekt právních vztahů 

3. Pozemkové právo a jeho základní prameny 

4. Zvláštnosti půdy a projevy zvláštností půdy v pozemkových 

vztazích 

5. Účelová kategorizace půdy a její změna (podstata a systém 

účelové kategorizace půdy, příčiny a prostředky změny 

účelové kategorizace půdy) 

6. Územní plánování a jeho význam pro účelovou kategorizaci 

půdy (funkce a právní úprava). Pořizování a závaznost 

územně plánovací dokumentace 

7. Územní řízení a územní rozhodnutí 

8. Vlastnické právo k pozemkům - pozemkové vlastnictví 

(předmět, subjekt) 

9. Obsah vlastnického práva k pozemkům 

10. Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku 

ČSR 

11. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé 

právní formy a charakteristika jejich právní úpravy) 

12. Smluvní převody vlastnického práva k půdě                                             

13. Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů (specifika 

hospodaření, převody pozemků ve vlastnictví státu, krajů 

a obcí na jiné osoby) 

14. Vyvlastnění nemovitostí 

15. Příčiny a právní formy omezování vlastnického práva 

k pozemkům 

16. Omezení vlastnického práva k pozemkům v předpisech 

veřejného práva 

17. Právní úprava „sousedských vztahů“ 

18. Věcná břemena 

19. Náhrada za omezení vlastnického práva 

20. Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy) 

21. Nájem, pacht a výpůjčka pozemků  

22. Evidence nemovitostí (funkce a vývoj evidence) 

23. Katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru)                                                     

24. Obnova a revize katastru 

25. Principy uplatňované při vedení katastru nemovitostí 

26. Zásada materiální publicity 

27. Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí (druhy 

a předmět zápisů, stručná charakteristika) 

28. Vklad do katastru nemovitostí (návrh, řízení o povolení 

vkladu) 

29. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, právo cesty, účelová 

komunikace 

30. Pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět 

pozemkových úprav) 

31. Průběh a realizace pozemkových úprav 

32. Právní režim vlastnictví a užívání zemědělských pozemků  

33. Ochrana zemědělského půdního fondu 
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34. Právní režim lesních pozemků (vlastnické a užívací vztahy) 

35. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 

36. Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt 

vodních toků, vodních děl a pozemky s nimi sousedící) 

37. Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech   

38. Právní režim pozemků v hornictví (vlastnictví ložisek 

nerostů, ložiskové území, dobývací prostor, důlní díla 

a náhrada důlních škod) 

39. Právní režim stavebních pozemků (stavební pozemek, 

oprávnění a povolení stavět) 

40. Neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku. 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, které 

jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu Praktikum 

z pozemkového práva a zemědělského práva, a to v rozsahu rozdílové 

zkoušky. 

 

HP0391  

Právo životního 

prostředí I 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy: 

1. Globální problémy životního prostředí 

2. Ochrana klimatu (obecné informace, mezinárodní pozadí + 

právní dokumenty, promítnutí na úrovni EU a ČR) 

3. Zákon o ochraně přírody a krajiny (obecná + zvláštní 

ochrana přírody a krajiny) 

4. Česká inspekce životního prostředí (zařazení, působnost) 

5. Prolínání práva soukromého a veřejného (obecné informace, 

propojení, nemovité věci, zásahy do vlastnického práva) 

6. Odpovědnosti aplikovatelné v rámci ochrany životního 

prostředí (veřejnoprávní, soukromoprávní) 

7. Koncepční, administrativní a ekonomické nástroje ochrany 

ŽP (smysl, podstata, příklady) 

8. Daně a poplatky aplikované v rámci práva ŽP (smysl, výčet 

napříč zákony) 

9. Právo na příznivé životní prostřední (prameny, obecná 

práva, povinnosti ve vztahu k ochraně lesa) 

10. Právní ochrana půdy (prameny, obecná práva, povinnosti ve 

vztahu k ochraně půdy) 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, které 

jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu PŽP I, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

 

HP0392  

Právo životního 

prostředí II 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy: 

1. Zákon o ovzduší (obecné principy, změny, nástroje) 

2. Ochrana klimatu (obecné informace, mezinárodní pozadí + 

právní dokumenty, promítnutí na úrovni EU a ČR) 

3. Zákon o ochraně přírody a krajiny (obecná + zvláštní 

ochrana přírody a krajiny) 

4. Česká inspekce životního prostředí (zařazení, působnost) 

5. Prolínání práva soukromého a veřejného (obecné informace, 

propojení, nemovité věci, zásahy do vlastnického práva) 

6. Odpovědnosti aplikovatelné v rámci ochrany životního 

prostředí (veřejnoprávní, soukromoprávní) 

7. Koncepční, administrativní a ekonomické nástroje ochrany 

ŽP (smysl, podstata, příklady) 

8. Daně a poplatky aplikované v rámci práva ŽP (smysl, výčet 

napříč zákony) 
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9. Právní ochrana lesa (prameny, obecná práva, povinnosti ve 

vztahu k ochraně lesa) 

10. Právní ochrana půdy (prameny, obecná práva, povinnosti ve 

vztahu k ochraně půdy) 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, které 

jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu PŽP II, a to 

v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

HP1291  

Zemědělské právo 

 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy: 

1. Funkce zemědělství, příčiny a cíle právní úpravy právních 

vztahů v zemědělství a lesním hospodářství. 

2. Prameny zemědělského práva v ČR. 

3. Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému 

a lesnickému majetku. 

4. Subjekty právních vztahů v zemědělství. Institucionální 

zajištění zemědělství. 

5. Živočišná výroba a veterinární péče. 

6. Ochrana zvířat proti týrání. 

7. Rostlinná výroba a rostlinolékařská péče. 

8. Právní úprava chemizace v zemědělství. 

9. Potravinové právo. Výroba krmiv. 

10. Vinařství. 

11. Chmelařství. 

12. Včelařství. 

13. Myslivost. 

14. Rybářství. 

15. Geneticky modifikované organismy. 

16. Ekologické zemědělství. 

17. Zemědělství v EU a společná zemědělská politika. 

18. Mezinárodněprávní aspekty zemědělství. 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou splnění studia, o jejíž uznání 

student žádá (tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku 

student vykoná v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia.  

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, které 

jsou požadovány pro absolvování kontroly předmětu Zemědělské 

právo, a to v rozsahu rozdílové zkoušky. 

 

 

KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA A SPRÁVNÍ VĚDY 

Právo na 

informace 

(HP3071) 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy 

(1 vylosovaná otázka ze 17 otázek) 

1. Ústavní a mezinárodní základy práva na informace a práva 

na ochranu informací 

2. Vývoj a prameny právní úpravy práva na informace 

3. Povinné subjekty 

4. Povinnost zveřejňovat informace, zákon o registru smluv 

5. Forma, formáty, otevřená data a způsoby poskytování 

informací 

6. Ochrana utajovaných informací 

7. Ochrana obchodního tajemství, know-how, good will 

8. Ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví 

9. Ochrana osobních údajů, osobnosti a soukromí 

10. Ochrana dalších informací podle § 10 a 11 InfZ 

11. Právo na informace o životním prostředí 
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12. Právo na informace a povinnost mlčenlivosti, příklady 

mlčenlivosti v právním řádu 

13. Zpoplatnění za poskytnutí informací 

14. Proces poskytování informací 

15. Opravné prostředky v procesu poskytování informací 

16. Soudní ochrana v procesu poskytování informací 

17. Vztah InfZ a dalších zákonů, např. SpŘ, ZVZ, StavZ, zákon 

o obcích při realizaci práva na informace 

18. Zásadní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech 

práva na informace 

19. Zásadní rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech práva na 

informace 

20. Zásadní rozhodnutí ESLP ve věcech práva na informace 

21. Quo vadis, právo na informace? (náměty de lege ferenda) 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou studia, o jejíž uznání student žádá 

(tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku student vykoná 

v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia. 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly povinně volitelného 

předmětu Právo na informace, a to v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Správní trestání 

(HP3062) 
01.07.2017 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy 

(1 vylosovaná otázka ze 14 otázek) 

1. Prameny přestupkového práva hmotného a procesního. 

Europeizace trestního práva správního. 

2. Časová, územní a osobní působnost zákona č. 250/2016 Sb. 

3. Nové vymezení pojmu přestupku. 

4. Odpovědnost fyzické osoby za přestupek. 

5. Odpovědnost právnické osoby za přestupek. Odpovědnost 

podnikající fyzické osoby za přestupek. 

6. Zánik odpovědnosti za přestupek. 

7. Druhy správních trestů a ochranných opatření. 

8. Ukládání správních trestů a ochranných opatření. Ukládání 

správních trestů při souběhu přestupků. 

9. Správní orgány v řízení o přestupcích. 

10. Účastníci řízení o přestupcích. 

11. Zahájení a průběh řízení o přestupcích. 

12. Zvláštní druhy řízení 

13. Rozhodnutí o přestupku. 

14. Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku. 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou studia, o jejíž uznání student žádá 

(tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku student vykoná 

v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia. 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly povinně volitelného 

předmětu Správní trestání, a to v rozsahu rozdílové zkoušky. 

Rozhodovací 

procesy ve 

stavebním právu 

(HP3060) 

01.01.2018 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy:   

1. Vztahy mezi jednotlivými obecnými nástroji územního 

plánování 

2. Zjednodušené pořizování územně plánovací 

dokumentace. 

3. Závazná stanoviska dotčených orgánů v řízeních podle 

stavebního zákona 

4. Průběh společného územního a stavebního řízení 

5. Společné povolení a jeho zákonnost 

6. Kolaudace staveb 

7. Urychlování výstavby vybrané infrastruktury 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou studia, o jejíž uznání student žádá 
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(tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku student vykoná 

v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia. 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly povinně volitelného 

předmětu Rozhodovací procesy ve stavebním právu, a to v rozsahu 

rozdílové zkoušky. 

Veřejnoprávní 

úprava podnikání 

(HP1251) 

01.01.2014 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy:   

1. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, 

přerušení a pozastavení provozování živnosti 

2. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele 

3. Technické požadavky na výrobky 

4. Podnikatel jako zaměstnavatel 

5. Celněprávní souvislosti podnikání 

6. Ochrana informací při podnikání 

7. Podnikání ve finanční oblasti 
Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou studia, o jejíž uznání student žádá 

(tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku student vykoná 

v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia. 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly povinně volitelného 

předmětu Veřejnoprávní úprava podnikání, a to v rozsahu rozdílové 

zkoušky. 

Právní meze 

hazardních her 

(HP3618) 

01.01.2017 

Obsahem rozdílové zkoušky jsou tyto tematické okruhy 

(1 vylosovaná otázka ze 12 otázek) 

1. Pojem hry a hazardní hry v obecné rovině 

2. Sázka, hra a los v občanském zákoníku 

3. Prameny veřejnoprávní úpravy hazardních her 

4. Druhy hazardních her 

5. Provozovatel hazardních her, zákonné předpoklady 

6. Oprávnění k provozování hazardních her – základní 

povolení, ohlášení 

7. Herní prostory 

8. Provozování her prostřednictvím internetu 

9. Právní úprava průběhu provozování 

10. Správní dozor v oblasti hazardních her 

11. Správní trestání v oblasti hazardních her, trestné činy 

související s provozováním hazardních her 

12. Hazardní hry v kontextu práva EU 

Rozsah rozdílové zkoušky závisí na rozsahu splnění studijních 

povinností prokázaném kontrolou studia, o jejíž uznání student žádá 

(tzv. předchozí kontrola studia). Rozdílovou zkoušku student vykoná 

v rozsahu nepokrytém předchozí kontrolou studia. 

Kritériem hodnocení je prokázání znalostí odpovídajících těm, 

které jsou požadovány pro absolvování kontroly povinně volitelného 

předmětu Právní meze hazardních her, a to v rozsahu rozdílové 

zkoušky. 


