
D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0021
Název v jazyce výuky Bytové právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Housing Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné III (HP0273)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Jedná se o interdisciplinární obor s jednoznačně dominujícím soukromým právem. Tento předmět rozvíjí hlouběji
poznatky z oblasti občanského a obchodního práva. I proto je určen posluchačům, kteří mají značnou část těchto
oborů již přednesenou. Výuka se především zaměřuje na nájem a vlastnictví bytů a prostor sloužících podnikání
včetně specifik v oblasti bytových družstev. Dále se probírají i související otázky plynoucí z civilního procesu.
Konečně jsou zde vykládány související faktory z práva daňového a práva stavebního. Výuka je zajištěna doc.
Salačem z katedry občanského práva, JUDr. Novotným, Ph.D., advokátem specializujícím se na dané téma, dále
pak specialistou na právo daňové. Posluchači získají komplexní pohled na danou, velice frekventovanou, právní
problematiku. Základem je teoretická výuka, která je však hojně doplňována příklady praktickými i judikaturou.
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: ústní zkouška
Otázky:
01. Bytové právo jako pedagogická disciplína (obsah) 02. Vývoj právní úpravy bydlení 03. Ústavní základy BP
04. Bytová politika 05. Nájemní smlouva - obecně 06. Vznik a zánik nájemního vztahu 07. Nájemné 08.
Provádění běžné údržby a drobných oprav  09. Práva a povinnosti pronajímatele 10. Práva a povinnosti nájemce
11. Úhrady za služby s nájmem poskytované 12. Společný nájem bytu 13. Společný nájem bytu manželi 14.
Přechod nájmu při úmrtí nájemce 15. Přechod nájmu při opuštění společné domácnosti 16. Výměna bytu 17.
Podnájem bytu 18. Způsoby zániku nájmu bytu 19. Výpověď z nájmu bytu  20. Soudní obrana nájemce 21.
Vyklizení bytu 22. Nájemce a stavební řízení 23. Nájem prostor sloužících k podnikání 24. Bytové
spoluvlastnictví 25. Vznik jednotky 26. Výstavba domu s jednotkami 27. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
28. Správa domu a pozemku 29. Zrušení bytového spoluvlastnictví 30. Bytové družstvo  31. Práva a povinnosti
člena bytového družstva 32. Založení a vznik bytového družstva 33. Základní členské vklady a zapisovaný
základní kapitál 34. Vznik členství v bytovém družstvu (podmínky členství) 35. Zánik členství v bytovém
družstvu 36. Převod členských práv a povinností v bytovém družstvu 37. Přechod členství v bytovém družstvu
(dědění) 38. Orgány bytového družstva 39. Výstavba domu s jednotkami 40. Práva a povinnosti vlastníka
jednotky 41. Správa domu a pozemku 42. Zrušení bytového spoluvlastnictví 43. Specifika nájemního vztahu k
družstevnímu bytu 44. Nájem služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení 45. Společný nájem a společné
členství v bytovém družstvu 46. Zánik nájmu družstevního bytu při zániku členství 47. Opravy a údržba
družstevního bytu (podle druhů bytových družstev) 48. Úhrada za užívání družstevního bytu (nájem - podle druhů
bytových družstev) 49. Obsah prohlášení  50. Obsah smlouvy o převodu vlastnictví bytu 51. Vztah k pozemku při
převodu vlastnictví k bytu 52. Smlouva o výstavbě bytů do vlastnictví 53. Převody nebytových prostor, garáží,
ateliérů v družstevních domech do vlastnictví členů 54. Práva k pozemkům u družstevních domů při převodech
jednotek do vlastnictví členů 55. Majetkové vypořádání s družstvem při převodu jednotky do vlastnictví 56.
Společenství vlastníků jednotek jako subjekt práva, orgány společenství vlastníků 57. Ustanovení trestního zákona
související s byty 58. OSŘ a bydlení (žaloby - příslušnost) 59. Daně a byty
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01. Úvod do bytového práva a jeho vývoj, bytová politika 02. Nájemní smlouva obecně 03. Nájem bytu, domu 04.
Nájem nebytových prostor, vlastnictví bytů obecně 05. Bytové družstvo 06. Specifika družstevního nájmu 07.
Převody družstevních bytů 08. Převody vlastnictví bytů nedružstevních 09. Procesní předpisy související s
nájmem bytů 09. Společenství vlastníků  10. Daně a byty
Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.
Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.



Studijní opory

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a.s., 2014 (partie autorů: Bajura a Salač)
KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. Vyd. 1. Praha: C. H.
Beck, 2013
KABELKOVÁ, E., SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku.
Komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2013
 
Příslušné části z následujících předpisů vztahujících se k předmětu:
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním
bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného
obvyklého v daném místě
nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Judikatura
Na přednáškách bude konkrétně upozorněno na aktuální judikaturu, a to zejména Evropského soudu pro lidská
práva, Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a dalších soudů nevyjímaje.
S výhradou sdělení dalších možných aktuálních pramenů během výuky.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0022
Název v jazyce výuky Bankovní obchody
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Banking Transactions
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0293)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět poskytuje hlubší poznání vybrané části obchodního závazků. Navazuje na výuku
základního kursu obchodního práva a poskytuje prostor pro rozšíření znalostí těch závazků, v nichž jako jedna ze
smluvních stran vystupuje nejčastěji banka. 
Sylabus

 
Předmětem výuky je právní úprava bankovních smluv a otázky právní ochrany slabší smluvní strany (klienta
banky) v tuzemské i komunitární úpravě. V rámci předmětu je podána právní analýza jednotlivých smluvních
typů uzavíraných v bankovním sektoru, zejména smlouvy o účtu (platebním, jiném než platebním a vkladní
knížce), smlouvy o inkasu, akreditivu, různých úvěrové smlouvy a zajištění dluhů. Součástí výuky jsou i smlouvy,
které uzavírá banka v postavení obchodníka s cennými papíry. V předmětu výrazně převažuje problematika práva
soukromého a důraz je kladen na otázky obchodních závazků. Právo veřejné, zejména některé otázky práva
správního a finančního, jsou pojednány pouze v rozsahu nezbytném pro vysvětlení postavení banky jako účastníka
závazků.
 
Témata přednášek
 
Obecné otázky bankovních obchodů, banka jako podnikatel – Liška
Smlouva o účtu  - Liška
Platební služby a platební styk- Elek
Jednorázový vklad, akreditiv a inkaso – Liška
Bankovní záruka a finanční záruka – Liška
Smlouva o úvěru, úvěr v bankovní praxi – Elek
Závazky v investičním bankovnictví -  Elek
Finanční a komoditní deriváty – Elek
 
 
 
 
Výuka v letním semestru
pondělí 12 - 14 hodin, č. dv. 214
 
27. 2. Obecné otázky bankovních obchodů, banka jako podnikatel – Liška
6.3.  Smlouva o účtu  - Liška
13. 3. Platební služby a platební styk- Elek
20. 3. Jednorázový vklad, akreditiv a inkaso – Liška
27. 3. Bankovní záruka a finanční záruka – Liška
3. 4.  Smlouva o úvěru, úvěr v bankovní praxi – Elek
10. 4. Závazky v investičním bankovnictví -  Elek
24. 4. Finanční a komoditní deriváty – Elek
V případě zájmu exkurze do České spořitelny, a.s. (valná hromada, obchodní prostory).
 
 
 
 
 Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách



 
  
 
 
 
 
 
Otázky ke zkoušce  z povinně volitelného předmětu
 
Bankovní obchody 
 
 1.  Banka jako podnikatel  
 2.  Bankovní obchody a jejich členění 
 3.  Ochrana spotřebitele v rámci bankovních obchodů 
 4.  Obchodní podmínky bank 
 5.  Účet (platební a jiný než platební účet) 
 6.  Vkladní knížka a jednorázový vklad 
 7.  Smlouvy o platebních službách
 8.  Platební styk 
 9.  Akreditiv 
10. Inkaso 
11. Bankovní záruka 
12. Úvěr a zápůjčka 
13. Zajištění pohledávek z úvěrů - obecně 
14. Finanční zajištění 
15. Spotřebitelský úvěr 
16. Úvěry pro korporátní klienty, syndikované úvěry 
17. Projektové financování, prodej úvěrových pohledávek a sekuritizace 
18. Závazky v investičním bankovnictví 
19. Podstata, funkce a druhy finančních a komoditních derivátů 
20. Smluvní dokumentace finančních a komoditních derivátů
Studijní opory

 LITERATURA.
Povinná:
1.                 Liška, P., Elek, Š., Marek, K.: Bankovní obchody. Praha: WoltersKluwer, a.s., 2014
2.                 Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kolektiv. Obchodní právo - podnikatel, podnikání,
závazky s účastí podnikatele. 1. vydání.
                    Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
 
 
Doporučená:
1.                  Beran, J. Doležalová, D., Strnadel, D., Štěpánová, A. Zákon o platebním styku. Komentář. Praha:
C.H.Beck, 2011.
2.                  Dvořák, J. Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné 1. Díl první: Obecná část.
Praha: WoltersKluwer ČR, 2013.
3.                  Eliáš, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava:
Sagit, 2012.
4.                  Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář.
1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014.
5.                  Husták, Z. Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2012.
6.                  Jílek, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: GradaPublishing, 2002.
7.                  Jílek, J. Termínové a opční dohody. Praha : GradaPublishing, 1995.
8.                  Marek, R., Ježek, V. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Praha : C.h.Beck, 2013.
9.                  Nývltová, R., Režňáková, M. Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování. Praha : Grada
Publishing, 2007.
10.               Liška, P., Dřevínek, K., Elek, Š., Kotáb, P., Rýdl, T. Zákon o bankách. Komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2016
11.              Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář.
Praha : C.H.Beck, 2013.
12.              Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: WoltersKluwer,
2014.
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0023
Název v jazyce výuky Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance)
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Issues of Administration and Management of Joint-Stock Companies

(Corporate Governance)

Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0293)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět poskytuje hlubší poznání vybrané části práva kapitálových obchodních společností, a to
zejména těch, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu. Navazuje na výuku základního kursu
obchodnícho práva a poskytuje prostor pro rozšíření nabytých znalostí. Cílem výběrového semináře je podrobněji
vyložit stěžejní témata, kterým se tuzemská i zahraniční (včetně komunitární) právní věda, úprava i praxe věnuje
v souvislosti s problematikou řízení a správy akciové společnosti (corporate governance). Splnění předmětu se
ověřuje zkouškou.
Sylabus

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách
 
Zkušební otázky pro povinně volitelný předmět
 
„Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance)“
 
 
 
 
l.       Pojem Corporate Governance,  důvody  a vývoj zájmu o otázky dobré správy a řízení    obchodních
společností.
 
2.      Vnitřní a vnější nástroje  Corporate Governance (jejich povaha a základní charakteristika).
 
3.      Zájem společnosti v anglosaském a evropském právním pojetí. 
 
4.      Monistický model organizační struktury akciové společnosti (základní charakteristika).
 
5.      Dualistický model organizační struktury akciové společnosti (základní charakteristika).
 
6.         Monistická struktura evropské společnosti se sídlem v České republice.
 
7.         Hnutí  "kodexů" CG, komparace kodexů CG v zemích EU, úloha OECD.
 
8.         Soft law" a vynutitelnost ustanovení kodexů, pravidlo "dodržuj nebo vysvětli" (comply or explain).
 
9.         Český kodex řízení a správy společností (obsah, vynutitelnost).
 
10.      Právní úprava skupin společností – národní koncepční přístupy k úpravě skupin společností,  základní
směry harmonizace na kominutární úrovni.
 
11.      Česká právní úprava skupin společností a její perspektivy.
 
12.      Správa akciové společnosti z hlediska ekonomické analýzy
 
 



13.      Péče řádného hospodáře a povinnost loajality člena orgánu akciové společnosti
 
14.      Odpovědnost členů orgánů akciové společnosti vůči společnosti, pravidlo "podnikatelského úsudku"
(business judgement rule).
 
15.      Akcionář z hlediska corporate governance, povinnost  loajality,  problém racionální apatie.
 
16.       Přeshraniční výkon akcionářských práv, perspektivy komunitární úpravy.
 
17.      Nabídky převzetí a jejich role z hlediska corporate governance.
 
18.      Komunitární úprava corporate governance de lege lata i de lege ferenda.
 
19.      Trestné činy při správě a řízení akciových společností - tuzemská úprava, příklady ze zahraničních úprav.
 
20.      Volba a odvolání členů orgánů akciové společnosti
 
21.      Odměňování členů orgánů akciové společnosti
 
22.      Správa akciové společnosti v likvidaci a úpadku
 
 
 
Studijní opory

 
Právní otázky správy a řízení akciových společností (Corporate governance)
letní semestr šk. roku 2016/2017
čtvrtek 12 – 14 hodin, č. dv. 225
 
 
 
2.3.2017 - Černá, S.
Obsah pojmu Corporate Governance („CG“), vývoj zájmu o CG, koncepce zájmu společnosti.  Nástroje CG (hard
law, soft law) a jejich vzájemné ovlivňování, vnitřní a vnější nástroje CG 
 
9.3.2017  – Černá, S.
Interní CG. Organizační struktura a.s. – monistické, dualistické a smíšené modely organizační struktury akciové
společnosti, dělba moci uvnitř akciové společnosti 
 
16.3.2017 – Hurychová, K.   
Hnutí kodexů CG, jejich komparace v zemích EU, úloha OECD, vynutitelnost kodexů (pravidlo dodržuj nebo
vysvětli), kodex CG v ČR
 
23.3.2017 – Josková, L.
Správa akciové společnosti v likvidaci a úpadku (práva a povinnosti členů orgánů, likvidátora a dalších osob
rozhodujících o správě společnosti, důsledky zavlečení do úpadku -  ručení při úpadku, vrácení plnění,
diskvalifikace)
 
30.3.2017 – Černá, S.
Nominování, odvolatelnost a odměňování členů orgánů akciové společnosti, vnitřní a vnější kontrola řízení
společnosti
 
6.4.2017– Čech, P.
Právní režim členů orgánů akciové společnosti (péče řádného hospodáře, loajalita), business judgement rule,
katalog sankcí a jeho disciplinující role
 
13.4.2017 – Čech, P.
Akcionář z hlediska CG, problém racionální apatie, nástroje posilování akcionářského aktivismu (povinnost
loajality, přeshraniční výkon práv, virtualizace valné hromady)
 
20.4.2017 – Čech, P.
Komunitární úprava CG de lega lata a de lege ferenda
Nabídky převzetí a jejich role z hlediska CG, squeeze-out z hlediska CG
 
27.4.2017 – Púry, F.
Trestné činy při CG  (tuzemská úprava, vybrané zahraniční úpravy)
 



 4.5.2017 – Černá, S.
Právní úprava skupin společností – koncepční přístupy, tuzemská úprava a vybrané zahraniční právní úpravy,
základní směry harmonizace evropského koncernového práva
 
11.5.2017   -  Kuhn P.
Ekonomická analýza firmy
 
 
LIteratura
Povinná:
 
1.                  Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kolektiv. Právo obchodních korporací, 1. vydání, Praha:
Wolters Kluwer, 2015
2.                  Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář.
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.
3.                  Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1.
vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
4.                  Dědič, J. Lasák, J. Monistický systém řízení akciové společnosti: výkladové otazníky.
Obchodněprávní revue, č. 3 a 4/2013
5.                  Čech, P.: Péče řádného hospodáře a povinnost loajality, Právní rádce, 3/2007, s. 4-16
6.                  Čech, P.: K povinnosti loajality společníka vůči společnosti a ostatním společníkům in Pauknerová,
M., Tomášek, M.: Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV. Proměny soukromého práva, Karolinum, Praha,
2009, s. 54-70
7.                  Čech, P.: K náhradě újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře po rekodifikaci, Pojistné
rozpravy (pojistně teoretický bulletin), č. 31/2013, s. 27-33
8.                  Černá, S., Čech, P.: Kde jsou hranice obchodního vedení?, Právní fórum, č. 11/2008, s. 453-459
9.                  Černá, S.: O koncernu, koncernovém řízení a vyrovnání újmy, Obchodněprávní revue, 6. ročník, č.
2/2014, s. 33-41
10.               Černá, S.: Ovlivnění jako nový klíčový  pojem českého koncernového práva.
Rekodifikace&amp;Praxe, č. 1/2014, s. 20
11.               ČERNÁ, S. Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek.
Obchodněprávní revue, 2013, 5(6), 169-171.
12.               Černá, Stanislava. Výbory pro audit v zahraničních a tuzemských akciových společnostech.
Obchodněprávní revue, roč. 2, 2010, č. 8, s. 223-232
13.              Dědič, J., Čech, P.: Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva.
Praha: BovaPolygon, 2004.
14.              Dědič, J., Čech, P.: Evropská (akciová) společnost. 1. vyd. Praha: BovaPolygon, 2006.
15.               Dědič, J.: Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský
zákoník, Právní rozhledy, č. 15 - 16/2014, s. 524-532
16.               Dědič, J., Lasák, J.: Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace - vybrané otázky (1. část),
Obchodněprávní revue, č. 11-12/2013, s. 305-311
17.               Dědič, J., Lasák, J.: Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace - vybrané otázky (2. část),
Obchodněprávní revue, č. 1/2014, s. 1-5
18.              Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních
korporací. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2010.
19.              Hurychová, K., Borsík, D. (ed.): Corporate governance. Praha: WoltersKluwer, 2015.
 
 
Doporučená:
1.                   Čech, P., Šuk, P.: Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Polygon, Praha
2016
2.                   Bainbridge, S. M.: Corporate governance after the financial crisis. New York: Oxford University
Press, c2012.
3 .                  Berle, A. A., Means, G. C.:The modern corporation and priváte property. U.S.A.:
TransactionPublishers, c1991.
4.                   Easterbrook, F., H., Fischel, D., R.,: The Economic Structure of Corporate Law., Cambridge: HUP,
1991 (1996).
5.                  Kraakman, R., et al.: The Anatomy of Corporate Law., 2nd. Ed., Oxford: OUP, 2004 (2009).
6.                  Carpenter, J. N., Yermack, D. L.:Executive compensation and shareholder value: theory and
evidence. Boston: KluwerAcademicPublishers, 1999.Kostohryz, M.: Piercing the corporate veil: překonávání
právní samostatnosti kapitálových společností ve srovnávacím pohledu. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2013.
7.                  Dědič, J., Čech, P., Kříž, R., Štenglová, I.: Akciové společnosti. 7. vyd. Praha: C.H.Beck,2012.
8.                  Čech, P.: Nová evropská směrnice o nabídkách převzetí, Právní zpravodaj, č. 10/2004, s. 7-11
9.                  Čech, P.: Směrnice ES odstartovala reformu úpravy výkonu akcionářských práv, Právní zpravodaj, č.
9/2007, s. 1-6
Doporučené webové stránky:
-                     http://www.ecgi.org/



-                     http://www.oecd.org/
-                     https://www.icgn.org/
-                     https://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Corporate-governance/UK-Corporate-
Governance-Code.aspx
-                     http://www.dcgk.de/en/home.html
-                     http://www.mfcr.cz/cs/archiv/agenda-byvaleho-fnm/sprava-majetku/kodex-spravy-a-rizeni-
spolecnosti-corpor



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0025
Název v jazyce výuky Obchodně právní praktikum
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Exercises in Business Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0293)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět Obchodně právní praktikum – anotace

Výběrový předmět je určený pro studenty s hlubším zájmem o obchodní právo. Poznatky z tohoto předmětu
studenti využijí zejména v případě, že budou pracovat jako advokáti, podnikoví právníci, notáři nebo soudci.
Výuka je zaměřena na rozvíjení již nabytých znalostí a dovedností studentů v oblasti obchodního práva. 
Předmět rozvíjí schopnost studentů prakticky propojit nabyté znalosti, jejich schopnost právo interpretovat a
aplikovat a zejména pak schopnost právně argumentovat (např. při zpracování připomínek ke smlouvě, vyjádření
k žalobě apod.) a schopnost správně stylizovat právní dokumenty.
Průběh výuky vyžaduje aktivní účast studentů. Studenti se na jednotlivé hodiny průběžně připravují podle zadání
vyučujících. Studenti během semestru samostatně vypracují 4 práce – zadání se každoročně obměňují. Práce
zpracovávají studenti doma. V posledním měsíci výuky proběhne cvičný soudní proces.
Výběrový předmět „Obchodně právní praktikum“ navazuje na ukončenou výuku předmětu obchodní právo a je
určen pro studenty 4. a 5. ročníku. Tento předmět zájemcům umožňuje získat i praktické dovednosti a návyky
potřebné pro řádný výkon právnických povolání.
Důvodem omezeného počtu studentů je snaha o vytvoření dostatečného prostoru pro individuálnější přístup ke
studentům, zejména při rozboru a hodnocení jimi vypracovaných úkolů. Z tohoto důvodu není možný nadlimitní
zápis.

Rozsah a průběh semestru: 

Výuka probíhá v těchto semestrech: 7. a 9.

Přednáška2 hodiny týdně
studijní povinnost – předmět je zakončen písemným testem. Konečná klasifikace vychází z 20 % z výsledku
písemného testu, z 80 % za vypracování písemných prací (každá práce je zohledněna 20 %. Dalších 30 % lze
získat v rámci cvičného soudního řízení).
Klasifikace: 100 – 80 % výborně, 79 – 60 % velmi dobře, 59 – 30 % dobře, 29 – 0 % neprospěl.
V kreditním systému studia jsou za úspěšné absolvování udělovány 3 kredity.
přednášející:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 
Sylabus

Výběrový předmět Obchodně právní praktikum – sylabus a zkouškouvé otázky
 
 
Sylabus:
 
1.      Právní rozbor I                                     
Úvod do problematiky zpracování právního rozboru a jeho prezentace
       Zadání první domácí práce: zhodnocení konkrétního soudního rozhodnutí
       Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
2.      Právní rozbor II                         
Problematika zpracování právního rozboru
Prezentace právních rozborů zpracovaných jednotlivými studenty, diskuse a hodnocení písemného zpracování i
ústního projevu (část I.)



       Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
3.      Právní rozbor III                                    
Problematika zpracování právního rozboru
Prezentace právních rozborů zpracovaných jednotlivými studenty, diskuse a hodnocení písemného zpracování i
ústního projevu (část II.)
Zadání druhé domácí práce: právní rozbor
Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
4.      Právní rozbor IV                                   
Problematika zpracování právního rozboru
Diskuse o zpracovaném právním rozboru; hodnocení písemného zpracování
Rozbor druhé domácí práce
Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
5.      Uzavírání smluv I                      
Kontraktační proces. Právní rámec tvorby smlouvy.
Zadání třetí domácí práce: připomínky k návrhu smlouvy
Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
6.      Uzavírání smluv II                     
Proces vyjednávání, principy praktické tvorby smlouvy.
Odevzdání třetí domácí práce
Přednášející: JUDr. Horáček
 
7.      Uzavírání smluv III                    
Smlouva o koupi podílu ve společnosti s ručením omezeným.
Diskuse o zpracovaných připomínkách k návrhu smlouvy
                  Rozbor třetí domácí práce.
Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
8.      Obchodní spor I                                    
Předsoudní fáze. Žaloba a vyjádření k ní.
                  Zadání čtvrté domácí práce: žaloba a vyjádření k žalobě
Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
9.      Obchodní spor II                       
Mediační a rozhodčí řízení
Odevzdání čtvrté domácí práce
Přednášející: JUDr. Horáček
 
10.   Obchodní spor I            II                      
Příprava jednání a jednání v řízení v I. stupni
Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
11.   Obchodní spor IV                     
Cvičné soudní řízení
Garant: JUDr. Eichlerová
 
12.   Shrnutí, závěrečný test           
Přednášející: JUDr. Eichlerová
 
                              
Zkouškové otázky z výběrového předmětu
Obchodně právní praktikum
 
1.              Význam judikatury při stylizaci smlouvy a vedení obchodního sporu
2.              Zásady zpracování právního rozboru a prezentace z něj plynoucích závěrů
3.              Principy evropského smluvního práva (pojem, vývoj, význam)
4.              Princip smluvní svobody a princip dobré víry
5.              Kauza smlouvy a její význam
6.              Ekonomická analýza práva a její význam pro uzavírání smluv. Transakční náklady
7.              Specifika spojená s podnikatelem, slabší stranou a spotřebitelem ve smluvním právu
8.              Kontraktační proces, smlouvy uzavírané adhezním způsobem
9.              Předsmluvní odpovědnost
10.           Obchodní podmínky a jejich význam 
11.           Výklad smlouvy, interpretace smluvních ujednání
12.           Srovnání soudního a rozhodčího řízení z hlediska smluvního práva



13.           Žaloba a žalobní odpověď
14.           Přípravné jednání a jednání v řízení v I. stupni
15.           Mediační řízení, rozhodčí řízení, rozhodčí doložka
Studijní opory

 
Požadavky na zápis
 
 
 
Typ předmětu: výběrový předmět
 
Průběh předmětu: výuka probíhá pouze v zimním semestru
 
Garant předmětu: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
Garantující pracoviště: Katedra obchodního práva
 
Oborové zařazení: obchodní právo, občanské právo
 
Počet studentů: omezen na 20
 
Zápis studentů neprobíhá přes Informační systém. Do předmětu budou zapsáni studenti garantem předmětu podle
úspěšnosti v testu pořádaném před zahájením zápisu na předměty (čas a místnost budou upřesněny v oznámení
uveřejněném na elektronické nástěnce); do předmětu bude zapsáno prvních dvacet nejúspěšnějších studentů, kteří
dosáhli ze vstupního testu minimálně 3 body (z 10 možných). Účast na testu je volná, předběžné přihlášení se
nevyžaduje. Test bude zaměřen na prověření znalostí a dovedností z obchodního práva. Test se uskuteční
v jediném termínu.
 
 
Seznam literatury
Hmotné právo - právní rozbor, uzavírání smluv
Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí
podnikatele. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
Bejček J. - Hajn, P. Jak uzavírat obchodní smlouvy, 2. vydání, Linde Praha, Praha 2003
Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013
Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilním právu. C.H.Beck, Praha, 2008
Bejček, J., Šilhán, J. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. C. H. Beck, Praha, 2015
Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Sv. I Díl první: Obecná část. 2. vyd. Praha:
Wolters Kluwer ČR, Praha, 2016
Ondrejová, D. Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer, 2015
Šilhán, J. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. C. H. Beck, Praha, 2015
Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.
 
Procesní právo - obchodní spor
Růžička K. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republik. 2. vydání. Aleš Čeněk, Plzeň 2005
Winterová a kolektiv: Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Linde Praha 2011.
 
Doporučená:
DFCR
Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck, Praha, 2014
Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer,
2015
Lasák, J., Pokorná, J., Čáp Z, Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. a II. díl. Wolters
Kluwer, Praha 2014
Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. Vydání.
Praha : C. H. Beck, 2013
Šavelka, J., Myška M., Ptasník, A, Spáčilová D. Právní informační systémy. Tribun, Brno 2011
Bureš, J. Drápal, L., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl, Praha: C. H. Beck 2009
 
 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0026
Název v jazyce výuky Soutěžní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Competition Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0293)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět poskytuje hlubší poznání obou větví soutěžního práva, práva proti omezování hospodářské soutěže a
práva proti nekalé soutěži. Navazuje na výuku základního kursu obchodního práva a poskytuje prostor pro
prohloubení a rozšíření  znalostí této části obchodního práva. Základem výuky je rozbor jednotlivých forem
soutěžního jednání reprobovaného soutěžním právem a jejich postihu a to nejen na základě unijní a národní
úpravy ale i judikatury a rozhodovací praxe Evropské komise, soudního dvora EU, Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a českých soudů. O správním právu a občanském právu procesním bude pojednáno v
rozsahu nezbytném pro výklad postihu nedovoleného soutěžního jednání. V zájmu komplexního zpracování
problematiky regulace hospodářské soutěže budou zmíněny i možné trestněprávní důsledky jednání omezujícího
hospodářskou soutěž a jednání nekalosoutěžního.
Požadavky ke zkoušce

Připuštění k písemné zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách
 
 
- seznam právních předpisů pro účely písemné zkoušky -
 
 
Při řešení zadání písemné zkoušky lze používat pouze text níže uvedených předpisů, které si je student (studentka)
povinen (povinna) na zkoušku přinést.
Seznam předpisů může být v průběhu semestru aktualizován.
 
České předpisy:
- zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění
- vyhláška ÚOHS č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení
soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
- zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(přípustná jsou celá ÚZ nebo jejich  ekvivalenty)
 
Unijní předpisy:
- čl. 101-109 SFEU (dříve čl. 81-89; možno i celý text SFEU; tedy i celé ÚZ Evropské právo či ekvivalenty)
- Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82
Smlouvy, OJ 2003 L 1/1; Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, 08/sv. 2, s. 205, v konsolidovaném znění
- Nařízení Komise (ES) č. 330/2010 z 20. 4. 2010, o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních dohod
a jednání ve vzájemné shodě, Úř.věst., 23 .4. 2010, L 102/1;
- Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků, OJ 2004 L 24/1, Úř.věst., Zvl.vyd. 2004,
08/sv. 3, s. 40, v konsolidovaném znění
- Nařízení Komise (ES) č. 802/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování
podniků, OJ 2004 L 133/1, Úř.věst., Zvl.vyd. 2004, 08/sv. 3, s. 88, v konsolidovaném znění
- Sdělení Komise – Sdělení o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž podle
čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (sdělení de minimis), Úř.věst. C 291, 30. 8. 2014, s. 1
- Nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie (kodifikované znění), Úř.věst., 24.9.2015, L 248/9
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. 12. 2006 o klamavé a srovnávací reklamě; Úř. věst.
L 376, 27. 12. 2006, s. 21-27
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. 5. 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči



spotřebitelům na vnitřním trhu; Úř. věst. L 149, 11. 6. 2005, s. 22-39
Sylabus

Témata přednášek (místnost č. 401, středa od 14:00)
 
 
1.3. Právní regulace hospodářské soutěže (dr. Kindl)
       (Úvod, vymezení obou větví soutěžního práva, vývoj jejich právní úpravy a vztah k evropskému právu, cíle
obou větví soutěžního práva, právo a ekonomie, pojmy společné jednotlivým odvětvím veřejné větve soutěžního
práva - relevantní trh, podnik/soutěžitel, narušení hospodářské soutěže)
 
8.3.  Kartelové a distribuční dohody (dr. Kindl)
       (Obecný úvod, horizontální a vertikální dohody, výjimky ze zákazu kartelových dohod, řešení příkladu z
praxe)
 
15.3. Zneužívání dominantního postavení (dr. Kindl)
       (Určení dominantního postavení, zneužívající praktiky, řešení příkladu z praxe)
 
22.3. Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Komisí ve věci restriktivních praktik, soukromé
vymáhání nároků z porušení veřejného soutěžního práva (dr. Kindl)
 
29.3. Kontrola spojování podniků (soutěžitelů) I (dr. Kindl)
       (pojem koncentrace, notifikační povinnost, základní struktura řízení před Komisí a Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže)
 
5.4. Kontrola spojování podniků (soutěžitelů) II (dr. Kindl)
       (zákaz předčasného uskutečňování spojení, substantivní aspekty – posuzování dovolenosti koncentrací, řešení
příkladu z praxe)
 
12.4. Veřejné podpory  (dr. Kindl)
       (evropská a česká úprava)
 
19.4. Téma či témata z oboru dle výběru studentů; analýza případu z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, resp. českých správních soudů; řešení příkladů z praxe (dr. Kindl)
 
26.4. Aktuální judikatura v oblasti nekalé soutěže I. – generální klauzule (dr. Patěk)
 
3.5. Aktuální judikatura v oblasti nekalé soutěže II. – zvláštní skutkové podstaty (dr. Patěk)
 
10.5. Aktuální judikatura v oblasti nekalých obchodních praktik (dr. Patěk)
 
 
Studijní opory

 
Studijní literatura
 
 
 
Literatura povinná:
 
 
 
Právo proti omezování hospodářské soutěže
 

Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J.: Soutěžní právo. 2. vyd. Praha:  C.H.Beck, 2012.

Tichý, L. a kol.: Evropské právo. (kapitola "Subvenční právo /právo státních podpor"). 4. vyd. Praha: C. H. Beck,
2011.
 
Právo proti nekalé soutěži



Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. (část "Soutěžní právo"). 1. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2014.

Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Hrádek, J., Vojtek, P., Hajn,           P. a kol.: Občanský zákoník - Komentář -
Svazek VI (relativní majetková práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer, 2014.
 
Literatura doporučená:
 
Právo proti omezování hospodářské soutěže

 

Kindl, J., Munková, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.

Raus, D., Oršulová, A.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Michal, P. a kol.: Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C.H. Beck, 2010.

Kindl, J.: Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009.

Janků, M., Mikušová, J.: Veřejné podpory v soutěžním právu EU. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

Kindl, J.: Podnik nebo soutěžitel .....záleží na tom? In Právní rozhledy. 2006. č. 5. str. 161-170.

Kindl, J.: Pojem narušení hospodářské soutěže - obecná východiska a konkrétní aplikace.  In Právní rozhledy.
2005. č. 10. str. 343-349.

Kindl, J.: Soutěžně-právní posuzování horizontálních dohod. Právní rádce. 2006. č. 8. str. 4-13.

Raus, D., Oršulová, A.: Kartelové dohody. Praha C.H. Beck, 2009.

Kindl J.: Soutěžně-právní posuzování vertikálních dohod. In Právní rádce. 2006. č. 9. str. 5-17.

Neruda, R.: Relevantní trh a otázky související v teorii a praxi soutěžního práva. In Právní rozhledy. 2004, č. 12 a
13.

Zahraniční publikace k unijnímu soutěžnímu právu a/nebo právu veřejné podpory (např. od nakladatelství Oxford
University Press, Hart Publishing či Wolters Kluwer).
 
Právo proti nekalé soutěži

Čech, P.: Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik. In Právní zpravodaj, č. 3/2008.
(směrnice o nekalých obchodních praktikách a kritika její implementace do zákona o ochraně spotřebitele)

Hajn, P.: Nekalá soutěž a některá obecná ustanovení nového občanského zákoníku. Obchodněprávní revue, 2014,
č. 4.

Hajn, P.: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách. In
Obchodněprávní revue, č. 2/2009. (a další časopisecké články tohoto hlavního autora v oboru práva proti nekalé
soutěži)



Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2000. (rozsáhlé
citace z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věcech nekalé soutěže – 90. léta)

Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže. II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.
(rozsáhlé citace z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věcech nekalé soutěže – 2000 až 2010)

Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. 3. vyd., Praha: C.H.Beck, 2008.

Ondrejová, D.: Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR. In Soudní
rozhledy, č. 4/2009.

Ondrejová, D.: Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. In Obchodněprávní revue, č. 8/2009.

Ondrejová, D.: Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku. In: Obchodněprávní revue, 2013, č. 7 – 8.

Ondrejová, D.: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014

Ondrejová, D.: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Ondrejová, D.: Předběžná opatření ve sporech z nekalé soutěže. In Obchodněprávní revue, č. 10/2011.

Ondrejová, D.: Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
Ondrejová, D.: Přiměřené zadostiučinění z pohledu teorie a aktuální soudní praxe ve sporech z nekalé soutěže. In
Právní rozhledy, č. 21/2009.
Patěk, D.: Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku. In Obchodněprávní
revue, č. 3/2016.
Komentáře k příslušným ustanovením občanského zákoníku.

 
Články z časopisů Právní rozhledy, Soudní rozhledy a Obchodněprávní revue, Beckův komentář k občanskému
zákoníku, Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže (II. díl), Beckův komentář k zákonu o ochraně
hospodářské soutěže (3. vyd.), komentář D. Ondrejové (Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku) a publikace
Veřejné podpory v soutěžním právu EU jsou v elektronické podobě dostupné na PF UK v databázi Beck-online.
 
 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0027
Název v jazyce výuky International Commercial Arbitration Moot
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Commercial Arbitration Moot
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Každoročně probíhají ve světě mezinárodní soutěže ? simulovaná řízení v mezinárodní obchodní arbitráži. Cílem
tohoto předmětu je příprava studentů na reprezentaci Právnické fakulty UK zejména na mezinárodní soutěži
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot , která se koná vždy v týdnu před Velikonocemi ve
Vídni na Universität Wien, Juristische Fakultät v Rakousku, jakož i příprava na international commercial moot v
oblasti řešení investičních sporů. 
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je věnován dvěma aspektům: procesnímu, který
vychází z principů mezinárodního obchodního rozhodčího řízení, zejména řízení před známými mezinárodními
rozhodčími soudy, a dále hmotněprávnímu, který je zaměřen na rozbor, interpretaci a aplikaci Vídeňské úmluvy o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Cílem kursu je tedy aktivní příprava na mezinárodní soutěže moot court competitions, a to v anglickém jazyce.
Studenti se jednak zaměří na písemné vyhotovení memoranda žalobce a žalovaného, jednak budou v rámci
přípravy na ústní vystoupení prezentovat své příspěvky, související s konkrétním projednávaným případem.
Součástí kursu bude i příprava na tzv. premoots, tedy setkání studentů před vlastní soutěží, která jsou
organizována po celém světě, účast bude záviset na možnostech financování. Předpokládá se rovněž organizace
premoot na Právnické fakultě v Praze. Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční
účastí studenta na přednáškách



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0030
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo

mezinárodního obchodu

Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/0
Ukončení a kredity Kolokvium Počet kreditů 6
Garant  
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I (HP0261)

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II (HP0262)
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - 2. část státní
závěrečné zkoušky (HS0211)
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - obhajoba diplomové
práce (HS1010)

Neslučitelnosti Diplomový seminář I.  z tematického okruhu teorie práva (HP0002)
Diplomový seminář I.  z tematického okruhu politologie (HP0003)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu právní dějiny (HP0004)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo hmotné (HP0005)
Diplomový seminář I.  z tematického okruhu trestní právo (HP0006)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo (HP0007)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu římské právo (HP0008)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu ústavní právo (HP0009)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (obchodní
právo) (HP0010)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu správní právo (HP0012)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu finanční právo (HP0013)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí (HP0014)
Diplomový seminář I.  z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné (HP0015)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu evropské právo (HP0016)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo sociálního zabezpečení (HP0017)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo procesní (HP0018)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu pracovní právo (HP0020)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Studijní opory

 
Termíny konání semináře v letním semestru šk. roku 2016/2017 jsou uvedené v Informačním systému v
elektronické "Nástěnce".



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0031
Název v jazyce výuky Církevní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Church Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je historickým úvodem do platného práva všech církví a náboženských společností v ČR a do současného
konfesního práva českého státu. Soustřeďuje se především na ústavní právo církví (náboženských společností)
působících v ČR, jejich legislativní činnost, strukturu církví a spolčovací právo uvnitř církví.
Sylabus

Jde o první a nejobecnější z oborů práv pojednávajících o právních
institutech vztahujících se k realizaci svobody náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností, které se vyučují na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy. Je zařazen jako výběrový předmět již do prvního
ročníku, studentům je však ponechána možnost přihlásit si ho jako výběrový
předmět i v některém z vyšších ročníků. Předmět církevní právo plní
historicko-propedeutickou funkci. Proto se studentům doporučuje, aby
církevní právo jako obecněji pojatý obor absolvovali dříve než navazující
obory podrobněji specializované, vyučované od druhého ročníku, není to však
podmínkou.
První část předmětu obsahuje právněhistorický úvod do náboženských práv: do
kanonického práva katolického a pravoslavného, do církevního práva
evangelického, do práva ostatních církví a náboženských společností, do
státního konfesního i konkordátního práva a do církevního práva smluvního
v českých zemích a jiných zemích střední Evropy. Seznamuje posluchače se
strukturou všech církví a náboženských společností v českých zemích v jejich
dějinném vývoji a s postavením církevních právnických osob církvemi a
náboženskými společnostmi vytvářených. Informuje o dějinách vědy práva
kanonického, církevního a konfesního v českých zemích od středověku po
současnost.
Druhou část předmětu tvoří výklad obecných předpisů kanonického práva
katolické církve latinské, jak jsou zachyceny v první knize Kodexu
kanonického práva z roku 1983. Seznámení studentů s uvedenými právními
instituty v jejich historickém vývoji navazuje na tradiční výuku církevního
práva podávanou na právnických fakultách v dobách před nástupem totalitního
režimu, která již tehdy studenty uváděla do znalostí druhého největšího
historického právního systému vedle práva římského a učila je základům
evropského právního myšlení.
Třetí část uvedeného oboru se zabývá ústavním právem církví a náboženských
společností v jeho historickém vývoji, a to jak z pohledu jedince (člena
církve), tak instituce. Tradiční oddíl zde tvoří osobní právo, zdůrazněné
především ve starších kanonických předpisech. Probírají se předpisy práva
jednotlivých církví a náboženských společností, na jejichž základě se
stávají členové těchto církví příslušníky duchovního stavu (ordinační
právo), včetně právní úpravy formace (výchovy) budoucích duchovních.
V případě katolické církve latinské, katolických církví východních a církve
pravoslavné se také podrobně probírají instituce řeholního práva včetně
právní úpravy formace řeholníků a řeholnic a jejich právního postavení a
včetně předpisů upravujících řízení řeholních řádů a kongregací.
Ve čtvrté části předmětu se vykládá právní regulace kazatelské, učitelské a
jiné zvěstovatelské činnosti v církvích a náboženských společnostech a



právní předpisy upravující udělování jednotlivých svátostí nebo svátostin a
vedení jiných náboženských obřadů.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, ZábojCírkevní právo1Leges, Praha2016424 s.1
TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, ZábojSlovník církevního práva1Grada, Praha20111
Boháč, ZdeněkAtlas církevních dějin českých zemí 1918-19991Karmelitánské nakladatelství, Kostelní
Vydří19992
Kodex kanonického práva (1983), Zvon, Praha, 199432
Církevní zřízení Českobratrské církve evangelické,  http://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html32
Ústava Církve československé husitské, http://www.ccsh.cz/documenty.php32
TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, ZábojKonfesní právo1Leges, Praha20152



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0041
Název v jazyce výuky Der deutsche Zivilprozess I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce German Civil Procedure I (taught in German)
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Dr. iur. Martin Paus, M.A.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0061
Název v jazyce výuky Dějiny právnického stavu a právnických profesí
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce History of Legal Professions
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

doc. JUDr. Vladimír Kindl

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Tento výběrový předmět poskytuje základní informace o historii právnických profesí a o uplatnění osob
s právnickým vzděláním jak ve službách státu, tak i dalších povoláních. Stejně tak je věnována pozornost
vymezení pojmu "právník" v jednotlivých historických epochách.
Sylabus

Výběrový předmět "Dějiny právnického stavu a právnických profesí" je
koncipován jako přehled historie nejrůznějších právnických profesí. Věnován
je tedy otázkám uplatnění a postavení osob s právnickým vzděláním ve veřejné
i soukromé sféře. Klíčovým problémem, který je zde řešen, je vymezení pojmu
"právník" v jednotlivých historických epochách. Na výuce tohoto průřezového
předmětu, zahrnujícího období od antiky do 20. století, se podílí většina
členů katedry právních dějin. Výklady začínají obdobím starověkého Říma,
přičemž jsou zde posluchači seznamováni jak s uplatněním římských znalců
práva v nejrůznějších úřadech, tak i s činností tehdejších advokátů a jejich
vlivem na tvorbu a aplikaci římského práva. Následují partie o právnickém
stavu počínaje 12. stoletím, věnované především otázkám právnického vzdělání
ve středověku v Evropě. Dále jsou studenti seznámeni s historií právnických
povolání a postavením právníků ve Francii, Anglii, USA a také s právnictvím
v nacistickém Německu. Druhý blok představují chronologicky řazené výklady
o historii právnictví v národních českých dějinách.  Přednášky proto začínají
charakterizováním výuky práva a uplatněním právníků ve středověku, na něž
navazují výklady o úřednickém aparátu a jeho byrokratické podobě
v habsburském státu v pobělohorském období. Další partie jsou pak věnovány
právnickým profesím v 19. století a závěr tvoří vylíčení období první
republiky.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Vladimír Kindl, Michal SkřejpekPrávnický stav  a právnické profese v minulosti1Praha20151



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0081
Název v jazyce výuky Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Institutional Economics and Economics of the Public Sector
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět rozšiřuje výklad Teorie národního hospodářství o dvě hraniční oblasti ekonomie a práva. 

Prvá část kurzu, Institucionální ekonomie, se zabývá vlivem formálních i neformálních pravidel a omezení
usměrňujících chování subjektů, tj. zákonů, zvyků a tradic, označovaných souhrnně jako instituce, na sociálně-
ekonomický vývoj a prosperitu. 

Druhá část kurzu, Ekonomie veřejného sektoru, rozebírá rozsah, význam a funkce veřejného sektoru, včetně jeho
finančních aspektů, tj. veřejných financí.
Požadavky ke zkoušce

Studijní povinnost: ústní zkouška
Forma zkoušky je ústní s písemnou přípravou (cca 10 minut příprava + cca 10 minut ústní část), losují se
2 otázky.
 
Sylabus

Instituce
Korporace
Agentura
Fiduciární povinnosti
Sektor veřejný a soukromý
Přirozené monopoly
Finance
Daně
Veřejné rozpočty
Veřejná volba
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Voigt, StefanInstitucionální ekonomie1Liberální institut20082
Stiglitz, J.E.Ekonomie veřejného sektoru1Grada19972
Mlčoch, LubomírInstitucionální ekonomie1Karolinum20053
Liška, V. - Sluková, K. - Volejniková, J.Institucionální ekonomie1Professional Publishing20113



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0091
Název v jazyce výuky Ekonomika a řízení firmy
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Economy and Corporate Governance
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Ing. Jan Pokorný
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Jsou probírány nejužívanější formy podnikové organizace, cíle a nástroje řízení podniku, marketingová koncepce
a finanční řízení podniku, řízení lidských zdrojů, informační systém moderního podniku a metody rozhodování.
Požadavky ke zkoušce

 Předmětem zkoušky je látka uvedená v sylabu v rozsahu dle přednášek. Zkouška se skládá z části písemné a
ústní. Písemka sestává z 15ti otázek. Z každé otázky zkoušený získvává 0-1-2 body; celkově:0 - 14
bodů   -  neprospěl; 15 - 19 bodů -  písemka za 3; 20 - 24 bodů -  písemka za 2; 25 - 30 bodů -  písemka za 1
Ti, kteří složili pisemnou část zkoušky jsou poté, zpravidla druhý den - záleží na počtu přihlášených, zkoušeni
ústně, otázky jsou kladeny s přihlédnutím k výsledku písemky. Výsledná známka je souhrnem písemného a
ústního "výkonu". Ten, kdo u zkoušky neuspěl, zpravidla pro malý počet bodů v písemce, může skládat opravný
termín bez písemky s tím, že v tomto případě výsledná známka nemůže být výborně.
Sylabus

 
Předmět seznamuje studenty s cíli a nástroji podnikového řízení, podnikové organizace a s úlohou managementu.
Zvláštní pozornost je věnována následujícím oblastem:
 

Marketingové koncepce podniku I.
Marketingové koncepce podniku II.
Marketingové koncepce podniku III.
Finanční řízení
Řízení lidských zdrojů
Rozhodování, optimalizační metody rozhodování I.
Rozhodování, optimalizační metody rozhodování II.
Rozhodování, optimalizační metody rozhodování III.
Firma na kapitálovém trhu
Založení podniku, volba právní formy, podnikatelský plán.

 
Předmět podává základní výklad o podnikovém hospodářství, cílech a strategii podniku, systému a nástrojích
podnikového řízení a úloze managementu. Jsou probírány nejužívanější formy podnikové organizace, zdroje a
prostředky podnikového hospodářství, marketingové koncepce podniku.
Pozornost je věnována finančnímu řízení podniku, jeho informačnímu systému, personálním a sociálním
dimenzím podniku.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kotler P., Keller K. L. :Marketing management,  112. vydáníGRADA Praha20071
Weihrich,H., Kootz,H.:Management,   Victoria Publishing1Praha19932
Petřík T.:Ekonomické a finanční řízení firmy,    GRADA 1Praha20052
Frank R.H.:Mikroekonomie a chování, 1Svoboda, Praha19952
Světlík  J.:Marketing - cesta k trhu,1EKKA, Zlín19942
Pivrnec J.:Finanční management, 1Grada, Praha19952
Sharpe  W. F., Alexander, G. I.: Investice, 1Victoria Publishing19942
Armstrong M.:Řízení lidských zdrojů,   GRADA1Praha 20062
Zákon o obchodních korporacích12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0092
Název v jazyce výuky Ekonomická teorie správy akciových společností
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Economic theory of governance of joint-stock companies
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je zaměřen na ekonomickou teorii správy akciových společností (corporate governance), zejména pak na
správu (corporate governance) velkých "veřejných" akciových společností. Ekonomická teorie, i případné právní
aspekty, budou studovány z globálního hlediska a pouze s volnou vazbou na současný stav v České republice.
Požadavky ke zkoušce

Studijní povinnost: ústní zkouška
Forma zkoušky je ústní s písemnou přípravou (cca 10 min příprava + cca 10 min ústní část), losují se 2 otázky. 
 
 
 
Sylabus

 

Historie I. Geneze ekonomických entit (starověký Řím, středověká Evropa).  Geneze a vzestup společností.
Symbióza státu a společností. První regulace (rok 1720).
Historie II. Joint-stock ventures. Obecné zákony o akciových společnostech. Charta versus registrace.  Ručení
omezené a neomezené. Owner shielding. Entity shielding.
Historie III. Dominance akciových společností jako právní formy ekonomické entity. Skupiny společností
(koncerny). Rozptylování akcií. Nadnárodní akciové společnosti.
Corporate governance - pojem. Oddělení vlastnictví od řízení. Vztah a akcionářů a managementu. "Podstata
firmy" (The Nature of the Firm). Transakční náklady. Pohled na akciovou společnost jako na spleť kontraktů a
jako na věc. Společnost jako právnická osoba. Agency problem. (Principal-agent problem). Agency costs, vztah
akcionářů, správní rady a managementu.
Fiduciární povinnosti manažerů. (Fiduciary duties). Povinnost loajality, povinnost péče, pravidlo podnikatelského
(obchodního) úsudku, "tunelování", úloha trhu a práva v této oblasti.
Manažerské odměňování - motivace a slaďování zájmů manažerů se zájmy akcionářů. Metody odměňování.
Globální rozdíly v odměňování. Reformní tendence. Dodd-Frank Act.
Manažerské odměny v praxi. Kauza Grasso.
Manažerské odměny v praxi. Kauza Ackermann.
Správní rada a nezávislí direktoři. Anglosaský versus německý model správních orgánů, výhody a nevýhody.
Personální složení správních orgánů. Zaměstnanecké spolurozhodování. Nezávislí direktoři.
Rozptýlené vlastnictví akcií - fenomén, podstata. Rozptýlené versus koncentrované vlastnictví. Právní a neprávní
příčiny existence rozptýleného vlastnictví.
Fúze a akvizice. Fundamentální změny ve společnosti. Kontrola nad společností a trhy s touto kontrolou. Ochrana
před převzetím. Ochrana menšinových akcionářů.

 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

BORKOVEC, AAkciová společnost a rozptýlené vlastnictví1Leges Praha(2013)1



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0101
Název v jazyce výuky Etika v podnikání
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Business Ethics
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět „Etika v podnikání“ je koncipován jako mezioborový, přičemž základní
metodologická, ale i obsahová východiska tvoří obecná etika, resp. praktická filozofie a obecná ekonomie. Cílem
předmětu je porozumět etice v podnikání, etice podnikatele a etice podniku, jakož i obecnějším vztahům mezi
etikou a ekonomií. Značný důraz je kladen na seznámení studentů jak s tradičními, tak i moderními metodami a
nástroji etiky v podnikání a etického řízení firmy, včetně ověřených postupů a jejich operacionalizaci v praxi.
Zvláštní pozornost je také věnována osvojování si etických pravidel (etických hodnot), nových způsobů
morálního uvažování, jakož i reakci na aktuální problémy v praxi.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška má ústní formu a skládá se ze dvou otázek, které si student losuje (vybírá) ze setu zkušebních otázek pro
příslušný školní rok. Přičemž jedna otázka je z teorie a druhá z aplikované tématiky. Předmětem zkoušky jsou
témata přednášená v zimním semestru školního roku  včetně znalosti základní literatury.
Sylabus

 
1.      Základní pojmy etiky v podnikání 
Základní pojmy v etice v podnikání členíme do tří základních okruhů:
-          Morálka, etika, mravnost
-          Hospodářská etika, etika v podnikání
-          Ctnosti (tradiční ctnosti) a hodnoty (moderní ctnosti)
V této přednášce bude charakterizován pojem morálky, morálního smyslu, morálního jednání, morální integrity,
jakož i kulturní (společenské) relativizace morálky, rozlišení morálky individuální a sociální Definice pojmu
etika, jako relativně samostatného vědního oboru filozofického charakteru. Dále metodologie etiky a etické
zkoumání. Stručná charakteristika geneze hospodářské etiky a etiky v podnikání. Vznik a rozvoj etiky
v podnikání.
2.      Současnost, perspektivy a výzvy etiky v podnikání 
Rozlišení pojmů hospodářská etika a etika v podnikání, v jejím rámci i etiky podnikatele, etiky podniku,
manažerské etiky. Podrobnější rozbor procesu formování etiky v podnikání v 60. letech a na počátku 70. let 20.
století. Teoretické základy a cíle etiky v podnikání. Současné problémy a otázky, kterými se etika v podnikání
zabývá:  Pozvolna a nepozorovaně se formuje „tržní (konzumní) společnost“? Jaký je vztah hodnot podnikání a
etických hodnot? Jakým způsobem  může etika v podnikání napomoci řešení různých forem selhání trhu? Nástin
soudobých výzev a perspektiv etiky v podnikání.
3.      Tradiční koncepty a systémy ctností 
V úvodu charakterizujeme pojem ctnost, resp. tradiční ctnost. Uvedené období zahrnuje éru od 6. století př. n. l.
do konce 18. století. První periodou jsou etické koncepty starověkého Řecka a Říma, zejména se jedná o Sokrata,
Platóna a Aristotela. Druhou periodou je středověk, tj. zejména Aurelius Augustinus a Tomáš Akvinský. Třetí
periodou je počátek novověku, tj. koncepty ctnosti u B. Spinozy a I. Kanta.
4.      Moderní koncepty hodnot – etický (filozofický), sociální, institucionální 
Moderní koncepty hodnot se vytváří od první poloviny 19. století. Základním konceptem je filozofie hodnot a
existence, zároveň i hodnotová etika (směr novokantovský a fenomenologický), navazujícím konceptem hodnot je
sociální teorie hodnot, zejména psychologie a sociologie hodnot, posledním konceptem je institucionální teorie a
její pojetí hodnot (nová institucionální ekonomie a její pojetí interních, tj. etických a externích, tj. právních
pravidel).
5.      Proč se firmám vyplácí společensky odpovědné chování? 
V úvodu přednášky budou připomenuty etické hodnoty trhu – odpovědnost a důvěra. Dále budou objasněny
hodnoty podniku ve vztahu k trhu a ve vztahu k organizaci podniku. Proč v současnosti se musí firmy vykazovat



jednání v souladu s obecným dobrem, aby byly uspěné? Problematika tzv. „náskoku před konkurencí“ v oblasti
kultury podnikání (usilování o soulad systému řízení rizik, compliance a podnikové kultury a etiky). Společenská
odpovědnost podniku (CSR) jako základ firemní strategie a etického řízení firmy. Jednoznačné vymezení
odpovědnosti v organizaci: tj. kdo (subjekt), za co (důsledky) a vůči komu (instituce). Celostní rovina
odpovědnosti se v současnosti orientuje na model Tripl Bothom Line.
6.      Etický kodex a jeho operacionalizace 
Význam kodexu (etického kodexu, kodexu chování apod.) pro odpovědnou organizaci. Etický kodex jako
významný tradiční nástroj etického řízení. Druhy etických kodexů. Obsahové náležitosti komplexního kodexu
etiky firmy. Proces operacionalizace etického kodexu. Výcvik zaměstnanců v oblasti etiky v podnikání. Role
změnového managementu při zavádění etických nástrojů a metod do praxe.
7.      Ověřování firemní kultury – nová role interního auditu, etický a sociální audit jako nástroj zkvalitnění
etického řízení. 
Proces kontroly firemní kultury v rámci interního auditu jako součást odpovědnosti ve smyslu skládání účtů
(akontability) a úloha této odpovědnostiv rámci efektivního corporate governnce. Úloha nefinančních auditů a
role etického a sociálního auditu v tomto segmentu. Vztah etického auditu a kodexu etiky či kodexu chování.
8.      Moderní metody etiky v podnikání 
Obecný náhled na odpovědnost (responsibility).Nejvýznamnější současnou moderní metodou je společenská
odpovědnost podniku (CSR) na ni navazují kulturní a etické aspekty Corporate Governance (řízení a správy
společností) a dále etická strategie teorie zájmových skupin (Stakeholders).
Společenská odpovědnost podniku (CSR) – význam, struktura a dosah společenské odpovědnosti, dlouhodobá
podniková odpovědnost (udržitelnost rozvoje), problematika dobrovolnosti, tématika otevřenosti a spolupráce.
Nalézání a odhalování nových přístupů, např. Social Business Idea.
9.      Představení strategie společensky odpovědné firmy na příkladu advokátní kanceláře. 
10.  Etika řízení lidských zdrojů 
Idea interpersonální humanity v rozvoji lidských zdrojů. Klíčová hodnota etiky řízení lidských zdrojů: tolerance a
důvěryhodnost. Loajalita a důvěra zaměstnanců. Tématika diskriminace, ochrany osobnosti apod.
11.  Psychologické aspekty personální práce a etika Profesní etika 
Komplexní pohled na personální práci: získávání a výběr zaměstnanců, jejich adaptace, hodnocení, odměňování,
práce s odcházejícími zaměstnanci. Kontraproduktivní chování, např. mobbing, bossing apod.
Hodnoty podnikání a hodnoty osobní i profesní. Klíčový význam tolerance v oblasti profesní etiky. Profesní
hodnota a princip humanity. Profesní etika jako regulátor jednání, chování, rozhodování a hodnocení profesních
skupin. Etika a profesní principy, hodnoty a normy v právnické a manažerské praxi. Etika vybraných právnických
profesí.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Seknička P., Putnová A.Etika v podnikání a hodnoty trhu1Praha, Grada Publishing20161
Benn S., Bolton S.Key Concepts in Corporate Social Responcibility1SAGE London20142
Bohatá M.Základy hospodářské etiky1VŠE Praha19972
Guardini, RCtnosti. Meditace o podobách mravního života1Triáda Praha20152
Hogenová, M. – Votava, A. – Rybáková, MSpolečenská odpovědnost podniku na příkladu advokátní
kanceláře1Acta Universitatis Carolinae Juridica č. 32008s. 85 – 962
Jones, DSpolečensky odpovědné chování se firmám vyplácí1Management Press, Praha20142
Putnová, A. – Seknička, P. – Uhlář, PEtické řízení ve firmě1GRADA Publishing, Praha2007,20102
Seknička, P. a kol.Úvod do hospodářské etiky1ASPI Publishing, Praha1997,20012
Sen, AEtika a ekonomie1Vyšehrad, Praha20022
Schüz, MZáklady etické odpovědnosti podniku1VŠE  Praha20152
Thompson, MPřehled etiky1Portál20042



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0111
Název v jazyce výuky Fallrepetitorium Europarecht I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Case Law I (taught in German)
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Dr. iur. Martin Paus, M.A.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0121
Název v jazyce výuky Finanční hospodaření samosprávných územních celků
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Financial Management of Territorial Self-Governing Units
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Finanční hospodaření samosprávných územních celků svým obsahem doplňuje a rozšiřuje problematiku
vyučovanou v základním kursu finančního práva. Znalosti z uvedeného předmětu mají úzkou souvislost s
problematikou rozebíranou v ústavním a správním právu. Vzhledem k reformám
ve veřejné správě je významným zdrojem informací zejména pro ty posluchače, kteří se chystají pracovat v této
oblasti.
Výběrový předmět se zabývá postavením a úkoly samosprávných územních celků, jejich majetkem a hospodaření
s ním, finančním hospodařením organizací zřízených obcí či krajem apod. Zařazena je i problematika evropských
souvislostí finančního hospodaření jako jsou otázky spojené s Evropskou chartou místní samosprávy či
problematikou spolupráce v rámci tzv. PPP projektů. Těžištěm výuky je však problematika rozpočtových příjmů
obce a kraje, a to jednak daňového charakteru i jednak nedaňového charakteru. Zabývá se problematikou
územních samosprávných celků jako poplatníků či plátců daní a poplatků. Seznamuje s oblastí výdajů z rozpočtů
a přibližuje specifika rozpočtového procesu na úrovni územní samosprávy. Výklad je doplněn o otázky kontroly a
možností uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně.
Sylabus

Předmět Finanční hospodaření samosprávných územních celků zahrnuje tato témata:
- Územní samosprávné celky - jejich vznik, postavení a úkoly
- Regiony a jejich postavení -  včt. principů jejich financování
- Majetek obcí a krajů a hospodaření s ním
- Financování místní samosprávy z pohledu evropských souvislostí
- Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v územní samosprávě
- Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí či krajem
- Postavení a finančních hospodaření organizačních složek obcí a krajů
- Rozpočtové příjmy obce a kraje daňového a nedaňového charakteru
- Půjčky, obligace a jiné návratné příjmy územních samosprávných celků
- Místní poplatky - pojem, funkce, členění
- Správní poplatky
- Příjmy municipalit s účelovým určením
- Daň z nemovitých věcí
- Dotace, veřejná podpora a investiční pobídky
- Podíly obcí na státních daních a jejich význam pro místní rozpočty
- Rozpočtové určení daní a možnosti jeho řešení
- Výdaje z rozpočtu obce a kraje
- Zadlužování municipalit a cesty řešení problému
- Korupce v územní samosprávě a možnosti řešení problému
- Rozpočtový proces  -  obsah, sestavování, schvalování rozpočtu
- Hospodaření podle  rozpočtu - kontrola a možnosti uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně
Studijní opory

Základní literatura:
1. MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Praha: PF UK, 2008.
978-80-87146-08-8.
2. MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN
978-80-7179-598-8.
3. BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s.
332. ISBN 978-80-7478-045-5.



Ostatní literatura:
4. články k uvedené problematice v odborném tisku, zejména v časopisech či na internetu: Moderní obec (2013 –
2016), Obce a finance (2013 – 2016), Veřejná správa (2013 – 2016).
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2. zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některý věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění
pozdějších předpisů
3. zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
4. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (vybrané části)
2. zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
3. zákon č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy, ve znění pozdějších předpisů 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0141
Název v jazyce výuky Právnická italština jako další cizí jazyk I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian as a Second Foreign Language I.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická italština jako druhý cizí jazyk I.
zimní semestr

A. Základní údaje

Název kurzu: Právnická italština jako druhý jazyk I.
Typ a rozsah:semestrální seminář
2 hodiny týdně

Cíl:
1) Seznámit posluchače se základní terminologií italského práva
2) Seznámit posluchače s morfosyntaktickými a stylistickými zvláštnostmi italského právnického jazyka

Typ atestace:Zkouška 
Požadavky:
1) Písemný test terminologický a gramatický
2) Vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 terminologických spojení ze zvoleného právního textu 

B. Základní tematické okruhy
1. Italský právní systém a klasifikace právních odvětví
2. Prameny práva
4. Základy zákonodárného procesu
5. Základy občanského práva hmotného
- smlouvy
- závazky
- vlastnictví, držba, detence
- základy práva obchodních společností
6. Základy procesního práva občanského a trestního
7. Základy ústavního práva
- prezident Italské republiky
- parlament
- vláda
8. Organizace soudnictví

C. Metodická skladba
1) Jazykový rozbor vybraných textů k tematickým okruhům
2) Lexikální cvičení k tematickým okruhům
3) Gramatická cvičení - Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Leda, 2004, lekce 21 - 24

D. Bibliografie
ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO I - XLVI, Aggiornamento I-VI, Giuffre Editore, Milano 2002
BESSONE, Mario, Istituzioni di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino 2001
CARETTI, Paolo, DE SIERVO Ugo, Istituzioni di diritto pubblico, G. Giappichelli Editore, Torino 2001

Materiály k právní italštině k dispozici u vedoucí semináře



Požadavky ke zkoušce

1.  Písemný test terminologický a gramaticko-lexikální v rozsahu probírané látky
2. Diferenční italsko-český heslář v rozsahu 50 slovních spojení vybraných z právního textu v rozsahu cca 20
stran
Minimální úspěšnost v testu: 70%
Sylabus

 

A. Zaměření na následující tematické okruhy s důrazem na příslušnou terminologii a její české ekvivalenty

 Právnická italština jako druhý cizí jazyk I

a)  Základní tematické okruhy1. Italský právní systém a klasifikace právních odvětví2. Prameny práva4. Základy
zákonodárného procesu5. Základy občanského práva hmotného- smlouvy- závazky- vlastnictví, držba, detence-
základy práva obchodních společností6. Základy procesního práva občanského a trestního7. Základy ústavního
práva- prezident Italské republiky- parlament- vláda8. Organizace soudnictví
b) Gramatické jevy
Lekce 21-24 učebnice Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha: Leda, 2008

 
B. METODICKÁ SKLADBA

1) Teoretická část: základní terminologie tematických okruhů na základě odborné literatury

2) Praktická část: interpretace odborných textů v italštině, lexikální cvičení, gramatická cvičení

 

C. DOPORUČENÁ LITERATURA

V semináři se používá výběr z různých pramenů relevantní pro daná témata (viz E). Doporučujeme však, aby
posluchači měli k dispozici překladové slovníky - např. Rosendorfský: Italsko-český slovník, Leda 2001, a
Tomaščínová, Damohorský: Italsko-český právnický slovník, Leda 1999

D. POVINNÁ LIERATURA 
 
Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Praha: Leda, 2004, lekce 21 - 24 

E. VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO I - XLVI, Aggiornamento I-VI, Giuffre Editore, Milano 2002

BESSONE, Mario: Istituzioni di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino 2001

CARETTI, Paolo, DE SIERVO, Ugo: Istituzioni di diritto pubblico, G. Giappichelli Editore, Torino 2001

DE NOVA, Giorgio: Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna 2000



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Materiály poskytne vyučující11
Benešová, Bahníková, EhrenbergerováItalština13Praha200421-241



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0142
Název v jazyce výuky Právnická italština jako další cizí jazyk II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian as a Second Foreign Language II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická italština jako druhý cizí jazyk II.
letní semestr

A. Základní údaje

Název kurzu: Právnická italština jako druhý jazyk II.
Typ a rozsah:semestrální seminář
2 hodiny týdně

Cíl:
1) Seznámit posluchače se základní terminologií italského práva
2) Seznámit posluchače s morfosyntaktickými a stylistickými zvláštnostmi italského právnického jazyka

Typ atestace:Zkouška 
Požadavky:
1) Písemný test terminologický
2) Ústní zkouška:pohovor na základě předloženého odborného textu, případně vypracování diferenčního slovníku
v rozsahu 50 terminologických spojení ze zvoleného textu 

B. Základní tematické okruhy
1. Osoby fyzické a právnické
2. Způsobilost, zastoupení
3. Rodinné právo - rozluka, rozvod, právní vztahy mezi rodiči a dětmi. 
4. Věci a věcná práva

C. Metodická skladba
1) Jazykový rozbor vybraných textů k tematickým okruhům
2) Jazyková cvičení ? učebnice Bahníková, Ehrenbergerová, Benešová: Italština, Leda, Praha, 2004. Lekce 25 - 28

D. Výběrová bibliografie
ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO I - XLVI, Aggiornamento I-VI, Giuffre Editore, Milano 2002
BESSONE, Mario, Istituzioni di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino 2001
CARETTI, Paolo, DE SIERVO Ugo, Istituzioni di diritto pubblico, G. Giappichelli Editore, Torino 2001
LOZZI, Gilberto, Lezioni di procedura penale, G. Giappichelli Editore, Torino 2000
DE NOVA, Giorgio, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna 2000
FONDAROLI Desirée, Illecito penale e riparazione del danno, Giuffre Editore, Milano 1999
CHIAVARIO, A., MANZIONE, D., PADOVANI, T., Codici e leggi per udienza penale, Zanichelli, Bologna
1997



Požadavky ke zkoušce

Požadavky k atestaci - 
 1. Písemný terminologicý a gramatický test  v rozsahu probírané látky
2. vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 slovních spojení z 20 stran autentického textu vlastního výběru
s právním tematikou
 
Sylabus

 
Témata:
 

1. Fyzické a právnické osoby
2. Způsobilost k právním úkonům, zastoupení
3. Manželství
4. Rozluka a rozvod
5.  Věci a věcná práva
 
Gramatika: Učebnice Italština: lekce 25 - 28
 

Cíl -  

1. Seznámit posluchače se základní odbornou terminologií italského jazyka v níže uvedených tematických
okruzích

2. Pasivní a aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby na základě autentických textů a praktických cvičení

 

Typ atestace - Zkouška

 
 

Požadavky k atestaci - 

1. Písemný test (ověření zvládnutí slovní zásoby a porozumění odbornému textu)

2. Vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 slovních spojení z 20 stran autentického textu

 

 Maximální počet posluchačů - 20
 
C. METODICKÁ SKLADBA

1) Teoretická část: základní terminologie tematických okruhů na základě odborné literatury

2) Praktická část: interpretace odborných textů v italštině, lexikální cvičení

 

D. DOPORUČENÁ LITERATURA

V semináři se používá výběr z různých pramenů relevantní pro daná témata (viz E). Doporučujeme však, aby
posluchači měli k dispozici překladové slovníky - např. Rosendorfský: Italsko-český slovník, Leda 2001, a
Tomaščínová, Damohorský: Italsko-český právnický slovník, Leda 1999
Texty k semináři k dispozici u vyučující.

 

E. VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO I - XLVI, Aggiornamento I-VI, Giuffr? Editore, Milano 2002



BESSONE, Mario: Istituzioni di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino 2001

CARETTI, Paolo, DE SIERVO, Ugo: Istituzioni di diritto pubblico, G. Giappichelli Editore, Torino 2001

LOZZI, Gilberto: Lezioni di procedura penale, G. Giappichelli Editore, Torino 2000

DE NOVA, Giorgio: Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna 2000

FONDAROLI, Desirée: Illecito penale e riparazione del danno, Giuffr? Editore, Milano 1999
CHIAVARIO, A., MANZIONE, D., PADOVANI, T.: Codici e leggi per l'udienza penale, Zanichelli, Bologna
1997
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Texty a cvičení k semináři jsou k dispozici u vyučující11
Bahníková, Benešová, EhrenbergerováItalština11.Praha200825-281



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0143
Název v jazyce výuky Právnická italština jako další cizí jazyk III.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian as a Second Foreign Language III.
Výuka v jazyce italština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická italština jako další cizí jazyk III 
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních
právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a
porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným
textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o
základních aspektech českého práva v cizím jazyce. 
V 3. semestru výuky se probírají tato témata: 
- klasifikace věcí
- vlastnictví, způsoby nabývání
- držba
- věcná práva k cizí věci
- kupní smlouva
- nájemní smlouva
- smlouva o dílo
- smlouva o úschově
- smlouva o přepravě

Gramatika: BAHNÍKOVÁ, Alena, BENEŠOVÁ, Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila: Italština, Leda, Praha,
2008 (2004), lekce 25 - 30

Požadavky ke zkoušce: 1. písemný test + 2. diferenční heslář 50 terminologických slovních spojení (minimálně
dvoučlenných) z textu dle vlastního výběru v rozsahu cca 20 stran 
Hodnocení: 
95% - 100% výborně 
84% - 94% velmi dobře 
70% - 83% dobře 

Povinná literatura
Texty k semináři Právnická italština jako další cizí jazyk III - k dispozici u vyučující

BAHNÍKOVÁ, Alena, BENEŠOVÁ, Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila: Italština, Leda, Praha, 2004

Doporučená literatura

BESSONE, Mario, Istituzioni di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino 2001

DE NOVA, Giorgio, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna 2000

TOMAŠČÍNOVÁ, Jana, DAMOHORSKÝ, Milan: Italsko-český právnický slovník, Leda, Praha, 1999

Enciclopedia Garzanti del diritto, Garzanti, 1995

Enciclopedia del diritto I - XLVI, Aggiornamento I-VI, Giuffre Editore, Milano 2002



 
 
Požadavky ke zkoušce

1. písemný test ověřující zvládnutí příslušné slovní zásoby a gramatiky
2. zpracování diferenčního slovníčku v rozsahu 50 terminologickcých spojení (minimálně dvoučlenných) z cca 20
stran textu
Odevzdání slovníčku je podmínkou pro připuštění ke zkoušce
Hodnocení testu:
95% - 100% výborně
84% - 94% velmi dobře
70% - 83% dobře
Sylabus

Program III. semestru:
- klasifikace věcí
- vlastnictví, způsoby nabývání
- držba
- věcná práva k cizí věci
- kupní smlouva
- nájemní smlouva
- smlouva o dílo
- smlouva o úschově
- smluva o přepravě
Gramatika: Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha, Leda 2008 (2004), lekce 27 - 30
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Texty k semináři Právnická italština jako další cizí jazyk III1k dispozici u vyučující1
Bahníková, Benešová, EhrenbergerováItalština12Lerda, Praha2008 (2004)978-80-7335-116-827 - 301



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0144
Název v jazyce výuky Právnická italština jako další cizí jazyk IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian as a Second Foreign Language IV.
Výuka v jazyce italština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Požadavky ke zkoušce
1. písemný test
2. vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 terminologických spojení z odborného textu v rozsahu cca 20
stran

Stručná anotace předmětu
A. upevňování a rozvoj jazykových dovedností
viz BAHNÍKOVÁ, Alena., BENEŠOVÁ, Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila: Italština, Leda, Praha, 2004,
lekce 31 - 35

B. terminologické problémy následujících témat:
1. smluvní právo(smlouva o dílo, smlouva o přepravě, smlouva o úschově, komisionářská smlouva)
2. obchodní společnosti - obecné záležitosti, společníci, vklady
4. osobní společnosti
5. kapitálové společnosti
6. akcie a dluhopisy
7. základy občanského práva procesního - účastníci, úkony, rozhodnutí, opravné prostředky
8.základy trestního práva hmotného - trestné činy
9.základy práva EU
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura
BAHNÍKOVÁ, Alena., BENEŠOVÁ, Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila: Italština, Leda, Praha, 2004
Vybrané pasáže:
BESSONE, Mario, Istituzioni di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino 2001
DE NOVA, Giorgio, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna 2000
DE NOVA, Giorgio, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna 2000
FONDAROLI Desirée, Illecito penale e riparazione del danno, Giuffrè Editore, Milano 1999
CHIAVARIO, A., MANZIONE, D., PADOVANI, T., Codici e leggi per l’udienza penale, Zanichelli, Bologna
1997
TOMAŠČÍNOVÁ, Jana, DAMOHORSKÝ, Milan: Italsko-český právnický slovník, Leda, Praha, 1999
TOMAŠČÍNOVÁ, Jana: Italština pro právníky, rukopis

Texty k dispozici u vyučující

Doporučená literatura
ROSENDORFSKÝ, Jaroslav: Italsko-český slovník, Leda, Praha, 2001
SILVESTRINI, Marcello et al.: L’italiano e l’Italia, Guerra Edizioni, Perugia, 1996
Enciclopedia Garzanti del diritto, Garzanti, 1995
Enciclopedia del diritto I - XLVI, Aggiornamento I-VI, Giuffrè Editore, Milano 2002



Požadavky ke zkoušce

Požadavky k atestaci:
1. Písemný test terminologický a gramatický;Učebnice Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová, Leda
2004)-lekce 31-35
2. Ústní část: prezentace zvoleného textu (cca 10 stran), případně vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50
terminologických spojení z 20 stran autentického textu
 
 
Sylabus

A. upevňování a rozvoj jazykových dovednostíviz BAHNÍKOVÁ, Alena., BENEŠOVÁ, Hana,
EHRENBERGEROVÁ, Ludmila: Italština, Leda, Praha, 2004, lekce 31 - 35
B. terminologická analýza následujících témat:1. smluvní právo(smlouva o dílo, smlouva o úschově, smlouva o
přepravě, komisionářská smlouva)3. obchodní společnosti - obecné záležitosti, společníci, vklady4. osobní
společnosti5. kapitálové společnosti6. akcie a dluhopisy7. základy občanského práva procesního - účastníci,
úkony, rozhodnutí, opravné prostředky8.základy trestního práva hmotného -  trestné činy9. základy práva EU
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Texty a cvičení k semináři jsou k dispozici u vyučující11
Bahníková, Benešová, EhrenbergerováItalština1Praha, Leda2008978-80-7335-116-831-351
Tomaščínová, J., Damohorský, M.Italsko-český právnický slovník11Praha, Leda199980-85927-65-92



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0149
Název v jazyce výuky Problemas actuales del mundo hispano
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Topical issues of the Hispanic world
Výuka v jazyce španělština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V semináři se posluchači seznámí s výběrem historických, politických a kulturních reálií španělsky mluvících
zemí v posledních desetiletích. Budou také průběžně sledovat v médiích aktuální vývoj politické situace v
hispánském světě a diskutovat o něm.Výuku bude doplňovat komentovaná četba vybraných literárních textů
týkajících se probíraných témat v originálem případně českém překladu. Součástí programu kurzu budou i
vystoupení externích přednášejících.
Metody výuky

Posluchači budou v průběhu semináře číst zadané texty z odborné literatury, případně i beletrie, sledovat v
dostupných médiích aktuální informace ze Španělska a Latinské Ameriky, eventuelně se zúčastní kulturních akcí
týkajících se daných témat. Budou také samostatně zpracovávat vlastní prezentace podla aktuálního zadání.
Požadavky ke zkoušce

Splnění závěrečného testu alespoň na 70%
Docházka na semináře alespoň 70%
Přednesení jednoho referátu podle aktuálního zadání v semináři a jeho odevzdání v písemné formě.
Sylabus

España: Guerra Civil, dictadira y transición.
Exponentes culturales de la transición: la "Movida".
Cuba: revolución castrista, guerra fría y bloqueo, "crisis de los misiles", repercusión de la revolución cubana en
América Latina, disidencia y exilio.
México : gobierno del PRI, protestas estudiantiles de 1968.
Chile: golpe militar 1973, dictadura de Pinochet y transición democrática, guerra de las islas Malvinas.
Vstupní požadavky

Předmět je vyučován ve španělštině, doporučená jazyková úroveň je alespoň B2.
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro zakončení předmětu je docházka alespoň 70% a, přednesení jednoho referátu podle aktuálního
zadání a jeho zpracování a odevzdání v písemné podobě.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0161
Název v jazyce výuky Právnická ruština jako další cizí jazyk I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian as a Second Foreign Language I.
Výuka v jazyce ruština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická ruština I (HP1381)
Anotace
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk je čtyřsemestrální výběrový předmět. Vstupní jazykové znalosti a
dovednosti musí odpovídat úrovni maturitní zkoušky nebo úrovni B1 Evropského referenčního rámce. Cílem je
uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v
příslušné jazykové oblasti, rozvinout receptivní a produktivní znalosti a dovednosti, porovnat právnickou češtinu s
výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách.
Témata korespondují s právními obory, jež jsou náplní studia na PF UK v Praze. 
Požadavky ke zkoušce

 
1. Alespoň 70% účast na výuce 
2. Písemný test (ověření zvládnutí slovní zásoby a porozumění odbornému textu)
3. Ústní zkouška (prezentace zvoleného právnického tématu v ruštině )
 
 
Vstupní požadavky

Vstupní jazykové znalosti a dovednosti musí odpovídat úrovni maturitní zkoušky nebo úrovni B1 Evropského
referenčního rámce.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0162
Název v jazyce výuky Právnická ruština jako další cizí jazyk II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian as a Second Foreign Language II
Výuka v jazyce ruština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická ruština I (HP1381)
Požadavky ke zkoušce

1. Alespoň 70% účast na výuce 
2. Písemný test (ověření zvládnutí slovní zásoby a porozumění odbornému textu) v rozsahu lekcí 6 - 10 učebnice
Ruština pro právníky (2008),
3. Ústní zkouška (prezentace zvoleného právnického tématu v ruštině)
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Rezková JaroslavaRuština pro právníky12. vydáníPraha2008ISBN 978-80-246-1612-41



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0163
Název v jazyce výuky Právnická ruština jako další cizí jazyk III.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian as a Second Foreign Language III.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická ruština I (HP1381)

Právnická ruština III (HV1383)

Anotace
Právnická ruština jako druhý cizi jazyk III je 3.část předmětu právnická ruština jako druhý cizí jazyk. Cílem je
uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v
příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou
češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších
podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech práva
v ruském jazyce. 
Požadavky ke zkoušce

1. Alespoň 70% účast na výuce 
2. Písemný test (ověření zvládnutí slovní zásoby a porozumění odbornému textu) v rozsahu lekcí 11 - 15 učebnice
Ruština pro právníky (2008),
3. Ústní zkouška (prezentace zvoleného právnického tématu v ruštině)
 
Sylabus

Témata: 
Občanské právo, 
Právnické osoby, 
Rodinné právo,
Občanské právo procesní,
Stádia občanského procesu.
Vstupní požadavky

Podmínkou pro zápis je absolvování kurzu Právnická ruština jako druhý cizí jazyk II.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Rezková JaroslavaRuština pro právníky12. vydáníPraha2008ISBN 978-80-246-1612-41



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0164
Název v jazyce výuky Právnická ruština jako další cizí jazyk IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian as a Second Foreign Language IV.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická ruština I (HP1381)
Anotace
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk IV je 4. část předmětu právnická ruština jako druhý cizí jazyk. Cílem je
uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v
příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou
češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších
podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech práva
v ruském jazyce.
Požadavky ke zkoušce

1. Alespoň 70% účast na výuce 
2. Písemný test (ověření zvládnutí slovní zásoby a porozumění odbornému textu) v rozsahu lekcí 16 - 20 učebnice
Ruština pro právníky (2008),
3. Ústní zkouška (prezentace zvoleného právnického tématu v ruštině)
 
Sylabus

Témata:
Trestní právo,
Skutková podstata trestného činu,
Trestní proces,
Mezinárodní právo,
Evropské právo.
Vstupní požadavky

 Podmínkou pro zápis je absolvování kurzu Právnická ruština jako druhý cizí jazyk III.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Rezková JaroslavaRuština pro právníky12. vydáníPraha2008ISBN 978-80-246-1612-41



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0171
Název v jazyce výuky Introduction au droit français I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to French Law I (taught in French)
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Dvousemestrální kurs Úvodu do francouzského práva, organizovaný ve spolupráci s Université Paris II, Panthéon-
Assas
Sylabus

Kurs "Introduction au Droit français" je určen studentům, kteří mají nejen
dobrou znalost francouzského jazyka, ale ovládají i francouzskou odbornou
právnickou terminologii. Oba semestry výuky, v celkovém rozsahu 54 hodin
přednášek a 6 hodin seminářů, organizované v třídenních blocích letního
semestru příslušného akademického roku, jsou ukončeny písemnou zkouškou
v jazyce francouzském. Písemné práce opravují profesoři, kteří příslušná
témata přednášeli. Úspěšně vykonaná zkouška za první semestr a alespoň 70 %
účast na všech přednáškách a seminářích je podmínkou pokračování v druhém
semestru. Uchazeči, kteří vyhověli všem předepsaným požadavkům obdrží na
závěr kursu diplom Univerzity Paris II, Panthéon-Assas.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
*doporučená

-Učebnice francouzského práva, knihovna PF UK

*doplňující

-Učebnice francouzského práva, zákoníky, výkladové slovníky, knihovna PF UK
-Materiály dodá příslušný vyučující před zahájením přednášek, 1



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0173
Název v jazyce výuky Introduction au droit français II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to French Law II
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0174
Název v jazyce výuky Introduction au droit français IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to French Law IV
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Program Introduction au droit français (IDF) probíhá celkem dva po sobě jdoucí letní semestry, přičemž výuka je
realizována vyučujícími z Université Panthéon-Assas (Paris II).
Za úspěšné složení zkoušky z obou předmětů IDF II. a IDF IV. student obdrží diplom vydaný Université Panthéon-
Assas (Paris II). Průběh programu a zkoušky z předmětů (IDF II. a IDF IV.) se řídí studijními předpisy Université
Panthéon-Assas (Paris II). 
Předměty IDF II. a IDF IV. jsou vyučovány blokově v délce trvání 4 týdnů v průběhu semestru. Celkem se tedy
bude jednat o 4 předměty francouzského práva (tj. 4 výukové týdny od pondělí do pátku v časech od 9:00 do
12:00). Účast na blokové výuce je povinná!
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen písemnou zkouškou – esej ze všech 4 předmětů.
Sylabus

Podmínkou pro zápis je úspěšné absolvování předmětů IDF II.
IDF IV. je zaměřeno na francouzské právo dle akutálního rozvrhu – celkem 4 předměty (Základní zásady
francouzského správního práva, Občanské svobody a lidská práva, Základní zásady obchodního práva, Srovnávací
právo)
 
Program výuky

Vyučující:

Předmět:

Mr Laurent TRIGEAUT

Libertés publiques et droits de l´Homme

Professor Daniel Cohen

Droit des affaires



Professor Yves NOUVEL

Droit comparé

Professor Benoît PLESSIX

Droit administratif

Požadavky k zápisu

Vážení studenti, 
 pro zápis předmětu IDF IV. v letním semsetru 2016/17 se, prosím, hlaste prostřednictvím e-mailu:
cascino@prf.cuni.cz. Hlásit se mohou pouze studenti, kteří měli zapsán předmět IDF II. a skládali z něj zkoušku.
Studijní opory

Literatura bude doporučena studentům jednotlivými vyučujícími v průběhu výuky.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0179
Název v jazyce výuky Introduction au droit français I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to Frech Law I.
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět IDF I. je vyučován ve spolupráci s Francouzským institutem a je určen studentům, kteří mají zájem o
absolvování celého kurzu Introduction au droit français.

Cílem této, první, etapy je připravit studenty po jazykové stránce na navazující studium tak, aby byli schopni
zvládnout odborný výklad rodilého mluvčího, aby porozuměli právní terminologii a zdokonalili svůj písemný
projev. U zapsaných studentů se předpokládá dobrá znalost francouzského jazyka. 

Kurz IDF I. bude zakončen zápočtem a jeho absolvování není podmínkou pro zápis do předmětu IDF II.

Předmět IDF II. bude následně vyučován v letním semestru formou blokové výuky vyučujícími z právnické
fakulty univerzity Paris II - Pantheon Assass. Celkem se bude jednat o 4 předměty francouzského práva (tj. 4
výukové týdny od pondělí do pátku v časech 9 - 12h.).
V příštím akademickém roce naváží předměty IDF III. a  IDF IV.  Předmět IDF III. je obdobný předmětu IDF I.
Předmět IDF IV. bude zahrnovat blokovou výuku 4 dalších předmětů francouzského práva.

Předměty IDF I. a IDF III. se uskuteční vždy  v zimním semestru, jsou zakončeny zápočtem a nejsou povinné pro
absolvování celého kurzu. Absolvování předmětu IDF II. je podmínkou zápisu do předmětu IDF IV. Pokud
student úspěšně absolvuje předměty IDF II. a IDF IV., obdrží diplom od univerzity Paris II - Pantheon Assass.
Požadavky ke zkoušce

Předmět Introduction au droit française I. je zakončen zápočtem.
Vstupní požadavky

U zapsaných studentů se předpokládá dobrá znalost francouzského jazyka. Celý cyklus probíhá ve francouzštině.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0180
Název v jazyce výuky Introduction au droit français II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to Frech Law II.
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Introduction au droit français je kurz francouzského práva organizovaný Právnickou fakultou UK ve spolupráci s 
Université Panthéon-Assas (Paris II.), na jehož závěru mají studenti možnost získat „Diplôme d'université de droit

français à la faculté de droit de l'Université Charles de Prague“ vydávaný výše uvedenou francouzskou
univerzitou.

Kurz je vyučován na PF UK akademickými pracovníky právnické fakulty Université Panthéon-Assas formou 
blokové výuky. Jeden kurz probíhá dva roky, během kterých jsou vždy v letním semestru 4 týdenní bloky výuky 
(kurz tedy obsahuje celkem 8 výukových bloků). Na konci letního semestru studenti píší písemnou zkoušku ze 4 
bloků vyučovaných v daném semestru, která se zasílá na francouzskou univerzitu a je opravena vyučujícími 
daných bloků.

Cílem povinně volitelného předmětu Introduction au droit français II. je příprava studentů na předmět
Introduction 
au droit français III., který je vyučován akademickými pracovníky právnické fakulty Université Panthéon-Assas 
následně v letním semestru. Studenti se v rámci toho předmětu seznámí s odbornou terminologií a prací s 
odbornými texty.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0190
Název v jazyce výuky Introduction au droit français III.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to French Law III
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět IDF III. je vyučován ve spolupráci s Francouzským institutem a je určen studentům, kteří mají zájem o
absolvování celého kurzu Introduction au droit français.  Cílem toho kurzu je připravit studenty po jazykové
stránce na navazující kurz v letním semestru, který bude vyučován vyučujícími z univerzity Paris II - Pantheon
Assass. Studenti se v zimním semestru zaměří na právní terminologii a zdokonalí svůj písemný i ústní projev. U
zapsaných studentů se předpokládá znalost francouzského jazyka minimálně na komunikativní úrovni se slovní
zásobou právnické francouzštiny. Výuka probíhá výhradně ve francouzském jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Předmět Introduction au droit française I. je zakončen zápočtem.
Sylabus

Výuka spočívá v jazykové přípravě pod vedením lektora z Francouzského institutu v Praze. Předmět je zakončen
zápočtem. Podmínky splnění zápočtu budou sděleny studentům na první hodině vyučujícím. Pro zápis předmětu
IDF III. je nutné mít zapsaný předmět IDF II.
Vstupní požadavky

U zapsaných studentů se předpokládá dobrá znalost francouzského jazyka. Celý cyklus probíhá ve francouzštině.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0191
Název v jazyce výuky Konfesní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Religion Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmětem je vnitrostátní a mezinárodněprávní úprava svobody víry a náboženství jednotlivců a náboženských
společenství (církví, náboženských společností). Následuje přehled vývoje státních předpisů o církvích
a konkordátního práva na území českých zemí od osvícenství do dnešní doby. Podrobně se probírají všechny
právní předpisy týkající se církví nyní platné na území ČR a porovnávají se s úpravou platnou v řadě dalších zemí
a s právem evropských společenství.
Sylabus

Konfesní právo se v posledních desetiletích v řadě zemí etablovalo jako
samostatný obor světského práva. Jeho předmětem jsou státní a mezinárodní
předpisy o ochraně náboženských vyznání konfesí a o postavení náboženských
společenství (církví a náboženských společností). Rozvíjí se nejen ve
světských státech koordinačního typu, ale jeho normy jsou předmětem
vědeckého zájmu i ve státech odlukových.
V úvodu se probírá vztah konfesního práva k jiným oborům sekulárního práva a
k právu církevnímu, které napomáhá konfesnímu právu definovat některé pojmy
světskému právu neznámé. V tomto směru vyniká blízký vztah konfesního práva
k právu správnímu a ústavnímu.
Součástí výuky českého konfesního práva je pojednání o zajištění
individuální i kolektivní svobody vyznání v předpisech českého státu. Patří
sem dřívější správní řízení o uznání církví státem i soudobé správní řízení
o jejich registraci. Pozornost se věnuje právnímu postavení jednotlivých
církví a náboženských společností, svazů církví, orgánů státní kultové
správy a Náboženské matice.
V další části se předmět zabývá otázkou zajištění majetkových práv církví,
evidence církevních právnických osob, modelů financování církevních
institucí a jeho současného stavu v ČR.
V záležitostech školské správy se probírá právní postavení církevního
školství všech stupňů, náboženské výchovy ve všech školách a teologického
školství.
V záležitostech zajištění náboženské svobody a přítomnosti církví ve
speciálních veřejných zařízeních se pojednává zvláště o právním zajištění
duchovní služby v armádě, ve vězeních, v sociálních a zdravotních ústavech,
jakož i o právním postavení církevních sociálních ústavů a nemocnic.
Jedna kapitola je věnována pracovněprávnímu a sociálněprávnímu postavení
pracovníků církví a řeholníků. Další kapitoly pojednávají o trestněprávní
ochraně svobody víry a náboženství a zpovědního tajemství, o právním
zajištění svobody informací ve sdělovacích prostředcích ve věcech
náboženského vyznání, o alternativní formě uzavírání manželství. V kapitole
o náboženské svobodě rodičů a dětí je pojednána otázka výchovy a církevní
příslušnost dětí.
V závěru se probírá české a středoevropské konkordátní právo a přehled
nejvýznamnějších zahraničních konfesněprávních úprav.



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Tretera, J.R., Horák Z.Konfesní právo1LegesPraha20151
Tretera, J.R., Horák, Z.Slovník církevního práva1Grada Praha20111
Kříž, J.Zákon o církvích a náboženských společnostech1C.H.BeckPraha2011Komentář2
Kříž, J., Valeš, V.Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi1C.H.BeckPraha2013Komentář2
Jager, P., Chocholáč, A.Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.1Wolters
KlPraha2015Komentář2
3/2002 Sb.O církvích a náboženských společnostech.32
428/2012 Sb.O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.32



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0201
Název v jazyce výuky Kořeny římského práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce The Origins of Roman Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je věnován otázkám vzniku a vývoje římského soukromého i veřejného práva se vzláštním zaměřením na
vztah mezi římským právem a antickými římskými náboženskými představami v počátečním období římských
dějin (za království a republiky). Kromě toho jsou přednášeny ty partie římského práva, které nejsou zařazeny do
základního kurzu římského práva, jako je především římské právo trestní. Výuka je orietována na práci
s původními římskoprávními texty, které jsou rozebírány a vysvětlovány.
Požadavky ke zkoušce

Výuka je ukončena písemnou zkouškou v podobě eseje v trvání 1 hod. Studenti si vybírají ze dvou témat. U
zkoušky je povoleno používat "Prameny římského práva"
Sylabus

 
Jedná se nadstavbový povinně volitelný předmět určený pro studenty všech ročníkůprávnické fakulty UK.
Zaměřen je na prohlubování znalostí poskytnutýchv základním kurzu "Římské právo a základy novodobého práva
soukromého".Pozornost je zaměřena především na otázky spojené se vznikem a mechanismemfungování
římského práva v jeho celku, tedy jak práva soukromého, tak iveřejného, přičemž nejvíce času je věnováno
prvním fázím vývoje římskéhopráva - období království a republiky s určitými přesahy do císařské doby.
 
Východiskem jsou výklady o samotném vzniku římského práva, a to ve vztahuk náboženským představám
starověkých Římanů včetně důvodů postupné laicizaceřímského práva. Proto je také zevrubně věnována
pozornost římskémunáboženství a stejně tak i jednotlivým kněžským sborům. Podrobně je pakrozebírán vztah
náboženských norem označovaných jako fas k právu profánnímu(ius), s čímž rovněž úzce souvisí problematika
obyčejového práva. Dále jepojednáno o promítání náboženských představ do římského soukromého práva ato do
práva rodinného, obligačního, věcného i procesního. Velká pozornost jevěnována také vztahu náboženství k právu
veřejnému. Jedná se předevšímo výklady o činnosti lidových shromáždění a římských magistratur i
senátu.Posluchači jsou podrobně seznámeni rovněž s problematikou římského trestníhopráva, která v základním
kurzu římského práva absentuje. Po úvodníchvýkladech o charakteru římského trestního práva, jednotlivých
trestnýchčinech, druzích trestů a vývoji římského trestního procesu je i zdepozornost zaměřena na otázky vztahu
trestního práva a náboženství. Předevšímjsou v této souvislosti rozebírány následující problémy:
sacrilegium(trestný čin proti náboženství), vražda, právní postavení Vestiných kněžek,magie, azyl a další.
 
Integrální součástí výkladů je práce s římskoprávními prameny. Jednotlivéproblémy jsou prezentovány
a vysvětlovány na konkrétních příkladech.Používány jsou především tzv. královské zákony (leges regiae), Zákon
XIIdesek, Gaiovy Institutiones, Digesta a císařské konstituce dochovanév Theodosiově a Iustinianově Kodexu.
Posluchači jsou seznámeni rovněž sezákladní metodou právní romanistiky - s výkladem (exegezí) právníchtextů.
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

M.SkřejpekIUS et RELIGIO. Právo a náboženství ve starověkém Římě1Pelhřimov19991
M.SkřejpekPrameny římského práva1ORACPraha20041
Bona Fides (Sborník z konference)1PFUKPraha20002
GaiusUčebnice práva ve čtyřech knihách (překl.J.Kincl)1PFMUBrno19932
M.SkřejpekŘímské právo v datech1C.H.BeckPraha19972
M. SkřejpekPoodkryté tváře římského práva1Praha20062



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0211
Název v jazyce výuky Kriminalistika
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Criminalistics
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo I (HP0761)

Trestní právo II (HP0762)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Tento výběrový předmět poskytuje základní přehled  o kriminalistických metodách odhalování a vyšetřování
trestných činů. Seznamuje se způsoby páchání trestných činů a s kriminalisticky relevantními vlastnostmi
pachatelů a obětí. Popisuje proces vzniku kriminalistických stop. V části o identifikaci osob a věcí pojednává
např. o daktyloskopii, písmoznalectví, kriminalistické antropologii, fonoskopii, balistice, mechanoskopii
a trasologii. Těžiště výuky spočívá v kriminalisticko-taktických metodách, jako jsou vyšetřovací verze, výslech,
ohledání, rekognice, vyšetřovací pokus a rekonstrukce trestného činu.
Požadavky ke zkoušce

Zkušební otázky z výběrového předmětuKriminalistika(platné od 1.10.2011)
1.       Pojem, předměty a systém kriminalistiky;
2.       Kriminalistická charakteristika trestného činu;
3.       Pojem a komponenty způsobu spáchání;
4.       Kriminalistická stopa - pojem, druhy a význam;
5.       Totožnost, kriminalistická identifikace (pojem, východiska)
6.       Objekty kriminalistické identifikace;
7.       Metodika identifikačního zkoumání;
8.       Podstata, význam a objekty daktyloskopie;
9.       Daktyloskopické stopy;
10.   Portrétní identifikace;
11.   Identifikace osob podle ručního písma;
12.   Kriminalistická biologie;
13.   Fonoskopie;
14.   Odorologie;
15.   Mechanoskopie;
16.   Kriminalistická balistika;
17.   Trasologie;
18.   Kriminalistické verze -pojem a podstata;
19.   Tvorba a prověrka kriminalistických verzí;
20.   Odborníci a znalci při vyšetřování
21.   Ohledání (obecné otázky, druhy, základní zásady);
22.   Ohledání (metodika a taktika);
23.   Obecná problematika výslechu;
24.   Příprava výslechu;
25.   Taktika výslechu;
26.   Prověrka výpovědi na místě;
27.   Rekognice;
28.   Kriminalistický experiment;
29.   Kriminalistická rekonstrukce
30.   Pátrání
 
 
 
 
 



 
Sylabus

Výběrový jednosemestrální předmět vyučovaný formou přednášek, zakončený zkouškou.
Předmět seznamuje posluchače s kriminalistikou jako aplikovanou vědní
disciplínou, přispívající k účinnému potírání trestné činnosti tím, že
poskytuje orgánům činným v trestním řízení a znalcům nástroje vědeckého
poznání a moderní technické a taktické metody.
Rozsah výuky neumožňuje vyčerpat celý obsah kriminalistiky. Výuka je
proto zaměřena na základy oboru a na zprostředkování takových
kriminalistických poznatků, které jsou zvlášť důležité pro právníky, kteří
budou pracovat jako soudci, státní zástupci, advokáti nebo policejní
specialisté. Zatímco o kriminalisticko-technických metodách je ve výuce
pojednáno pouze stručně, taktickým metodám a postupům je věnována hlubší
pozornost. 
Na výuku tohoto předmětu navazuje další výběrový předmět "Metodika
vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů", který aplikuje
kriminalistické poznatky ve vztahu k různým typovým skupinám trestných
činů.
Ve výuce jsou zařazeny četné příklady z vyšetřovací praxe a pracuje se
s názornými didaktickými materiály.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Musil J., Konrád Z., Suchánek, J.Kriminalistika12.vydáníPraha C.H.Beck20041



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0221
Název v jazyce výuky Kriminologie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Criminology
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kriminologie je nauka o kriminalitě, jejím stavu, vývoji a příčinách, o jejích pachatelích a obětích a o její kontrole
(včetně prevence). O naléhavosti rozvoje a výuky kriminologie svědčí hlavně prudký vzestup kriminality v ČR po
listopadu 1989. Potřeba kriminologické erudice je nepochybná hlavně u trestních soudců, státních zástupců,
policejních radů, advokátů a manažerů preventivních programů.
Požadavky ke zkoušce

Zkušební otázky z výběrového předmětu
KRIMINOLOGIE
 
1. Pojem a předmět kriminologie
2. Kriminalita jako hromadný jev a její pojem
3. Prameny informací o registrované kriminalitě
4. Stav, struktura a dynamika kriminality v ČR
5. Biologické kriminogenetické teorie
6. Psychologické kriminogenetické teorie
7. Sociologické kriminogenetické teorie
8. Multifaktorové kriminogenetické teorie
9. Pachatel trestného činu
10. Pojem a předmět viktimologie
11. Viktimnost, viktimizace a újma způsobená oběti
12. Pojem a druhy prevence kriminality
13. Úloha státu, občanské společnosti a komunit v prevenci kriminality
14. Účinnost trestního stíhání¨
15. Účel trestání
16. Základní fáze kriminologického výzkumu
17. Metody kriminologického výzkumu
18. Techniky kriminologického výzkumu
19. Základní kriminologické aspekty majetkové kriminality
20. Základní kriminologické aspekty násilné kriminality
21. Základní kriminologické aspekty mravnostní kriminality
22. Pojem organizované kriminality a formy trestné činnosti s ní spojené
23. Základní kriminologické aspekty alkoholové toxikomanie
24. Základní kriminologické aspekty nealkoholové toxikomanie
25. Základní kriminologické aspekty kriminality mládeže
26. Základní kriminologické aspekty kriminality proti mládeži.
27. Kriminologické aspekty kybernetické kriminality.
28. Kriminologické aspekty korupce.
Sylabus

Zatímco se trestněprávní nauka zabývá trestním právem (hmotným, procesním, tzv. vykonávacím) a používá při
svém zkoumání juristické metody, kriminologie zkoumá kriminalitu jako reálně existující sociálněpatologický
fenomén a aplikuje metody empirického poznání.
Tématicky se kriminologická výuka orientuje v obecné části zejména na stav, strukturu a dynamiku kriminality,
na charakteristiku kriminologických škol, na otázky osobnosti pachatelů, na problematiku obětí trestných činů
(viktimologie), na otázky prevence kriminality a preventivních programů, na kriminologické aspekty represe a na
metodologii kriminologických výzkumů. Ve zvláštní části se pak zabývá jednotlivými druhy kriminality



(majetková, násilná, mravnostní, organizovaná, kriminalita mládeže aj.).
Předmět bohatě čerpá ze zahraniční literatury, seznamuje studenty s výsledky vybraných domácích a zahraničních
kriminologických výzkumů, ale současně ukazuje i na slabiny dosavadního kriminologického poznání a
provokuje ke kritickému myšlení.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Novotný, O., Zapletal, J.Kriminologie 13Praha20081



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0222
Název v jazyce výuky Kriminologie I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Criminology I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo I (HP0761)
Neslučitelnosti Žádné
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky:
1. Pojem a předmět kriminologie
2. Kriminalita jako hromadný jev a její pojem
3. Prameny informací o registrované kriminalitě
4. Stav, struktura a dynamika kriminality v ČR
5. Biologické kriminogenetické teorie
6. Psychologické kriminogenetické teorie
7. Sociologické kriminogenetické teorie
8. Multifaktorové kriminogenetické teorie
9. Pachatel trestného činu
10. Pojem a předmět viktimologie
11. Viktimnost, viktimizace a újma způsobená oběti
12. Pojem a druhy prevence kriminality
13. Úloha státu, občanské společnosti a komunit v prevenci kriminality
14. Účinnost trestního stíhání¨
15. Účel trestání
16. Penologie
17. Moderní trendy ve vězeňství
18. Základní fáze kriminologického výzkumu
19. Metody kriminologického výzkumu
20. Techniky kriminologického výzkumu
Sylabus

Kriminologie je nauka o kriminalitě, jejím stavu, vývoji a příčinách, o jejích pachatelích a obětech a o její
kontrole (včetně prevence). O naléhavosti rozvoje a výuky kriminologie svědčí hlavně prudký vzestup kriminality
v ČR po listopadu 1989. Potřeba kriminologické erudice je nepochybná hlavně u trestních soudců, státních
zástupců, policejních radů, advokátů a manažerů preventivních programů. Zatímco se trestněprávní nauka zabývá
trestním právem (hmotným, procesním, tzv. vykonávacím) a používá při svém zkoumání juristické metody,
kriminologie zkoumá kriminalitu jako reálně existující sociálněpatologický fenomén a aplikuje metody
empirického poznání. Tématicky se kriminologická výuka v předmětu Kriminologie I. orientuje na obecnou část
kriminologie, zejména na stav, strukturu a dynamiku kriminality, na charakteristiku kriminologických škol, na
otázky osobnosti pachatelů, na problematiku obětí trestných činů (viktimologie), na otázky prevence kriminality a
preventivních programů, na kriminologické aspekty represe a na metodologii kriminologických výzkumů.
Relativně samostatná pozornost je věnována penologii.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Gřivna, T., Zoubková, I., Scheinost a kol.Kriminologie14. vydáníPraha: Wolters Kluwer20141
Holcr, K. a kol. Kriminologie11. vydáníPraha2009978-80-87212-27-12
Kaiser, G.Kriminologie. Úvod do základů Kriminologie /Eine Einführung in die Grundlagen/. Trans. by
Válková,H11. vydáníMnichov1994ISBN 3-406-39109-52
Válková, H., Kuchta, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky1Praha: C.H.Beck 2012978-80-7400-429-22
Tomášek, J.Úvod do kriminologie. Jak  studovat zločin. 11. vydáníPraha. Grada2010ISBN 978-80-247-2982-42
Zapletal, J. a kol. Aktuální problémy kriminologie /pro posluchače magisterského studijního
programu/1Praha2009978-80-7251-316-12
Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část13.Praha199880-85981-87-42



Scheinost, M. a kol.Kriminalita očima kriminologů11. vydáníPraha: Institut pro kriminologii a soc.
prevenci2010978-80-7338-096-0238 stran2
Svatoš, R.Kriminologie11. vydáníPlzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk2012978-80-7380-389-6290
stran2
Zoubková, I., Firstová, J. a kol.Kriminologie: aktuální problémy11. vydáníPraha: Policejní akademie ČR v
Praze2013978-80-7251-395-6270 stran2
Svatoš, R.Kriminologie ve světle nového trestního zákoníku11. vydáníČeské Budějovice: VŠ evropských a
regionálních st.2010978-80-86708-21-8174 stran2
Zoubková, I. a kol.Kriminologický slovník1Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk2011978-80-7380-312-4251 stran2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0223
Název v jazyce výuky Kriminologie II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Criminology II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Prerekvizity Kriminologie I. (HP0222)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Požadavky ke zkoušce

1.      Organizovaná kriminalita - pojem a formy trestné činnosti s ní spojené
2.      Organizovaná kriminalita - teorie vzniku a utváření organizovaného zločinu a typologie zločineckých
organizací
3.      Organizovaná kriminalita - kontrola
4.      Násilná kriminalita - fenomenologie
5.      Násilná kriminalita - etiologie
6.      Násilná kriminalita - prevence
7.      Majetková kriminalita - fenomenologie
8.      Majetková kriminalita - etiologie a prevence
9.      Hospodářská kriminalita - fenomenologie
10.  Hospodářská kriminalita - etiologie a prevence
11.  Mravnostní kriminalita - fenomenologie
12.  Mravnostní kriminalita - etiologie
13.  Mravnostní kriminalita - prevence
14.  Kriminologické aspekty korupce
15.  Základní kriminologické aspekty alkoholové toxikomanie
16.  Základní kriminologické aspekty nealkoholové toxikomanie
17.  Kriminalita mládeže - fenomenologie
18.  Kriminalita mládeže - etiologie
19.  Kriminalita mládeže - kontrola
20.  Kriminalita proti mládeži - fenomenologie
21.  Kriminalita proti mládeži - etiologie
22.  Kriminalita proti mládeži - kontrola
23.  Kriminologické aspekty kybernetické kriminality
24.  Extremismus a trestné činy z nenávisti
25.  Kriminální recidiva
 
Sylabus

Kriminologie je nauka o kriminalitě, jejím stavu, vývoji a příčinách, o jejích pachatelích a obětích a o její kontrole
(včetně prevence). Zatímco povinně volitelný předmět "Kriminologie I." se zaměřuje na obecnou část
kriminologie, povinně volitelný předmět "Kriminologie II." je orientován na zvláštní části. Pozornost je věnována
jednotlivým tradičním druhům kriminality (majetková, násilná, mravnostní, organizovaná, kriminalita mládeže
aj.), jakož i aktuálním společensky škodlivým jevům jako je extremismus, kybernetická kriminalita, korupce
apod. Předmět, stejně jako předmět "Kriminologie I.", bohatě čerpá ze zahraniční literatury, seznamuje studenty s
výsledky vybraných domácích a zahraničních kriminologických výzkumů, ale současně ukazuje i na slabiny
dosavadního kriminologického poznání a provokuje ke kritickému myšlení.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie13.Praha2008978-80-7353-376-81
Holcr, K. a kol. Kriminologie11.Praha2009978-80-87212-27-12
Kaiser, G.Úvod do základů Kriminologie /Eine Einführung in die Grundlagen/11,Mnichov19943-406-39109-52
Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky1Praha200580-7179-813-42
Tomášek, J.úvod do kriminologie. Jak studovat zločin11.Praha2010978-80-247-2982-42
Zapletal, J. a kol. Aktuální problémy kriminologie /pro posluchače magisterského studijního



programu/1Praha2009978-80-7251-316-12
Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část13..Praha199880-85981-87-42



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0231
Název v jazyce výuky Manželské a procesní právo církevní
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Matrimonial and Procedural Law of the Church
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se zabývá historickým výkladem manželského kanonického práva v církvi latinské, katolicko-východní
a pravoslavné až po současnost a jeho srovnáním se světským manželským právem. Porovnává ustanovení
manželského práva v Kodexu kanonického práva z roku 1917, Kodexu kanonického práva z roku 1983 a Kodexu
kánonů východních církví. Zabývá se hmotněprávní úpravu sankcí v církvích v posledních staletích. Vykládá
postup ve sporném a trestním řízení před církevními soudy v katolické církvi, a to v historických souvislostech;
zvláštní pozornost věnuje manželským sporům. Probírá kárné řízení v reformačních církvích.
Sylabus

Předmět manželské a procesní právo církevní se zabývá těmito tématy:

Církevní manželství v dějinném vývoji. Shoda kanonického a sekulárního
pojetí a rozdíl mezi nimi. Pojem manželství podle kanonického práva.
Podstatné vlastnosti manželství. Rozdíly pojetí v kanonickém právu
latinském, katolicko-východním a pravoslavném.
Manželství svátostné a nesvátostné, kanonické a nekanonické. Manželství
nekatolíků kanonickým právem uznávaná. Manželství katolíků i nekatolíků
kanonickým právem neuznávaná. Manželství interrituální, mezikonfesní
(matrimonium mixtum) a mezináboženské (disparitas cultus).
Manželství putativní a manželství zplatněná.
Zasnoubení.  Forma uzavření kanonického manželství. Strany, osoba
oddávající a svědkové. dispenz k uzavření nekanonického manželství. Rozdíl
mezi historickým pojmem tajného (klandestinního) manželství a manželství
tajně uzavřeného. Konvalidace a sanace manželství. Překážky manželství a
změny jejich chápání v průběhu dějin. Dispenze od překážek manželství.
Manželský souhlas: vady rozumu a vady vůle.
Příprava uzavření manželství. Licence k dovolenosti uzavření manželství.
Delegace práva asistovat uzavření manželství. Historický přehled o zápisech
v církevních matrikách.
Zánik manželství. Tři případy rozvázání manželského svazku v katolickém
kanonickém právu a rozluka v pravoslavném právu. Zjištění nulity/neplatnosti
manželství. Zákonné odloučení manželů za trvání manželství (rozvod od stolu,
lože a příbytku) v dějinném kontextu.
Trestné činy a tresty podle CIC. Tresty nápravné a tresty pořádkové,
tresty samočinné a tresty uložené. Trestní opatření. Výkon trestu.
Promlčení.
Skutkové podstaty trestných činů (trestní právo hmotné) v kanonickém
právu.
Církevní tresty a kárné řízení (trestní právo hmotné a procesní)
v reformačních církvích.
Katolické církevní soudnictví. Stupně a druhy církevních soudů. Soudní
oficia. Řízení sporné: strany sporu, podání a přijetí žaloby, litispendence,
litiskontestace. Důkazní řízení.
Soudní rozhodnutí, opravné prostředky, apelační řízení, querella
nulitatis. Trestní řízení přípravné a soudní.



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, ZábojCírkevní právo1Leges, Praha2016424 s.1
TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, ZábojSlovník církevního práva1Grada PublPraha2011152 s.1
 Řád pastýřské péče Československé církve evangelické, http://www.evangnet.cz/cce/czr/rps.html. 31
Kodex kanonického práva (1983)1ZvonPraha19942



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0241
Název v jazyce výuky Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Methods of Investigating Particular Types of Crime
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo II (HP0762)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů je zvláštní částí kriminalistiky. Pojednává o metodách
odhalování a vyšetřování skupin trestných činů, spojených společnou kriminalistickou charakteristikou. Po
stručném pojednání o obecných zásadách a struktuře metodiky vyšetřování se podrobně rozebírají dílčí metodiky
vyšetřování vražd, loupeží, krádeží, sexuálních trestných činů, hospodářské kriminality, počítačové kriminality,
silničních dopravních nehod, požárů, výbuchů a havárií, trestných činů páchaných mládeží, trestných činů
páchaných veřejnými činiteli a organizované kriminality.
Požadavky ke zkoušce

 
          Zkouškové otázky z výběrového předmětu:
Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů
 
1.    Pojem a funkce metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů;
2.    Systém metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů;
3.    Zásady metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů;
4.    Komponenty jednotlivých metodik vyšetřování
5.    Kriminalistická charakteristika vražd;
6.    Typické počáteční  vyšetřovací situace při vyšetřování vražd a typické způsoby jejich řešení;
7.    Kriminalistická charakteristika loupeží;
8.    Typické stopy a typické vyšetřovací situace při vyšetřování loupeží;
9.    Zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování loupeží;
10. Kriminalistická charakteristika krádeží;
11. Typické počáteční vyšetřovací situace při vyšetřování krádeží;
12. Zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování krádeží;
13. Kriminalistická charakteristika sexuálních trestných činů;
14. Typické počáteční vyšetřovací situace při vyšetřování sexuálních deliktů;
15. Typické stopy a zvláštnosti podnětů při vyšetřování sexuálních trestných činů;
16. Kriminalistická charakteristika hospodářské kriminality;
17. Zvláštnosti podnětůk vyšetřování hospodářské kriminality a typické stopy této kategorie kriminality;
18. Kriminalistická charakteristika drogové kriminality;
19. Kriminalistická charakteristika silničních dopravních nehod;
20. Typické stopy a typické vyšetřovací situace při vyšetřování silničních dopravních nehod;
21. Zvláštnosti podnětů k vyšetřování a zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování silničních dopravních
nehod;
22. Kriminalistická charakterestika požárů, výbuchů a havárií;
23. Zvláštnosti počátečních úkonů vyšetřování požárů, výbuchů a havarií;;
24. Kriminalistická charakteristika vyšetřování protiprávních činů páchaných mládeží;
25. Typické stopy a typické počáteční vyšetřovací situace při vyšetřování protiprávních činů páchaných mládeží;
26. Kriminalistická charakteristika organizované kriminality;
27. Zvláštnosti počátečních a následných úkonů při vyšetřování organizované kriminality;
28. Kriminalistická charakteristika trestných činů proti duševnímu vlastnictví.
                                                                  Doc. Konrád



Sylabus

 
Výběrový jednosemestrální předmět vyučovaný formou přednášek, zakončený zkouškou.
 
Předmět seznamuje posluchače se zvláštní částí kriminalistiky, která obsahuje poznatky o kriminalistických
charakteristikách jednotlivých druhů trestných činů, o jejich stopách a o vyšetřovacích situacích, vytvářejících se
při jejich vyšetřování. Zároveň metodika obsahuje systém metod, doporučovaných pro odhalování, vyšetřování
a kriminalistickou prevenci.
 
Rozsah výuky neumožňuje vyčerpat všechny části dílčích metodik. Výuka je proto zaměřena na zprostředkování
těch dílčích metodik, které jsou zvlášť důležité pro právníky, pokud budou pracovat jako soudci, státní zástupci,
advokáti nebo policejní specialisté. Zastoupeny jsou metodiky vyšetřování zvlášť závažných nebo velmi
frekventovaných trestných činů.
 
Ve výuce jsou zařazeny četné příklady z vyšetřovací praxe a pracuje se s názornými didaktickými materiály.
 
Je výhodné, aby zájemce o tento kurz předtím absolvoval výběrový předmět "Kriminalistika".
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Musil, J.,  Konrád, Z., Suchánek, J.Kriminalistika12. vydáníPraha C.H.Beck20041



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0251
Název v jazyce výuky Vybrané otázky politického myšlení
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Selected Issues of Political Thinking
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Smyslem výběrového předmětu je poskytnout zájemcům hlubší pohled na témata přesahující zaměření
obligatorního předmětu "Politologie", a to buď chronologicky (dějiny politického myšlení), anebo volbou
průřezového tématu, zkoumáním vybraných politických institucí či empirickým přiblížením konkrétních
politických systémů. 

Zkouška z předmětu je kombinovaná (písemná a ústní část). K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky
ke zkoušce".
Metody výuky

 
Přednášky kombinované s diskusí na předem ohlášená témata; práce s literaturou.
 
 
Sylabus

1. Úvodní přednáška: organizace výuky, zkouška; exkurs k politické sociologii a politické psychologii (27. 2., J.
Kysela)
 
2. Politické myšlení starověkého Řecka: Platón a Aristotelés (6. 3., P. Maršálek)
 
3. Křesťanství a politické myšlení; politické myšlení středověku (13. 3., J. Kysela)
 
4. Machiavelli, Hobbes a politické myšlení novověku
(20. 3., J. Wintr)
 
5. Carl Schmitt (27. 3., J. Kysela)
 
6. Politická filosofie 2. poloviny 20. století: Rawls a jeho kritici (3. 4., J. Wintr)
 
7. Věčný mír, nebo věčný konflikt? Základy mezinárodních vztahů 
z perspektivy politické a právní filosofie (10. 4., J. Wintr + J. Kysela)
 
8. Právo a politika (24. 4., P. Agha)
 
9. Komunální politika (15. 5., T. Havel)
 
Podmínky zakončení předmětu

Zkouška:
Absenčně písemně zpracovaný rozbor dílčího tématu pocházejícího z rámce přednášek na základě doporučené
literatury v rozsahu kolem 10 normostran + ústní obhajoba (možná volba vyučujícího podle přednášených a
zkoušených témat). Téma bude nahlášeno vyučujícím do konce března.
 



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Cabada, L., Kubát, M. a kol. Úvod do studia politické vědy 12.Praha20041
Krsková, A.Dějiny evropského politického a právního myšlení 1Praha20031
Křížkovský, L., Adamová, K.: Dějiny myšlení o státě (Praha, 2000)11
Blackwellova encyklopedie politického myšlení (Brno, 2. vyd. 2000)11
Balík, S., Kubát, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Praha, 2004)12
Barša, P.: Politická teorie multikulturalismu (Brno, 1999)12
Giddens, A.: Třetí cesta (Praha, 2001)12
Hobbes, T.: Leviathan12
Kis, J.: Současná politická filosofie (Praha, 1997)12
Kubát, M.: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě (Praha, 2003)12
Kysela, J.: Právo na odpor a občanskou neposlušnost (Brno, 2. vyd. 2006)12
Kysela, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů (Praha, 200412
Kysela, J.: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci  1(Praha, 2006)2
Mill, J. S.: Úvahy o vládě ústavní (Praha, 1992)12
Novák, M., Lebeda, T. (eds.): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. (Praha, 2004)12
Tocqueville, A. de: Demokracie v Americe (Praha, 1992)12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0295
Název v jazyce výuky Práce s obchodní judikaturou
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Working with business case law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0293)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu  Soudního dvora Evropské unie v oblasti obchodního práva je pro
přípravu studentů, kteří se budou v budoucnu věnovat právě této oblasti práva, významným zdrojem analytických
poznatků i získávání právních dovedností při výkladu českých a evropských předpisů a při používání judikatury v
praxi. Výuka bude zaměřena na rozbor konkrétních rozhodnutí či skupin rozhodnutí soudů, s poukazem na
případné mezery v právu, které musel soud výkladem překlenout a důrazem na aplikaci výkladových pravidel
(nejen výklad gramatický, ale i teleologický, logický, systematický, případně historický, včetně využití zásady
effet utile v praxi Soudního dvora Evropské unie). Pozornost bude věnována i  vývoji rozhodovací praxe ve
vztahu k jednotlivým institutům obchodního práva. Součástí výuky budou i praktické ukázky možnosti využívání
soudních rozhodnutí pro řešení konkrétních situací, včetně analýzy rizik spojených s nesprávným pochopením či
nevhodným použitím rozhodnutí pro řešení konkrétního případu. 
Sylabus

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách
 
 
Program výuky "Práce s obchodní judikaturou"
letní semestr šk. r. 2016/2017
pondělí 8 hodin, č. dv. 214
 
 
20.2.2017                         prof. I. Pelikánová      Judikatura Soudního dvora Evropské Unie (Výuka povinně
   volitelných předmětů začíná až 27. února 2017, protože však prof. Pelikánová v jiném termínu není v ČR, bylo
nutno posunout)
27.2. a  6.3.2017             doc. I. Štenglová        Obchodní judikatura Nejvyššího soudu
13.3.2017                       JUDr. J. Nykodým        Judikatura Ústavního soudu
20.3.2017                       JUDr. František Púry    Judikatura Nejvyššího soudu v oblasti   
                                                                            hospodářské kriminality
27.3.2017                       doc. I. Štenglová          Obchodní judikatura Nejvyššího soudu
3.4.2017                        Mgr. P. Kuhn                 Insolvenční judikatura z pohledu advokáta
10.4.2017                      doc. I. Štenglová          Obchodní judikatura Nejvyššího soudu
24.4.2017                     doc. I. Štenglová           Závěrečný test         
Studijní opory

Seznam literatury
 
Gerloch, A., Maršálek, P. (edd.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní terorii a právní praxi.
Praha: Eurolex Bohemia, 2003
Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. (edd.) Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce
s judikaturou. 2. vydání,  Praha: Auditorium, 2013
Černá, S.,Štenglová, I., Pelikánová, I., Právo obchodních korporací. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015
Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J.: Obchodní právo,  Podnikatel, podnikání, závazky s účastí
podnikatele, 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0301
Název v jazyce výuky Pojišťovací právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Insurance Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět se zabývá právní úpravou pojištění a pojišťovnictví, a to především provozováním pojišťovací
a zajišťovací činnosti, činností pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, dohledem v
pojišťovnictví, právní úpravou pojistné smlouvy, druhů pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla. Výuka předmětu navazuje na znalosti posluchačů získané i v jiných oborech
práva, zejména v právu občanském, obchodním a evropském, a to především pokud jde o unijní právo.
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.      Zkouška z předmětu Pojišťovací právo je samostatnou formou kontroly studia předmětu Pojišťovací právo v
letním semestru. 
2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Pojišťovací právo získá student 3 kredity.
3.      Zkouška z předmětu Pojišťovací právo je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky.
Písemná zkouška
4.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.
5.      Podmínkou pro účast na zkoušce je účast na min. 50 % z přednášek. 
6.      Předmětem zkoušky jsou témata odpřednášená na přednáškách z předmětu Pojišťovací právo a obsažená v
povinné literatuře.
7.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, materiály promítané jako podklad pro
přednášky, vlastní poznámky ani notebook, mobilní telefon a podobná zařízení.
8.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 45 minut.
9.      Písemná zkouška se skládá z 10 testových otázek (otázky č. 1 až 10) a 2 otázek, na které student volně
odpoví (otázky č. 11 a 12).
10.   Za písemnou zkoušku lze získat maximálně 50 bodů.
11.   Za otázky č. 1 až 10 lze získat 0 až 4 body, za otázky 11 a 12 lze získat 0 až 5 bodů.
12.   U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi.
Docházka 
13.   Za účast na přednáškách převyšující 80 % získává student 5 bodů.
Hodnocení zkoušky
14.   Celkem je možné dosáhnout maximálně 55 bodů (50 bodů z písemné zkoušky, 5 bodů za docházku).
15.   Zkouška je hodnocena takto:
 

Počet bodů

Klasifikace

55 - 44



výborně

43 - 37

velmi dobře

36 - 30

dobře

29 - 0

neprospěl/a

 
Sylabus

Předmět Pojišťovací právo zahrnuje tato témata:
- obecné otázky pojišťovacího práva (výklad pojmů pojištění, pojišťovnictví, formy a druhy pojištění, právní
úprava pojištění a pojišťovnictví včetně unijního práva, nástin historického vývoje)
- pojišťovací a zajišťovací činnost
- dohled v pojišťovnictví
- pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři pojistných událostí
- pojistný trh v České republice, Česká asociace pojišťoven
- pojistná smlouva
- povinná pojištění (zejména pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
Studijní opory

Základní literatura:
1.      Karfíková M., Přikryl V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha, Leges s.r.o., 2010
2.      Jandová, L., Šlauf, P., Svejkovský, J.: Pojištění v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha,
C. H. Beck, 2014
Ostatní literatura:
1.      Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H.: Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha, C. H. Beck
2012, kapitola V.
2.      Švestka, J., Dvořák, J. (eds). Občanské právo hmotné. 2. díl, 5. vydání, Praha, Wolker Kluwer ČR, a.s.,
2009, Pojistná smlouva
3.      Kazda, P., Kazdová, K. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář. Praha: Wolker
Kluwer, 2016
4.      Bušta, P., Přikryl, V.: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (s komentářem). Praha 2014, Lenka
Buštová - Venice Music Production
5.      Jandová, L., Vojtek, P.: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář. 1. vydání. Praha, C.
H. Beck, 2012
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1.      zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
2.      vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
3.      zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelnami a úvěrovými družstvy,
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů
(zákon o finančních konglomerátech)
4.      zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
5.      zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně



některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
6.      vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla 
7.      zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 
8.      vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní
podporou 
9.      zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
10.   zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
11.   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
12.   zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 365 – 393 (odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních
úrazech a nemocech z povolání)
13.   vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (zrušena od 1. 1. 2017)
14.   zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu
15.   směrnice EP a Rady EU č. 2016/97, o distribuci pojištění
16.   další předpisy EU z oblasti pojišťovnictví



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0321
Název v jazyce výuky Právní dějiny církví
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal History of Churches
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět vykládá dějiny židovského práva i církevního práva od jejich vzniku ve starověku  po současnost.
Souběžně pojednává o právních dějinách židovské pospolitosti a jednotlivých křesťanských církví. Předmět
právní dějiny církví je výběrový předmět, zařazený ke studiu ve 4., 6. a 8. semestru. Doporučuje se jako
propedeutický obor, vhodný jako úvod ke všem právním oborům, v nichž se pojednává o právních institutech
týkajících se církví a náboženských společností, nebo zabývajícími se úpravou vztahu státu a církví
a náboženských společností.
Doplňující materiály, dokumenty a tabulky promítané při výuce lze nalézt na internetových stránkách Společnosti
pro církevní právo
Sylabus

Předmět právní dějiny církví pojednává nejprve o mojžíšském právu, jeho vzniku a rozvoji. Rozlišuje mezi Tórou
psanou, obsaženou v biblickém kánonu, a Tórou ústní, která je reflektována v obou částech Talmudu. Probírá
jednotlivé kodifikační celky psané Tóry. Podrobněji se zabývá sociálním zákonodárstvím starého Izraele,
ochranou osobnosti a dalšími právními odvětvími. Popisuje vznik Talmudu - Mišny i Gemary a posttalmudických
spisů.
V další části se zabývá poměrem křesťanství a římského státu. Probírá zdroje informací o prvotní církvi a jejím
právním řádu včetně vývoje biblického kánonu. Všímá si právních částí děl apoštolských otců, církevních
spisovatelů a církevních otců.
Podrobněji popisuje vznik mnišství a dějiny koncilů, probírá jednotlivé typy cézaropapismu, instituci vlastnických
kostelů a jejich transformaci do patronátního práva.
V lekcích pojednávajících o období vrcholného středověku objasňuje pozadí církevního reformního hnutí, Boží
mír, exempci klášterů až po boj o investituru, konkordáty a řeholní reformy. Zabývá se rozvojem kanonického
procesního práva a popisuje všechny významnější zdroje a sbírky církevního práva, zvláště pak se zabývá
Graciánovým dekretem, starými kompilacemi a všemi částmi souboru Corpus Iuris Canonici.
V přednáškách věnovaných pozdnímu středověku se probírá inkvizice, papežské schizma a konciliarismus.
Po kapitole o počátcích galikanismu se podrobně probírají jednotlivé proudy protestantské reformace v Evropě i
v Americe, a následující protestantský a katolický jurisdikcionalismus v období absolutismu.
Následují kapitoly o moderním období vyznačující se systémy odlukovými a koordinačními. Po výkladu
problematiky potridentského papežského centralismu a juridismu se probírají postupné změny vedoucí k hluboké
reformě kanonického práva, poměru církve a státu v totalitních režimech a v demokratických státech. Významná
část je věnována právním důsledkům ekumenického hnutí od jeho počátků a proměnám konkordátního práva od
Druhého vatikánského koncilu.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Tretera, Jiří RajmundSynagoga a církve kdysi a dnes1J. KriglPraha19941
Tretera, Jiří  Rajmund, Horák, Záboj,Právní dějiny církví - Téze k přednáškám 2013/201415. - 15.
stoletíinformační systém Právnické fakulty UK1
Tretera, Jiří  Rajmund, Horák, Záboj,Právní dějiny církví - Téze k přednáškám 2013/2014116. - 20.
stoletíinformační systém Právnické fakulty UK1
Kolektiv autorů PF UK. Dějiny evropského kontinetálního práva. 3.1Praha201040-56, 95-109,125-167, 680-7031
Hrdina, Antonín IgnácTexty ke studiu konfesního práva, I. - III.1KarolinumPraha2006, 20072
Přibyl, StanislavPočátky vývoje hierarchického uspořádání v rané církvi1Revue církPraha2011č.
49-2/201113-352



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0331
Název v jazyce výuky Právní ochrana dítěte
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Protection of a Child
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné I (HP0271)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace

Výběrový předmět vykládá komplexně problematiku právního postavení dítěte. Základem jsou přitom principy
Úmluvy o právech dítěte. Výklad je zaměřen především na problematiku soukromoprávní (rodinné právo jako
součást práva občanského, jakož i obecné občanské právo, pokud jde o ochranu osobnosti dítěte); pokud jde o
veřejnoprávní souvislosti, zabývá se sociálně-právní ochranou dětí a její reflexí v právní a společenské praxi.
Požadavky ke zkoušce

Forma zkoušky: ústní
Otázky:
01. Koncepce práv dětí a vývoj mezinárodně - právní ochrany dětí v moderní době. 02. Úmluva o právech dítěte -
základní charakteristika, systematika (charakteristické skupiny práv).  03. Právní status dítěte a jeho ochrana v
českém právním řádu. Problematika právní subjektivity dítěte z hlediska ÚPD a jeho (částečné) svéprávnosti.
04. Rodičovství - jeho určení a právní význam. Problematika rodičovství matrikového (právního) a pokrevního
(faktického). 05. Nesoulad matrikového a pokrevního rodičovství a možnosti jeho odstranění (paternitní spor,
včetně speciálních důkazních prostředků; jiné možnosti). 06. Úloha soudu v popírání otcovství (§ 792, 793 o.z.).
07. Právo znát svůj genetický původ (ÚPD a náš právní řád). Případy posílení práva a contr. omezení výkonu
práva, popř. odnětí práva. 08. Právní postavení matky dítěte - určení a popření mateřství. Problematika utajeného
porodu a baby - boxů; náhradní mateřství. 09. Povinností a práva rodičů a dětí; rodičovská odpovědnost. 10.
Význam odlišení pojmů "mít"/"nést" povinnosti a práva rodičů a "vykonávat" povinnosti a práva rodičů; zásahy
státu do rodičovských práv. 11. Priorita rodinné výchovy, její zabezpečení právními prostředky.  12. Péče o právní
stránku osoby dítěte (zákonné zastoupení; rodič, poručník, event. opatrovník). 13. Ochrana osobnosti (osobnostní,
resp. přirozená práva) dítěte, zejména jeho tělesné integrity, výchova, použití výchovných prostředků.
Problematika trestů. Požadavky ÚPD dítěte v této oblasti a současná právní úprava. 14. Právní ochrana
majetkových práv nezletilého dítěte. 15. Soudní ochrana nezletilého (OZ, OSŘ, ZZŘS). 16. Pozastavení výkonu
rodičovské odpovědnosti, její omezení, omezení jejího výkonu, zbavení rodiče jeho r. o.. 17. Právní postavení
nezletilého dítěte v rozvodovém řízení jeho rodičů a v situaci, kdy rodiče spolu nežijí, problematika výkonu
rodičovských práv a povinností k dítěti v těchto případech. 18. Osvojení - pojem, druhy, vznik a obsah. 19.
Ochrana nezletilého dítěte z hlediska stanovení předpokladů vzniku osvojení. Které zájmy dítěte jsou chráněny?
20. Základní právní problémy směřující k ochraně nezletilého při mezistátní adopci. Mezinárodní dokumenty k
této problematice. 21. Náhradní péče o dítě - pojem, druhy (rozdíly). 22. Zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD, v
platném znění, základní problematika.  23. Kdo jsou tzv. ohrožené děti, na něž se orgán OSPOD zaměřují. Co
mohou především pro ně udělat (hlavní opatření v oblasti prevence). Základní povinnosti státních orgánů event.
dalších osob v oblasti výchovných opatření. 24. Základní úkoly orgánů SPOD v oblasti osvojení a náhradní péče,
jejich práva a povinnosti. 25. Poskytování SPO pověřenými osobami (předpoklady, vymezení rozsahu činnosti
těchto osob). 26. Pěstounská péče - pojem, vznik, úkoly státních orgánů související s realizací pěstounské péče,
formy pěstounské péče; svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče. 27. Právní postavení dítěte v pěstounské
péči, práva a povinnosti pěstouna. Zánik pěstounské péče. 28. Poručenství - předpoklady, vznik, práva a
povinnosti, zánik; srovnání s institutem opatrovnictví.  29. Vyživovací povinnost k dítěti (rodiče, prarodiče),
ochrana materiální existence nezletilého dítěte. Posílení (privilegia) zájmů nezletilého dítěte v právní úpravě práva
na výživné. 30. Problematika rozsahu vyživovací povinnosti rodičů k dětem z hlediska teorie a praxe.



Sylabus

01. Úvodní výklad k pojmu práv dítěte a jejich ochrany. Historický vývoj právní ochrany dítěte ve světle
mezinárodních dokumentů - od dvacátých let minulého století až po dnešek. Zejména též orientace na právní
dokumenty této povahy, které byly přijaty OSN, EU, jejich právní význam a závaznost. Charakteristika
jednotlivých skupin (druhů) dětských práv podle Úmluvy o právech dítěte.  02. Kdo jsou rodiče dítěte, výklad
problematiky mateřství, tj. zákonné úpravy postavení matky dítěte a právní problematika s tím související. Určení
otcovství - klasický postup zákonodárce - jeho klady, některé nové sociální jevy související s neuzavíráním
manželství, ani tehdy, když se z partnerského vztahu narodilo dítě. Problematika určení otcovství souhlasným
prohlášením (včetně tzv. fingovaného otcovství v souvislosti s cizím státním občanstvím). Uplatnění expertizy
DNA při určování otcovtsví (právní i sociální důsledky). Popření otcovství.  Česká úprava asistované reprodukce
a otázky s ní související. Právo znát svůj genetický původ jako jedno ze základních lidských práv (potřeba
znemožnist apriorní vyloučení). Výklad pojmů "anonymní porod" a "utajený porod". Praxe tzv. baby-boxů.  03.
Problematika osvojení - podrobný výklad, též o účasti orgánů soc. právní ochrany, event. osob pověřených.
Pozitiva osvojení, ale též jeho některá negativa a zklamání. Vývoj osvojení v české legislativě i ve světě /Evropa/.
Osvojení se někdy stává příležitostí nezákonných praktik a manipulací s dětmi. Je možný prodej dítěte za účelem
osvojení? Získání dítěte do osvojení - příležitost ke korupci. Osvojení dítěte cizince či cizincem. Vznik osvojení,
druhy osvojení, právní následky osvojení, event. jeho zrušení soudním rozhodnutím.  04. Povinnosti a práva
rodiče a dětí. Problematika nesení povinností a práv a jejich výkonu. Povaha povinností a práv rodičů a dětí.
Druhy povinností a práv: povinnosti a práva patřící do rámce rodičovské odpovědnosti, povinnosti a práva stojící
mimo rodičovskou odpovědnost. Jak se projevuje ochrana dítěte v této právní oblasti. Jednotlivé povinnosti a
práva patřící do rámce r.o. Výkon rodičovských práv, pokud rodiče dítěte spolu nežijí "Well-being of the child".
Jaké zde mohou nastávat situace; nesezdaní partneři a rozklad jejich vztahu, rozvod manželství a úprava práv a
povinností rodičů pro dobu po rozvodu. Clausula rebus sic stantibus - její podstata a význam. Význam rodinné
mediace. Intervence státního orgánu do výkonu rodičovských práv a povinností.   05. Náhradní péče o dítě;
individuální a kolektivní. Péče o právní věci dítěte, péče o osobu dítěte. Obecný přehled. ZoSPOD - některé
důležité instituty (pověřená osoba, zprostředkování, vyhledávání, příprava atp.). Pěstounská péče a osvojení.
Pěstounská péče - druhy, obsah (práva a povinnosti), zánik. Svěření dítěte do péče jiné osoby. Poručenství a
opatrovnictví. 06. Teoretický obraz a praktické problémy společenského a rodinného institutu náhradní péče o
dítě. Skutečnost a mýty - realistický pohled. Současný reálný pohled na počty dětí umisťovaných mimo rodinu.
Kritika ústavní péče - v čem je odůvodněná a v čem je naopak "účelová", skrývající zcela nereálný pohled. Pravda
a šíření nepravdy v oblasti náhradní péče ve světle dlouhodobých výzkumů praxe. 
07. Ochrana osobnosti dítěte. Jednotlivá osobnostní práva. Právní postavení (status) dítěte.  08. Přehled teoretické
a praktické problematiky vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Zejména problematika určení výše výživného,
vymáhání výživného. Ochrana nezletilého v oblasti plnění vyživovací povinnosti.
Studijní opory

Povinná literatura:
01. Občanský zákoník s důvodovou zprávu - k části II. Rodinné právo; Občanský zákoník: komentář. svazek 2.
Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014; LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník II:
komentář (Rodinné právo). V Praze: C.H. Beck, 2014; MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář
(Rodinné právo). Praha: Leges.
02. ZUKLÍNOVÁ, M ., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.,. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý:
Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 03. Radvanová, S. - Zuklínová, M.: Kurs občanského práva -
Instituty rodinného práva. Praha: C. H. Beck, 1999 (příslušné partie) s posunem … (to platí všude dále)
04. Zuklínová M.: Cui bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě, Právník 2/2015,
s. 97 - 124 05. Radvanová, S.: Význam rodinné mediace, Právo a rodina 6/2001, Linde 06. Radvanová, S.: Po
deseti letech (Nelehká cesta sociálně-právní ochrany v ČR), Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, Praha:
ASPI, 2005 07. Radvanová, S.: Osvojení v proměnách společnosti, Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám.
Praha: ASPI 2005 08. Requena, M.: Aktivity Rady Evropy v oblasti rodinného práva, Právní praxe č. 2-3/1999 09.
Jílek, D.: Stručná geneze mezinárodní ochrany dítěte, Právník č. 4/1990 10. Frank, R.: Právo znát genetický
původ, Zeitschrift für d. gessamte Familienrecht, 2/199811. Radvanová, S.: Poznámky k výkonu rodičovských
práv a povinností. Ve službách práva. Praha: C.H.Beck, 2003 12. Winterová, A.: Určení otcovství nad rámec
zákonných domněnek, Správní právo 5-6/2003 13. Hubálková, E.: Anonymní porody z hlediska článku 8
Evropské úmluvy o lidských právech, Správní právo 5-6/2003 14. Melicharová, D.: Právo znát svůj genetický
původ, Zdravotnictví a právo 2/2004 15. Hrušáková, M.; Králíčková, Z.: Anonymní a utajené mateřství v České
republice - utopie nebo realita? Právní rozhledy č. 2/2005 16. Zuklínová M.: Několik poznámek k právním
otázkám okolo tzv. baby-schránek, Právní rozhledy 7/2005
17. Frinta O.: Asistovaná reprodukce - nová právní úprava. Právní fórum 4/2007
18. Schön M.: Vztahy mezi rodiči a dětmi při výkonu rodičovské odpovědnosti. Právní rozhledy 1/2015
 Doporučená literatura:
1. Verschraegen,B.: Společná péče rodičů o nezletilé dítě, Právní praxe č. 7-8/1997 2. Haderka,J.: Několik
poznámek k české verzi statě B. Verschraegenové, Právní praxe č. 3/1998



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0332
Název v jazyce výuky Katastr nemovitostí
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Land Registry (Cadastre)
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

JUDr. Iveta Bláhová

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné I (HP0271)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je prohloubení znalostí týkajících se významu a fungování katastru nemovitostí. Po historickém
exkurzu a seznámení s příslušnými právními prameny je hlavní důraz položen na obsah katastrálního operátu,
druhy a význam zápisů v katastru nemovitostí, když každému druhu je při tom věnována samostatná přednáška
(vklad, záznam, poznámka). Na tyto výklady navazuje seznámení s obecnými zásadami vedení právních vztahů v
katastru a s postupem při poskytování údajů z katastru, přičemž je kladen důraz na orientaci v samotných
výstupech z Informačního systému katastru nemovitostí a využití poznatků v praxi.
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: písemný test + alespoň 50% docházka
Zkouškové okruhy:
01. Základní pojmy - nemovitost, pozemek, stavba, zásada superficies solo cedit 02. Základní pojmy - katastr
nemovitostí (definice), katastrální území, parcela, geometrické a polohové určení nemovitosti, výměra parcely 03.
Katastrální operát - soubor geodetických informací (typy katastrálních map, měřítka) 04. Katastrální operát -
soubor popisných informací (list vlastnictví) 05. Katastrální operát - sbírka listin, dokumentace výsledků šetření a
měření, protokoly 06. Závaznost údajů katastru nemovitostí 07. Geometrický plán (části geometrického plánu,
ověření a potvrzení geometrického plánu, § 7 odst. 2 katastrálního zákona) 08. Historie - stabilní katastr 09.
Historie - pozemkové knihy, pozemkový katastr 10. Historie - jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí,
registrace smluv státním notářstvím 11. Zeměměřické a katastrální orgány - organizační struktura, působnost
jednotlivých úřadů 12. Předmět evidence v KN - parcela, budova, jednotky, právo stavby, pojem drobná stavba,
zjednodušená evidence 13. Předmět zápisů v KN - věcná práva (vlastnické právo, zástavní právo, věcná břemena,
věcné předkupní právo), další práva stanovená zákonem 14. Zápisy  práv do KN - vklad (povaha vkladu, práva
zapisovaná vkladem, vkladové řízení, účastníci řízení, náležitosti a povinné přílohy návrhu na vklad, správní
poplatek, přezkumná činnost KÚ, protokol "V", rozhodnutí o povolení, zamítnutí či částečném povolení vkladu +
opravné prostředky, provedení zápisu v katastrálním operátu, vyrozumění o provedení zápisu) 15. Zápisy  práv do
KN - záznam (povaha záznamu, práva zapisovaná záznamem, postup KÚ, pravomoc KÚ přezkoumávat listiny,
protokol "Z") 16. Zápis jiných údajů do KN  17. Zápisy  práv do KN - poznámka (povaha poznámky, poznámky k
nemovitosti, poznámky k osobě, poznámka spornosti, postup KÚ, výmaz poznámky) 18. Zásady vedení právních
vztahů v KN - zásada intabulační  19. Zásady vedení právních vztahů v KN - zásada dispoziční  20. Zásady
vedení právních vztahů v KN - zásada priority (pořadí zápisů, plomba) 21. Zásady vedení právních vztahů v KN -
zásada materiální publicity (vztah mezi zápisem v katastru a skutečným stavem, ochrana dobré víry v zápis
katastru), zásada formální publicity (veřejnost katastru) 22. Poskytování údajů z KN - formy, správní poplatky a
úplaty, výpis z KN (jednotlivé části LV, výpis z KN týkající se budovy a jednotek) 23. Oprava chyb v
katastrálním operátu - jaké chyby lze opravit, průběh řízení, protokol "OR" 24. Obnova katastrálního operátu -
způsoby (obnova novým mapováním, obnova přepracováním, obnova na podkladě pozemkových úprav), námitky,
vyhlášení platnosti obnoveného operátu 25. Revize údajů katastru - povaha, způsob provádění
 
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01. Vymezení základních pojmů - pojem nemovitost, pozemek, stavba, zásada superficies solo cedit, pojem
katastr nemovitostí (definice), katastrální území, parcela, katastrální operát, soubor geodetických informací (typy
katastrálních map, měřítka), soubor popisných informací (list vlastnictví), sbírka listin, dokumentace výsledků
šetření a měření, protokoly (přehledy řízení vedených katastrálními úřady), závaznost údajů katastru nemovitostí,
geometrický plán (ověření, potvrzení geometrického plánu), geometrické a polohové určení nemovitosti, výměra
parcely.  02. Historický exkurz - počátky jednotné daňové politiky a historicky první katastry, stabilní katastr,



pozemkové knihy, pozemkový katastr, jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí, registrace smluv státním
notářstvím, počátky novodobého katastru nemovitostí.  03. Stručná anotace právních pramenů - katastrální zákon,
prováděcí katastrální vyhláška, vyhláška o poskytování údajů katastru, vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro
podání návrhu na vklad, zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (organizační struktura + sdělení ČÚZK,
kterým se stanoví seznam katastrálních pracovišť), zákon o zeměměřictví (zeměměřická činnost, osoba oprávněná
vykonávat zeměměřické činnosti, osoba s úředním oprávněním), právní předpisy týkající se bytového vlastnictví,
zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, zákon o správních poplatcích.  04. Obsah katastru
nemovitostí, předmět evidence v katastru nemovitostí - parcela, zjednodušená evidence, budova, jednotky, právo
stavby, pojem drobná stavba. Práva zapisovaná do katastru nemovitostí.  05. Zásady vedení právních vztahů v
katastru nemovitostí - zásada intabulační, zásada dispoziční, zásada legality, zásada priority (pořadí zápisů),
zásada materiální publicity (vztah mezi zápisem v katastru a skutečným stavem, ochrana dobré víry v zápis v
katastru), zásada formální publicity (poskytování údajů z katastru).  06. Zápisy  práv do katastru nemovitostí -
vklad - povaha vkladu, práva zapisovaná vkladem, vkladové řízení, účastníci řízení, návrh na povolení vkladu
(náležitosti, přílohy, formulář), správní poplatek, přezkumná činnost katastrálního úřadu s ohledem na judikaturu
soudů), protokol o vkladech, důvody pro přerušení řízení, důvody pro zastavení řízení, typy rozhodnutí KÚ o
návrhu na vklad, opravné prostředky, provedení zápisu v katastrálním operátu, vyrozumění o provedení zápisu. 
07. Zápisy  práv do katastru nemovitostí - záznam - povaha záznamu, práva zapisovaná záznamem, postup
katastrálního úřadu a jeho pravomoc přezkoumávat listiny, protokol o záznamech, provedení zápisu.  Zápis jiných
údajů do katastru nemovitostí. Duplicitní zápis vlastnictví.  08. Zápisy  práv do katastru nemovitostí - poznámka -
povaha poznámky, poznámky k nemovitosti, poznámky k osobě, poznámka spornosti, postup katastrálního úřadu,
výmaz poznámky, význam poznámky pro další zápisy v katastru nemovitostí.  09. Poskytování údajů z katastru -
formy poskytovaných údajů, výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, identifikace parcel, srovnávací
sestavení parcel, veřejné listiny a kopie listin ze sbírky listin, dálkový přístup (včetně prezentace dálkového
přístupu do ISKN či nahlížení do katastru), správní poplatky a úplaty za poskytnuté údaje.  10. Další zásahy do
katastrálního operátu - revize údajů katastru, oprava chyb v katastrálním operátu, obnova katastrálního operátu,
určení průběhu hranice pozemku, spory o hranice, vytyčování hranic pozemků, zpřesnění hranice pozemků,
změny údajů katastru nemovitostí o parcele, o vlastníku a jiném oprávněném. Dělení pozemků a věcná práva.
 
Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.
Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.
Studijní opory

Právní předpisy povinné:  01. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů 02. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 03. Zákon č.
359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 04. Vyhláška č. 358/2013
Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 05. Vyhláška č. 359/2013 Sb., o
stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu  Právní předpisy související
(orientační znalost):  01. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 02. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů 03. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 04. Zákon č.
150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 05. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 06. Zákon č.
72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a
nebytovým prostorům a doplňují některé zákona (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů 07.
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů 08. Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 09. Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech
vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky 10. Sdělení ČÚZK č. 384/2015 Sb.,
seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají
působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016 11. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.  Literatura povinná:  01. Přednášky, prezentace z přednášek  Literatura doporučená: 
01. Barešová, E., Bláhová, I., Doubek, P., Janeček, B., Nedvídek, L., Šandová, H. Katastrální zákon. Komentář.
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015
02. Baudyš, P. Katastrální zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2014
03. Barešová, E.; Baudyš, P.: Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Komentář. 4.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2007 04. Pekárek, M. a kol.: Pozemkové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2010 05. Barešová, E.; Baudyš, P.: Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí. 2.
vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 06. Vrcha, P.; Janků, P.; Vrchová, K.: Katastrální (a související)
judikatura. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2011 07. Dvořák, J. Švestka, J. a kol. Občanské právo hmotné.
Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015 08. Dvořák, J.; Švestka, J.; Zuklínová, M. a kol.:
Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 09. Kuba, B.;
Olivová, K.: Katastr nemovitostí České republiky. 9. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2005 10. Kuba, B.;
Olivová, K.: Byty a katastr nemovitostí. 8. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008 11. Trajer, V.: Katastr
nemovitostí. Praha: ASPI, a. s., 2006 12. Trajer, V.: Katastr nemovitostí v otázkách a odpovědích. Praha: ASPI, a.
s., 2003 13. Baudyš, P.: Katastr nemovitostí. Praha: C. H. Beck, 2003 14. Vrcha, P.: Zápisy věcných práv k
nemovitostem. Praha: NEWSLETTER, 1999 15. Vrchová, K.; Vrcha, P.: Z rozhodovací činnosti katastrálního
úřadu a soudu ve věcech vkladu práva k nemovitostem. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2008 16. Rouček, F.;
Sedláček, J. (reds.): Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na



Slovensku a v Podkarpatské Rusi. II. Díl. Praha: V. Linhart, 1935 17. Hartmann, A.: Knihovní právo. Praha:
CODEX Bohemia, s. r. o., 1998 18. Krčmář, J.: Právo knihovní. Praha: Všehrd, 1923
 
Internetové odkazy:  Český úřad zeměměřický a katastrální (www.cuzk.cz)



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0351
Název v jazyce výuky Právo cenných papírů
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Securities Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0293)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět poskytuje základní orientaci v právní úpravě cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů. Od
obecných otázek pojmu, povahy, funkce, formy i zvláštností smluv, jejichž předmětem jsou cenné papíry a
zaknihované cenné papíry, a pravidel pro vedení evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů
sleduje specifika právní úpravy jednotlivých druhů cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů. Podrobněji
se zabývá úpravou směnek, dluhopisů, účastnických cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných
obchodními korporacemi či zbožových cenných papírů. Pozornost věnuje též vazbám na kapitálový trh (zvláštní
povinnosti emitentů a dalších osob ve vztahu k veřejné nabídce či účastnickým cenným papírům a zaknihovaným
cenným papírům přijatým k obchodování na evropském regulovaném trhu) i průnikům s mezinárodním právem
soukromým (kolizní pravidla, která se týkají cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů). Část výkladu se
zaměřuje na věcná práva k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům, zejména na právo zástavní, jakož i
navazující problematiku finančních zajištění. 
Sylabus

 
Předmět se pohybuje na pomezí práva soukromého a veřejného, obchodního a finančního. Vzhledem k obsahu
jednotlivých přednášek však akcentuje prvky obchodního práva soukromého (právo cenných papírů, směnečné
právo, obligační právo, právo obchodních korporací). Aspekty práva finančního (význam a struktura kapitálového
trhu) či veřejného (regulace kapitálového trhu a subjektů, které se na něm pohybují) dotvářejí strukturu předmětu,
aby byl obraz o jeho materii úplný. K celkovému zaměření předmětu viz jeho anotace, k jeho detailnímu obsahu
viz tematické zaměření jednotlivých přednášek. Předmět předpokládá základní znalost občanského práva
hmotného a obchodního práva, zejména práva závazkového, věcného a korporačního. Přednášky se konají každý
týden v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční
účastí studenta na přednáškách.
Studijní opory

Tématické okruhy přednášek z výběrového předmětu
„Právo cenných papírů”
letní semestr 2017
 
středa, 10 – 11.40 hod., místnost č. 300
 
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
JUDr. Zdeněk Kovařík
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
 
 
1)      1. března 2017                       (Dr. Čech)
Pojem, znaky, funkce, vznik a zánik cenného papíru.
 
2)      8. března 2017                       (Dr. Čech)
Třídění cenných papírů. Forma cenného papíru.
 
3)      15. března 2017                     (Dr. Čech)
Zaknihované cenné papíry a vedení jejich evidence.
 
4)      22. března 2017                     (Dr. Čech)



Zahraniční cenné papíry. Kolizní normy v právu cenných papírů.
 
5)      29. března 2017                     (Dr. Čech)
Smlouvy, jejichž předmětem jsou cenné papíry.  Zástavní právo k cenným papírům. Dohody o finančních
zajištěních.
 
6)      5. dubna 2017                                   (Dr. Čech)
Veřejná nabídka. Cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaných trzích. Povinnosti emitentů takových
cenných papírů a dalších osob.
 
7)      12. dubna 2017                      (Dr. Kovařík)
Směnky.
 
8)      19. dubna 2017                      (Dr. Zahradníčková)
Dluhopisy.
 
9)      26. dubna 2017                      (Dr. Kovařík)
Směnky.
 
10)  3. května 2017                       (Dr. Kovařík)
Směnky.
 
11)  10. května 2017                     (Dr. Čech) Účastnické cenné papíry vydávané akciovou společností. Kmenový
list.
Zbožové cenné papíry
 
 
 
 
Zkouškové otázky z předmětu „Právo cenných papírů”
letní semestr 2016/2017
 
 
 
 
 
(skupina I - obecná část)
 

Pojem a funkce cenného papíru.
Vydání cenného papíru.
Forma cenného papíru.
Zaknihované a imobilizované cenné papíry a zásady vedení jejich evidence.
Cenné papíry přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Povinnosti emitenta takových cenných
papírů a dalších osob ve vztahu k nim.
Veřejná nabídka cenných papírů. Prospekt.
Smlouvy, jejichž předmětem jsou cenné papíry.
Zástavní právo k cenným papírům a jeho realizace. Dohody o finančních zajištěních. 
Zahraniční cenné papíry. Kolizní normy v právu cenných papírů.

 
 
 
(skupina II - zvláštní část)
 

Účastnické cenné papíry a jejich druhy.
Dluhopisy a jejich druhy.
Zbožové cenné papíry a jejich druhy.
Forma a druhy směnky.
Náležitosti směnky, blankosměnka.
Přímí a nepřímí dlužníci ze směnky a jejich pořadí. Směnečný postih.
Převoditelnost směnky. Náležitosti, druhy a účinky rubopisu.
Námitky proti směnce. Právní význam vad či nedostatku kauzy pro směnečný závazek.
Směnečné rukojemství. Směnečný akcept. Směnečný protest.
 



 LITERATURA:
 
Povinná:
1.                    Kapitola VIII. (Cenné papíry a zaknihované cenné papíry) in Černá,S., Štenglová, I., Pelikánová, I.,
Dědič, J.: Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele,
                       Wolters Kluwer, Praha, 2016
 
Doporučená:
1.                  Čech, P.: Kapitola 13. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry in Černá, S., Plíva, S. a kol.:
Podnikatel a jeho právní vztahy. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, s. 148-156
2.                  Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012
3.                  Kotásek, J., Pokorná, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014
4.                  Kotásek, J.: Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012
5.                  Přibyl, Z.: Směnečné právo, Praha: Univerzita Karlova, 1994
6.                  Dědič J.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu. Praha: Prospektrum, 2000
7.                  Marek, R., Ježek, V.: Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C. H. Beck,
2013
8.                  Husták, Z., Manderla, M.: Cenné papíry ve světle rekodifikace - poznámky k novému režimu,
Obchodněprávní revue, č. 1/2014, s. 11-18
9.                  Kotásek, J.: Cenný papír v § 514 NObčZ - správná definice v nesprávném kontextu?,
Obchodněprávní revue, č. 9/2013, s. 256-258
10.                Králík, A.: Umožnění provádění administrace investičního fondu osobou odlišnou od
obhospodařovatele tohoto fondu, Obchodněprávní revue, č. 5/2013, s. 145-148
11.                Ständer, K., Juřica, A.: Komanditní společnost s podíly vtělenými do cenného papíru podle české a
německé úpravy, Obchodněprávní revue, č. 4/2013, s. 105-109
12.                Šovar, J.: K velkým změnám české právní úpravy kolektivního investování - obecný úvod,
Obchodněprávní revue, č. 4/2013, s. 117-119
13.                Šovar, J.: Podílový fond - nově a dále, Obchodněprávní revue, č. 6/2013, s. 175-178
14.                Šovar, J.: K očekávaným změnám - tuzemské dluhopisové právo znovu na scéně, Obchodněprávní
revue, č. 6/2014, s. 175-177
15.                Šovar, J.: K zásadním změnám zákona o dluhopisech. Obchodněprávní revue, č. 5/2012, s. 153-155
16.               Šovar, J., Mikula, O.: O komanditní společnosti na investiční listy, Obchodněprávní revue, č.
11-12/2014, s. 305-311



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0411
Název v jazyce výuky Harmonizace práva v EU
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Harmonization of Law within the European Union
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Prerekvizity Evropské právo II (HP1323)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Převážná většina právních norem v členských státech má svůj původ v harmonizačních opatřeních Evropské unie,
která mají zajistit rovné podmínky vstupu a stejné standardy soutěže na národních trzích. Odstraňování rozdílů
mezi vnitrostátními předpisy jako jedna ze základních metod evropské integrace ale trvale vyvolává spory o
vhodnou míru prohlubování tohoto procesu, o přípustnost vynětí z jeho dosahu a o podmínky uplatnění
alternativních nástrojů, jako je vzájemné uznávání právních titulů nabytých podle vnitrostátního práva. Soudní
judikatura je proto nezastupitelným zdrojem poznání stavu evropeizace práva a jeho správné aplikace.
Kurz jde za rámec předmětu ?Evropské právo? jako součásti společného základu studijního programu ve dvojím
směru: zabývá se nejprve východisky politiky harmonizace v EU a jejími specifickými právními instituty, poté
věnuje pozornost zásadám a postupům uplatňovaným při aplikaci a implementaci harmonizačních opatření EU na
národní úrovni.

Sylabus

1. Cíl právní harmonizace ("harmonizační potřeba"). Základní pojmy. 2. Zvláštní a obecná legislativní pravomoc
EU k harmonizaci. Kritéria pro volbu právního základu (Tabáková reklama, Smoke flavourings, SCE). 3. Nástroje
a metody harmonizace. Přípustnost tzv. obrácené diskriminace a institut unijního občanství (Knoors, Carpenter).
4. Neharmonizované právní oblasti: zásada země původu a tzv. kategorické požadavky (Cassis). 5. Vzájemné
uznávání soudních rozhodnutí v civilních a v trestních věcech (Eurozatykač). 6. Ústavní dimenze harmonizace
práva (Česká republika a jiné členské státy). Inovace podle Lisabonské smlouvy. 7. Vnitrostátní transpozice a
implementace směrnic ES. 8. Kritéria správné ttranspozice a implementace směrnic ES. 9. Následky nenáležité
transpozice a implementace směrnic ES. 10. Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace.
11. Výklad směrnic a nařízení ES pro účely jejich vnitrostátní aplikace a implementace. 12. Institucionální a
metodické zajištění vnitrostátní implementace směrnic a nařízení ES v ČR.
      
 
 
 
 
 
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

L.Tichý - R.Arnold  - J.Zemánek - R.Král - T. DumbrovskýEvropské právo 14. vydáníC.H.Beck2011kap. 11.41
J.ZemánekEurozatykač prošel u Ústavního soudu1Jurisprudenceč.2/20071
J.ZemánekPřezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: Obsahové otázky1Jurisprudence 1/20091
R.KrálTranspozice a implementace směrnic v zemích EU a v ČR1C.H.Beck20021
R.KrálNařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace1C.H.Beck20061
J. Syllová - L.Pítrová - H. Paldusová a kolLisabonská smlouva. Komentář11. vydáníC.H.Beck2010s. 495-501 (k
čl. 114 SEU)1
J. Syllová - L.Pítrová - H. Paldusová a kolLisabonská smlouva. Komentář11. vydáníC.H.Beck2010s. 990-995 (k
čl. 352 SFEU)1



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0421
Název v jazyce výuky Sociální deviace
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Social Deviance
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurs obsahuje výklad sociologických teorií sociálních deviací, na jejichž základě jsou posléze rozebírány
nejvýznamnější deviantní fenomény a to vždy z hlediska teoretického, z hlediska jejich sociální distribuce a z
hlediska jejich právní a sociální regulace.

Na základě absolvování kurzu student získá informace o historii i aktuálních problémech v níže uvedených
oblastech, které jsou předpokladem pro schopnost právní i sociální regulace současných deviantních fenoménů.
Sylabus

Stručný program: 
1.       Sociologické definice deviace a jejich metodologické důsledky: normativní přístup, relativistický přístup
2.       Chicagská škola a její předchůdci (A.Small,E.A.Ross,R.E.Park,E.Burgess a další), teorie diferencované
asociace (E.Sutherland)
3.       Teorie anomie ( E.Durkheim, R.K.Merton)
4.       Teorie kultur a subkultur (A.Cohen, R.Cloward – L.Ohlin, D.Matza)
5.       Etiketizační teorie (labelling – E.Lemert, H. Becker)), vliv symbolického interakcionismu (G.H. Mead)
6.       Radikální kriminologie : Nová kriminologie, Birminghamská škola, Radikální kriminologie v Americe,
Levý realismus (I. Taylor, P.Walton, J. Joung, S.Hall, W.Chambliss)
7.       Další teorie sociálních deviací (feministické teorie, teorie sociální kontroly, fenomenologické teorie,
postmoderní přístupy). Současné směřování teorií sociálních deviací.
8.       Koncept duševních nemocí: vývoj názorů na duševní nemoc, vývoj institucí (M.Foucault),duševní nemoc
v teoriích sociálních deviací (E.Goffman, T.Scheff, D.Rosenhan)
9.       Sebevražednost : filosofické, psychologické a sociologické přístupy (T.G.Masaryk, E.Durkheim, a další),
statistiky sebevražednosti a jejich specifika.
10.   Závislosti (na alkoholu, drogách, patologické hráčství): sociální podmínky a faktory, podílející se na vzniku a
vývoji (vybrané teoretické koncepty), sociální distribuce a dopady na společnost, sociologické pohledy na
možnosti prevence a léčby, vybrané problémy právní regulace.
11.   Prostituce: sociální podmínky a faktory podílející se na vzniku a vývoji  (vybrané teoretické koncepty), vývoj
fenoménu, situace v České republice, možnosti právní a sociální regulace prostituce
12.   Antisemitismus: antisemitismus a jeho projevy v historii, sociologický pohled na antisemitismus (H.
Arendtová- banalita zla, Z.Bauman- modernita a holokaust), antisemitismus jako ideologie
Podmínky zakončení předmětu

2/-. ústní zkouška, dvě otázky:  jedna z některé z obecných teorií, druhá z oblasti konkrétního deviantního
fenoménu
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Munková G.Sociální deviace (Přehled sociologických teorií)1Karolinum20011
Sociální deviace, sociologie nemoci a mediciny1SLON, Praha 19921
Bútora MMne sa to nemože stať, Sociologické kapitoly z alkoholismu1Osveta19891
Merton, R.KSociální struktura a anomie in: Studie ze sociologické teorie1SLON20001
Masaryk T.GSebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty1Čin,  Praha19301
Lipovetsky,GSoumrak povinnosti1Prostor 19991
Bútora MPřekročit svůj stín, kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny1Avicenum, Praha 19911
Aleš MSebevraždy v ČSFR v letech 1960-901in Demografie č.3/19921
Arendtová,HEichmann v Jeruzalémě (Zpráva o banalitě zla), O násilí11
Bauman,ZModernita a holocaust1SLON20041



Statistický přehled Sebevraždy v ČR, pravidelně vydávaný Ministerstvem zdravotnictví11
Lubelcová,GKu kriminologickým reflexiám postmodernity11
Munková,GSoučasné směřování teorií sociálních deviací  - obě statě jsou ve sborníku: Kriminalita: oběti,
1prevence, postmodernita, Praha 20041
Goffman,EAsylums. Essays in the situation of mental patients and other inmates1Pengiun Books 199119911
Goffman,EStigma.Poznámky o způsobech zvládání narušené identity1SLON20031
Becker,H.SOutsiders.Studies in the sociology of deviance,The free press, Macmillan Publishers 197311
Hrčka,MSociální deviace1SLON20012
Komenda ASociální deviace1Olomouc19992
Rock P.  Downes, DUnderstanding Deviance1Clarendon Press, Oxford19892
Sumner,C.The Sociology of Deviance (An Obituary), Open University Press, Buckingham 199412
Pfohl, S.: Images of deviance and social control: A sociological history,2nd edition.New York:McGraw-Hill Book
Co., 119942



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0431
Název v jazyce výuky Sociální zabezpečení v evropských zemích
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Social Security in European Countries
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Prerekvizity Právo sociálního zabezpečení I (HP1151)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem výběrového předmětu Sociální zabezpečení v evropských zemích je zejména seznámit posluchače se
základními vývojovými tendencemi sociálního zabezpečení v evropských zemích, poukázat na specifické
problémy ovlivňující úroveň národních systémů sociální ochrany, analyzovat činnost Evropské unie v sociální
oblasti a zaměřit se na řešení otázek v sociální oblasti souvisejících se vstupem ČR do Evropské unie.

Podrobný rozpis tématických okruhů přednášek z daného předmětu je k dispozici v dokumentech katedry. 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Tröster P. a kol.Právo sociálního zabezpečení16.C.H.Beck, Praha20131
Vysokajová M.Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení1Karolinum, Praha20001
Štangová V.Právo a zaměstnání2č.12001K připravenosti ČR ke vstupu do EU v oblasti sociálního zabezpečení, 1
Greber P.-Y.Právo a zaměstnání2č.7-82003Základní principy sociálního zabezpečení v měnícím se světě1
Štangová V. AUC-Iuridica2č.1-22004Evropský model sociálního zabezpečení1



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0441
Název v jazyce výuky Sociální psychologie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Social Psychology
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Jedná se o povinně volitelný předmět, přibližující sociálně psychologické aspekty života společnosti a vztahu
individua k ní. Zvýšená pozornost je věnována především těm otázkám, které mají, ev. mohou mít vztah k právu,
např.  problematice postojů a předsudků, otázkám individuální svobody a jejích hranic atp. Nejen za každým
trestným činem, ale i za každým vydaným zákonem či předpisem se totiž skrývá nezaměnitelná sociálně
psychologické realita, která má celou řadu historických a filosofických souvislostí.
"Lidské bytí je bytím v situacích," říká velký německý existencialista Karl Jaspers. K tomu je nutné dodat, že
člověk nemůže "vystoupit" z jedné situace a současně se neocitnout v situaci další. Ustavičně jsem nějakým
způsobem "situováni", a sociální psychologie se řadí k těm disciplínám, jež přikládají situaci kruciální význam.
Situace určuje, jak bude vypadat lidské jednání, a je relativně malý počet lidí jí dokáže "vzdorovat" natolik, aby si,
jedná-li se o situaci zátěžovou, zcela zachoval tvář. Situace, aniž bychom si toho leckdy byli vědomi, si nás často
přizpůsobí obrazu svému, a my se dopouštíme skutků, jichž bychom se bez nich nedopustili. Z toho pramení celá
řada morálních, a v neposlední řadě právních důsledků. Typickým příkladem je tzv. efekt přihlížejícího, resp.
syndrom Kitty Genoveseové, dotýkající se problematiky neposkytnutí pomoci. V rámci předmětu jsou zkoumány
jak situace "ze života", tak také takové, jež jsou v sociální psychologii simulovány prostřednictvím experimentů.   

Člověk, už proto, že je zoon politikon, je bytost (relativně) snadno ovlivnitelná. Ovlivňováni jsme především
svými sociálními skupinami, ale také společenským klimatem, idejemi atd. Velká pozornost bude tudíž věnována
mezilidským vztahům na pozadí skupinového života a v neposlední řadě psychologii davu. Inspirací k těmto a
dalším tématům není pouze psychologie a právo, ale také kulturní antropologie, filosofie a sociologie. 

Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní, její součástí je debata nad úvahou, kterou studenti odevzdají při posledních přednáškách.
Sylabus

 
Jedná se o povinně volitelný předmět, přibližující sociálně psychologické aspekty života společnosti a vztahu
individua k ní. Zvýšená pozornost je věnována především těm otázkám, které mají, ev. mohou mít vztah k právu,
např.  problematice postojů a předsudků, otázkám individuální svobody a jejích hranic atp. Nejen za každým
trestným činem, ale i za každým vydaným zákonem či předpisem se totiž skrývá nezaměnitelná sociálně
psychologické realita, která má celou řadu historických a filosofických souvislostí.
"Lidské bytí je bytím v situacích," říká velký německý existencialista Karl Jaspers. K tomu je nutné dodat, že
člověk nemůže "vystoupit" z jedné situace a současně se neocitnout v situaci další. Ustavičně jsem nějakým
způsobem "situováni", a sociální psychologie se řadí k těm disciplínám, jež přikládají situaci kruciální význam.
Situace určuje, jak bude vypadat lidské jednání, a je relativně malý počet lidí jí dokáže "vzdorovat" natolik, aby si,
jedná-li se o situaci zátěžovou, zcela zachoval tvář. Situace, aniž bychom si toho leckdy byli vědomi, si nás často
přizpůsobí obrazu svému, a my se dopouštíme skutků, jichž bychom se bez nich nedopustili. Z toho pramení celá
řada morálních, a v neposlední řadě právních důsledků. Typickým příkladem je tzv. efekt přihlížejícího, resp.
syndrom Kitty Genoveseové, dotýkající se problematiky neposkytnutí pomoci. V rámci předmětu jsou zkoumány
jak situace "ze života", tak také takové, jež jsou v sociální psychologii simulovány prostřednictvím experimentů. 
  
Člověk, už proto, že je zoon politikon, je bytost (relativně) snadno ovlivnitelná. Ovlivňováni jsme především
svými sociálními skupinami, ale také společenským klimatem, idejemi atd. Velká pozornost bude tudíž věnována
mezilidským vztahům na pozadí skupinového života a v neposlední řadě psychologii davu. Inspirací k těmto a
dalším tématům není pouze psychologie a právo, ale také kulturní antropologie, filosofie a sociologie.



Výuka probíhá formou přednášek, o vybraných tématech lze vést diskusi. Zkouška je ústní, její součástí je debata
nad úvahou, kterou studenti odevzdají při posledních přednáškách.
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kosek, JanČlověk je tvor (ne)společenský11
Ortega y Gasset, JoséVzpoura davů12
Fromm, ErichStrach ze svobody12
Gustave Le BonPsychologie davu12
Sigmund, FreudO člověku a kultuře12
Jung, Carl GustavAnalytická psychologie12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0451
Název v jazyce výuky Soudní lékařství
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Forensic Medicine
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

Prerekvizity Trestní právo I (HP0761)
Trestní právo II (HP0762)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět obsahuje základní informace o oboru soudního lékařství, které jsou potřebné pro právníky (zejména pro
soudce, státní zástupce, advokáty, policejní specialisty). Pojednává zejména o příčinách násilné smrti a druzích
násilného ublížení na zdraví. Větší pozornost věnuje spolupráci právníka se soudním lékařem, účasti soudního
lékaře při ohledání těla a ohledání místa činu a soudně lékařskému znaleckému posudku. Orientačně jsou
rozebrány metody zkoumání drog, alkoholu a jedů. Stručně je zmíněna organizace soudně znalecké služby
a problémy využití zdravotnické dokumentace v trestním řízení.
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky - Soudní lékařství:  1. a) Koncepce soudně lékařské služby b) Dopravní úrazy 2. a)
Zdravotnická dokumentace a trestní řízení b) Sečné rány 3. a) Lékař - znalec b) Bodné a řezné rány 4. a) Lékař -
svědek b) Střelné rány 5. a) Popálení a opaření b) Soudně lékařský posudek 6. a) Sdělení o zdravotním stavu b)
Zmrznutí, prochlazení 7. a) Druhy pitev b) Elektrický proud 8. a) Posmrtné změny b) Otravy kyselinami a
alkáliemi 9. a) Prohlídka místa činu b) Oxid uhelnatý 10. a) Nálezy na místě činu při vraždě b) Kyanidy 11. a)
Nálezy na místě činu při sebevraždě b) Morfin a další návykové látky 12. a) Zjišťování identity b) Alkohol 13. a)
Identifikace částí mrtvoly b) Udušení 14. a) Vitální reakce b) Oběšení 15. a) Příčiny násilné smrti b) Uškrcení 16.
a) Poranění tupým předmětem b) Zardoušení 17. a) Poranění hlavy b) Udávení 18. a) Poranění obličeje b) Utopení
19. a) Pád s výše b) Soudně lékařský nález při znásilnění 20. a) Ublížení na zdraví b) Vražda novorozeného dítěte
matkou
Sylabus

 
Výběrový jednosemestrální předmět vyučovaný formou přednášek, zakončený zkouškou.
 
Předmět seznamuje posluchače práv se soudním lékařstvím jako aplikovanou vědní disciplínou, přispívající
k účinnému potírání trestné činnosti tím, že poskytuje orgánům činným v trestním řízení a znalcům speciální
lékařské poznatky.
 
Rozsah výuky neumožňuje vyčerpat celý obsah soudního lékařství. Výuka je proto zaměřena na základy oboru
a na zprostředkování takových lékařských poznatků, které jsou zvlášť důležité pro právníky, kteří budou pracovat
jako soudci, státní zástupci, advokáti nebo policejní specialisté.
 
Ve výuce jsou zařazeny četné příklady ze soudně lékařské praxe a pracuje se s názornými didaktickými materiály.
Studenti mají možnost zúčastnit se pitvy na Ústavu soudního lékařství.
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Strejc, PřemyslSoudní lékařství pro právníky1C. H. Beck, Praha 20001



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0461
Název v jazyce výuky Soudní psychiatrie a soudní sexuologie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Forensic Psychiatry and Forensic Sexuology
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prerekvizity Trestní právo I (HP0761)

Trestní právo II (HP0762)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V soudně psychiatrické části předmětu se studenti seznamují s nejdůležitějšími právně významnými duševními
poruchami, s nimiž se ve své budoucí právní praxi mohou setkat, jako jsou organicky podmíněné psychické
poruchy, poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, schizofrenie, afektivní poruchy a další. V části o
soudní sexuologii je obsažen výklad o poruchách tělesného pohlavního vývoje a zejména o sexuálních deviacích,
jejich druzích, diagnóze, léčbě a o jejich právním a bezpečnostním významu. Důležité jsou partie o spolupráci
soudního psychiatra a sexuologa s právníkem a o vymezení předmětu expertizy. Z hlediska hodnocení znaleckého
posudku je přínosná informace o vyšetřovacích metodách v soudní psychiatrii a sexuologii.
Požadavky ke zkoušce

Otázky ze soudní psychiatrie:   1. Akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, poruchy při/působeni.
2. Neurotické stavy - fobické a jiné úzkostné-poruchy, neurastenie. depersonalisace 3. Disociativní a
somatoformní poruchy 4. Vazbová psychóza, pseudodemence, Ganserův syndrom 5. Depresivní syndrom,
reaktivní deprese, rekurentní (periodická) deprese. 6. Bipolární afektivní porucha, manická fáze. 7. Generační
psychické změny a poruchy (puberta, menstruace, porod, šestinedělí, klimakterium, involuce, stáří) 8. Syndrom
demence, amnestický syndrom 9. Psychické změny při organickém postižení mozku (nádory, infekce, otravy,
úrazy) - forenzní význam. 10. Vaskulární (arteriosklerotická) demence - forenzně významné projevy a komplikace
11. Alzheimerova choroba - klinické formy s časným a pozdním začátkem 12. Mentální retardace 13. Mrákotný
stav, epilepsie 14. Delirium 15. Schizofrenie - základní projevy á klinické formy, forenzní význam 16. Trvalé
poruchy s bludy (paranoický vývoj, paranoia) 17. Specifické poruchy osobnosti - obecná charakteristika 18.
Specifická porucha osobnosti paranoidní, schizoidní, histrionská 19. Specifická porucha osobnosti disociální -
kriminalita, posuzováni 20. Kombinace duševních poruch 21. Alkohol - prostá, komplikovaná a patička
podnapilost. alkoholemie 22. Alkoholismus - vývoj, klinické formy (škodlivé užívání, závislost) 23. Alkoholismus
- povahové změny, psychotické komplikace 24. Alkoholismus-léčení 25. Nealkoholové psychoaktivní látky -
přehled, charakteristika závislosti 26. Opioidy - akutní intoxikace, závislost, posuzování 27. Psychostimulancia -
akutní intoxikace, závislost, posuzování 28. Kanabinoidy, halucinogeny, organická rozpustidla - akutní
intoxikace, závislost, posuzování  29. Závislost na psychoaktivních látkách (kromě alkoholu) Léčebné možnosti.
posuzovaní 30. Ochranné léčení u psychických poruch 31. Návykové a impulzivní stavy - 32. Specifická etnická
kriminalita, zvláštnosti posuzování 33. Simulace, agravace, bagatelisace, disimulace 34. Náležitosti a forma
znaleckého posudku 35. Znalec psycholog - možnosti psychologického vyšetření, vyšetřovací metody 36. Důvody
vyžádání znaleckého posudku z oboru psychiatrie 37. Znalecká problematika svěřování dětí do péče. Syndrom
týraného dítěte 38. Vyšetřovací spis - získávání informací, interpretace 39. Forenzní pedopsychiatrie (poruchy
chování, šikana, vandalismus a j.) 40. Přístrojové a laboratorní vyšetřovací metody, znalci konsultanti z jiných
oborů  Povinná literatura: Pavlovský, P.: Soudní psychiatrie pro právníky. Praha, Karolinum 2010  Otázky ze
soudní sexuologie:  1. Obor sexuologie a kompetence ke zpracování znaleckých posudků v oboru 2. Co je
sexuální deviace 3. Sexuálně deviantní chování nedeviantů 4. Falometrické vyšetřovací metody, jejich
diagnostický význam 5. Sexuální deviace v objektu 6. Sexuální deviace v aktivitě 7. Transsexualismus a změna
pohlaví 8. Homosexualita 9. Transvestismus 10. Pedofilie 11. Gerontofilie 12. Incest 13. Fetišismus 14. Nekrofilie
15. Exhibicionismus 16. Sadomasochismus 17. Patologická sexuální agresivita 18. Atypická expozice genitálu 19.
Pyromanie jako sexuální deviace 20. Kombinované sexuální deviace 21. Ochranná léčba sexuologická a její
účinnost 22. Kastrace sexuálních deviantů 23. Sexuální nesoulad 24. Role neporuchového partnera při vzniku a
léčbě sexuálních disfunkcí 25. Andrologické vyšetření a jeho hodnota v paternitních sporech
Povinná literatura:
Brzek Antonín: Sexuologie pro právníky. Praha, Karolinum 2001



Sylabus

 
Výběrový jednosemestrální předmět vyučovaný formou přednášek, zakončený zkouškou.
 
Předmět seznamuje posluchače práv se soudní psychiatrií a soudní sexuologií jako aplikovanými vědními
disciplínami, přispívajícími ke správné aplikaci práva tím, že poskytují právníkům speciální lékařské poznatky.
 
Rozsah výuky neumožňuje vyčerpat celý obsah soudní psychiatrie a soudní sexuologie. Výuka je proto zaměřena
na základy oborů a na zprostředkování takových lékařských poznatků, které jsou zvlášť důležité pro absolventy
práv, kteří budou pracovat jako soudci, státní zástupci, advokáti nebo policejní specialisté.
 
Ve výuce jsou zařazeny četné příklady ze soudní praxe.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Pavlovský, Pavel:Soudní psychiatrie pro právníky1Praha, Karolinum 20101
Brzek, Antonín: Sexuologie pro právníky1Praha, Karolinum 20011
Pavel Pavlovský Soudní psychiatrie a psychologie1Grada, Praha 20122



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0471
Název v jazyce výuky Soudní psychologie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Forensic Psychology
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo I (HP0761)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základními psychologickými poznatky o motivaci trestné činnosti, o kognitivních
a emocionálních charakteristikách různých typů pachatelů, o jejich reakcích na obvinění. Student získá rovněž
poznatky o deliktově specifických modelech kriminální osobnosti. Dále soudní psychologie prezentuje
psychologické poznatky o obětech trestných činů a zásadách komunikace s obětí v průběhu trestního řízení.
Objasňuje možnosti využívání psychologie při vyšetřování trestných činů  v tématech psychologické profilování
neznámého pachatele, psychologie výslechu, orientační odhad osobnosti vyslýchaného, posuzování věrohodnosti
výpovědi, rozpoznávání lži, psychologické základy fyziodetekce, psychologické aspekty soudcovského
rozhodování.
Požadavky ke zkoušce

Zkušební okruhy pro předmět " Soudní  psychologie"      2009/2010  
1.      Forenzní psychologie - předmět, metody, hlavní tematické okruhy
2.      Vývoj forenzní psychologie
3.      Psychologické přístupy ke zkoumání osobnosti pachatele
4.      Psychologické teorie o zdrojích kriminálního jednání
5.      Nebezpečnost pachatele
6.      Viktmologie/ psychologie oběti
7.      Procesy viktimizace
8.       Stalking
9.      Domácí násilí
10.   Sexuální zneužívání
11.   Soudně znalecká psychologická činnost
12.   Psychologické profilování, forenzní psycholingvistika
13.   Věrohodnost obecná a specifická 
14.   Psychologie výslechu
15.   Forenzně psychologická charakteristika vybraného deliktu
16.   Forenzní význam základních skupin duševních poruch
17.   Zkoumání motivace trestného činu -  kriminální motivace
18.   Psychologická charakteristika pachatelů násilné trestné činnosti
19.   Psychologická charakteristika pachatelů hospodářské a finanční kriminality
20.   Psychologická charakteristika pachatelů sexuálních deliktů
21.   Predikce ve forenzní psychologii (nebezpečnost pachatele, hodnocení hrozby)
22.   Využívání psychologie při vyšetřování trestné činnosti (konzultační činnost)
23.   Dopad trestného činu na oběť
24.   Posttraumatická stresová porucha - PTSD, viktimizace a traumatizace
25.   Aktuální fenomény agrese - "amokové" zločiny
26.   Hate crimes   
27.  Fyziodetekce
28.  Psychologie výpovědi
29.  Psychologie výslechu dětí
30.   Postupy zaměřené na "osvěžování" paměti
31.   Syndrom falešné viktimizace
32.   Zásady jednání s obětí trestného činu
33.   Mladistvý pachatel (psychologické profily, poznatky vývojové kriminologie)
34.   Reviktimizace a vulnerabilní oběti



35.   Bystander - fenomén (poskytování pomoci v situaci tísně) 
 
Sylabus

Soudní psychologie je povinně volitelný předmět patřící do nabídky
forenzních disciplin na katedře trestního práva. Soudní psychologie je
koncipována jako psychologická aplikace zaměřující se na psychologické jevy
vznikající v procesech uplatňování trestního práva. Obsah předmětu je
koncipován tak, že zdůrazňuje praktickou využitelnost prezentovaných
poznatků, teoretických koncepcí i modelů forenzní psychologie pro právníky
směřující do oblasti trestního práva.
K základním obsahovým komponentům patří následující tématické okruhy:

současná podoba forenzní psychologie jako vědy i služby
psychologie osobnosti aplikovaná na široké spektrum pachatelů, obětí i
svědků trestných činů
psychologické zkoumání kriminální motivace a modely kriminálního jednání
psychologické studium závažných jevů trestné činnosti, jako je např.
kriminální násilí a extrémní podoby agrese, sexuální agrese, násilí
v rodině, tzv. "hate crimes" atd.
psychologické postupy a metody uplatňované při vyšetřování a dokazování
trestných činů. 

Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Čírtková, L., Forenzní psychologie13. vydáníPlzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk20131
Čírtková L., Viktimologie pro forenzní praxi1Praha: Portál20141
Pavel Pavlovský a kol.Soudní psychiatrie a psychologie14.Praha - Grada20122



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0491
Název v jazyce výuky Evropské mezinárodní právo soukromé
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Private International Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I (HP0261)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Evropské mezinárodní právo soukromé je součástí mezinárodního práva soukromého. Předmět se zabývá předpisy
práva Evropské unie, které patří do mezinárodního práva soukromého a evropského soukromého práva, a jejich
vztahem k národnímu právu členských států EU.
Sylabus

 
Typ předmětu: výběrový předmět
Průběh předmětu: výuka předmětu probíhá v letním semestru
Garanti předmětu: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc., Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., JUDr. Petr Čech,
PhD.
Garantující pracoviště: Katedra obchodního práva
Oborové zařazení: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 
Rozsah a průběh výuky:
8. semestr
přednáška 2 hodiny týdně
studijní povinnost – ústní zkouška, 80 % prezence na přednáškách
Zkouškové okruhy se losují, seznam je k dispozici u sekretářky.
 
Garanti výuky v semestru:
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., JUDr. Petr Čech, PhD.
 
Přednášející:
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., JUDr. Petr Čech, PhD., JUDr. Jan
Brodec, Ph.D., JUDr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D., JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
 
Obsah a postavení předmětu:
Evropské mezinárodní právo soukromé je povinně volitelný předmět, tj. patří mezi předměty, z kterých si studenti
musí určitý počet předmětů zvolit. Navazuje na a prohlubuje výuku základního předmětu mezinárodního práva
soukromého a výklad jeho teorie.
Na území členských států EU platí vedle národního práva členského státu také právní předpisy Evropské unie.
Přitom platí, že dojde-li při použití právního předpisu členského státu ke střetu výsledku tohoto použití
s výsledkem použití práva EU, má přednost použití právního předpisu EU. To se týká i právních předpisů
mezinárodního práva soukromého.
 
Obsahem výuky tohoto povinně volitelného předmětu je

podat přehled o formálních pramenech právních předpisů EU,

a)               které jsou obecně závaznými a na území členských států bezprostředně platnými předpisy
mezinárodního práva soukromého, popřípadě kterým i jinak je třeba dát přednost, jestliže výsledek jejich použití
je v rozporu s výsledkem použití předpisu mezinárodního práva soukromého členského státu a právního řádu na
jeho základě použitelného,
b)              které zakládají povinnost členských států úpravou svých národních právních předpisů dosáhnout a



zajistit výsledek, který je těmito předpisy Evropské unie sledován;
 

uspořádat tyto předpisy do přehledného systému, který umožní orientaci v nich;
podat výklad jednotlivých právních předpisů, včetně mezinárodních smluv mezi členskými státy EU, obsahujících
normy mezinárodního práva soukromého, které mají zvláštní význam pro právní praxi, a u ostatních stručný
výklad potřebný pro informaci o jejich obsahu a významu.

 
 
Seznam přednášek:
 
Úvod do evropského mezinárodního práva soukromého                   –            Prof. Pauknerová
                                  
Úvod do evropského smluvního práva                                                    -           JUDr. Čech
 
Prameny evropského mezinárodního práva soukromého a jejich systém
              Vztah evropského práva a mezinárodních smluv                          -    Prof. Pauknerová    
           
Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy a Římská
             úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy            -   Prof. Pauknerová
 
Nařízení Řím II o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy -   Prof. Pauknerová
                                                                                                               
Evropské právo společností                                                             -               JUDr. Čech
                                                                                                                   
Evropské mezinárodní civilní procesní právo I.                                            –  Prof. Růžička
 
Evropské mezinárodní civilní procesní právo II., rozhodčí řízení a EU           -  Prof. Růžička
 
Zvláštnosti výkladu evropského práva, vybraná judikatura SDEU se zvláštním
             zaměřením na mezinárodní insolvenční řízení                                        - JUDr. Brodec
 
Evropské mezinárodní právo rodinné a dědické                                                - JUDr. Pfeiffer
 
Institucionální spolupráce – poznatky z praxe EU   - JUDr. Marta Zavadilová, vedoucí oddělení, Mezinárodní
odbor civilní, Ministerstvo spravedlnosti ČR, a JUDr. Pfeiffer
 
 
 
 
 
Studijní opory

                      

 
 
Evropské mezinárodní právo soukromé - literatura
 
Povinná:
1.      M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání, C.H. Beck Praha 2013.
2.      Dědič J., Čech P., Evropské právo společností, Bova Polygon, Praha 2004.
3.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk,
Plzeň - Brno 2015.
4.      Čech, P.: Vliv principů evropského závazkového práva, resp. společného referenčního rámce na konvergenci
národních obligačních úprav, in Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního
práva na pozadí procesu jejich reforem. Sborník ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult České
republiky a Slovenské republiky ve dnech 6. až 8. února 2007 v Průhonicích u Prahy, Univerzita Karlova v Praze,
Praha, 2007, str. 52 až 59
 



Doporučená:
5.      N. Rozehnalová, J. Valdhans, K. Drličková, T. Kyselovská, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie,
Wolters Kluwer ČR Praha 2013.
 
Evropské mezinárodní právo soukromé - prameny
 
nejvýznamnější nařízení:
-          nařízení Rady č. 44/2001 o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech
občanských a obchodních (tzv. nařízení Brusel I);
-          nařízení EP a Rady č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a
obchodních věcech (přepracované znění, tzv. nařízení Brusel I bis);
-          nařízení Rady č. 2201/2003 o soudní příslušnosti, uznání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve
věcech rodičovské zodpovědnosti (tzv. nařízení Brusel II bis), kterým se ruší dosud platné nařízení č. 1347/2000 o
soudní příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
obou manželů k dětem (tzv. nařízení Brusel II);
-          Nařízení  EP a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech
občanských a obchodních v členských státech EU („doručování písemností“) a o zrušení Nařízení Rady (ES) č.
1348/2000;
-          nařízení Rady č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo
obchodních věcech;
-          nařízení Rady č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
-          nařízení č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky
-          nařízení č. 2137/85/EHS o evropském zájmovém hospodářském sdružení,
-          nařízení č. 40/94/ES o evropské ochranné známce,
-          nařízení č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE)
-          nařízení č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)
-          nařízení č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
-          nařízení EP a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích
-          nařízení EP a Rady (ES) č.  864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (nařízení
Řím II)
-          Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Nařízení Řím I)
-          Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o
spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
-          Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve
věcech rozvodu a rozluky (nařízení Řím III). Česká republika se nařízení neúčastní.
-          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012, o příslušnosti,
rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o
vytvoření evropského dědického osvědčení
-          nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání
ochranných opatření v občanských věcech
-          nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení
o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a
obchodních věcech
-          nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20.5.2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění)
-          nařízení EP a Rady (EU) 2015/2421 z 16.12.2015, kterým se mění nařízení č. 861/2007, kterým se zavádí
evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o
evropském platebním rozkazu.
-          nařízení Rady (EU) č. 2016/1103 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného
práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství
-          nařízení Rady (EU) č. 2016/1104 provádějící posílenou spolupráci v oblasti příslušnosti, rozhodného
práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Česká
republika se obou nařízení účastní.
-          nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na
předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 2014/2012.
 
vybrané směrnice, obsahující kolizní normy a mezinárodní civilní procesní normy:
-        první směrnice o jiném než životním pojištění č.  73/239/EHS, druhá směrnice o jiném než životním
pojištění č. 88/357/EHS a třetí směrnice o jiném než  životním pojištění č. 92/49/EHS 
-        Druhá směrnice č. 77/91/EHS o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a
třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při
zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení
rovnocennosti těchto opatření
-        Třetí směrnice č. 78/855 založená na čl. 54 odst. 3 písm. g)  smlouvy, o fúzích akciových společností
-        Sedmá směrnice č. 83/349 o konsolidovaných účetních závěrkách
-        Jedenáctá směrnice č. 89/666 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami
společností řídících se právem jiného členského státu
-        směrnice č. 87/54 o právní ochraně topografií polovodičových výrobků
-        směrnice č. 93/13/EHS o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách



-        směrnice č.  89/117/EHS o povinnostech poboček usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a
finančními institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o zveřejňování ročních účetních
dokladů.
-        směrnice č. 93/7/EHS o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
-        směrnice č. 94/47/ES o některých aspektech timesharingu
-        směrnice č.  96/9/ES o právní ochraně databází
-        směrnice č. 96/71/ES o ochraně vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb
-        směrnice č. 97/7/ES o ochraně spotřebitele při uzavírání distančních kontraktů
-        směrnice č. 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů
-        směrnice č. 99/44/ES o koupi spotřebního zboží
-        směrnice č. 2000/31/ES o elektronickém obchodu
-            směrnice č. 2002/83/ES o životním pojištění
-            směrnice č. 2002/74/ES o ochraně zaměstnance při platební nezpůsobilosti zaměstnavatele, která zavádí
ustanovení pro přeshraniční případy (novela původní směrnice č. 80/987/EHS)
-            směrnice č. 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení
zaměstnanců
-            směrnice č. 2004/25/ES o nabídkách převzetí.
-         směrnice č. 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností
-         směrnice č. 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění
-          směrnice č. 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku
-          směrnice č. 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven
-          směrnice č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
-              směrnice č. 2003/8/ES o zpřístupnění spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních
společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech
-            směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu
-            směrnice č. 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech
-            směrnice č.  2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném
užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně
-            směrnice č. 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů
-            směrnice č. 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu vozidel a kontrole
povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
-            směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů
-            směrnice č. 2012/30/EU o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a
třetích osob vyžadována v členských státech od společností
-            směrnice č. 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách
a souvisejících zprávách některých forem podniků
-            směrnice č. 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad
úvěrovými institucemi a investičními podniky
 
Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, ÚV z 30.12.2005, C 334/1, č. 64/2006 Sb.m.s.
Luganská úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech,
ÚV z 21.12.2007, L 339
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Výběrový předmět Evropské mezinárodní právo soukromé 
zkouškové otázky
 
 
1. Evropské mezinárodní právo soukromé – pojem, prameny, vnější kompetence EU 
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo      
 
 
2. Evropské smluvní právo se zvláštním zaměřením na obchodní vztahy 
Relevantní unijní předpisy    
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské mezinárodní civilní procesní  právo      
 
 
3. Prameny evropského mezinárodního práva soukromého a jejich systém
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo    
 



4.  Vztah evropského práva a mezinárodních smluv                       
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské mezinárodní civilní procesní právo    
 
            
5. Evropské mezinárodní právo společností a judikatura SDEU
vyberte si jeden právní předpis EU, významný pro evropské kolizní právo, a podejte jeho stručnou charakteristiku
 
 
6. Nařízení Brusel I bis a Brusel I – obecná charakteristika, určování příslušnosti
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo  
 
 
7.  Nařízení Brusel II bis – obecná charakteristika, určování příslušnosti                       
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo  
 
 
8. Nařízení Řím I a Římská úmluva o právu použitelném na smluvní závazky                      
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské mezinárodní civilní procesní právo      
 
 
8. Nařízení Řím II o právu použitelném na mimosmluvní závazky
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské mezinárodní civilní procesní právo      
 
 
9. Zvláštnosti výkladu evropského práva, vybraná judikatura SDEU 
vyberte si jeden právní předpis EU, významný pro evropské (mezinárodní) soukromé právo, a podejte jeho
stručnou charakteristiku
 
 
10. Evropské mezinárodní civilní právo procesní – Nařízení o úpadkovém řízení, Nařízení o EPR a EET 
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské kolizní právo      
 
 
11. Rozhodčí řízení a EU
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo   
 
  
12. Evropské mezinárodní právo rodinné
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo     
 
 
13. Evropské mezinárodní právo dědické 
vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo     
 
 
 
 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0521
Název v jazyce výuky Účetnictví pro právníky
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Book-keeping for lawyers
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Ing. Eva Chmátalová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem studia předmětu Účetnictví pro právníky je seznámit studenty s významem účetnictví od historického
kontextu k otázkám současnosti a poskytnout jim možnost poznat základní problematiku účetnictví s ohledem na
potřeby právníků. 
Studenti se v rámci předmětu seznámí zejména s následujícími základními pojmy a jejich významem: IAS, IFRS,
GAAP, bilanční princip, soustava účtů, podvojnost a souvztažnost, syntetické a analytické účty, inventarizace,
oceňování, náklady a výnosy, výsledek hospodaření, účetnictví finanční a manažerské, obecně uznávané účetní
zásady, dlouhodobý majetek, zásoby, finanční účty, účty závazků a pohledávek, kapitálové účty, účty nákladů a
výnosů, závěrkové účty, účetní uzávěrka a účetní závěrka, interpretace účetních výkazů.
Sylabus

Předmět Účetnictví pro právníky zahrnuje tato témata:
- Legislativní rámec účetnictví v ČR a ve světě. 
- Předmět účetnictví. Význam a funkce. Aktiva a pasiva.             
- Metodické prvky účetnictví. Účet, účetní knihy. Dokumentace. Inventarizace. Oceňování aktiv a závazků.
- Koloběh majetku v soustavě účtů. Náklady a výnosy.
- Finanční účetnictví podnikatelů. Manažerské účetnictví.          
- Dlouhodobý majetek.               
- Zásoby.            
- Finanční účty a zúčtovací vztahy.          
- Základní kapitál. Vlastní a cizí zdroje.  
- Náklady a výnosy.       
- Účetní uzávěrka. Zjišťování výsledku hospodaření.     
- Účetní závěrka. Účetní výkazy.
Studijní opory

Základní literatura:
1. CHMÁTALOVÁ, Eva. Účetnictví pro právníky I. Praha, 2010 – 2014. Skripta dostupná z webových stránek
katedry finančního práva a finanční vědy.
2. KOVANICOVÁ, Dana. ABECEDA účetních znalostí pro každého. Praha: BOVA POLYGON, 2012, 440 s.
ISBN 978-80-7273-169-5.
3. KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. Jednoduché účetnictví. Praha: Anag, 2016, 240 s. ISBN
978-80-7554-000-3.
Ostatní literatura:
1. ROUBÍČKOVÁ, Jaroslava a Jiří PELÁK, kolektiv autorů. Účetnictví I. Sbírka příkladů a úloh k procvičení.
Praha: Oeconomica. 2016, 102 s. ISBN 978-80-245-2128-2.
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
2. vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů
3. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0522
Název v jazyce výuky Účetní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Book-keeping law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant  
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět Účetní právo navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o daňovém právu v rámci předmětu
Finanční právo II. 
Účetní právo je specifickou oblastí finančního práva. Předmět se zabývá jednak specifickými prameny
upravujícími účetní právo jako takové, jednak vazbami účetního práva na ostatní oblasti práva, a to jak veřejné
(daňové i trestní), tak i soukromé (občanské, obchodní i pracovní). Součástí předmětu jsou i vazby na právo
Evropské unie v oblasti účetnictví.
Součástí kurzu je i relevantní judikatura českých soudů, zejména Nejvyššího správního soudu ČR.

Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.      Zkouška z předmětu Účetní právo je samostatnou formou kontroly studia předmětu Účetní právo v letním
semestru. 
2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Účetní právo získá student 3 kredity.
3.      Zkouška z předmětu Účetní právo je ústní.
Ústní zkouška
4.      Zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.
5.      Předmětem zkoušky jsou témata obsažená v publikaci Účetnictví ve světle judikatury (Bárková, Heřmanová,
Mauricová, 2016) a témata přednášená na přednáškách v letním semestru.
6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.
7.     Max. 40 bodů z celkového hodnocení lze získat již v průběhu semestru:

20 bodů za prezentaci vybraného judikátu vztahujícího se k problematice kurzu

20 bodů za docházku.

Při ústní zkoušce si student vylosuje 4 otázky (z předem známého seznamu). Každá otázkabude hodnocena max.
15 body. 
 
Hodnocení zkoušky
11.   Zkouška je hodnocena takto
 

Počet bodů

Klasifikace



100-91

výborně

90-71

velmi dobře

70-51

dobře

50-0

neprospěl/a

 
Sylabus

Předmět Účetní právo zahrnuje tato témata:
- pojem a struktura účetního práva v České republice, zákon o účetnictví
- právní relevance vyhlášky č. 500/2002 Sb.
- interpretace účetní legislativy: České účetní standardy, interpretace Národní účetní rady
- mezinárodní účetní regulace a české právo
- právní regulace účetních profesí v České republice
- účetní a daňové právo
- trestní právo a účetnictví
- soukromé právo a účetnictví
- kreativní a podvodné účetnictví, forenzní audit.
Studijní opory

Základní literatura:
1.      BÁRKOVÁ, Dana, HEŘMANOVÁ, Andrea, MAURICOVÁ, Ivana. Účetnictví ve světle judikatury. 1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, 184 s. ISBN: 978-80-261-0682-1.
Ostatní literatura:
2.      HÁLEK, Vítězslav. Karuselové obchody. Hradec Králové : 2015, 108 s., ISBN 978-80-260-8316-0 (e-
kniha, PDF formát). Dostupné [online] z: http://halek.info/www/knihy/
3.      CHMELÍK, Jan; BRUNA, Eduard. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. První vydání. 2015. 204 s.
ISBN 978-80-7408-109-5. 
4.      KOCINA, Jan. Daňové trestné činy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 360 s. ISBN
978- 80-7380-442-8. 
5.      MÜLLEROVÁ, Libuše, ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha:
Grada, 2016, 205 s. ISBN 978-80-247-5806-0.
6.      SKÁLOVÁ, Jana a kol. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. 176 s. ISBN 978-80-747-8974-8.
7.      VOLKÁNOVÁ, Zdenka. Podvody v účetnictví firem : jak se jim bránit. Praha : Linde Praha, 2014. ISBN
978-80-7201-945-8.
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1.      zákon č. 563/1991, o účetnictví
2.      vyhláška č. 500/2002 pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví



Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
3.      zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
4.      zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
5.      zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
6.      zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
7.      zákon č.  93/2009 Sb., o auditorech 
8.      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
9.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
10.   zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
11.   vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
12.   zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
13.   zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník
14.   zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
15.   směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních
závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
16.          nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování
mezinárodních účetních standardů



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0523
Název v jazyce výuky Rozpočtové právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Budget Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět Rozpočtové právo navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o veřejných rozpočtech v rámci
předmětu Finanční právo I. 
Vývoj rozpočtu jako institutu a některé ekonomické aspekty (otázky rozpočtové a fiskální politiky) předcházejí
výkladu právních otázek. Rozpočtové právo je v rámci předmětu členěno na část obecnou a část zvláštní s tím, že
v rámci obecné části se výklad zabývá základními otázkami rozpočtového práva jako součásti finančního práva,
pozornost je zaměřena na rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní instituty. Otázky rozebírané v rámci
zvláštní části rozpočtového práva jsou směřovány na výklad rozpočtové soustavy a fondovního hospodaření. 
Předmět dále neopomíjí otázky rozpočtového hospodaření na úrovni Evropské unie a dále aktuální otázky
rozpočtového hospodaření (např. otázky veřejné podpory či rozpočtové odpovědnosti).

Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.      Zkouška z předmětu Rozpočtové právo je samostatnou formou kontroly studia předmětu Rozpočtové právo
v letním semestru.
2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Rozpočtové právo získá student 3 kredity.
3.      Zkouška z předmětu Rozpočtové právo je písemná.
Písemná zkouška
4.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.
5.      Předmětem zkoušky jsou témata obsažená v publikaci Rozpočtové právo (Marková, Boháč, 2007) a témata
přednášená na přednáškách v letním semestru.
6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.
7.      Zkouška se bude konat prostřednictvím systému Moodle v počítačových učebnách na Právnické fakultě.
8.      Časový limit pro zkoušku je 60 minut.
9.      Test se skládá z 6 testových otázek a 2 otázek, na které student volně odpoví.
10.   Za otázky č. 1-6 je možné získat za každou otázku 0, 1, 1,5 nebo 2 body a za otázky č. 7 a 8 za každou
otázku 0 až 3 body. Celkem je možné získat 18 bodů.
Hodnocení zkoušky
11.   Zkouška je hodnocena takto
 

Počet bodů

Klasifikace

18-16,5

výborně



16-13,5

velmi dobře

13-11,5

dobře

11-0

neprospěl/a

Sylabus

Předmět Rozpočtové právo zahrnuje tato témata:
- obecně k rozpočtu
- obecná část rozpočtového práva
- rozpočtová soustava
- obsah veřejných rozpočtů
- fondovní hospodaření a
- rozpočtové hospodaření Evropské unie. 
Studijní opory

Základní literatura:
1.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN
978-80-7179-598-8.
2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013,
s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.
Ostatní literatura:
1.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC,
2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.
2.      RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla)
2.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
2.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole)
3.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
4.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
5.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi (část týkající se Státního fondu kinematografie)
6.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
7.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů
8.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
9.      Smlouva o fungování Evropské unie (vybrané části týkající se rozpočtového hospodaření)
10.   nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002



11.   rozhodnutí Rady č. 2014/335, o systému vlastních zdrojů Evropské unie
12.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
13.   nařízení Rady (EU) č. 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie,
14.   nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
15.   nařízení Rady (EU) č. 2015/1588 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité
kategorie horizontální státní podpory,
16.   nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis
17.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje
18.   vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0526
Název v jazyce výuky Finanční věda a daňová teorie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Financial science and tax theory
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět Finanční věda a daňová teorie navazuje a rozšiřuje výklad o finančním právu v předmětech
Finanční právo I a II, a to zejména o ekonomické souvislosti.
Studenti se seznámí s pojetím finanční vědy, financí a daňové teorie. Pozornost je zaměřena jednak na měnovou
politiku včetně mezinárodních aspektů. Významná část předmětu je věnována oblasti veřejných rozpočtů,
konkrétně veřejným financím, veřejným výdajům a rozpočtové a fiskální politice. Předmět dále neopomíjí otázky
daňové politiky v České republice, a to s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji.
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.      Předmět Finanční věda a daňová teorie je povinně volitelným předmětem.
2.      Zkouška z předmětu Finanční věda a daňová teorie je samostatnou formou kontroly studia předmětu
Finanční věda a daňová teorie v letním semestru.
3.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Finanční věda a daňová teorie získá student 3 kredity.
4.      Zkouška z předmětu Finanční věda a daňová teorie je písemná. Podmínkou je alespoň 50% účast na
přednáškách.
Písemná zkouška
5.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.
6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.
7.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 60 minut.
8.      Písemná zkouška se skládá z 10 testových otázek (otázky č. 1 až 10) a 5 otázek, na které student volně
odpoví (otázky č. 11 až 15).
9.      Za písemnou zkoušku lze získat maximálně 100 bodů.
10.   Za otázky č. 1 až 10 je možné získat 0 až 5 bodů, za otázky č. 11 až 15 je možné získat 0 až 10 bodů.
11.   U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se
označují křížkem.
Docházka a aktivita
12.   Za docházku a aktivitu na přednáškách lze získat až 10 bodů.
Hodnocení zkoušky
13.   Celkem je možné získat 110 bodů (100 bodů za písemnou zkoušku, 10 za docházku a aktivitu).
14.   Zkouška je hodnocena takto
 

Počet bodů

Klasifikace

110-90



výborně

89-75

velmi dobře

74-60

dobře

59-0

neprospěl/a

 
Sylabus

Předmět Finanční věda a daňová teorie zahrnuje tato témata:- úvod do finanční vědy a financí- měnová politika-
mezinárodní finance- péče o finanční stabilitu- veřejné finance- daňová teorie- rozpočtová a fiskální politika-
veřejné výdaje- fiskální nerovnováha- daňová politika.
Studijní opory

Základní literatura:
1.      REVENDA Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, Praha 2012, 5. Aktualizované vydání,
ISBN 978-80-7261-240-6, kapitoly: 1. Peníze, 9. Centrální banka, 14. Měnová politika a 15. Měnový kurs a
kursová politika
2.      OCHRANA F., PAVEL J., VÍTEK L. a kol.: Veřejný sektor a veřejné finance. Praha: Grada 2010, ISBN
978-80-247-32-28-2, vybrané kapitoly: (1-3,5-6,8-10,13)
3.      HAMERNÍKOVÁ B., MAAYTOVÁ A.: Veřejné finance. Wolters Kluwer, 2010, ISBN
978-80-7357-497-0, vybrané kapitoly: (1-4,6-7,12).
Ostatní literatura:
1.      JAKUBÍK P., HEŘMÁNEK J.: Vývoj kreditního rizika a zátěžové testování bankovního sektoru v ČR,
dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita /zpravy_fs/
fs_2006/FS_2006_clanek_1.pd.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0527
Název v jazyce výuky Daňové právo procesní
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Tax procedure
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět Daňové právo procesní navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o daňovém právu v rámci
předmětu Finanční právo II. 
Výuka je zaměřena na oblast daňového práva procesního a jeho legislativního zakotvení v právním řádu České
republiky, a to jak z pohledu de lege lata, tak i z pohledu de lege ferenda. Cílem je nejenom rozšíření znalosti z
této právní oblasti, ale také osvojení si kritického a zároveň konstruktivního pohledu na platnou právní úpravu.
Klíčovým právním předpisem je v tomto ohledu daňový řád. 
Pro výuku předmětu je předpokládána základní znalost finančního práva, teorie práva, správního práva a
ústavního práva. Předmět je vyučován formou přednášek, které jsou věnovány hlubšímu porozumění konkrétní
problematiky s akcentem na příklady z praxe a práci s judikaturou.

Sylabus

Předmět Daňové právo procesní zahrnuje tato témata:
- obecná část daňového práva procesního
- charakter a zásady daňového řízení
- komunikace při správě daní                   
- řízení a postupy při správě daní                            
- registrace a nalézací řízení a                   
- prostředky ochrany v daňovém právu procesním
Studijní opory

Základní literatura:
1. BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6. upravené vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.
2. BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s.
332. ISBN 978-80-7478-045-5.
3. Prezentace z přednášek.
Ostatní literatura:
1. BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář.I. – III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN
978-80-7357-564-9.
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
2. zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
3. zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1. vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
2. vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách
3. vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci
mezinárodní spolupráce při správě daní
4. vyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v
rámci mezinárodní spolupráce při správě daní



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0541
Název v jazyce výuky Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Selected Chapters from the History of Economic Thinking
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět seznamuje s vývojem nejvýznamnějších světových ekonomických teorií a myšlenek od starověku až
k současným ekonomickým teoriím. Částečně se věnuje i českému ekonomickému myšlení od počátků až do roku
1948.
Požadavky ke zkoušce

studijní povinnost - ústní zkouška, losují se celkem 2 otázky (1 světové myšlení + 1 české myšlení)  
Sylabus

 
Jedná se nikoli o právní předmět, ale o výběrový ekonomický předmět, který má studentům napomoci chápat
vývoj nejdůležitějších ekonomických škol a jejich institutů tak, aby při souběžné výuce obligatorního předmětu
teorie národního hospodářství přesně dokázali odlišovat jednotlivé pojmy a měli o nich historické povědomí.
Každá vědecká disciplína má svou historickou genezi, která se odráží v příbuzných disciplínách a utváří i soudobý
vývoj.
 
Důraz je kladen na evropské tradice klasické ekonomie, školy mezního užitku, evropskou a anglosaskou
neoklasiku, německou historickou školu, keynesiánství, institucionalismus a soudobé neokonzervativní teorie
včetně monetarismu, tedy na základy tvořící soudobou ekonomii hlavního proudu.
 
Vzhledem k tomu, že teorie národního hospodářství je ve svém historickém vývoji institucionálně i osobnostně
spjata s pražskou právnickou fakultou, předmět se částečně věnuje i českému ekonomickému myšlení.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Brožová D.,Malé dějiny ekonomického myšlení1Praha, VŠE20041
Vencovský, F.Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 19481Brno MU19971
Kvasničková, A. a kol.Dějiny ekonomického myšlení1Praha, Rego19992
Holman, R. a kol.Dějiny ekonomického myšlení1Praha: C.H.Beck1999 (a další vydání2
Bažantová I.Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení1Praha, Prospektum20022



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0551
Název v jazyce výuky Vybrané otázky kapitálového trhu
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Selected Issues of Capital Markets
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět, resp. výběrový předmět je koncipován jako mezioborový a je zaměřen především na
vybraná témata z finanční ekonomie a práva kapitálových trhů. Cílem předmětu je, aby studenti získali nejenom
znalosti z financí a práva, ale i konkrétní poznatky z burzovní praxe, proto v rámci výuky působí i odborníci z
praxe (externí učitelé katedry).  

 
Požadavky ke zkoušce

Zkouška má ústní formu a skládá se ze dvou otázek, příčemž jedna je z teorie a druhá je zaměřená spíše na oblast
praxe i aplikace teorie. Přemětem zkoušky jsou témata přednášena v letním semestru a znalost povinné literatury
(viz. výše)
Sylabus

Témata přednášek:
1.      Finanční trh a finanční systém – charakteristika, funkce, regulace a dohled
2.      Investování na kapitálových trzích
3.      Základy práva kapitálového trhu
4.      Aktuální otázky práva kapitálových trhů
5.      Podstata, vznik a vývoj burzovnictví
6.      Obchodování s cennými papíry na BCPP
7.      Vypořádání obchodů s cennými papíry
8.      Obchodování s komoditami a komoditní burzovnictví v ČR
9.      Systém regulace a dozoru v ČR
10.  Právní a ekonomické aspekty IPO na kapitálovém trhu
11.  Fúze a akvizice
12.  Kolektivní investování
13.  Globalizace kapitálových trhů a důsledky finanční krize v letech 2007 až 2009
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Rejnuš, O.Finanční trhy1Grada Publishing2014(vybrané kapitoly)1
ÚZ č. 975 Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy1Praha, Sagit20151
Seknička, P.Nová burzovní pravidla obchodování na BCCP, a.s. In: Obchodní právo, 5/2015, s. 167-17411
Mazanec, L. - Senička, P.: Primární veřejná nabídka akcií. In: Obchodní právo, 7-8-/2015, s. 248-26111
Bakeš, M. - Karfíková, M. - Kotáb, P. - Marková, H. a kol.Finanční právo1Praha: C.H.Beck20122
Dědič, J.Burza cenných papírů a komoditní burza1Praha, Prospektrum19922
Graham, B.Inteligentní investor1Praha, Grada Publishing2
Husták, Z. - Šovar, J. - Franěk, M. - Smutný, A. - Cetlová, K. -Doležalová, D: Zákon o podnikání na kapitálovém
trhu - komentář1Praha: C.H.Beck20122
Chalupa, I. - Reitman, D.Cenné papíry, Základy soukromého práva IV.1Praha: C.H.Beck20142
Jánošíková, P. - Mrkývka, P. - Tomažič, I. a kol.Finanční a daňové právo1Plzeň, Aleš Čeněk20092
Kohout, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí1Praha 2008Grada Publishing20142
Kohout, P.Finance po krizi1Praha, Grada Publishing20142
Kotásek, J. - Pihera, V. - Pokorná, J. - Vítek, J.Právo cenných papírů1Praha: C.H.Beck20142
Musílek, P.Trhy cenných papírů1Praha Ekopess20112



Nývltová, R. - Režňáková, M.Mezinárodní kapitálové trhy1Praha 2007, Grada Publishing2
Pavlát V.Globální finanční trhy1Praha VŠFS EUPRESS20132
Poláh, J.Peněžní a kapitálové trhy1Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně20072
Seknička, P.Vybrané otázky kapitálových trhů1Praha, PF UK v Praze20032
Rose, P. S.Peněžní a kapitálové trhy1Praha , Victoria Publishing19952
Siegel, J.Investice do akcií - běh na dlouho trať1Praha, Grada Publishing2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0561
Název v jazyce výuky Vybrané kapitoly z amerických právních dějin
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Selected Chapters from the American Legal History
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Radim Seltenreich
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se zabývá klíčovými událostmi amerických právních dějin, když jeho předností je možnost studentů
seznámit se přímo se zněním rozhodujících pramenných materiálů.
Sylabus

Předmět "Vybrané problémy z amerických právních dějin" je vyučován jako jednosemestrální vždy v zimním
semestru. Jeho cílem je seznámit studenty detailněji s rozhodujícími událostmi amerických právních dějin (viz
nástin obsahu přednášek), když předností kurzu je na rozdíl od "klasických přednášek" přímá práce s pramennými
materiály (obsažené v českém překladu v učebnici - Kuklík, Seltenreich - Dějiny angoamerického práva, nakl.
LINDE, Praha 2007).
Jejich domácí příprava je potom základem diskuze přímo v hodině kurzu, která by tak měla umožnit i lepší
pochopení teorie, jejímuž porozumění má dále napomoci také učitelův výklad. Tato interaktivní metoda výuky tak
umožňuje plné zapojení studentů do výuky, podporuje rozvoj jejich řečnických a analytických schopností. 
Předmět je výběrový v rámci výuky katedry právních dějin.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kuklík, Jan, Seltenreich, RadimDějiny angloamerického práva1Praha20071
J.M.GarveyModern Costitutional Theory: A Reader1St.Paul19912
L.M.FriedmanA history of American Law1New-Yorjk19852



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0651
Název v jazyce výuky Právní dějiny Univerzity Karlovy
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal History of Charles University
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Prerekvizity České a československé právní dějiny I (HP0891)

České a československé právní dějiny II (HP0892)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět v rozsahu jednoho semestru přináší právněhistorický výklad počátků a vývoje pražské 
univerzity od 14. do 20. století. Podle dobových dokumentů podává přehled organizace správy univerzity jako 
celku a právnické fakulty i právnické univerzity speciálně. Připomíná i přední osobnosti učitelů- právníků. 
Požadavky ke zkoušce

Znalost obsahu přednášek, včetně vybraných dokumentů např. o založení univerzity, o vnitřních změnách v
průběhu staletí jejího trvání od středověku do novověku.  Znalost odborného profilu vybraných osobností české
právní vědy spjatých s univerzitou; např.:  Jaromír Čelakovský Emil Ott Bohuš Rieger Alois Zucker  Miroslav
Stieber František Storch  Karel Kadlec August Miřička  Jan Kapras Leopold Heyrovský  Antonín Randa Josef
VančuraVáclav Vaněček    
Sylabus
Tato výběrová disciplína navazuje na povinný předmět České a československé právní dějiny.

Témata:

1)Úvod - prameny a literatura, metodika studia. Periodizace. Partikulární školství církevní a městské.
2)Založení Univerzity, zakládací dokumenty, majetkové zajištění.
3)Vnitřní organizace - orgány Univerzity. Univerzitní statut, studenti a profesoři, koleje.
4)Univerzitní národy. Právnická univerzita. Dekret Kutnohorský.
5)Kališnická Univerzita v době stavovské.
6)Absolutismus na univerzitě po r. 1620. Unijní dekret 1654. Tereziánské a Josefinské reformy. Nejvýznamnější
učitelé.
7)Revoluční hnutí r. 1848 na univerzitě, další vývoj do r. 1880.
8)Rozdělení univerzity r. 1882 a budování české univerzity.
9)Univerzita po vzniku ČSR, Marešův zákon z r. 1920 a vývoj do r. 1939.
10)Osobnosti české právní vědy na UK a UK v letech 1945-1990.
Požadavky k zápisu
Počet studentů omezen na maximálně 80 ze všech ročníků.
Studijní opory
* Literatura:
Povinná:
Antologie české právní vědy, Sborník, Karolinum, Praha 1993
Kolektiv, Dějiny Univerzity Karlovy, I. - IV., Karolinum, Praha, 1995-1998 (vybrané kapitoly)
Vaněček, V., Kapitoly o právních dějinách Karlovy Univerzity, II. vydání, Praha 1946
Doporučená:
Kejř., J., Dějiny pražské právnické univerzity, Karolinum, Praha 1995
Kop, F., Založení Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 1945 
Studie časopisecké:
Historickoprávní a historické studie v odborných časopisech (individuální výběr po dohodě s přednášejícím).



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0661
Název v jazyce výuky Právní režimy mezinárodních prostorů
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Regimes of International Spaces
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět má úzký vztah k povinnému předmětu Mezinárodní právo veřejné. Součástí základního kursu je i právní
režim moře, Antraktidy a kosmického prostoru. Výběrový předmět navazuje a podrobněji rozvíjí základní pojmy
a právní úpravu povinného předmětu. Výuka ve výběrovém předmětu je založena na vybraných tématech v rámci
kterých je srovnávána úprava v jednotlivých mezinárodních prostorech.
Požadavky ke zkoušce

Podmínky zkoušky:  ústní zkouška, studující odpoví na dvě otázky ze seznamu otázek
Seznam otázek :
1)   Pojem práva mezinárodních prostorů a jejich vymezení  
2)   Historický vývoj  ve vztahu k mezinárodním prostorům.
3)   Zákaz přivlastnění mezinárodních prostorů  
4)   Mírové využívání mezinárodních prostorů (z hlediska zakázané činnosti-obecné otázky)
5)  Nevojenské využívání mezinárodních prostorů (základní pojmy)
6)  Právní režim  výlučné ekonomické zóny
7) Právní režim volného  moře (svobody volného moře)  
8) Právní režim kontinentálního šelfu
9) Právní režim mořského dna  za hranicemi národní jurisdikce  
10) Problematika jurisdikce ve vztahu k objektům a osobám v mezinárodních prostorech (obecné otázky)
11) Právní režim využívání nerostných zdrojů z nebeských těles
12) Právní režim Antarktidy
13) Právní režim mořských polárních oblastí (okolo Antarktidy, Arktida) 
14) Právní režim týkající se lodí a jiných objektů na moři
15) Právní režim objektů v kosmu a v Antarktidě
16) Mírové využívání volného moře a mořského dna (z hlediska zakázané činnosti)
17) Mírové využívání Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles (z hlediska zakázané činnosti)
18) Otázka uplatňování nároků ve vztahu ke kosmickému prostoru a nebeským tělesům
19)  Řešení sporů ve vztahu k moři a k mořskému dnu
20) Řešení sporů ve vztahu k Antarktidě a ke kosmickému prostoru  
 
Sylabus

 
Předmět má úzký vztah k povinnému předmětu Mezinárodní právo veřejné. Součástí základního kursu je i právní
režim moře, Antraktidy a kosmického prostoru. Výběrový předmět navazuje a podrobněji rozvíjí základní pojmy
a právní úpravu povinného předmětu. Výuka ve výběrovém předmětu je založena na vybraných tématech v rámci
kterých je srovnávána úprava v jednotlivých mezinárodních prostorech.
 
Přednášky:
1)   Úvod , pojem práva mezinárodních prostorů    28. 2. 2017        doc. Ondřej  
2)   Vymezení mezinárodních prostorů, historický vývoj  7. 3. 2017   doc. Ondřej
2)   Zákaz přivlastnění mezinárodních prostorů  14. 3. 2017  doc. Ondřej
3)   Mírové využívání mezinárodních prostorů (z hlediska zakázané činnosti) 21. 3. 2017  doc. Ondřej
5)  Nevojenské využívání mezinárodních prostorů (základní pojmy), právní režim moře (volné moře a výlučná
ekonomická zóna)   28. 3. 2017  doc. Ondřej
6) Právní režim mořského dna (kontinentální šelf a mořské dno za hranicemi národní jurisdikce )  4. 4. 2017  doc.
Ondřej



7) Právní režim využívání zdrojů v kosmickém prostoru Mgr. Kravciv   11. 4. 2017
8) Problematika jurisdikce ve vztahu k mezinárodním prostorům 18. 4. 2017 JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
9) Právní režim Antarktidy a mořských polárních oblastí (okolo Antarktidy, Arktida)  25. 4. 2017 doc. Ondřej
10) Právní režim týkající se lodí a jiných objektů, s rovnání s Antarktidou a s kosmickým prostorem 2. 5. 2017
doc. Ondřej
11)  Řešení sporů ve vztahu k moři a k mořskému dnu, srovnání s Antarktidou a  kosmickým prostorem  9. 5.
2017  doc. Ondřej
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Ondřej J, Potočný, M.Obecné mezinárodní právo v dokumentech14.Praha, C.H.Beck20161
ONDŔEJ, J. Právní režimy mořských oblastí.  Srovnání s kosmem a Antarktidou. 1Aleš Čeněk20171



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0691
Název v jazyce výuky Rozhodnutí ve věcech trestních
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Judgments in Criminal Cases
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prerekvizity Trestní právo III (HP0763)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Exkluzivní výběrový předmět určený pro studenty s hlubším zájmem o trestní právo, zejména ty, kteří po
ukončení studia hodlají pracovat v soudnictví, advokacii nebo na státním zastupitelství. Obsahem předmětu jsou
jednak přednášky k vybraným otázkám trestního práva procesního, jednak samostatná činnost posluchačů. Výuka
je doplněna vybranými přednáškami právnických autorit z praxe. Studenti budou mít nejen možnost rozšířit si své
teoretické znalosti, ale budou se učit aplikovat je v praxi (např. práce se spisem, postup v konkrétních trestních
věcech, sepsání obžaloby a rozsudku, simulované soudní řízení).

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je aktivní účast při výuce (zejm. sepsání obžaloby a rozsudku, účast
na simulovaném soudním jednání) a vykonání závěrečné ústní zkoušky. Účast na předmětu vyžaduje časovou
flexibilitu, neboť jeho součástí jsou již zmíněné praktické činnosti přesahující rámec dvou vyučovacích hodin a
například i exkurze do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně.
Požadavky ke zkoušce

Akademický rok 2016/2017
 
Zkouškové otázky z výběrového předmětu
Rozhodnutí   ve  věcech  trestních
 
1.      Pojem tzv. spravedlivého trestního procesu a jeho atributy
2.      Procesní práva obviněného v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách
3.      Základní zásady trestního řízení a jejich význam pro rozhodnutí ve věcech trestních
4.      Právo na obhajobu v trestním řízení - meze trestní obhajoby
5.      Jednání obhájce ve prospěch nebo na újmu klienta
6.      Přípravné řízení  (charakteristika, úkoly,  průběh přípravného řízení ve všech jeho formách, zahájení
trestního stíhání a jeho význam)
7.      Rozhodnutí v přípravném  řízení, zejména postoupení věci, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního
stíhání
8.      Obžaloba, návrh na potrestání
9.      Dohoda o vině a trestu jako typ konsensuálního trestního řízení
10.    Projednání věci v hlavním líčení - průběh hlavního líčení
11.    Podklad pro rozhodnutí v hlavním líčení - jednota a totožnost skutku
12.    Rozhodnutí soudu v hlavním líčení
13.    Rozsudek  v trestních věcech a jeho význam
14.    Náležitosti písemného vyhotovení rozsudku soudu 1. stupně
15.    Trestní příkaz
16.    Rozhodnutí o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích a vydání bezdůvodného obohacení v trestním
řízení
Sylabus

Tento exkluzivní výběrový předmět, který navazuje na výuku předmětu trestní právo, je určen pro studenty
s hlubším zájmem o trestní právo, zejména ty, kteří po ukončení studia hodlají pracovat v soudnictví, advokacii
nebo na státním zastupitelství. Obsahem předmětu jsou jednak přednášky k vybraným otázkám trestního práva
procesního, jednak samostatná činnost posluchačů. Výuka je doplněna vybranými přednáškami právnických
autorit z praxe. V kontextu výuky trestněprávních disciplín tento předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti dosažené
v základním kurzu trestního práva, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.
Studenti si prohlubují především znalosti v oblasti trestního práva procesního. Výuka se věnuje např. otázkám



spravedlivého procesu a práva na obhajobu, jednotlivým stadiím trestního řízení a rozhodnutím v trestních
věcech. Předmět umožňuje poznávat studentům některé praktické stránky výkonu právnických profesí a pomáhá
formovat představu posluchačů o jejich budoucím profesionálním působení. Během výuky také získávají základní
praktické dovednosti a návyky potřebné pro výkon specifických právnických povolání. Studenti učí pracovat
s trestním spisem, sepisují obžalobu a rozsudek na základě reálných případů, zjišťují meze obhajoby v trestních
věcech a seznamují se s technikou hlavního líčení podle českého trestního řádu.
Počet posluchačů je omezen zejména proto, aby bylo možné se věnovat individuálně písemným pracím
posluchačů. Účast na předmětu vyžaduje časovou flexibilitu, neboť jeho součástí jsou již zmíněné praktické
činnosti přesahující rámec dvou vyučovacích hodin a např. exkurze do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence
v Brně.
I když součástí výuky předmětu Rozhodnutí ve věcech trestních je i praktické vypracování základních procesních
rozhodnutí, tj. obžalob a rozsudků, postupová zkouška z předmětu je ústní, protože vypracování bezchybného
procesního rozhodnutí je natolik složitý proces, že je nutné prověřit znalosti posluchačů i formou ústní zkoušky.
Tento předmět – patrně jako jeden z mála na Právnické fakultě – pomáhá také vychovávat posluchače k
samostatnému odbornému ústnímu i písemnému jazykovému projevu.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z., Rozhodnutí ve věcech trestních1Praha: Leges, 20153. aktualizované vydání1
Jelínek. J. a kolTrestní zákoník a trestní řád, poznámkové vydání s judikaturou1Praha: Leges, 20166. vydání1
Jelínek, J., Uhlířová, MObhájce v trestním řízení1Praha: Leges 20112



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0711
Název v jazyce výuky Logika pro právníky
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Logic for Lawyers
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Prerekvizity Teorie práva II (HP0682)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků formální logiky v právním myšlení. Největší pozornost je věnována
postupům aristotelovské logiky v právu, z modálních logik se probírá logika normativních vět. Dále jsou
rozebrány pro právníky významné otázky, které navazují na formálně logické postupy, avšak mají svůj specifický
právní charakter. Jde zejména o problematiku právní terminologie, teorii právní argumentace, teorii otázek a
odpovědí a o význam logiky v metodologii právní vědy.
Sylabus

1.             Úvod do předmětu (předmět a úloha logiky, druhy logiky, stručný nástin vývoje logického myšlení,
základní principy klasické logiky, logika v právním myšlení)
2.             Logická sémiotika (jazyk – pojem a jeho dělení; logická syntax  - základní syntaktické kategorie
jazykových výrazů – názvy, věty, funktory, operátory)
3.             Názvy a definice (vztahy mezi denotacemi názvů, mnohoznačnost přirozeného jazyka, definice,
klasifikace a explikace)
4.             Výroky a výroková logika (výrok, výroková forma, pravdivostní hodnota, teorie pravdy, klasifikace
výroků, logické spojky)
5.             Výroková logika II. (tautologie,  tzv. zkrácená 0,1 metoda a její varianty, přímý důkaz a důkaz sporem,
logická pravidla)
6.             Logika otázek a odpovědí (struktura a dělení otázek vč. otázek kapciózních a sugestivních)
7.             Logický čtverec v modální, deontické a predikátové logice
8.             Predikátová logika I. (S-P výroky a jejich dělení; přímé usuzování, transformace, kategorický
sylogismus – struktura, pravidla)
9.             Predikátová logika II. (odvozování v predikátové logice)
10.           Usuzování a odůvodňování tvrzení
11.           Neformální logika. Eristika (kvaziargumentace, chybné argumentace)
Podmínky zakončení předmětu

Kombinovaná zkouška (závěrečný písemný test, ústní dozkoušení)
Pravidelná účast je podmínkou pro atestaci
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Knapp, V. - Gerloch, A.Logika v právním myšlení1Praha20002
Peregrin, JLogika a logiky1Praha20042
Sousedík, P.Logika pro studenty humanitních oborů1Praha20012
Štěpán, J.Logika a právo1Praha20112
Weinberger, O.Základy právní logiky1Brno19932



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0731
Název v jazyce výuky Úvod do sociální politiky
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to Social Policy
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Úvod do sociální politiky seznamuje posluchače právnické fakulty s celkovým pojetím, pojmy a přístupy sociální
politiky, jejími nástroji a základními principy. Historické zdroje novodobé sociální politiky jsou poukazem na
společná východiska evropské sociální politiky s akcentem na přínos představitelů české právní vědy v této
oblasti. Nezastupitelnou roli má v sociální politice neziskový sektor. Posluchači jsou seznamováni s genezí
evropského sociálního zákonodárství, které má přímou vazbu na vznik moderního sociálního státu. Jeho vývoj,
výsledky a krizová období tvoří další součást předmětu. Důraz je kladen na otázky sociálně právní komparatistiku,
její metody při tvorbě a aplikaci sociálně právních předpisů. Přednášenou obecnou látku doplňují exkursy do
jednotlivých úseků sociální politiky, tj. zaměstnanosti, rodinné, zdravotní, vzdělávací a bytové politiky. Na Úvod
do sociální politiky organicky navazují další předměty – Sociální politika evropských zemí, Politika
zaměstnanosti a Rodinná politika. Výuka je zakončena ústní zkouškou. Pro předmět byla vydána v květnu 2013 v
ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR nová učební pomůcka Obecné otázky sociální politiky.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní. Zkušební otázky se tahají z předem zveřejněného seznamu
Sylabus

Předmět je doporučen jako doplňková forma studia pro studenty skládající zkoušku z pracovního práva, případně
z práva sociálního zabezpečení. Absolventi kurzu získají teoretické a praktické znalosti, které jim pomohou při
hlubší orientaci v těchto předmětech. 
Literatura
1.            Kotous J.,Munková G.,Štefko M.: Obecné otázky sociální politiky, Ústav státu a práva AV ČR, Praha
2013, publikace je ke stažení zdarma na www.ilaw.cas.cz/files/epub/Obecne otazky socialni politiky
2.            Kotous J.,Munková G.,Peřina P.: Úvod do sociální politiky, ES PFUK, Praha 2003
3.            Kotous J.: Sociální politika evropských zemí, Karolinum, Praha 1995
4.            Munková G. a kol.: Sociální politika v evropských zemích, Karolinum Praha 2004
 
Rozpis výuky
1.            Obecná východiska, pojetí a členění sociální politiky
2.            Historické zdroje a počátky novodobé sociální politiky
3.            Česká škola sociální politiky
4.            Základní rysy a priority sociální politiky v ČR po roce 1918 a 1948
5.            Vývoj sociální politiky v ČR po roce 1989
6.            Základní aspekty rodinné, bytové, zdravotní a vzdělávací politiky v ČR
7.            Církev a sociální politika
8.            Sociální politika a zaměstnanost
9.            Sociální stát
10.          Vybraná sociální práva v současné Evropě
 
 Aktuální seznam vyučujících JUDr. Jan Kotous
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.



Podmínky zakončení předmětu

 
 
 
Úvod do sociální politiky
zkušební okruhy
 
 
1.Podstata sociální politiky a její pojetí
Demografické aspekty sociální politiky
 
 
2.Principy sociální politiky
Vývoj rodinné politiky na území ČR
 
 
3.Subjekty a objekty sociální politiky
Zaměstnanost a její současné východiska
 
 
4.Základní typy, cílové zaměření a nástroje sociální politiky
Vývoj zdravotní politiky na území ČR
 
 
5.Zásahy státu regulující pracovní podmínky námezdních pracovníků
Trh práce a právní úprava zaměstnanosti
 
6.  Veřejné chudinství
Modely zdravotní péče ve světě
 
7.  Instituty založené na myšlence vzájemné pomoci ohrožených osob
Zdravotní politika  v ČR a její současné priority
 
8.  Vznik sociální politiky a její vývoj ve vyspělých zemích
Vzdělávací politika EU a její vliv v ČR
 
9.  Česká škola sociální politiky - období před vznikem ČSR
Vývoj vzdělávací politiky  na území ČR
 
10. Česká škola sociální politiky - období mezi světovými válkami
Bytová politika v zemích EU a její nástroje
 
11. Základy sociální politiky církve - historická a teoretická východiska
Vývoj bytové politiky na území ČR
 
 
12. Sociální politika v učení Tomáše Akvinského
Současné problémy a priority české zdravotní politiky
 
 
13. Sociální politika  církve v XIX. a XX. století
Vývoj rodinné politiky na území ČR
 
 
14. Sociální stát -  historická a teoretická východiska
Sociální politika u nás po roce 1948
 
 
15. Sociální stát - Definice sociálního státu
Bytová politika v ČR po roce 1989
 
 
16. Etapy vývoje a typologie sociálního státu
Vymezení vzdělávací politiky
 
 
 



 
 
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kotous J.,Munková G.,Štefko M.Obecné otázky sociální politiky11Praha2013978-80-87439-08-11691
Kotous J., Munková G., Peřina P.Úvod do sociální politiky1ES PFUKPraha20041
Kotous J.Sociální politika evropských zemí1KarolinumPraha19951
Munková G. a kol. Sociální politika v evropských zemích 1KarolinumPraha20041
Engliš K.Sociální politika1F.TopičPraha19162
Kotous J.Sociální politika církve2Právo a zaměstnanost 1-220002
Macek J.Základy sociální politiky1ÚKDNPraha19252
Potůček M.Sociální politika1SLONPraha19952
Titmuss R.M.Social Policy1London19742
Tomeš I.Sociální politika, teorie a mezinárodní praxe1SocioklubPraha20012
Večeřa M.Sociální stát. Východiska a přístupy1SLONPraha19942
Wilding P., George V.:  Ideology and Social Welfare1London19762
Žižková J.Sociální politika a její vymezení1Sociální politika 119942
Monočísla Sociologického časopisu věnovaná sociální politice 27/1991 č.5, 28/1992 č.322



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0741
Název v jazyce výuky Teorie interpretace práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Theory of Legal Interpretation
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prerekvizity Občanské právo hmotné IV (HP0277)

Teorie práva II (HP0682)
Správní právo IV. (HP0704)
Trestní právo IV. (HP0764)
Ústavní právo a státověda II (HP1172)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurz (seminář) je zaměřen na základní teoretické i praktické problémy interpretace. Značná semináře je zaměřena
 na řešení praktických interpretačních problémů, jak oborů soukromého, tak veřejného práva. Argumentační
postupy jsou v seminářích na základě písemných materiálů a referátů podrobeny kritickému hodnocení a
konfrontací se stávající judikaturou. V rámci kurzu vypracovávají posluchači písemná řešení případů (metodou
case-law).
Sylabus

Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými teoretickými koncepcemi, tak, jak se promítají v relevantní
naší i zahraniční literatuře, a zároveň je uvést do praktických metod a interpretace a argumentace.
Metodou výuky je spojení přednášek v úvodu kurzu s řešením a analýzou vybraných právních případů, které
budou studentům předem zadány a jimi písemně zpracovány.
Zkouška je kombinací písemné a ústní formy. Při zkoušce se vychází z písemných řešení případů a vyžaduje se
znalost interpretačních a argumentačních postupů a jejich aplikace.

Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
*povinná

-Knapp,V., Gerloch, A. : Logika v právním myšelní, 3. vydání, 2000, Eurolex Bohemia, Praha , (kap. V. Logika a
metody právní vědy)
-Gerloch  A., Maršálek P. (eds.): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi,
2003, Eurolex Bohemia, Praha
-Gerloch A.: Teorie práva, 2. vydání, 2001, Nakl. A. Čeněk



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0771
Název v jazyce výuky Základy mezinárodního ekonomického práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Basics of International Economic Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Jednosemestrální kurs poskytuje základní orientaci v rozsáhlé oblasti mezinárodního práva, jež upravuje velmi
dynamickou oblast veřejnoprávní regulace mezinárodních hospodářských vztahů. MEP patří mezi předměty na
zahraničních právnických fakultách dnes již běžně přednášené. U nás tento kurs vyplňuje určitou mezeru mezi
látkou přednášenou v MP veřejném a MP soukromém a obchodním jako předmětech společného základu. Ze
standardní problematiky MEP, tj. mezinárodní obchodní systém, mezinárodní měnový a finanční systém,
mezinárodní právo rozvoje a mezinárodní investice, se zaměřuje hlavně na první a čtvrtou oblast. Výklad
obecnějších problémů a institutů MEP je dokumentován zejm. na výkladu pravidel GATT/WTO a ochrany
mezinárodních investic, se zvláštním zřetelem na mechanismy řešení sporů.
Sylabus

Sylabus bude poskytnut všem účastníkům kursu na začátku semestru.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Šturma, PMezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 2. vydání1LindePraha20081
P. Šturma, V. BalašMezinárodní ekonomické právo12.Praha2013978-80-7179-069-31
Šturma, PVybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva (s úvodní poznámkou a stručným
komentářem)1KarolinumPraha19972
Šturma, P. , Balaš, V.Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva1Studie z
mezinárodního práva 3/2620122
Bradlow, D.D. and Hunter, D.B.International Financial Institutions & International Law1Walters Kluwer20102
Gureshi, A.H. and Ziegler, A.R.International Economic Law13.Sweet & Maxwell20112



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0781
Název v jazyce výuky Politika zaměstnanosti a personální řízení
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Employment Policy and Personnel Management
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem výběrového předmětu je seznámit posluchače názornou formou s právní úpravou zaměstnanosti a
personálním řízením zaměstnanců. Jednotlivá dílčí témata předmětu pokrývají (a vysvětlují) zejména: právní
úpravu politiky zaměstnanosti, vývoj této právní úpravy a význam, nástroje politiky zaměstnanosti,
administrativní možnosti zvýšení nabídky pracovních příležitostí, postavení uchazeče o zaměstnání, výběrová
řízení na volná pracovní místa (nábor zaměstnanců), vznik, změnu a skončení pracovního poměru, hodnocení a
motivaci zaměstnanců, výchovu a vzdělávání zaměstnanců, shromažďování osobních údajů o zaměstnancích
(uchazečích o zaměstnání), nové formy elektronické komunikace s orgány veřejné správy a personální audit. 

Podle vhodnosti tématu budou zařazeny workshopy a upřednostněn individuální přístup.
Požadavky ke zkoušce

 
Zkouška je ústní. Zkušební otázky se tahají z předem zveřejněného seznamu 
 
Politika zaměstnanosti                                                              

Politika zaměstnanosti, úkoly a cíle
Vývoj právního a institucionálního zabezpečení zaměstnanosti
Aktivní politika zaměstnanosti
Pasivní politika zaměstnanosti
Nástroje politiky zaměstnanosti
Trh práce a jeho vývoj
Nezaměstnanost, ekonomické a sociální souvislosti
Druhy nezaměstnanosti
Metody měření nezaměstnanosti
Institucionální zabezpečení politiky zaměstnanosti
Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa
Právo na zaměstnání
Uchazeč o zaměstnání
Zájemce o zaměstnání
Agenturní zaměstnávání
Podpora v nezaměstnanosti
Podpora při rekvalifikaci
Zaměstnávání cizinců
Povolení k zaměstnání
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 Personální řízení

Personální řízení
Stanovení potřeby zaměstnanců
Přijímací pohovor
Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace
Organizace práce, normování práce a popis práce
Vznik pracovního poměru



Pracovní smlouva
Vedení zaměstnanců
Osobní spis zaměstnance
Ochrana osobních údajů zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Personální audit
Vzdělávání, trénink a personální rozvoj
Skončení pracovního poměru
Pracovní smlouva a jmenování
Výpověď z pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Pracovní posudek
Zápočtový list

 
Sylabus

Předmět je doporučen jako doplňková forma studia pro studenty skládající zkoušku z pracovního práva, případně
z práva sociálního zabezpečení. Absolventi kurzu získají teoretické a praktické znalosti, které jim pomohou při
vlastním výběrovém řízení, vedení a řízení zaměstnanců, jakož i např. při výkonu práce v oblasti politiky
zaměstnanosti.
 
Literatura ŠLAPÁK, Č. T. – ŠTEFKO, M. Praktický personální marketink: řízení lidských zdrojů v
pracovněprávních souvislostech. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015. 146 s.
KOTOUS, Jan - MUNKOVÁ, Gabriela - ŠTEFKO, Martin. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a
práva AV ČR, 2013. 169 s. ISBN 978-80-87439-08-1; publikace zdarma k dispozici na
http://www.ilaw.cas.cz/data/files/epub/Obecne%20otazky%20socialni%20politiky.pdf (Cit.: 28.8.2013)
 
Rozpis výuky

Historické aspekty vývoje politiky zaměstnanosti          
Politika zaměstnanosti, její úprava a význam, personalistika, koncepce předmětu, právní úprava zaměstnanosti
v České republice, demografický vývoj a jeho vliv na zaměstnanost, zaměstnanost, politika zaměstnanosti,
nástroje politiky zaměstnanosti, administrativní možnosti zvýšení nabídky pracovních příležitostí.
Zákon o zaměstnanosti, koncepce a cíle; působnost Úřadu práce ČR a MPSV ČR, agentury práce, uchazeč o
zaměstnání, zájemce o zaměstnání, povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce ČR, součinnost uchazečů s úřady
práce, rovné zacházení s uchazeči v rámci výběrového řízení
Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, zaměstnávání cizinců, legislativní novinky v oblasti právní úpravy
zaměstnanosti v České republice
Stanovení potřeby zaměstnanců, popis pozice, personální marketing, nábor a výběr nových zaměstnanců
z hlediska personalisty. Vedení pohovorů s uchazeči. Odborné a osobnostní testy.  Headhunting. Ochrana
osobnosti v rámci výběrového řízení, žaloby na ochranu osobnosti nevybraných uchazečů.
Koncipování pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru.
Adaptace, odborný a osobnostní rozvoj zaměstnanců, motivace. Zaměstnanecké benefity. Systémy hodnocení
zaměstnanců. Vedení hodnotícího rozhovoru. Firemní kultura.
Ochrana osobních údajů zaměstnanců, sledování zaměstnanců (kamerové systémy, monitorování pošty nebo
telefonních hovorů, poskytování osobních údajů o zaměstnancích třetím osobám, evidence o zaměstnancích
(osobní spis).
Motivace zaměstnanců. Personální audit. Firemní kultura, tvorba klíčových dokumentů a pravidel (hodnoty, vize,
mise, strategie, hodnotící kritéria, etický kodex), vedení zaměstnanců. Rizika nezvládnuté komunikace.          
Skončení pracovního poměru. Jednání s propouštěným zaměstnancem, jeho nadřízeným a se zbytkem týmu.
Rizika nezvládnuté komunikace. Hromadné propouštění.

 
Aktuální seznam vyučujících JUDr. Jan Kotous
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
ŠLAPÁK; PÁNEK; KOTOUS: Zaměstnanost a personální řízení, Skripta Iuridica č. 1, 2006, Praha: PF UK v
Praze, 80 s.

KOTOUS, Jan - MUNKOVÁ, Gabriela - ŠTEFKO, Martin. Obecné otázky sociální politiky.
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 169 s. ISBN 978-80-87439-08-1; publikace zdarma k dispozici na
http://www.ilaw.cas.cz/data/files/epub/Obecne%20otazky%20socialni%20politiky.pdf (Cit.: 28.8.2013)                 
                      



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0801
Název v jazyce výuky Zdravotnické právo II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Medical Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Prerekvizity Zdravotnické právo I. (HP1821)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO II.
V tomto předmětu je věnována pozornost specifickým problémům zdravotnictví a zdravotnického práva. Plynule
navazuje na koncepci předmětu Zdravotnické právo I. Přes evropské aspekty právní regulace zdravotnictví
přecházíme k otázkám zdravotnické politiky a zdravotního pojištění, právní úpravy léčiv a s tím spojené reklamy.
V rámci přednášek se posluchači mají možnost seznámit též se závažnými speciálními tématy, zejména
euthanasie, konceptuálního pojetí života jako zásahu do osobnostních práv, výzkumu, očkování či transplantací a
problematiky dříve vyslovených přání a DNR. Jako zvláštnímu tématu je věnována pozornost i problematice
asistované reprodukce, umělého přerušení těhotenství a souvisejícím otázkám. Celková koncepce je navržena se
zřetelem na doplnění a rozvinutí znalostí posluchačů získaných v prvním semestru a na komplexní uchopení
právních aspektů poskytování zdravotních služeb. 
Metody výuky

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO   II.
2 hodiny týdně - dvousemestrální
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
PRO 6. SEMESTR
V tomto předmětu je věnována pozornost specifickým problémům zdravotnictví a zdravotnického práva. Plynule
navazuje na koncepci předmětu Zdravotnické právo I. Přes evropské aspekty právní regulace zdravotnictví
přecházíme k otázkám zdravotnické politiky a zdravotního pojištění, právní úpravy léčiv a s tím spojené reklamy.
V rámci přednášek se posluchači mají možnost seznámit též se závažnými speciálními tématy, zejména
euthanasie, konceptuálního pojetí života jako zásahu do osobnostních práv, výzkumu, očkování či transplantací a
problematiky dříve vyslovených přání a DNR. Jako zvláštnímu tématu je věnována pozornost i problematice
asistované reprodukce, umělého přerušení těhotenství a souvisejícím otázkám. Celková koncepce je navržena se
zřetelem na doplnění a rozvinutí znalostí posluchačů získaných v prvním semestru a na komplexní uchopení
právních aspektů poskytování zdravotních služeb. 
 
Požadavky ke zkoušce

 ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO II. - zkušební otázky

  
1. Zákon o specifických zdravotních službách.
 
2. Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků.
 
3. Euthanasie.
 
4. Wrongful life, wrongful birth.
 
5. Uměle přerušené těhotenství.
 
6. Trestné činy ve zdravotnictví. 
 
7. Podnikání ve zdravotnictví.
 
8. Transplantace.



 
9. Právní problematika lidské reprodukce, náhradní mateřství.
 
10. Očkování.
 
11. Veřejné zdravotní pojištění.
 
12. Dříve vyslovená přání; Do not resuscitate.
Sylabus

V tomto předmětu je věnována pozornost již specifickým problémům zdravotnictví a zdravotnického práva.
Plynule navazuje  na koncepci předmětu Zdravotnické právo I. Celková koncepce je navržena se zřetelem na
doplnění a rozvinutí znalostí posluchačů získaných v prvním semestru a na komplexní uchopení nejdůležitějších
právních aspektů ve zdravotnictví.
Obsah přednášek:
Zákon o specifických zdravotních službách
Výzkum, transplantace, očkování
Podnikání ve zdravotnictví
IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a související otázky
Trestné činy ve zdravotnictví
Otázky začátku života pacienta (vč. wrongful life, wrongful birth žalob), otázky konce života (euthanasie, dříve
vyslovená přání, DNR)
Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků
Veřejné zdravotní pojištění v ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studijní opory

Povinná literatura: 
CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6.
CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac
2004. ISBN 80-86199-75-4.
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.
HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. 1. vyd. Plzeň: A. Čeněk 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.
KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4.
PETERKOVÁ H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii
a praxi. 1. vyd. Praha: UK v Praze, Právnická fakulta. ISBN 978-80-87146-31-6. 
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN
978-80-7552-321-1.
 
Doporučená literatura:
HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN
978-80-7357-643-1.
SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN
978-80-87212-72.
KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s.
Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4.
 
Právní předpisy – v platném znění 
 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny.
96/2001 Sb. m.s.
Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. 97/2001 Sb. m.s.
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
 
Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.
Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.



Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k
výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.
 
Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.
Vyhláška č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky.
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Císařová D., Sovová O. a kolTrestní právo a zdravotnictví12. vydPraha: Orac200480-86199-75-41
Císařová D., Sovová OTrestní právo a zdravotnictví11 vydPraha: Orac200080-86199-09-61
Šustek P., Holčapek TInformovaný souhlas11 vyPraha: ASPI2007978-80-7357-268-61
Hrib NKriminalistika a zdravotnictví11 vydPlzeň: A. Čeněk2010978-80-7380-269-11
Peterková H., Kops, RÚvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a
praxi11 vydPraha: UK v Praze, Právnická fakulta2010978-80-87146-31-61
Král JFarmaceutické právo11. vydPrahaErudikum 2014978-80-905897-0-42561
Šustek P., Holčapek T. a kolZdravotnické právo11. vydPraha: Wolters Kluwer2017978-80-7552-321-18521
Holčapek, TDokazování v medicínskoprávních sporech11. vydPraha: WoltersKluwer2011978-80-7357-643-12
Sovová, OZdravotnická praxe a právo: praktická příručka11. vydPraha: Leges2011978-80-87212-72-12
Krejčíková HUkončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře11. vydPrahaGalén
2014978-80-7492-167-41432



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0802
Název v jazyce výuky Zdravotnické právo - případové studie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Medical law - case study
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Prerekvizity Zdravotnické právo I. (HP1821)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO - PŘÍPADOVÉ STUDIE  

Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK
2 hodiny týdně - semestrální
Garant: Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., vedoucí CZP PF UK

Termín: každý pátek od 10.00 do 11.30, místnost 101 na Právnické fakultě UK

URČENO PRO POSLUCHAČE
Právnické fakulty UK a všech lékařských fakult UK 

Předmět Zdravotnické právo - Případové studie je koncipován v souladu se záměrem Univerzity Karlovy
směřující k propojování jednotlivých fakult a oborů. Je určen pro posluchače Právnické fakulty a lékařských
fakult UK. 
Kurs směřuje k ověření teoretických znalostí posluchačů, které budou propojeny s řešením individuálních
praktických případů. Posluchači budou vedeni k interaktivnímu způsobu výuky a budou názorově konfrontováni
pohledem daného oboru.
Samotným cílem předmětu je historicky první propojení zdánlivě nesouvisejících oborů práva a medicíny a
názorových postojů jejich posluchačů se zřetelem na řešení praktických problémů. Přednášející povedou studenty
ke kritickému zkoumání a axiologickému přístupu jednotlivých názorových východisek.

Kurs jakožto povinně volitelný bude zakončen písemným testem.
Cíl předmětu

 
Předmět Zdravotnické právo - Případové studie je koncipován v souladu se záměrem Univerzity Karlovy
směřující k propojování jednotlivých fakult a oborů. Je určen pro posluchače Právnické fakulty a lékařských
fakult UK.
 
Kurs směřuje k ověření teoretických znalostí posluchačů, které budou propojeny s řešením individuálních
praktických případů. Posluchači budou vedeni k interaktivnímu způsobu výuky a budou názorově konfrontováni
pohledem daného oboru. Pro tyto účely budou přítomni dva přednášející, zpravidla vždy jeden z oblasti práva a
jeden z oblasti medicíny.
 
Samotným cílem předmětu je historicky první propojení zdánlivě nesouvisejících oborů práva a medicíny a
názorových postojů jejich posluchačů se zřetelem na řešení praktických problémů. Přednášející povedou studenty
ke kritickému zkoumání a axiologickému přístupu jednotlivých názorových východisek. Tématem bude kurs
rozdělen didakticky do tří na sebe navazujících částí. Kurs jakožto povinně volitelný bude zakončen písemným
testem. Je kapacitně limitován počtem 30 studentů Právnické fakulty UK a počtem 30 studentů lékařských fakult.
 



Metody výuky

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 
- PŘÍPADOVÉ STUDIE  
 
Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK
2 hodiny týdně - semestrální
Garant: Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., vedoucí CZP PF UK
Termín: každý pátek od 10.00 do 11.30, místnost 101
 
URČENO PRO POSLUCHAČE
Právnické fakulty UK a všech lékařských fakult UK 
Samotným cílem předmětu je historicky první propojení zdánlivě nesouvisejících oborů práva a medicíny a
názorových postojů jejich posluchačů se zřetelem na řešení praktických problémů. Přednášející povedou studenty
ke kritickému zkoumání a axiologickému přístupu jednotlivých názorových východisek. Kurs jakožto povinně
volitelný bude zakončen písemným testem. Je kapacitně limitován počtem 30 studentů Právnické fakulty UK a
počtem 30 studentů lékařských fakult.
 
 
 
Požadavky ke zkoušce

Kurs jako povinně volitelný bude zakončen písemným testem.
Sylabus

 
Předmět Zdravotnické právo - Případové studie je koncipován v souladu se záměrem Univerzity Karlovy
směřující k propojování jednotlivých fakult a oborů. Je určen pro posluchače Právnické fakulty a lékařských
fakult UK.
 
Kurs směřuje k ověření teoretických znalostí posluchačů, které budou propojeny s řešením individuálních
praktických případů. Posluchači budou vedeni k interaktivnímu způsobu výuky a budou názorově konfrontováni
pohledem daného oboru.
Obsah přednášek:
Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví I – kazuistiky
Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví II – kazuistiky pohledem soudce                                                      
                           
Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kasuistiky   
Disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky            
Praktická etika u lůžka nemocného – kazuistiky                                                   
Znalecká činnost v medicínsko-právních věcech – kazuistiky pohledem soudního znalce       
Řízení zdravotnického zařízení – kazuistiky pohledem manažera             
Etické aspekty poskytování zdravotních služeb – kazuistiky         
Písemný test             
                 
Externí přednášející:
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., 2. lékařská fakulta UK
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice
MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel, Spojená akreditační komise ČR; proděkan, 3. LF UK
JUDr. Michal Ryška, soudce, Krajský soud v Brně
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta, Ústav etiky 3. lékařské fakulty UK
                                                                              
 
 
Studijní opory

Povinná literatura: 
CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6.
CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ,O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac
2004. ISBN 80-86199-75-4.
HRIB N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.
PETERKOVÁ H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii
a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. ediční středisko, 2010. ISBN
978-80-87146-31-6.
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN
978-80-7552-321-1.



 
Doporučená literatura:
HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN
978-80-7357-643-1.
SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN
978-80-87212-72.
KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s.
Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4.
 
Právní předpisy – v platném znění 
 
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny. 96/2001
Sb. m.s.
Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. 97/2001 Sb. m.s.
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.
Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k
výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.
 
Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.
Vyhláška č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky.
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Další doporučené předměty

Zdravotnické právo I.
 
Zdravotnické právo II.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Císařová D., Sovová OTrestní právo a zdravotnictví11. vydPraha: Orac200080-86199-09-61
Císařová D., Sovová O. a kol Trestní právo a zdravotnictví12. upravenPraha: Orac2004ISBN 80-86199-75-41
Šustek P., Holčapek TInformovaný souhlas11. vydPraha: ASPI2007978-80-7357-268-61
Hrib NKriminalistika a zdravotnictví11. vydPlzeň: A. Čeněk2010ISBN 978-80-7380-269-11
Peterková H., Kops, RÚvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a
praxi11. vydPraha: UK v Praze, Právnická fakulta2010978-80-87146-31-664-971
Šustek P., Holčapek T. a kolZdravotnické právo11. vydPraha: Wolters Kluwer2017978-80-7552-321-18521
Holčapek, T Dokazování v medicínskoprávních sporech11. vydPraha: WoltersKluwer2011978-80-7357-643-12
Sovová, OZdravotnická praxe a právo: praktická příručka11. vydPraha: Leges2011ISBN 978-80-87212-72-12
Krejčíková HUkončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře11. vydPraha:
Galén2014978-80-7492-167-41432



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0821
Název v jazyce výuky Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Codification and Development of International Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Pro současné mezinárodní právo je charakteristická kodifikace obecně platných obyčejových pravidel. Výběrový
předmět má přiblížit proces kodifikace v obecnosti, dále práci Komise OSN pro mezinárodní právo, ale také
poskytnout hlubší znalosti dvou nejvýznamnějších kodifikovaných oblastí mezinárodního práva (právo
mezinárodních smluv a odpovědnost států).
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen ústní zkouškou (viz otázky). Alternativně si studenti mohou zvolit zakončení předmětu ve
formě zpracování seminární práce a její ústní obhajoby.  
 
Otázky ke zkoušce z Kodifikace mezinárodního práva
1. Pojem kodifikace a progresivní rozvoj mezinárodního práva
2. Vzájemná vazba rozvoje mezinárodního práva na jeho kodifikaci
3. Historie kodifikace mezinárodního práva
4. Komise pro mezinárodní právo, výsledky její počáteční kodifikační činnosti
5. Některé kodifikační neúspěchy Komise MP
6. Recentní kodifikační činnost a program Komise MP pro následné období
7. Jiné kodifikační orgány a instituce
8. Kodifikace mezinárodního humanitárního práva
9. Problematika fragmentace mezinárodního práva
10. Problematika  kodifikace diplomatické ochrany
11. Rozsah působnosti Vídeňské úmluvy o smluvním právu (1969)
12. Kterých smluv a situací se Vídeňská úmluva (1969) netýká?
13. Mírová smlouva, pojmové aspekty
14. Výklad mezinárodních smluv
15. Důvody neplatnosti mezinárodních smluv
16. Skončení smlouvy podle obecného MP, clausula rebus sic stantibus
17. Skončení smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení
18. Výhrady ke smlouvám
19. Vznik odpovědnosti států, pojem mezinárodně protiprávního chování
20. Obsah, formy a stupně mezinárodní odpovědnosti
21. Povinnost upustit od protiprávního jednání (cessation)
22. Reparační povinnost  
23. Aktivní legitimace k uplatňování odpovědnostních nároků
24. Pojem sebeobrany
25. Koncept tzv. humanitární intervence
26. Pojem protiopatření (represálií)
27. Náležitosti legálně uplatněných protiopatření
28. Okolnosti vylučující protiprávnost: vyšší moc a náhodná událost
29. Krajní nouze a tíseň
30. Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z činností nezakázaných mezinárodním právem



Sylabus

Úvodní informace. Pojem kodifikace a progresivní rozvoj mezinárodního práva. Vývoj kodifikace MP,
kodifikační orgány
Nejnovější kodifikační činnost Komise pro mezinárodní právo
Jiné kodifikační orgány a instituce. Kodifikace MHP
Kodifikace smluvního práva I.
Kodifikace smluvního práva II. 
Problematika fragmentace MP
Diplomatická ochrana 
Právo mezinárodní odpovědnosti I. Odpovědnost státu za protiprávní chování
Právo mezinárodní odpovědnosti II. 
Odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem. Odpovědnost mezinárodních
organizací
Jurisdikční imunity státu
Doložka nejvyšších výhod
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Č. Čepelka, P. Šturma, V. BílkováKodifikace a rozvoj mezinárodního práva1PF UK Praha20081
Č. Čepelka, D. Jílek, P. ŠturmaMezinárodní odpovědnost1Masarykova univerzita, Brno20032
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Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0871
Název v jazyce výuky Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diplomatic Law, Protocol, Etiquette
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

JUDr. Milan Beránek

Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět rozšiřuje a významně prohlubuje znalosti diplomatického práva získané ve zvláštní
části základního kursu mezinárodního práva veřejného. V návaznosti je v tomto rámci traktovaná materie
kodifikovaných smluvních a obyčejových pravidel dále doplněna o seznámení se s diplomatickou praxí a s
uplatňováním pravidel diplomatického protokolu, mezinárodní zdvořilosti a společenské etikety na vrcholné
úrovni diplomatických vztahů, jakož i s jejich využitím v širokém záběru současného intenzívního, vysoce
kontaktního společenského života na všech úrovních styků, od oficiálních či manažerských až po soukromé či
rodinné, od politických, přes obchodní či ryze odborné, až po kulturní či sportovní, v prostředí domácím, ale i v
zahraničí, a to jak z pohledu a pozice jejich pasívního účastníka, tak i aktivního organizátora. 

Předmět je ve výuce provázán do jednoho celku ze tří základních částí zachycených i v jeho názvu. Odpovídají
tomu i zvolené kombinované a variabilní metody výkladu. Zahrnují klasické metody- historickou a komparativní,
jež si stoprocentně vyžaduje především úvodní  matérie. Následuje výklad v podobě práce s normativním textem
základních kodifikačních úmluv doplněný bezprostředním komentářem článků a praktickými příklady, popřípadě
opět komparací.  Pasáže výkladu protokolu  využívají  řazení  do časového a logického sledu odvíjejících se
událostí a procesů (organizace návštěvy, nástupní audience, ukončení diplomatické mise)...  Optimálně to zde
vyhovuje jak pedagogické sdělitelnosti, tak i snadnější zapamatovatelnosti  a rozvoji  schopnosti  tvůrčím
způsobem samostatně odvozovat další souvislosti,doplňovat nově získané informace k již jinak nabytým
poznatkům, korigovat mylné laické představy atd. Protokol a společenská etiketa jsou při výkladu nutně založeny
opět převážně na praktických příkladech a tam, kde je to možné, i na ukázkách vzorů  reálných  v praxi použitých
předmětů a dokumentů, či obrazového materiálu. 

V úvodním pojmovém a historickém bloku přednášek se vychází z vymezení pojmů diplomacie-diplomatické
styky-diplomatické právo-mezinárodní právo - mezinárodní politika-zahraniční politika. Následuje historický
exkurs do dějin diplomacie s důrazem na její vývoj a charakteristické rysy v jednotlivých klíčových obdobích a
teritoriích a na postupný vznik a stabilizaci norem a institutů diplomatického práva - od prvopočátků až po
současně platnou podobu jednoho z nejkomplexněji kodifikovaných odvětví mezinárodního práva.
Další blok je věnován některým teoretickým otázkám diplomatického práva- pramenům, pojmům výsady a
imunity, teoretickým koncepcím poskytování diplomatických výsad a imunit, diplomatickému asylu, apod. V
dalším se poměrně podrobně pracuje naopak s konkrétními normativními texty především Vídeňské úmluvy o
diplomatických stycích, Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, Úmluvy o zvláštních misích, Vídeňské úmluvy
o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi universální povahy, a to formou komentáře s
příklady.
Blok věnovaný diplomatickému protokolu přibližuje vedle pojmových otázek , problematiku  protokolárních
pracovišť a jejich kompetencí, protokolárního pořadí, diplomatického sboru, typických protokolárních událostí
(oslavy státních svátků, inaugurace,kondolence,státní pohřby, kladení věnců), protokolárního zabezpečení návštěv
vrcholných státních představitelů, počátku, fungování  a ukončení diplomatické mise, používání vlajek a vedení
diplomatické korespondence.
Poslední blok výkladu má název Společenská etiketa a jeho součástí jsou  kapitoly o pravidlech  společenského
chování, o účasti na společenském podniku a o vlastní organizaci takového podniku, o stolování a o oblékání.



Cíl předmětu

Cílem a ambicí je poskytnout zainteresovaným posluchačům právnického studia, kteří po jeho absolvování budou
zastávat významná pracovní a zároveň i společensky exponovaná místa,  nadstandardní sumu znalostí a informací,
sloužící jak jako základ pro jejich uplatnění přímo v oblasti mezinárodních či diplomatických vztahů, tak jako
odrazový můstek pro dostatečnou vlastní orientaci v samotné logice poslání, udržování a pěstování
diplomatických a konzulárních styků. V neposlední řadě pak též i jako vodítko pro pochopení významu
dodržování tradic a pravidel protokolu, jakož i pro uvědomění, respektování a osvojení  si, dodržování,
vyžadování a ovlivňování obsahu a limitů z nich velmi často vyplývajících či odvozených obecných, ale i
specifických, aktuálních pravidel společenského chování a bezvadného veřejného vystupování.
Sylabus

V úvodním pojmovém a historickém bloku přednášek se vychází z vymezení pojmů diplomacie-diplomatické
styky-diplomatické právo-mezinárodní právo - mezinárodní politika-zahraniční politika. Následuje historický
exkurs do dějin diplomacie s důrazem na její vývoj a charakteristické rysy v jednotlivých klíčových obdobích a
teritoriích a na postupný vznik a stabilizaci norem a institutů diplomatického práva - od prvopočátků až po
současně platnou podobu jednoho z nejkomplexněji kodifikovaných odvětví mezinárodního práva.
Další blok je věnován některým teoretickým otázkám diplomatického práva- pramenům, pojmům výsady a
imunity, teoretickým koncepcím poskytování diplomatických výsad a imunit, diplomatickému asylu, apod.
V dalším se poměrně podrobně pracuje naopak s konkrétními normativními texty především Vídeňské úmluvy o
diplomatických stycích, Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, Úmluvy o zvláštních misích, Vídeňské úmluvy
o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi universální povahy, a to formou komentáře
s příklady.
Blok věnovaný diplomatickému protokolu přibližuje vedle pojmových otázek , problematiku  protokolárních
pracovišť a jejich kompetencí, protokolárního pořadí , diplomatického sboru,typických protokolárních událostí
(oslavy státních svátků, inaugurace,kondolence,státní pohřby, kladení věnců),protokolárního zabezpečení návštěv
vrcholných státních představitelů, počátku, fungování  a ukončení diplomatické mise, používání vlajek a vedení
diplomatické korespondence.
Poslední blok výkladu má název Společenská etiketa a jeho součástí jsou  kapitoly o pravidlech  společenského
chování, o účasti na společenském podniku a o vlastní organizaci takového podniku, o stolování a o oblékání.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Čepelka, Č., Šturma, P.Mezinárodní právo veřejné 1C.H.Beck20081



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0931
Název v jazyce výuky Mezinárodní vztahy po roce 1945
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Relations after 1945
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět Mezinárodní vztahy po roce 1945 přednášený v rámci disciplíny Mezinárodní právo má
napomoci studentům orientovat se ve složitém vývoji mezinárodních vztahů po roce 1945 a porozumět podstatě a
projevům studené války a vývoji po jejím konci. Mocenské okolnosti poválečného uspořádání a bipolární
rozdělení světa se výrazněji projevilo ve střední Evropě. Zde také probíhala hlavní linie geopolitického a
ideologického rozdělení kontinentu a konfrontace Východ - Západ. Ve střední Evropě také studená válka
skončila. Odstranění jejích důsledků je složitým procesem probíhajícím na pozadí globalizačních tlaků
vyžadujících transformaci mezinárodního systému s přispěním mezinárodního práva. Koncepčním záměrem
předmětu je výběr témat i akcentem na hlavní aspekty vývoje mezinár. vztahů tuto potřebu reflektovat.
Sylabus

Předmět je koncipován jako úvod do studia mezinárodního práva a pokrývá hlavní problémy a vývojové tendence
mezinárodního vývoje v evropském a světovém kontextu. Těžiště spočívá ve výkladu klíčových etap studené
války s důrazem na středoevropský prostor (německá otázka).
Pozornost je též věnovaná perspektivním procesům hospodářské inetgrace v západní Evropě a jejich významu pro
sjednocení Evropy v postbipolární éře. Zahrnut je i atlantický (bezpečnostní) rozměr včetně podílu USA na
obraně demokracie a stability kontextu. Uvedený rozbor zahrnuje i příslušnou diplomatickou a právní reflexi.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Hýbnerová, SMezinárodní vztahy po roce 19451KarolinumPraha19991
Plechanovová, B., Fidler, JKapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 - 19951Institut pro středoevropskou
kulturu a politikuPraha19971
Krejčí, OMezinárodní politika1Victoria PublishingPraha19972
Luňák, PZápad, Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce1LibriPraha2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0961
Název v jazyce výuky Mezinárodní řešení sporů
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Dispute Resolution
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace

V rámci kursu se studenti budou zabývat nejrůznějšími způsoby pokojného řešení sporů, jež mají státy a další
účastníci tohoto procesu k dispozici na mezinárodní úrovni. Kurs se bude zabývat historickými, politickými a
právními aspekty nejrůznějších sporů. V úvahu bude brát právní a politické otázky, které mají vliv na výběr
konkrétních způsobů řešení sporu, ať už jde o jednání, soudní způsoby řešení sporů, případně o donucení. V rámci
soudních způsobů řešení sporů bude důraz kladen zejména na otázky výběru fora a celou řadu procesních otázek. 

Cílem kursu je, aby studenti získali přehled o požadavcích obecného mezinárodněprávního závazku řešit spory
pokojnými prostředky, historickém vývoji a současném přístupu k mechanismům, jež jsou k dispozici pro pokojné
řešení sporů a které jsou vyjmenovány v čl. 33 Charty OSN - vyjednávání, vyšetřování, zprostředkování, smírčí
řízení, rozhodčí řízení, soudní řízení; 

V rámci kursu budou analyzovány právní a politické otázky spojené se složením, fungováním a pravomocemi
mezinárodních soudů a tribunálů - stálých a ad hoc, případné výhody a nevýhody jednotlivých shora zmíněných
způsobů řešení sporů, jejich vzájemný vztah a faktory mající vliv na jejich efektivitu. 

Všichni studenti se budou muset aktivně účastnit a každý z nich povede diskusi o jednom určeném tématu. 

Závěr kursu: 

Na závěr kursu musí každý student předložit dvacetistránkový rozbor některého z mezinárodních sporů ve formě
vědecké eseje. Každý student si vybere mezinárodní spor k rozboru sám a bude jej analyzovat podle následující
struktury: 

Popis sporu 
Příčiny sporu 
Strany sporu 
Popis pokusů o řešení sporu 
Zhodnocení
Cíl předmětu

Cílem kursu je, aby studenti získali přehled o požadavcích obecného mezinárodněprávního závazku řešit spory
pokojnými prostředky, historickém vývoji a současném přístupu k mechanismům, jež jsou k dispozici pro pokojné
řešení sporů a které jsou vyjmenovány v čl. 33 Charty OSN - vyjednávání, vyšetřování, zprostředkování, smírčí
řízení, rozhodčí řízení, soudní řízení;
V rámci kursu budou analyzovány také právní a politické otázky spojené se složením, fungováním a
pravomocemi mezinárodních soudů a tribunálů - stálých a ad hoc, případné výhody a nevýhody jednotlivých
shora zmíněných způsobů řešení sporů, jejich vzájemný vztah a faktory mající vliv na jejich efektivitu.
 
Požadavky ke zkoušce

Na závěr kursu musí každý student předložit dvacetistránkový rozbor některého z mezinárodních sporů ve formě
vědecké eseje. Každý student si vybere mezinárodní spor k rozboru sám a bude jej analyzovat podle následující
struktury:
 
Popis sporu



Příčiny sporu
Strany sporu
Popis pokusů o řešení sporu
Zhodnocení
Sylabus

Sylabus je poskytnut na začátku předmětu všem přihlášeným. 
Studijní opory

Literatura:
 
1    Merrills, J.. International Dispute Settlement.
2    Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné.
3    Seidl-Hohenveldern, I.. Mezinárodní právo veřejné.
4    Potočný, M., Ondřej, J.. Mezinárodní právo veřejné - zvláštní část.
 
 
Haagská úmluva o pokojném urovnávání mezinárodních sporů (1899, 1907),
 
 
Doporučená literatura:
Mackenzie, R., Romano, C., Shany, Y with Sands, P The Manual on International Courts and Tribunals, second
edition, Oxford University Press, 2010
Shany, Y., The Competing Jurisdiction of International Courts and Tribunals, Oxford University Press, 2003
Amerasinghe, C.H.; Local Remedies in International Law, second edition, Cambridge University Press 2005
McLachlan, C.; Lis Pendens in International Litigation, Martinus Nijhoff Publishers, 2009
Born, G.; International Commercial Arbitration, Vol. 1-III, second edition, Walters Kluwer, 2014
Gérardine Meishan Goh; Dispute Settlement in International Space Law - A Multi-Door Courthouse for Outer
Space, Martinus Nijhoff Publishers, 2007
Klein, N.; Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2004
Francisco Orrego Vicuna; International Dispute Settlement in an Evolving Global Society, Constitutionalization,
Accessibility, Privatization, Cambridge University Press 2004
Simma, B., ed., The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol. I - II, 2nd edition, Oxford University
Press, 2002



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0971
Název v jazyce výuky Základy právní informatiky I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Fundamentals of Legal Informatics I (Legal Research)
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
Prerekvizity Teorie práva II (HP0682)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právní informační systém, obsah a konstrukce databází právních informací.Právní jazyk. Právněinformatické
zpracování textů českých právních dokumentů.Právní řád, formální struktura právních dokumentů a její
právněinformatické využití.Hypertextová technologie. Strategie vyhledávání v právních databázích.
Sylabus

 Právní informatika &#8211; předmět, teoretické základy, vznik a vývoj, metody

Teorie typů právních předpisů &#8211; formální rozlišení, empirické a pragmatické poznatky,    teoretická
klasifikace

Právní řád na území České a Slovenské republiky &#8211; kvantitativní popis a možnosti jeho interpretace v
historických a sociálních souvislostech

Právní informační systém &#8211; klasická struktura, velké projekty ve světě, obecná charakteristika právních
databází a informatické technologie

Světové právní informační systémy &#8211; vznik a vývoj, současný stav a perspektivy, možnosti využití těchto
systémů, evropská a americká koncepce

Indexová databáze o právních předpisech (rejstřík právních předpisů) na příkladu databáze CS LEGSYS &#8211;
tyty proměnných a jejich základní charakteristika, architektura databáze, právně informatické využití

Právní informační systém CS LEGSYS, rejstřík &#8211; analýza funkcí systému reprezentujícího indexově
orientované právní informační systémy

Právně informatická analýza textů právních dokumentů &#8211; teoretická východiska, klasifikace právních
dokumentů, možnosti strukturalizace

Hlavní systémové vazby uvnitř českého a slovenského právního řádu &#8211; derogace a novelizace,
hierarchické souvislosti, horizontální souvislosti (odkazy), právně informatické zobrazení, hypertext

Právní informační systém CS LEGSYS &#8211; TEXT &#8211; analýza funkcí plnotextově orientovaného
vyhledávání, zobrazovací a editační možnosti systému

Cvičení v práci s právním informačním systémem CS LEGSYS &#8211; TEXT jako reprezentantem
sofistikovaného plnotextově orientovaného právního informačního systému pro české právo

Právní informační systémy v České republice pro české právo

Strategie vyhledávání v právních informačních systémech. Umělá inteligence, hypertext, multimediální přístupy
při výuce práva

Aplikace právní informatiky na příkladu legislativy



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Cvrček, FPrávní informatika1Praha-Plzeň20101
Bing,JHandbook of Legal Information Retrieval1New York, Oxford19842
Cvrček, F., Novák, FZáklady právní informatiky1Brno19922



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1081
Název v jazyce výuky Správní a majetkové právo církevní
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Church Administrative Law and Church Property Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se zabývá výkonem správní moci v církvích a náboženských společnostech na úrovni jejich jednotek
základních i vyšších a na úrovni celocírkevních orgánů, a to ve věcech duchovních i hmotných. Pozornost je
věnována základům církevního správního řízení. Popisuje zakládání, řízení a zánik církevních právnických osob a
vznik, správu a zánik jejich majetkových práv.
Sylabus

Předmět pojednává o správě věcí duchovních a o správě majetku. Zabývá se definováním církevního majetku,
jeho smyslu a účelu, a právním zastupováním církevních právnických osob všech náboženských společenství v
ČR. Zvláštní pozornost věnuje nabývání, převodům a zcizování jejich majetku, kompetenci orgánů rozhodujících
a poradních, statutárním orgánům.

Zvláštní oddíl je věnován správnímu řízení při zřízení a zrušení farnosti (náboženské obce, sboru) v jednotlivých
církvích a rozlišení mezi farností (sborem)  územní  a personální.

Společně s charakteristikou církevních úřadů a povinností jejich nositelů se zabývá také církevním matrikovým
právem. Podrobně se probírá správa zbožných odkazů, církevních nadací, fiducií,obročí, záduší, kostelů.

V další části se předmět zabývá správním úkoly rad náboženských obcí (farností, sborů), správou církevních
sdružení, bratrstev a základních společenství, jakož i charit a diakonií. K pojednání o správě diecézí (arcidiecézí) a
jiných partikulárních církví, osobních prelatur a vojenských ordinariátů patří správní moc biskupů a ordinářů v
diecézích, jejich pověření vydávat   individuální správní akty, otázky spojené s interimní správou diecéze v době
sedisimpendence nebo sedisvakance, a s účastí diecézní kurie na správě diecéze. Analogicky se probírá správa
vyšších celků všech náboženských společenství a jejich ústředního řízení. V závěru se přednáší také o správní
úloze a postavení Apoštolského stolce a římské kurie a o pravomoci apoštolských nunciatur.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Tretera, Jiří Rajmund, Horák, ZábojCírkevní právo1LegesPraha2016viz Otázkové okruhy1
Tretera, Jiří  Rajmund, Horák, Záboj,Slovník církevního práva1Grada PublPraha20111
Tretera, Jiří  Rajmund, Horák, Záboj,Konfesní právo1LegesPraha20152



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1091
Název v jazyce výuky Úvod do přirozeného práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to the Law of Nature
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. PhDr. Milan Sláma
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1111
Název v jazyce výuky Právnická povolání v justici
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal professions in the judiciary
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo procesní I (HP0281)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět doplňuje a prohlubuje výklady civilního práva procesního. Studenti jsou seznámeni s rolí vybraných
profesí v justičním systému (v systému  ochrany práv) i s detaily jejich právního postavení. Předmětem výkladu
jsou mj. právní postavení i praktické otázky výkonu povolání soudce, notáře, advokáta, soudního exekutora.
Vyloženo bude rovněž postavení a role mediátora. Přednášejícími jsou vedle garanta i představitelé uvedených
profesí. 
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: zkouška - písemná
Sylabus

Hlavními tématy jsou:
01. Právní postavení soudce (mj. ústavní základ postavení soudce, nezávislost a nestrannost, odpovědnost) 02.
Postavení a činnost advokacie v ČR (mj. přístup k profesi, evropský a zahraniční advokát, vztah advokát - klient,
práva a povinnosti advokáta, odpovědnost advokáta) 03. Notářství a notář v právním řádu ČR (postavení a role
notářů) 04. Soudní exekutoři v právním řádu ČR 05. Daňoví poradci a patentoví zástupci v ČR 06. Mediace
07. Právní pomoc v ČR
Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, je vždy aktualizován.
Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k aktuálnímu stavu  právní teorie a praxe.
Studijní opory

Literatura povinná:
01.  MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001
02.  MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998
03.  MACKOVÁ, A. Česká advokacie a vstup České republiky do Evropské unie. Acta Universitatis Carolinae.
Iuridica, 1-2/2004
04.  BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘICH, M. a WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědictví: komentář. 4. vyd.
Praha: C.H. Beck, 2010
05.  ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. a V. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2014
 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1121
Název v jazyce výuky Insolvenční právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Insolvency Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

JUDr. Tomáš Pohl

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo procesní III (HP0283)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Insolvenční právo je součástí civilního procesu (realizuje se jako soudní řízení). Avšak úzce souvisí i s jinými
obory. Obsahuje nejen procesní normy, ale i normy hmotněprávní. Vedle předpisů soukromého práva
(obchodního, občanského, pracovního) zasahuje i do práva veřejného (zejména finančního). Je stále aktuálnější a
častěji aplikované, takže jeho znalost pro právníka v praxi je nezbytná. 

Nadlimitní zápisy studentů na předmět nebudou katedrou umožněny. 
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: Písemná zkouška - povinná účast. Zkoušku mohou konat pouze studenti řádně přihlášení
jak k výběrovému předmětu, tak ke konání zkoušky podle informačního systému.
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01. Úvod. Charakteristika oboru. Důvody jeho existence. Vývoj a prameny práva. Základní pojmy. 02. Úpadek.
Pojem úpadku. Způsoby jeho řešení: likvidační a sanační. Vynětí z účinnosti zákona. 03. Subjekty insolvenčního
řízení: dvojí role soudu. Účastníci řízení. Insolvenční správce. Věřitelské orgány. 04. Povaha a průbeh řízení:
charakteristika řízení. Subsidiarita OSŘ a hlavní odchylky. Insolvenční návrh a jeho účinky. Postup řízení.
Moratorium. Rozhodnutí o úpadku. Incidneční spory. 05. Věřitelé a uplatnění nároků: druhy věřitelů. Uplatnění
nároku přihláškou. Popření a zjištění nároku. Jiné způsoby uplatnění. 06. Majetková podstata: pojem a funkce.
Rozsah podstaty. Nakládání s podstatou. Rozšíření podstaty. Neplatnost a neúčinnost právních jednání. 07.
Konkurz a zvláštní likvidační způsoby: prohlášení konkurzu a jeho účinky. Průběh řízení. Zrušení konkurzu.
Nepatrný konkurz. Úpadek finančních institucí. 08. Sanační způsoby: druhy a použití. Reorganizace. Oddlužení.
Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.
Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací.
Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.
02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.
 
Literatura doporučená:
SMOLÍK, Petr. Oddlužení v právním řádu ČR. V Praze: C.H. Beck, 2016. Právní praxe.
ZOULÍK, F. Vývoj insolvenčního řízení. Právní fórum č. 4/2009



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1181
Název v jazyce výuky Ochrana občanských a lidských práv
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Protection of Civil and Human Rights
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se zabývá filozofií a historií lidských práv v pluralitě kultur. Zaměřuje se též na univerzální a regionální
dokumenty o lidských právech a na vývoj právní úpravy občanských a politických práv na území našeho státu.
Učební pomůcka je doplňována studiem dokumentů a literatury.
Sylabus

 
Výběrový předmět "Ochrana občanských a lidských práv" rozšiřuje základní předmět "Ústavní právo a státověda"
zejména o filozofickou, komparatistickou a historickou dimenzi lidských práv. Předmět ukazuje na problematiku
lidských práv v pluralitě kultur a ve střetu mezi kritikou evropocentrického pojetí lidských práv s ohledem na jiné
koncepty lidské společnosti.
 
Tento výběrový předmět má z tohoto hlediska interdisciplinární povahu. Jeho výuka je zabezpečována v
některých tématech vzájemnou spoluprací s Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze,
kde je od počátku 90. let obdobný předmět rovněž tradován. Přínosem je rovněž dlouhodobá spolupráce s
emeritním profesorem Univerzity v Lancasteru, profesorem Krejčím, odborníkem na kultury a právní systémy
Východu.
 
Mnohostranné přístupy k problematice lidských práv obohacují právně-pozitivistický výklad hlavního předmětu
"Ústavní právo a státověda" o řadu dalších dimenzí jak vyplývá ze zaměření přednášek.
 
Tématické okruhy ke zkoušce z předmětu 
Ochrana občanských a lidských práv 
 

Nedělitelnost a vzájemná podmíněnost občanských a lidských práv
Filozofické koncepce práv člověka v antice a ve středověku
Ideály humanitní a hodnoty člověka v evropském hodnotovém systému
Různé pojetí přirozených práv a postavení člověka
Americké a francouzské deklarace práv člověka a občana, jejich vznik, druh a význam
Masarykovo pojetí ideálů humanitních
Pojetí lidských práv po první světové válce, právo na sebeurčení, práva menšin, koncepce sociálních práv
Občanská a lidská práva v ústavním systému první republiky a jejich inspirační zdroje
Lidská práva v protinacistickém odboji
Pojetí lidských práv v československých ústavách po druhé světové válce
Internacionalizace lidských práv po druhé světové válce
Význam a obsah Všeobecné deklarace lidských práv a Paktů
Univerzální a regionální úmluvy o lidských právech a evropský systém ochrany lidských práv
Lidská práva v totalitních systémech
Úsilí o obnovu lidských práv v roce 1968
Charta 77 a jiné občanské iniciativy, jejich programy a činnost
Helsinský proces a otázky mezinárodní ochrany lidských práv
Práva individuální a kolektivní, klasifikace lidských práv
Lidská práva po listopadu 1989, ústavní zákon č. 23/1991 Sb.
Práva dětí a povinnosti státu vůči nim, Listina základních práv a svobod a Úmluva OSN o právech dítěte
Aktuální otázky ochrany práv dětí v kontextu ochrany rodinného života včetně judikatury ÚS ČR a ESLP



Náboženská svoboda a tolerance
Lidská práva a suverenita státu, práva jednotlivců a skupin v mezinárodní ochraně lidských práv
Právo na život v mezinárodním kontextu, aktuální otázky
Hledání hodnot lidských práv v postsocialistických státech
Postavení menšin v současné době (včetně porovnání Evropa a USA)
Aktuální problémy práv sociálních
Lidská práva na konci "bipolarity" světa
Hodnoty člověka a lidská práva v kulturních systémech Východu (islám, hinduismus atd.)
Aktuální otázky svobody projevu
Lidská práva na prahu nového tisíciletí
Lidská práva a evropská integrace
Lidská práva a kriminalita
Práva a svobody v EU
Pojetí společných evropských hodnot v oblasti lidských práv v přijatých dokumentech
Nová generace lidských práv v oblasti biologie a medicíny
Aktuální problémy uprchlictví a právo azylu
Vývoj pojetí rovnosti v USA
Pojetí národnostních a etnických menšin v komparativním pohledu
Pojetí lidských práv v judikatuře Ústavního soudu ČR
Aktuální otázky ochrany lidských práv ve světle judikatury Ústavního soudu
Studijní opory

Aktualizovaný seznam literatury pro výběrový předmět
 
Ochrana občanských a lidských práv (2014-2015)
U zkoušky se předpokládá znalost přednesených témat
                                 
1. Učební pomůcka Václav Pavlíček, Helena Hofmannová a kol., Ochrana občanských a lidských práv v současné
době vyjde začátkem roku 2015  v nakl. Auditorium
         
 Do doby publikace této učebnice: 
Kolektiv autorů, Občanská a lidská práva, ALEKO 1992, dostupné v knihovně Právnické fakulty
  
Alternativně Zemanová Š. a kol. - Lidská dimenze mezinárodní politiky, Praha VŠE
 
II. Mezinárodní smlouvy, dokumenty a právní předpisy:
 

Prohlášení práv člověka a občana (Francie 1789)
Všeobecná deklarace lidských práv
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (obojí publikováno vyhláškou č. 120/1976
Sb.)
Opční protokol k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (publikováno pod č. 169/1991 Sb.)
Úmluva o právech dítěte  (publikováno pod č. 104/1991 Sb.)
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a protokoly na tuto úmluvu navazující (publikováno pod č.
209/1991 Sb.)
Evropská sociální charta a dodatkové protokoly
Ústava ČR (části týkající se lidských práv) a Listina základních práv a svobod (úst. zák. č. 1/1993 Sb. a č. 2/1993
Sb.)
Ústava z r. 1920, Ústava z r. 1948, Ústava z r. 1960, ústavní zákon č. 144/1968 Sb., vždy kapitoly o právech a
svobodách, včetně práv národnostních menšin
Úmluva o právním postavení uprchlíků a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků (č. 208/1993 Sb.)
Úmluva o lidských právech a biomedicině (č. 96/2001 Sb.m.s.)
Listina základních práv Evropské unie

 
Poz.: Prameny pod body 3-8,11 jsou obsaženy v publikaci V. Pavlíček a kol.: Ústava a ústavní řád, II. díl, 2.
vydání, Linde, Praha 1999, dotisk 2002
 
 
III. Literatura základní
 

T.G. Masaryk: Ideály humanitní, Praha 1968, str. 7-63
V. Pavlíček a kol.: Ústava a ústavní řád, II. díl, části komentáře: úvod, preambule, čl. 1-4, 6, 9, 15-26, 36, 41, 43,
Linde, Praha 1999, dotisk 2002
Charta 77, vydalo Středisko nezávislé literatury, Bratislava, 1990, strana 9-13, 201-231



J. Hájek: Nová etapa v procesu KBSE, Právník č. 1/1993
V. Pavlíček: O české státnosti, 2. díl, O právech, svobodách a demokracii, str. I-IV, 9-38, 54-61, 70-80, 86-93,
101-122, Karolinum, Praha 2002
V. Pavlíček: O české státnosti, 3. díl, Demokratický a laický stát, Praha, Karolinum 2009, str. 9-23 a 209-226
J. Krejčí: Stěžejní problémy sociálně-kulturní plurality současnosti, Právník č. 1/1995
50. let Všeobecné deklarace lidských práv, VŠE, FMV 1998 (statě A. Orta: Lidská dimenze evropské politiky a Z.
Lehmannové Humanismus jakou součást evropského kulturního hodnotového systému)

 
 
IV. Literatura doporučená a rozšiřující
 
B. Komárková: Původ a význam lidských práv, SPN 1990
Dokument Kodaňského zasedání Konference o "lidské dimenzi" KBSE, Kodaň 1990, Právník č. 1/1991
Jan XXIII. Pacem in terris, Vyšehrad 1969
P. Šturma: Mezinárodní a evropské mechanismy v oblasti lidských práv, 2. vydání, C.H.Beck, Praha, 2003
Z. Lehmannová: Kulturní pluralita v současném světě, Praha, VŠE 2000
D. Jílek: Odpověď mezinárodního práva na hromadně uprchlictví, Brno: Masarykova univerzita, 1996
Goodwin-Gill. G. S. The Refugee in international law. 2nd. Ed. 1996. Oxford: Clarendon Press (pro zájemce)
 
 
Závěrečné doporučení k ČR Výboru SN pro práva dítěte z roku 2011 (dostupné též na
www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zprávy-plnení.../material.doc)
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
-Seznam literatury viz. dokumenty předmětu



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1191
Název v jazyce výuky Ústavní soudnictví
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Constitutional Justice and Judiciary
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jiří Hřebejk
Prerekvizity Ústavní právo a státověda II (HP1172)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Podává bližší informace o koncepcích a vzniku ústavního soudnictví obecně a v Československu (České
republice). Rozebírá postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR, způsob ustanovování soudců a jejich
status, metody práce Ústavního soudu ČR, jednotlivé typy řízení a postavení procesních stran. Rozebírána jsou
vybraná rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Výuka dá též základní komparatistické informace z postavení a činnosti
ústavních soudů vybraných evropských států.
Sylabus

Výběrový předmět v rozsahu jednoho (zimního) semestru. Má rozšířit výuku zejm. předmětu společného základu
ústavní právo a státověda. Obsahem jsou bližší informace o koncepcích a vzniku ústavního soudnictví ve světě, v
Československu, resp. v České republice, přiblížení postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR,
způsob ustanovování soudců a jejich status, metody práce Ústavního soudu ČR, jednotlivé typy řízení a postavení
procesních stran. Součástí výuky je rozbor vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Do výuky jsou též
zařazeny základní komparatistické informace z postavení a činnosti ústavních soudů vybraných evropských států.

Na výuce se vedle učitelů z katedry ústavního práva podílejí též učitelé z jiných kateder - správního práva a teorie
práva. Na závěr kurzu bývá organizována beseda se soudem Ústavníhosoudu.
Univerzita Karlova v Praze
 
Právnická fakulta
 
ak. rok 2006/2007
Zadání příkladu ke zkoušce z výběrového předmětu
 
ÚSTAVNÍ SOUDNICTVÍ
 
Ing. A. B. vlastní rekreační chatu, zapsanou v katastru nemovitostí, k níž nevede místní komunikace. Přístup
k chatě je pouze buď lesem, kam je podle lesního zákona vjezd motorovými vozidly zakázán, nebo přes sousedící
pozemek ve vlastnictví občana M. V. Občan M. V. ing. A. B. průchod ani průjezd přes svůj pozemek smluvně
neumožnil, ing.       A. B. neuspěl ani se žádostí u příslušného správního úřadu o povolení výjimky ze zákazu
vjezdu motorovým vozidlem do lesa.
 
Ing. A. B. se žalobou u Okresního soudu v H. domáhal zřízení práva věcného břemene, spočívající v možnosti
průchodu a průjezdu přes pozemek občana M. V. Proti rozhodnutí o nepovolení výjimky ze zákazu vjezdu do lesa
se ing. A. B. odvolal ve správním řízení.   
 
Odvolání ve správním řízení bylo zamítnuto s odůvodněním, že výjimku lze udělit pouze ve veřejném zájmu.
Žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu krajský soud v B. jako soud správní zamítl.
 
Okresní soud v H. podanou žalobu zamítl s odůvodněním, že je třeba chránit vlastnictví občana M. V. před
zasahováním do jeho soukromí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí odvolací soud v B. zamítl.
 
S daným právním stavem není ing. A. B. spokojen a domnívá se, že mu uvedená rozhodnutí znemožňují řádné
užívání jeho rekreační chaty a rozhodl se domáhat ochrany svého práva u Ústavního soudu. 
 
Napište:
 



1.    Jakým způsobem a s jakými argumenty by se ing. A. B. mohl bránit u Ústavního soudu proti rozhodnutí
v občanskoprávní věci.
 
2.    Jak by měl Ústavní soud podle Vašeho názoru rozhodnout ve věci podané ústavní stížnosti ve správní věci. 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

V. Sládeček, V. Mikule, J. SyllováÚstava ČR - komentář11. vydáníC.H. Beck, Praha2007vybrané pasáže1
V.SládečekÚstavní soudnictví12.vydáníC.H.Beck, Praha20031
A.GerlochŘízení před Ústavním soudem1Prospektrum, Praha19961
úst. z. 1/1993 Sb.Ústava ČR3zejm. články 81 - 891
z. č. 182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu31
Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu1vybraná judikatura1
V. Pavlíček, J. Hřebejk Ústava a ústavní řád ČR, 1. díl12. vydáníLinde, Praha1998vybrané pasáže2
V.Mikule,V.SládečekZákon o Ústavním soudu - komentář a judikatura k Ústavě ČR a Listině základních práv a
svobod1Eurolex Bohemia, Praha20012
J.Filip,P.Hollander,V.ŠimíčekZákon o  Ústavním soudu, komentář1C.H.Beck, Praha20012
E.Wagnerová Ústavní soudnictví (Vznik, význam a některé organizační a procesní aspekty v komparativním
pohledu)1Linde,Praha19962
 J. Kysela (ed.)Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech1Eurolex Bohemia, Praha20062



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1201
Název v jazyce výuky Ústavní systémy
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Constitutional Systems
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Sylabus předmětu: Předmět je zaměřen na výklad základních institutů ústavního práva ve vybraných zemích,
zejména Evropy a USA. Analýza pramenů (ústavy, zákony, rozhodnutí ústavních soudů aj.) je doplňována
konkrétními příklady z fungování ústavních vztahů a aplikace ústavních norem.
Sylabus

Výběrový předmět Ústavní systémy doplňuje a rozvíjí základní předmět "Ústavní právo České republiky"
zejména tím, že reaguje na rozmanitosti ústavních institutů v soudobém světě a uvádí řadu příkladů i jiných
ústavních řešení, než s jakými se posluchači seznamují při studiu platného ústavního práva ČR.
Úvodní obecná část při použití srovnávací metody upozorňuje na realizaci osvědčených ústavních modelů a na
tendence jejich rozvoje, druhá část kurzu se soustřeďuje na zvláštnosti ústavního práva jednotlivých vybraných
států (Francie, Itálie, Ruska, SRN, Španělska, Švýcarska, USA, Velké Británie aj.) s důrazem položeným zejména
na vztahy mezi nejvyššími státními orgány.
Studium pramenů(ústavy, volební zákony, zákony o politických stranách, jednací řády parlamentů apod.) je
doplňováno konkrétními příklady aplikace ústavních norem. Pozornost je věnována i aktuálním událostem
významným z hlediska rozvoje ústavního práva sledovaných států.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
*doporučená

-V. Jirásková: Dokumenty k ústavním systémům, 1996, Karolinum, Praha, ISBN 80-7184-212-5 (kniha je k
dispozici v knihovně PF)
-J. Filip, Z.Koudelka: Soudobé ústavní systémy, 1996, Masarykova univerzita, Brno, ISBN 80-210-1363-X (kniha
je k dispozici v knihovně PF)
-V.Pavlíček a kol.: Suverenita a evropská integrace, 1999, Praha
-V. Pavlíček a kol.: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy, I., II. a III. díl, Praha 1999,
2000, 2001, ISBN 80-85889-31-5 (kniha je k dispozici v knihovně PF)
-Vl. Klokočka: Ústavní zřízení evropských států, 1996, Linde, Praha, ISBN 80-7201-010-7 (kniha je k dispozici v
knihovně PF)
-Vl. Klokočka, E. Wagnerová: Ústavy států Evropské unie, 1997, Linde, Praha, ISBN 80-7201-056-5 (kniha je k
dispozici v knihovně PF)



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1211
Název v jazyce výuky Vývoj československého ústavního a politického systému
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Development of the Czechoslovak Constitutional and Political System
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Prerekvizity České a československé právní dějiny I (HP0891)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je zaměřen na výklad vývoje ústavního a politického systému od vzniku 1. Československé republiky až
do zániku federace. Součástí výuky je i výklad ústavních(ne)poměrů v protektorátu ČM a fašistického
Slovenského státu. Předmět je zakončen vypracováním seminární práce a její následnou obhajobou.
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen vypracováním seminární práce a její následnou obhajobou. Nejlepší práce je možné přihlásit
do SVOČ.
Sylabus

Předmět je zaměřen na výklad vývoje ústavního a politického systému od vzniku Československé republiky do
současnosti. Pozornost je věnována především klíčovým otázkám: problému kontinuity a diskontinuity po vzniku
ČSR v r. 1918, prozatímní ústavě a ústavní listině z roku 1920, československému ústavnímu systému do
mnichovského diktátu. Výklad pokračuje přes období  protektorátu a Slovenského štátu, je zmiňováno zatímní
státní zřízení a význam dekretálního období našeho ústavního vývoje. Dále je pozornost soustředěna na ústavní a
politický vývoj let 1945-1948, výklad zahrnuje problematiku ústavních aspektů únorové krize v roce 1948, ústavu
9. května, nastolení režimu monopolní vlády jedné strany a rozklad právního státu. Závěr kurzu je zaměřen na
problematiku tzv. socialistické ústavy z r. 1960, ústavní důsledky událostí roku 1968, vznik československé
federace a erozi tzv. reálného socialismu, která vyústila v listopadové události v roce 1989 a přinesla zánik
federace.
Předmět je velmi vhodným východiskem pro další studium ústavního práva.

Požadavky k zápisu

Do předmětu je možné se přihlási motivačním dopisem zasleném garantu předmětu.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Ján GronskýKomentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1914-1945 1Karolinum Praha20052
Ján GronskýKomentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV. 1989 - 1992.1Karolinum
Praha20072
Ján GronskýKomentované dokumenty k ústavním dějinách Československa II. 1945-1960.1Karolinuum
Praha20062
Ján GronskýKomentované dokumenty k ústavním dějinám Československa III. 1960 - 1989.1Karolinum
Praha20072



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1221
Název v jazyce výuky Legislativní funkce vlády a veřejné správy
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legislative Functions of the Government and Public Administration
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Mgr. František Korbel, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurz je zaměřen na teorii, techniku a proces tvorby práva ze strany orgánů veřejné správy. Vede studenty k
pochopení zásad a souvislostí tvorby práva, čímž rozvíjí a upevňuje poznatky teorie práva, ústavního a správního
práva a dalších právních oborů. Přispívá k orientaci v normotvorbě veřejné správy a možnostech jejího využití,
ovlivnění, lobbingu a prosazování v legislativním procesu. Kurz legislativy směřuje též k posílení porozumění
právnímu textu a schopnosti absolventů jej tvořit. Znalost a schopnost tvorby práva s pochopením specifik
terminologie, struktury, systematiky a vzájemných vazeb právních předpisů je základní výbavou kvalitního
právníka, kterou využije při jakékoli aplikaci práva, ať již jde o výklad právních předpisů nebo sepisování norem,
podání či smluv.

Kurs se zaměřuje nejen na výklad, ale i na praktické příklady, úkoly, trénink legislativních schopností, nejčastější
spory, prohřešky a judikaturu v záležitostech legislativy.
Požadavky ke zkoušce

1. Docházka min. 50 % a aktivní účast na hodinách s připravenými podklady.
2. Samostatný návrh a řešení praktického příkladu - sepis návrhu právního předpisu.
3. Průběžné testy orientace v oboru a schopnosti formulovat myšlenky.
4. Úspěšné složení zkoušky.

Zkouška probíhá ústně formou rozhovoru mezi zkoušejícím a nejméně dvěma zkoušenými studenty, kteří
zodpovídají po jedné otázce z každého bloku. Studenti mají právo na
čas na přípravu a mohou mít libovolné podklady (jako je tomu v praxi). Cílem zkoušky je ověření orientace v
oboru a potřebných souvislostech, znalost základních pramenů
a schopnost vlastní argumentace, vyjádření a obhájení vlastního názoru, práce s podklady a aplikace práva.
Sylabus

Sylabus a tematické okruhy ke zkoušce:
A) Blok teoreticko-právní

 1.  Pojem, systém a členění práva
 2.  Právní normy
 3.  Právní principy
 4.  Prameny práva
 5.  Interpretace práva, druhy výkladu
 6.  Aplikace práva, druhy procesů
 7.  Realizace práva, subjekt, objekt a obsah právních vztahů
 8.  Právní stát a jeho podstata
 9.  Mezinárodní právo a jeho vztah k vnitrostátnímu právu
B) Blok legislativní praxe

 1.  Legislativa na úrovni gesčních ministerstev
 2.  Legislativa na úrovni vlády
 3.  Legislativa na úrovni Parlamentu
 4.  Publikace právních předpisů, platnost, účinnost, derogace
 5.  Normotvorba územních samosprávných celků
 6.  Legislativa a soudy, zejm. Ústavní soud
 7.  Legislativa a veřejný ochránce práv



 8.  Věcný záměr zákona, RIA, CIA
 9.  Návrh zákona, legislativní technika
 10. Návrh podzákonných předpisů, legislativní technika
 11. Popis legislativních jevů na příkladu NOZ

Literatura:
Povinná:
-          Knapp, V.: Teorie práva. Praha. C. H. Beck, 1995
-          kol. aut. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha. Ministerstvo vnitra, 2011-          Legislativní pravidla
vlády
Doporučená:
-          Gerloch, A., Kysela, J. (eds.). Tvorba práva v České republice po vstupu do EU. Praha. ASPI, 2007
-          Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, P. Příprava návrhů právních předpisů. Praha. Úřad vlády, 2010
-          Melzer, F. Metodologie nalézání práva. 2. vydání. Praha. C. H. Beck, 2011
-          Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha. Ústav státu a práva, 2011
-          Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání. Praha. C. H. Beck, 2009



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1231
Název v jazyce výuky Správní soudnictví v evropských zemích
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Administrative Justice in European Countries
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurs je věnován problematice reformy správního soudnictví a seznamuje posluchače
se systémem správního soudnictví v jednotlivých evropských zemích.
Sylabus

Předmět je vypsán pro studenty 9. semestru, kteří již absolvovali základní přednášky o správním soudnictví v
rámci kurzu Správní právo a kteří se připravují z tohoto právního oboru na státní závěrečnou zkoušku.
Správní soudnictví prochází nyní v České republice významnou reformou, která je podložena rovněž zkušenostmi
z rozvinutých systémů správního soudnictví v jiných evropských zemích. Pro zájemce o hlubší poznání
vývojových tendencí soudní kontroly veřejné správy proto kurz podává přehled o organizaci a proceduře
správního soudnictví v SRN, Francii, Velké Británii a v řadě dalších evropských států. Pozornost je věnována i
evropskému rozměru správního soudnictví, který je spojován s činností Evropského soudního dvora a Evropského
soudu pro lidská práva.
Tento kurz je doporučen rovněž diplomantům a kandidátům rigorózních zkoušek z oboru správního práva.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Pítrová,Pomahač:   Evropské správní soudnictví, 1C.H.BeckC.H. Beck, Praha19981



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1251
Název v jazyce výuky Veřejnoprávní úprava podnikání
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Regulation of Business under Public Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je zaměřen na objasnění východisek veřejnoprávní úpravy podnikání (pojem podnikání ve veřejném
právu, funkce veřejnoprávní úpravy podnikání, systém veřejnoprávní úpravy podnikání, režimy úpravy podnikání
ve správním právu, správní činnost a podnikání), zahrnuje kritický rozbor obecné veřejnoprávní úpravy podnikání
(živnostenské právo) a podává přehled vybraných "průřezových" a "odvětvových" úprav podnikání. 
Metody výuky

Veřejnoprávní úprava podnikání
(letní semestr ak. r. 2016/2017
 Program přednášek:
 27.2.2017       Podnikání a jeho veřejnoprávní úprava
  6.3.2017        Živnostenské právo I
13.3.2017        Živnostenské právo II
20.3.2017        Živnostenské právo III
 3.4.2017         Ochrana spotřebitele. Regulace reklamy.
10.4.2017        Požadavky na vstupy a výstupy podnikatelské činnosti
24.4.2017        Vnější hospodářské vztahy
15.5.2017        Exkurs do zvláštních úprav podnikatelské činnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavky ke zkoušce

Zkušební otázky:
 A.
  1. Pojem podnikání, pojem živnosti
  2. Veřejnoprávní režimy úpravy podnikání, členění živností
  3. Předpoklady provozování živnosti
  4. Obecná charakteristika živnostenského oprávnění
  5. Předmět živnosti
  6. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
  7. Provozování živnosti v provozovně a mimo provozovnu
  8. Vznik živnostenského oprávnění u živností ohlašovacích
  9. Vznik živnostenského oprávnění u živností koncesovaných
10. Změny živnostenského oprávnění
11. Přerušení a pozastavení provozování živnosti
12. Zánik živnostenského oprávnění



13. Živnostenská kontrola
14. Správní delikty podle živnostenského zákona
15. Živnostenské úřady
 
B.    
   1. Ochrana spotřebitele
  2. Regulace reklamy
  3. Technické požadavky na výrobky a obecná bezpečnost výrobků
  4. Metrologické souvislosti podnikání
  5. Cenová regulace
  6. Podnikatel jako zaměstnavatel
  7. Celněprávní souvislosti podnikání
  8. Speciální nadkomoditní úpravy vnějších hospodářských vztahů
  9. Podnikatel jako účetní jednotka a jako zpravodajská jednotka
10. Dokumentace činnosti podnikatele, ochrana informací při podnikání
11. Podnikání ve finanční oblasti
12. Podnikání v dopravě
13. Podnikání v energetice a v oblasti poštovnictví a elektronických komunikací
14. Podnikání ve školství a zdravotnictví
15. Podnikání v souvislosti s poskytováním právní pomoci
 
Sylabus

Sylabus:
Zapsaným studentům bude na vyžádání poskytnut konspekt přednášek z minulého akademického roku.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Staša, J..Veřejnopráv.úprava podnik.,konspekt přednášek -aktualiz.verze od 10.5.2017 bude rozesílána emailem
11
500/2004 Sb.Správní řád, v platném znění31
570/1991 Sb.O živnostenských úřadech, v platném znění31
455/1991 Sb.O živnostenském podnikání, v platném znění31



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1271
Název v jazyce výuky Pozemkové právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Land Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Prerekvizity Občanské právo hmotné IV (HP0277)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět pozemkové práva spojuje soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vztahů k půdě jako zvláštnímu
předmětu právních vztahů. Cílem výuky je poskytnout celkové přehled o zvláštnostech a právní úpravě
pozemkových vztahů. Obsah předmětu je zaměřen na právní instituty jako jsou zejména pozemkové vlastnictví a
užívací práva k půdě, věcná břemena, účelová kategorizace půdy a územní plánování a evidence nemovitostí.
Zvláštní pozornost se věnuje právnímu režimu zemědělských, lesních a stavebních pozemků a pozemků
spojených s vodami a s nerosty a rovněž tak režimu omezování vlastnických a užívacích práv k pozemkům ve
prospěch jiných osob a ve veřejném zájmu. Osnovu předmětu tvoří témata: Půda, pozemek, parcela a nemovitost
jako právní pojmy. Půda jako objekt právních vztahů, zvláštnosti půdy a jejich projevy v pozemkových
vztazích.Účelová kategorizace půdy a územní plánování. Pozemkové vlastnictví, jeho zvláštnosti a vývoj od
vzniku ČSR, vznik a zánik vlastnického práva, proces restituce a privatizace pozemkového vlastnictví a právní
režim nakládání s pozemky ve vlastnictví státu. Omezení a odnětí vlastnického práva k pozemkům. Užívací práva
k půdě, vývoj a současný stav. Evidence nemovitostí. Právní režim zemědělských, lesních a stavebních pozemků,
pozemků v chráněných územích a ochranných pásmech a právní režim pozemků spojených s vodami a určených k
těžbě nerostů. Přednášky již budou reflektovat i nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zákon o vyvlastnění č.
184/2006 Sb.

 
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky:
 

Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy

 

Půda jako objekt právních vztahů

 

Pozemkové právo a jeho základní prameny

 

Zvláštnosti půdy a projevy zvláštností půdy v pozemkových vztazích

 

Účelová kategorizace půdy a její změna (podstata a systém účelové kategorizace půdy, příčiny a prostředky
změny účelové kategorizace půdy)

 

Územní plánování a jeho význam pro účelovou kategorizaci půdy (funkce a právní úprava). Pořizování a
závaznost územně plánovací dokumentace



 

Územní řízení a územní rozhodnutí

 

Vlastnické právo k pozemkům - pozemkové vlastnictví (předmět, subjekt)

 

Obsah vlastnického práva k pozemkům

 

Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku ČSR

 

Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé právní formy a charakteristika jejich právní úpravy)

 

Smluvní převody vlastnického práva k půdě                                            

 

Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů (specifika hospodaření, převody pozemků ve vlastnictví státu, krajů a
obcí na jiné osoby)

 

Vyvlastnění nemovitostí

 

Příčiny a právní formy omezování vlastnického práva k pozemkům

 

Omezení vlastnického práva k pozemkům v předpisech veřejného práva

 

Právní úprava „sousedských vztahů“

 

Věcná břemena

 

Náhrada za omezení vlastnického práva

 

Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy)

 

Nájem, pacht a výpůjčka pozemků 

 

Evidence nemovitostí (funkce a  vývoj evidence)

 

Katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru)                                                    



Obnova a revize katastru

 

Principy uplatňované při vedení katastru nemovitostí

 

Zásada materiální publicity

 

Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí (druhy a předmět zápisů, stručná charakteristika)

 

Vklad do katastru nemovitostí (návrh, řízení o povolení vkladu)

 

Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, právo cesty, účelová komunikace

 

Pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět pozemkových úprav)

 

Průběh a realizace pozemkových úprav

 

Právní režim vlastnictví a užívání zemědělských pozemků 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu

 

Právní režim lesních pozemků (vlastnické a užívací vztahy)

 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

 

Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt vodních toků, vodních děl a pozemky s nimi
sousedící)

 

Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech  

 

Právní režim pozemků v hornictví (vlastnictví ložisek nerostů, ložiskové území, dobývací prostor, důlní díla a
náhrada důlních škod)

 

Právní režim stavebních pozemků (stavební pozemek, oprávnění a povolení stavět)

 

Neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku 



Sylabus

POZEMKOVÉ PRÁVO
Zimní semestr - akademický rok 2016/2017
 
Výběrový předmět   -   9. semestr
Garant kurzu : JUDr. Martina Franková, Ph.D.
                  
Vyučující: JUDr. Martina Franková,  PhD.
                   JUDr. Petra Humlíčková,  PhD.
 
Katedra práva životního prostředí PF UK Praha
 
Přednášky vždy ve STŘEDU od 12,00 hodin  -  místnost  číslo 120
 
Zakončení: ústní zkouška
 
        Rozpis přednášek 
 

Pozemkové právo – vymezení, prameny. Půda, pozemek, parcela a nemovitost jako právní pojmy. Půda jako
objekt právních vztahů a projevy jejích zvláštností  –   12. 10. 2016 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

Účelová kategorizace půdy a územní plánování – 19. 10. 2016 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

Pozemkové vlastnictví – charakteristika a vývoj. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům. Specifika
pozemkového vlastnictví státu, obcí a krajů. –  26. 10. 2016 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

Katastr nemovitostí –  2. 11. 2016   (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

Obnova a revize katastru nemovitostí. Pozemkové úpravy.  –   9. 11. 2016  (JUDr. Humlíčková, Ph.D.)

 

Omezení vlastnického práva k pozemkům – příčiny, podmínky a právníformy –             16. 11. 2016  (JUDr.
Franková, Ph.D.)

 

Vyvlastnění. Právní režim stavebních pozemků. - 23. 11. 2016 (JUDr. Humlíčková, Ph.D.)

 

Užívací práva k půdě – vývoj a platná právní úprava. Právo vstupu na cizí pozemek –       7. 12. 2016 (JUDr.
Franková, Ph.D.) 

 

Právní režim pozemků spojených s vodami, pozemků určených k těžbě nerostů a pozemků, na kterých se
umístěna technická infrastruktura.  –  14. 12. 2016 (JUDr. Humlíčková, Ph.D.)

 

Právní režim zemědělských a lesních pozemků. Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech -– 21. 12.
2016 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 
 
LITERATURA:
 



Povinná:
 
Franková, M., a kol., Úvod do pozemkového práva, 1. vydání , Beroun: Eva Rozkotová: 2014, 240 s.
 
 
Právní předpisy:
 
Občanský zákoník (např. ÚZ č. 900 – Občanský zákoník, Sagit 2012)
Katastrální zákon (např. ÚZ č. 1114  – Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady, Sagit
 2016)
Stavební zákon (např. ÚZ č. 1081 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě, Sagit 2015)
 
         
Doporučená:

 

 

·          

·         Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová,
Katastrální zákon: komentář.  1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015 
·         Baudyš, P. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014
·         Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit 2012
·         Spáčil, J. a kol.  Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1.vydání, Praha: C. H. Beck,
2013
·         Švestka J., Dvořák, j., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha Wolters Kluwer, a.s.,
2014

·         Sborník z konference dny práva 2012 (sekce Pozemek v právních vztazích.) : Dny práva 2012 – Days of
law 2012, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická - ACTA UNIVERSITATIS
BRUNENSIS – IURIDICA, No 442, Masarykova univerzita, Brno 2013, 1. vydání  - Dostupné: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html
·         Spáčil, j., Spáčil, M.: Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům. Praha. Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 764
·         Kabelková, Dejlová: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201 -2357. Praha: C. H.
Beck, 2013
·         Vrcha, P, Janků, P., Vrchová, V. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí,  3.vydání,
Linde Praha, 2011
·         Franková, M., Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí, Časopis pro právní vědu a praxi,
Ročník XXII (No 2). s. 109 – 115
·         Fábry, V. - Drobník, J.. Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa. Academia. Praha 1983
·         Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2008.
·         Spáčil J.:   Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, C. H.Beck, Praha 2003                    
·         Drobník J.: Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí
2/2002     
 
Zkouškové otázky:
 

Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy

 

Půda jako objekt právních vztahů



 

Pozemkové právo a jeho základní prameny

 

Zvláštnosti půdy a projevy zvláštností půdy v pozemkových vztazích

 

Účelová kategorizace půdy a její změna (podstata a systém účelové kategorizace půdy, příčiny a prostředky
změny účelové kategorizace půdy)

 

Územní plánování a jeho význam pro účelovou kategorizaci půdy (funkce a právní úprava). Pořizování a
závaznost územně plánovací dokumentace

 

Územní řízení a územní rozhodnutí

 

Vlastnické právo k pozemkům - pozemkové vlastnictví (předmět, subjekt)

 

Obsah vlastnického práva k pozemkům

 

Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku ČSR

 

Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé právní formy a charakteristika jejich právní úpravy)

 

Smluvní převody vlastnického práva k půdě                                            

 

Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů (specifika hospodaření, převody pozemků ve vlastnictví státu, krajů a
obcí na jiné osoby)

 

Vyvlastnění nemovitostí

 

Příčiny a právní formy omezování vlastnického práva k pozemkům

 

Omezení vlastnického práva k pozemkům v předpisech veřejného práva

 

Právní úprava „sousedských vztahů“

 

Věcná břemena

 



Náhrada za omezení vlastnického práva

 

Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy)

 

Nájem, pacht a výpůjčka pozemků 

 

Evidence nemovitostí (funkce a  vývoj evidence)

 

Katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru)                                                    
Obnova a revize katastru

 

Principy uplatňované při vedení katastru nemovitostí

 

Zásada materiální publicity

 

Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí (druhy a předmět zápisů, stručná charakteristika)

 

Vklad do katastru nemovitostí (návrh, řízení o povolení vkladu)

 

Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, právo cesty, účelová komunikace

 

Pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět pozemkových úprav)

 

Průběh a realizace pozemkových úprav

 

Právní režim vlastnictví a užívání zemědělských pozemků 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu

 

Právní režim lesních pozemků (vlastnické a užívací vztahy)

 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

 

Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt vodních toků, vodních děl a pozemky s nimi
sousedící)



 

Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech  

 

Právní režim pozemků v hornictví (vlastnictví ložisek nerostů, ložiskové území, dobývací prostor, důlní díla a
náhrada důlních škod)

 

Právní režim stavebních pozemků (stavební pozemek, oprávnění a povolení stavět)

 

Neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku

 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Franková, M., a kol.,Úvod do pozemkového práva, 1. vydání, Beroun: Eva Rozkotová 2014, 240 s120141
ÚZ č. 993 - Sagit 2014 - Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady31
ÚZ č. 900 - Občanský zákoník, Sagit 201231
ÚZ č. 1081 - Stavební zákon a vyhlášky,autorizované profese ve výstavbě, Sagit 201531
Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová3Katastrální
zákon: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 20152
Sborník z konference dny práva 2012, Sekce pozemek v právních
vztazích12012http://www.law.muni.cz/sbornikIURIDICA No 442ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS2
Baudyš, P. :Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 201412
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Eliáš, K . a kolNový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou1Ostrava, Sagit 20122
Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání, Praha:C.H.3Beck, 20132
Spáčil, J., Spáčil, M.Přehled judikatury ve věcech občansko právních vztahů k pozemkům 1Wolters Kluwer, a.s.
Praha2011s.7642
Vrcha,P., Janků.P., Vrchová, VKatastrální a související judikatura:výběr soudních rozhodnutí1Linde Praha 20113.
vydání2
Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 200832
Spáčil, J.Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. C.H.Beck, Praha 200312
Kabelková, DejlováNájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-2357.Praha: C.H.Beck,
201312
Franková, M., Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí. Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník
XXII1s.109-1152
Drobník, J.Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí
2/200222
Fábry, V. - Drobník, J.Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa1Academia Praha19832



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1282
Název v jazyce výuky Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Environmental Policy and Sustainable Development
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný (výběrový předmět) Environmentální politika a udržitelný rozvoj je určen především studentům
2. a 3. ročníku, tedy 3. a 5. semestru Právnické fakulty UK v Praze. Pro studenty právnické fakulty má být tento
výběrový předmět úvodem do problematiky ochrany životního prostředí a vhodnou přípravou pro studium
předmětu společného základu Právo životního prostředí, a jej rozvíjejících výběrových a volitelných předmětů,
které jsou vyučovány v dalších semestrech (především v 8. a 9. semestru).Obsah předmětu je uveden zvlášť v
sekci Sylabus. 
 
Požadavky ke zkoušce

Základní podmínkou připuštění k ústní zloušce (předtermín) je účast na nejméně 6 z celkem 11 přednášek.
 
 
Strategické dokumenty a další studijní materiály:
 
Sedmý Akční program životního prostředí, Evropská komise,
2013http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/cs.pdfStátní politika životního prostředí ČR 2012 –
2020 http://www.env.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostrediStátní program environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta
2016-2025http://www.env.cz/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstviStrategický rámec udržitelného rozvoje
České republiky, 2010http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvojeStrategie EU v oblasti biologické
rozmanitosti do roku 2020http://www.mzp.cz/cz/priroda_krajinaZprávy o stavu životního prostředí v
ČRhttp://www.env.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace
 
 
 
 
 Zkouškové okruhy
 1. Environmentální problémy, příčiny, globální problémy životního prostředí, související globální problémy
lidstva.
2. Pojem environmentální politika, vznik a vývoj environmentální politiky na mezinárodní úrovni.
3. Cyklus environmentální politiky (fáze).
4. Udržitelný rozvoj (pojem, obsah, odraz v pramenech environmentální politiky).
5. Základní zásady environmentální politiky.
6. Mezinárodní obchod a ochrana životního prostředí.
7. Světová obchodní organizace a ochrana životního prostředí.
8. Celosvětové konference OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji (Stockholm, Rio de Janeiro, Summit
Millenium, Johannesburg, Rio+20)
9. Vývoj mezinárodních vztahů v oblasti ochrany životního prostředí
10. Významné mezinárodní vládní a nevládní organizace a osoby z oblasti ochrany životního prostředí
11. Aktéři environmentální politiky
12. Státní aktéři environmentální politiky, úloha politických stran v environmentálnípolitice
13. Nestátní aktéři environmentální politiky
14. Vývoj environmentální politiky EU
15. Akční programy životního prostředí EU
16. Environmentální politika ČR (vztah k EU, hlavní strategické dokumenty)
17. Prostředky environmentální politiky v ČR



18. Využívání přírodních zdrojů v ČR - stav a problémy jednotlivých ekosystémů, druhů a krajiny
19. Faktory lidské činnosti s negativními vlivy na životní prostředí
20. Udržitelný cestovní ruch, sport, turistika
 
Sylabus

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJZimní semestr - akademický rok 2016/2017
Charakter předmětu: jednosemestrální povinně volitelný předmět
Garantující pracoviště: Katedra práva životního prostředí PF UK
Oborové zařazení: Právo životního prostředí
Garant předmětu: Doc. JUDr.Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Rozsah, doba a místo výuky: přednáška týdněvždy čtvrtek 16:00 - 17:40 místnost č.319
Zakončení: ústní zkouška
Jednotlivá témata přednášek:
1) Globální problémy životního prostředí - 13. 10. 2016
2) Environmentální politika a udržitelný rozvoj - 20. 10. 2016
3) Mezinárodní vztahy v environmentální politice – 27. 10. 2016
4) Strategie environmentální politiky v EU a ČR - 03. 11. 2016
5) Aktéři environmentální politiky - 10. 11. 2016
6) Státní svátek – 17. 11. 2016 - volno
7) Zásady a prostředky environmentální politiky -24.11.2016
8) Mezinárodní obchod a ochrana životního prostředí –1.12.2016
9) Ekologické aspekty využívání přírodních zdrojů - 8. 12. 2016
10) Udržitelný cestovní ruch, sport, turistika -15.12.2016
Obsah předmětu:
Povinně volitelný „Environmentální politika a udržitelný rozvoj“ je určen především studentům 2. a 3. ročníku,
tedy 3. a 5. semestru Právnické fakulty UK v Praze. Pro tyto studenty práv má být tento výběrový předmět
úvodem do problematiky ochrany životního prostředí a vhodnou přípravou pro studium předmětu společného
základu Právo životního prostředí, a jej rozvíjejících výběrových a volitelných předmětů, které jsou vyučovány v
8. a 9. semestru.Povinně volitelný „Environmentální politika a udržitelný rozvoj“ uvádí do aktuálních problémů
životního prostředí, především klimatické změny, poškozování ozónové vrstvy Země, ohrožení biologické
rozmanitosti, chemizace prostředí, odpady, hluk, atd. Všechny uvedené problémy se uvádějí do souvislosti s jejich
globálními, regionálními a lokálními příčinami a důsledky, zejména s průmyslovým růstem, s růstem spotřeby a s
růstem populace. Tyto věcné souvislosti jsou základem pro výklad vzniku specializovaného druhu politiky,
kterým je environmentální politika. Ekologické problémy a jejich environmentální souvislosti přisuzují nové role
tradičním aktérům politiky počínaje státem, přes politické strany až po občanské nevládní organizace, banky,
podniky, vlastníky pozemků až po jednotlivce. Environmentální politika je založena na řadě nástrojů a metod,
jako jsou právní a ekonomické nástroje, nástroje organizační, výchova a vzdělávání aj. Klíčový význam má role
Evropské unie, která pravidelně k environmentální politice přijímá akční programy, aktuálně platný 7. Akční
program pro životní prostředí. Vzhledem ke globální a přeshraniční povaze většiny ekologických problémů má
zvláštní místo ve výkladu role OSN a mezinárodní vztahy na přelomu 20. a 21. století. Klíčové jsou celosvětové
konference o životním prostředí a udržitelném rozvoji, pořádané periodicky OSN v letech 1972 - 2012. Speciálně
je ve výběrovém předmětu soustředěna pozornost na aktuální témata a specifické otázky, jako jsou problematika
obchodu ve vztahu k životnímu prostředí, využívání přírodních zdrojů, či udržitelný cestovní ruch, sport, turistika.
Strategické dokumenty a další studijní materiály:
Sedmý Akční program životního prostředí, Evropská komise,
2013http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/cs.pdfStátní politika životního prostředí ČR 2012 –
2020 http://www.env.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostrediStátní program environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta
2016-2025http://www.env.cz/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstviStrategický rámec udržitelného rozvoje
České republiky, 2010http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvojeStrategie EU v oblasti biologické
rozmanitosti do roku 2020http://www.mzp.cz/cz/priroda_krajinaZprávy o stavu životního prostředí v
ČRhttp://www.env.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace
 
Literatura (doporučená)
Konference OSN o životním prostředí a rozvoji. Dokumenty a komentáře, Management Press, Praha
1993.Konference o udržitelném rozvoji WSSD, Johannesburg 2002 – sborník dokumentů ze summitu, ČEU
2003.Braniš, M.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. 2. přepracované vydání. Informatorium Praha
1999.Brundtlandová, G. H. (ed.): Naše společná budoucnost, Academia, Praha 1991.Damohorský, M.: Právo
životního prostředí. 3. vydání, C.H.Beck, Praha 2010.Gore, A.: Země na misce vah, Argo, Praha 2000.Kolářová,
H.: Udržitelný rozvoj: hledání cest, které nekončí. COŽP UK Praha 2006.Moldan, B.: Podmaněná planeta. 2.
rozšířené vydání. Nakladatelství Karolinum. Praha 2015.Nováček, P. Udržitelný rozvoj, Univerzita Palackého,
Olomouc 2010Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde
Praha 2006.Tichá, T. a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí. ABF Praha 2004.
Zkouškové okruhy
1. Environmentální problémy, příčiny, globální problémy životního prostředí, související globální problémy
lidstva.
2. Pojem environmentální politika, vznik a vývoj environmentální politiky na mezinárodní úrovni.



3. Cyklus environmentální politiky (fáze).
4. Udržitelný rozvoj (pojem, obsah, odraz v pramenech environmentální politiky).
5. Základní zásady environmentální politiky.
6. Mezinárodní obchod a ochrana životního prostředí.
7. Světová obchodní organizace a ochrana životního prostředí.
8. Celosvětové konference OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji (Stockholm, Rio de Janeiro, Summit
Millenium, Johannesburg, Rio+20)
9. Vývoj mezinárodních vztahů v oblasti ochrany životního prostředí
10. Významné mezinárodní vládní a nevládní organizace a osoby z oblasti ochrany životního prostředí
11. Aktéři environmentální politiky
12. Státní aktéři environmentální politiky, úloha politických stran v environmentálnípolitice
13. Nestátní aktéři environmentální politiky
14. Vývoj environmentální politiky EU
15. Akční programy životního prostředí EU
16. Environmentální politika ČR (vztah k EU, hlavní strategické dokumenty)
17. Prostředky environmentální politiky v ČR
18. Využívání přírodních zdrojů v ČR - stav a problémy jednotlivých ekosystémů, druhů a krajiny
19. Faktory lidské činnosti s negativními vlivy na životní prostředí
20. Udržitelný cestovní ruch, sport, turistika
 
 
 
Environmentální politika a udržitrelný rozvoj  uvádí do aktuálních problémů životního prostředí, především
pokud jde o klimatické změny, poškozování ozónové vrstvy Země, ohrožení biologické rozmanitosti, chemizace
prostředí, odpady, hluk, atd. Všechny uvedené problémy se uvádějí do souvislosti s jejich globálními,
regionálními a lokálními příčinami a důsledky, zejména s průmyslovým růstem, s růstem spotřeby a s růstem
populace.  Tyto věcné souvislosti jsou základem pro výklad vzniku specializovaného druhu politiky, kterým je
environmentální politika. Ekologické problémy a jejich environmentální souvislosti přisuzují nové role tradičním
aktérům politiky počínaje státem, přes politické strany až po  nestátní aktéry, jako jsou nevládní neziskové
organizace, banky, podniky, vlastníky pozemků až po jednotlivce. Environmentální politika je založena na řadě
nástrojů a metod, jako jsou právní a ekonomické nástroje, nástroje organizační, výchova a vzdělávání aj.  Klíčový
význam má  role Evropské unie, která pravidelně k environmentální politice přijímá akční programy. Aktuálním
se jeví v současné době 7.Akční program do roku 2020. Vzhledem ke globální a přeshraniční povaze většiny
ekologických problémů má zvláštní místo ve výkladu role OSN a mezinárodní vztahy v 19.-až 21. století, včetně
ochrany životního prostředí v jednotlivých politických systémech a kulturách ve světě. Speciálně je v tomto
předmětu soustředěna pozornost na specifické, ale typické otázky, jako jsou problematika obchodu ve vztahu k
životnímu prostředí, využívání přírodních zdrojů, udržitelný cestovní ruch, sport, turistika či problematika vztahu
mezi stavem životního prostředí a lidskými právy a související problematika environmentální migrace.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Anton, D.K., Shelton, D.L.:Environmental Protection and Human Rights, Cambridge University Press 201112
Braniš, MÚvod do ekologie a ochrany životního prostředí, 2.přepracované vydání1Informatorium Praha19992
Bílková, V.-Tůma, M.-Urbanová, V.-Khol, R.-Stejskal,VVyhodnocení reformního úsilí Kofiho Annana v OSN a
jeho perspektivy1Ústav mezinárodních vztahů Praha20042
Brundtlandová, Gro Harlem (ed.)Naše společná budoucnost1Academia Praha19912
Cílek, VTsunami je stále s námi: eseje o klimatu, společnosti a katastrofách1Alfa Publishing Praha 20062
Cílek, V. Kašík, MNejistý plamen: průvodce ropným světem1Nakl.Argo, Praha20072
Damohorský, M. a kolektiv Právo životního prostředí13.vydáníPraha říjen2010C.H.Beck2
Gore A.Země na misce vah1ArgoPraha20002
Gore, ANepříjemná pravda1Nakladatelství Argo Praha20072
Jančářová, I.Ekolgická politika. Masarykova univerzita, PF, edice učebnic č.3531Brno20042
Kolářová, HUdržitelný rozvoj: hledání cest, které nekončí1COŽP UK Praha 20062
Mezřický V. a kolEnvironmentální politika a udržitelný rozvoj1PortálPraha20052
Moldan, BPodmaněná planeta1Nakladatelství Karolinum  UK Praha20092
Stejskal, VÚvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost1Linde, Praha20062
Tichá, T. a kolSlovník pojmů užívaných v právu životního prostředí1ABF Praha20042
Nováček, P. Udržitelný rozvoj1Univerzita Palackého Olomouc20102



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1291
Název v jazyce výuky Zemědělské právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Agricultural Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Prerekvizity Občanské právo hmotné IV (HP0277)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem a smyslem výběrového předmětu Zemědělské právo, který se v nové a moderní podobě vyučuje na PF UK
v Praze opětovně od roku 2000  a který již absolvovalo několik stovek studentů práv, je poskytnout celkovou
informaci a přehled o právních nástrojích působících v zemědělství, a  to jak na mezinárodní a evropské
komunitární, tak zejména na české národní úrovní. Vedle klasické problematiky zemědělství, se předmět zaměřuje
i na činnosti související jako je lesnictví, včelařství, myslivost, rybářství atd. Studenti mohou psát na zemědělská
právní témata i diplomové práce a řada z nich končí jako právníci   resortu  Ministerstva zemědělství.

Metody výuky

 
 
Témata a přednášející na jednotlivých přednáškách se mohou změnit. Všechny přednášky budou podpořeny
power - pointovými prezentacemi a bude z nich vydán souhrnný sylabus, který bude elektronicky rozeslán
studentům. 
V přípravě je i nová učebnice, která by měla vyjít do konce roku 2015.
 
 
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové 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.
 
 



Sylabus

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁVO
Zimní semestr – akademický rok 2016/2017
 
Garant předmětu:  Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 
 
Vyučující:  Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 
                        Katedra práva životního prostředí
                        Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 
Externisté: JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D. 
                        Ústav státu a práva Akademie věd ČR
                   JUDr. Martin SMOLEK, Ph.D., LL.M. 
                        náměstek ministra a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky
                        před Soudním dvorem Evropské unie
                        Ministerstvo zahraničních věcí
                   JUDr. Jindřich URFUS 
                        ředitel odboru legislativního a právního
                        Ministerstvo zemědělství
 
Přednášky vždy v PONDĚLÍ od 16,00 hodin – místnost číslo 120. 
 
Rozpis přednášek
1. Mezinárodněprávní aspekty zemědělství. Zemědělské unijní právo. –  JUDr. Martin Smolek –   10. 10. 2016 
2. Stav a vývoj zemědělského práva. Aktuální otázky zemědělského práva.– JUDr. Jindřich Urfus– 17. 10. 2016 
3.  Funkce zemědělství, příčiny, cíle a prameny právní úpravy, subjekty právních vztahů, orgány státní správy
zemědělství. Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému a lesnímu majetku. - Prof. Damohorský
– 24. 10. 2016 
4.  Rostlinná výroba a rostlinolékařská péče. – Prof. Damohorský–31. 10. 2016 
5.  Živočišná výroba. Veterinární péče. – Prof. Damohorský – 7. 11. 2016 
6.  Vinohradnictví, vinařství a chmelařství. – Prof. Damohorský – 14. 11. 2016 
7.   Potravinové právo. Výroba krmiv a hnojiv. Právní úprava chemizace v zemědělství.
     - Prof. Damohorský – 21. 11. 2016 
8.  Lesní hospodářství. - Prof. Damohorský–28. 11. 2016 
9.  Ekologické zemědělství. Geneticky modifikované organismy. – JUDr. Hana Müllerová – 
      5. 12. 2016 
10. Včelařství, myslivost a rybářství. - Prof. Damohorský – 12. 12. 2016 
 
Témata a přednášející na jednotlivých přednáškách se mohou změnit. Přednášky budou podpořeny power -
pointovými prezentacemi. Vyšla zcela nová a komplexní učebnice předmětu – viz níže. 
 
Zkouškové 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.
LITERATURA: 
Povinná: 
Damohorský, M. – Müllerová, H. – Smolek, M. - Snopková, T. : Zemědělské právo. Nakladatelství A. Čeněk,
Plzeň, 2015.
 
Úplná znění předpisů využitých v přednáškách – ASPI, popř. Sagit 
ÚZ č. 1061/2015 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat



ÚZ č. 1042/2014 – Životní prostředí
Doporučená: 
Drobník, J. – Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2010.
Franková, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva, Praha, Eva Rozkotová Publishing, 2014.
Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2010.
Poupě, J.: Právo v rybářské praxi, Orac, Praha 2004.
Petr, B.: Zákon o myslivosti – Komentář, Wolters Kluwer , Praha 2015.
Urban, J. – Šarapatka, B. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi, MŽP a PRO-BIO, Praha 2005.
Beranová, M., Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vydání. Praha: Libri, 2010.
 
Vybrané internetové prameny: 
www.eagri.cz – Ministerstvo zemědělství
www.mzp.cz – Ministerstvo životního prostředí
www.szpi.gov.cz – Česká zemědělská a potravinářská inspekce
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 
OKRUHY probíraných zákonů a dalších předpisů: 
·         zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
·         zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
·         zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
·         zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
·         zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)
·         zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
·         zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
·         zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
·         zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
·         zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
·         zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
·         zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
·         zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
·         zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
·         zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
·         zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby)
·         zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
·         zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
·         zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
·         předpisy zemědělského družstevnictví a transformace ZD
·         předpisy upravující vlastnické užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku (občanský zákoník
aj.)
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Damohoský,M. - Snopková, TZemědělské právo - elektronický sylabus přednášek1KPŽP PF UK20141
ÚZ č. 1061/2015 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat11
ÚZ č.  1042/2014- Životní prostředí 11
Damohorský,M.-Smolek,MZemědělské právo - učební pomůcka, 1. vydání1IFEC Praha20012
Drobník,J.- Dvořák,P.Lesní zákon, Komentář1Wolters Kluwer Praha 20102
Franková, M. a kol.,Úvod do pozemkového práva1Praha, Eva Rozkotová Publishing20142
Damohorský M. a kol.Právo životního prostředí - 3 vydání 12010C.H. Beck Praha2
Poupě J.Právo v rybářské praxi12005Orac Praha2
Petr, B.Zákon o myslivosti - Komentář12015Wolters Kluwer, Praha2
Urban, J. - Šarapatka, B. a kol. :Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I.díl (Základy ekologického
zemědělství, 1agroenvironmentálníaspekty a pěstování rostlin)2
Beranová, Magdalena, Kubačák, Antonín:Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vydání. Praha: Libri,
201012



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1301
Název v jazyce výuky Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Law of International Security and Disarmament
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je zaměřen na vymezení pojmu mezinárodní bezpečnost, vztah k odzbrojení, k řešení sporů, k právu
ozbrojených konfliktů. Dále bude zahrnovat pravidla na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost: zákaz použití
síly, zákaz vměšování do vnitřních záležitostí států včetně dovolených způsobů vměšování, další pravidla na
kterých spočívá mezinárodní bezpečnost. Při výuce budou vymezeny i institucionální aspekty mezinárodní
bezpečnosti, otázky úlohy mezinárodních orgánů a organizací OSN, oblastní organizace, organizace kolektivní
sebeobrany. Vedle otázek mezinárodní bezpečnosti bude předmět zaměřen i na právo odzbrojení, jeho pojem,
historický vývoj, jednotlivé oblasti úpravy a smlouvy o omezení zbrojení a odzbrojení. Pozornost bude věnována i
kontrole v oblasti odzbrojení, jednotlivých metod a prostředků kontroly a na úlohu mezinárodních orgánů a
organizací v oblasti kontroly. Cílem předmětu je rovněž ukázat vztah odzbrojení k zakázaným prostředkům a
způsobům vedení ozbrojených konfliktů.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní, student si vybírá dvě otázky ze seznamu otázek.
Sylabus

 
Výběrový předmět podrobně rozvíjí některá témata povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné. Zejména
navazuje na přednášky o vývoji mezinárodního práva, na přednášku o právu ozbrojených konfliktů a mezinárodní
bezpečnosti. Úzký vztah má i k přednáškám o donucení, pokojném řešení mezinárodních sporů a k právu
mezinárodních organizací. Všechna tato témata jsou pojímána z hlediska mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení.
Právo odzbrojení je koncipováno jako nové rozvíjející se odvětví mezinárodního práva.
 
Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení ZS 2016/2017
 
1)      Vymezení základních pojmů (bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, kolektivní bezpečnost), hrozby pro
mezinárodní bezpečnost, Komponenty na kterých spočívá mezinárodní bezpečnost 11. 10. 2016, přednášející doc.
Ondřej
 
2)      Historický vývoj mezinárodní bezpečnosti (otázky míru a války), vývoj od Vestfálského míru do druhé
světové války, zákaz použití a hrozby silou,  18. 10. 2016, přednášející doc. Ondřej
 
3)      Zákaz vměšování do záležitostí jiných států, problematika humanitární intervence, pokojné řešení
mezinárodních sporů, 25. 10.  2016, přednášející doc. Ondřej
 
4)      Úloha OSN v oblasti mezinárodní bezpečnosti, zejména Rady bezpečnosti (základní otázky, úloha v oblasti
mírového urovnávání  sporů, akce při ohrožení, porušení mezinárodního míru a bezpečnosti), mírové operace,
úloha jiných mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti (oblastní dohody a
orgány - AU, OAS, organizace kolektivní sebeobrany apod.) 1. 11. 2016,  přednášející doc. Ondřej
 
5)      Právo na sebeobranu, jiné případy dovoleného použití ozbrojené síly 8. 11. 2015 přednášející doc. Ondřej
 
6)      Postavení a úloha nestátních aktérů v otázkách mezinárodní bezpečnosti,  15. 11. 2016, přednášející   Mgr.
Magda Uxová, doc. Ondřej
 
7)      Základní pojmy práva odzbrojení (odzbrojení, omezení zbrojení, kontrola zbrojení), vývoj v oblasti
odzbrojení,   22. 11. 2016, přednášející doc. Ondřej



 
8)      Prameny práva odzbrojení, 29. 11. 2016, přednášející   doc. Ondřej
 
9)      Odzbrojení a omezení zbrojení v oblasti jaderných zbraní, 6. 12. 2016, JUDr. Miroslav Tůma
 
10)   Odzbrojení v oblasti chemických, biologických, konvenčních zbraní   13. 12  2016, přednášející doc. Ondřej
 
11)   Problematika kontroly, donucení v oblasti odzbrojení a omezení zbrojení   20. 12. 2016 přednášející doc.
Ondřej
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Ondřej, J.Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti12. vydáníVydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk. Plzeň20081
Potočný, M., Ondřej, JMezinárodní právo veřejné, Zvláštní část16.Praha, C.H.Beck20111
Potočný, M., Ondřej, JVybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací12. doplněné a rozšířené vydání,
KarolinumPraha19982
Ondřej, J., Potočný, M.Obecné mezinárodní právo v dokumentech13. vydáníPraha, C.H.Beck20102
Ondřej, JMezinárodněprávní úprava kontroly odzbrojení1KarolinumPraha19993
Mrázek, JPrávo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení1AcademiaPraha19903
Tůma, M. a kol.Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje
proti terorismu1Ústav strategických studií, Univerzita obranyBrno20043
Tůma, MMírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných a jaderné odzbrojení1Ústav mezinárodních vztahů.
Praha20093



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1365
Název v jazyce výuky Čeština v odborné komunikaci
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Czech Language in Legal Communication
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je zefektivnění práce s odborným a administrativním textem (při jeho interpretaci i tvorbě).
Posluchači se seznámí s jazykovými registry příslušejícími jednotlivým žánrům komunikátů se zvláštním zřetelem
 ke komunikaci akademické a institucionální. Přiblíží si základní položky jazykové kultury: dichotomii
spisovnosti a nespisovnosti; proces utváření jazykové normy a její kodifikaci. Naučí se efektivně používat
jazykové příručky a seznámí se s formálními požadavky na zpracování odborných textů (citační norma, kritický
aparát, publikační etika).
Metody výuky

V semináři budou studenti pracovat s texty, které budou mít předem k dispozici v elektronické podobě. Dodatečně
budou mít přístup i de všem prezentacím použitým v semináři.
Součástí výuky budou i prezentace externistů z jiných pracovišť (FF UK, Ústav pro jazyk český, Český národní
korpus)
Seminární práce budou uspořádány do sborníku, který si budou studenti sami editovat (dvoučlenná redakční rada).
Požadavky ke zkoušce

Splnění písemného testu alespoň an 70%
Odevzdání písemné práce podle aktuálního zadání
Odevzdání náhradních písemých prací za absence

výsledná známka má tyto složky:
70% - závěrečný test
30% - písemná práce
Sylabus

Čeština a její uživatelé

Spisovná a obecná čeština
Čeština v odborném diskurzu - kritéria správnosti
Útvary SČ a OČ a jejich vzájemná prostupnost

 
Norma - úzus - kodifikace

Jazyková regulace - preskriptivní a deskriptivní přístup
Jazykové příručky a jejich využití
Jazykové korpusy v praxi

 
Akademická a institucionální komunikace

Funkční styly spisovné češtiny (odborný a administrativní)
Vymezení odb. a adm. stylu po strukturní a komunikační stránce
Kanonické části odborného textu
Citační normy a publikační etika



Podmínky zakončení předmětu

Za každou absenci odevzdá student náhradní písemnou práci podle aktuálního zadání během semestru.
Na závěrečný test se mohou přihlásit jen ti studenti, kteří odevzdali písemnou práci i náhradní práce za absence.
Písemnou práci by měl student alespoň jednou v průběhu semestru konzultovat s vyučujícím.
Studijní opory

Český národní korpus - www.korpus.cz
Internetová jazyková příručka - http://prirucka.ujc.cas.cz/
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

ČMEJRKOVÁ, DANEŠ, SVĚTLÁJak napsat odborný text1Praha19992
ČECHOVÁ, MarieČeština:  řeč a jazyk1Praha : SPN2011 2
ČECHOVÁ, MarieSoučasná česká stylistika1Praha20032
KOŘENSKÝ, CVRČEK, NOVÁKJuristická a lingvistická analýza právních textů1Praha19992
KRAUS, JiříRétorika a řečová kultura1Praha20042
KRAUS, JiříRétorika v evropské kultuře1Praha19982
ŠANDEROVÁ, JadwigaJak číst a psát odborný text ve společenských vědách1Praha20072
SGALL, HRONEKČeština bez příkras1Jinočany19922
CVRČEK a kol. aut.Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše, jak se mluví.1Praha : Karolinum20102
 kol. aut.Příruční mluvnice češtiny.1Praha : NLN2
 PRAVDOVÁ, SVOBODOVÁ, (eds.)Akademická příručka českého jazyka 11.Praha2014 978-80-200-2327-82
ŠTÍCHA, FrantišekAkademická gramatika spisovné češtiny11.Praha2013 978-80-200-2205-92



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1366
Název v jazyce výuky Lingvistika a právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Linguistics and the law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Volně navazuje na seminář Čeština v odborné komunikaci. Posluchači se ve vybraných tématech seznámí s
oblastmi, kde se právní věda a lingvistika předměty svého zájmu prolínají a kde je možné použit výsledky
jazykové analýzy k právním účelům.

Seminář se skládá ze dvou tematických bloků:

1/Jazyk a národ. Jazyk a stát.

2/Právní jazyk a jeho analýza.
Požadavky ke zkoušce

Splnění písemného testu alespoň na 70%.
Odevzdání písemné práce podle aktuálního zadání.
Každý zameškaný seminář bude nahrazen písemnou prací podle aktuálního zadání v semináři (odevzdání  těchto
prací je podmínkou zápisu výsledků terstu do SISu).
Sylabus

Jazyk a národ. Jazyk a stát
Úloha jazyka při utváření národních společenství a státních útvarů
Zakotvení národního jazyka v uspořádání moderních států
Československá a česká republika - úloha češtiny a menšinových jazyků
Menšinové jazyky v ČR + znakový jazyk
 
 
Právní jazyk a jeho analýza
Jazyk v legislativní praxi
Lingvistické metody ve vyšetřování a dokazování
Dominantní rysy českého právního jazyka
Stylistické vymezení právních textů vůči textům obecně administrativním a odborným
Pokus o klasifikaci a popis hlavních žánrů právního jazyka
 
Program semináře bude doplněn vystoupeními externích přednášejících k tématům menšinových jazyků v ČR,
jazykové politiky a forenzní fonetické analýzy.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Musilová, V. Jazyková expertiza. 1 Praha: Kriminalistický ústav VB19842
Musilová, V. Čeština doma a ve světě, 22005,2006 Co je forenzní lingvistika 1-3.2
BURKE, Peter.Jazyky a společenství v raně novověké Evropě.1Praha: Nakladatelství Lidové noviny.20042
HROCH, Miroslav.Národy nejsou dílem náhody1Praha: Slon20114.200-2272
CVRČEK, František.Právní informatika.1Praha -Plzeň20102
BÁEZ DE AGUILAR GONZÁLEZ, Francisco, ed. a BOSSONG, Georg, edIdentidades lingüísticas en la España
autonómica.1Frankfurt am Main: Vervuert20002
HOLEŠ, Jan a KADLEC, Jaromír.Jazyková politika frankofonních zemí. 1Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci20122



 STICKEL, Gerhard, ed.National, regional and minority languages in Europe: contributions to the annual
conference 2009 of 1Frankfurt am Main: Peter Lang20112



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1391
Název v jazyce výuky Grundlagen des deutschen Rechts I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Fundamentals of German Law I (taught in German)
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Dr. iur. Martin Paus, M.A.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1392
Název v jazyce výuky Grundlagen des deutschen Rechts III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Fundamentals of German Law III (taught in German)
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Dr. iur. Martin Paus, M.A.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1401
Název v jazyce výuky Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Business English for Lawyers I
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
It is the objective of the course to introduce the students to the language required to discuss the topics listed in the
syllabus and to practice using the language in various assignments including making a short presentation to a
client, writing an email to a colleague or giving an overview of certain legal issue. The texts used as sources in the
course are primarily in British English. The course is designed for students of 3rd, 4th and 5th year of study. 
 
Požadavky ke zkoušce

 
 
At least 70% attendance.
 
Passing of a written test.
 
Any credits gained for optional assignments will be added to the score of written test.
 
 
 
 
Sylabus

1. Forms of business organisation
- The sole trader
- The partnership
- The company (public and private companies)
 
2. Company formation
- Corporate personality and limited liability
- The formation process
- The memorandum and constitution
- Members, shareholders and the ownership of the corporation
- Corporate management and director’s duties
 
3. Raising capital: equity
- Public and private companies
- Methods of raising money from the public
- Regulation of listed companies, a prospectus
- Insider dealing
- Classes of shares and class rights
 
4. Raising capital: debentures
- Debentures
- Fixed and floating charges
 
5. Corporate rescue and liquidations
- Administration; Company Voluntary Arrangement; Liquidations
- Insolvency practitioners



- Mergers and acquisitions
 
 
 
Požadavky k zápisu

Od akademického roku 2015/16 je zápis možný prostřednictvím Informačního systému.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1402
Název v jazyce výuky Právnická angličtina v ekonomickém kontextu II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Business English for Lawyers II
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
It is the objective of the course to introduce the students to the language required to discuss the topics listed in the
syllabus and to practice using the language in various assignments including making a short presentation to a
client, writing an email to a colleague or giving an overview of certain legal issue. The texts used as sources in the
course are primarily in British English. The course is designed for students of 3rd, 4th and 5th year of study. 

Požadavky ke zkoušce

Požaduje se účast na 8 seminářích z celkového počtu 11 konaných seminářů.
Úspěšné složení písemného testu
 
Sylabus

The language of banking
Secured transactions
Debtor - creditor
Introduction to the terminology of negotiable instruments
Introduction to tax terminology
Introduction to insurance terminology
 
Vstupní požadavky

Absolvování kurzu Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I. nebo International Legal English ZS /
International Legal English LS.
Požadavky k zápisu

Od akademického roku 2015/16 je možný zápis prostřednictvím informačního systému.  Podmínkou pro zápis je
absolvování předmětu Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I nebo International Legal English.

Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Amy Krois-Lindner, TransLegalInternational Legal English12201112, 13, 142
Ian MacKenzieProfessional English in Use: Finance1200619-25, 47, 492
Chromá, MartaAnglicko-český právnický slovník12
Chromá, MartaČesko-anglický právnický slovník12
Adam, J.H.Anglicko-český ekonomický slovník1Leda, Praha20002



A Dictionary of Law1Oxford University Press2
A Dictionary of Finance1Oxford University Press2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1411
Název v jazyce výuky Grundlagen des deutschen Rechts II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Fundamentals of German Law II (taught in German)
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Dr. iur. Martin Paus, M.A.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1412
Název v jazyce výuky Grundlagen des deutschen Rechts IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Fundamentals of German Law IV (taught in German)
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Dr. iur. Martin Paus, M.A.
Prerekvizity Grundlagen des deutschen Rechts II (HP1411)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1431
Název v jazyce výuky Evropské veřejné právo I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Public Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
*povinná

-Pomahač: Evropské právo, 2002, Karolinum, Praha
-Pítrová, Pomahač: Průvodce Judikaturou Evropského soudního dvora I - II, 2002 - 1, linde, Praha



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1441
Název v jazyce výuky Domácí násilí
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Domestic Violence
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo I (HP0761)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se zabývá současným negativním jevem vyskytujícím se stále častěji v rodině a domácnosti. Domácí
násilí a možnosti jeho řešení vysvětluje v širších souvislostech. Při zkoumání tohoto společensky nežádoucího
jevu se orientuje především na stránku kriminologickou a sociálně právní. Za neméně významná pro posuzování
protiprávního jednání, zejména vůči ženám a dětem, však považuje  též hlediska  trestněprávní, rodinně právní a
občanskoprávní. Zaměřuje se nejen na zvládnutí teoretických otázek, ale na příkladech z praxe kriticky poukazuje
na limity současné právní úpravy. Předmět má povahu interdisciplinární.
Požadavky ke zkoušce

 
1. Pojmové vymezení domácího násilí (dále jen DN) a jeho charakteristické znaky.
 
2. Druhy a formy DN, mýty o domácím násilí. Aktuální typologie DN.
 
3. Domácí násilí z pohledu lidských práv, institucionální ochrana před DN v zahraničí.
 
4. Teorie příčin násilné kriminality, domácí násilí z pohledu kriminologie, teorie příčin DN.   
5. Profil pachatelů DN, genderové zastoupení násilných osob, limity terapie pachatelů DN.
 
6.  Viktimologie obecně, předmět viktimologie, profily obětí DN, oběti DN z pohledu genderového, věková
specifika.
 
7. Děti žijící v rodinách poznamenaných DN, problematika obětí DN mezi seniory, oběti mezigeneračního DN.
Primární a sekundární viktimizace. Kategorie zvlášť zranitelných obětí.
 
8. Ochrana před domácím násilím cestou práva. Zákon č.  135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
ochrany před domácím násilím (zákon o ochraně před DN), jeho význam a legislativní změny v dotčených
zákonech.
 
9. Interdisciplinární spolupráce při ochraně před DN - Policie ČR,  intervenční centra, justice, orgány sociálně-
právní ochrany dětí, jejich povinnosti a oprávnění.
 
10. Zákon č.45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),
základní principy zákona, novelizace navazujících zákonů.
 
11. V čem se liší pojem oběti trestného činu a pojem poškozeného v trestním řízení?
 
12. Co je obsahem prohlášení oběti trestného činu, učiněného v rámci trestního řízení?
 
13. Podmínky peněžité pomoci státu obětem trestných činů.
 
15. Zásady kodifikace soukromého práva, ochrana osobnosti člověka, důvody nutné k prolomení soukromí.
Náhrada škody, důvody k náhradě nemajetkové újmy.
 
16. Svéprávnost a zletilost, postupná věková emancipace nezletilého právně jednat. Význam pro ochranu práv
nezletilého, zejména v právu rodinném.
 



17. Co je nového v rodinném právu - za jakých okolností vstupuje právo do privátní sféry rodiny?
Jak reaguje NOZ na domácí násilí? Za trvání manželství, po rozvodu manželství, v případě dědictví.
 
18. Předběžná opatření ve věci ochrany před DN podle zák. č. 293/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
 podmínky, obsah a výkon.
 
19. Vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely, informovanost o příjmech manžela, jak je to s dluhy, které
vzniknou jen jednomu z manželů, oprávnění manžela, který není dlužníkem.
 
20. Rodičovská odpovědnost, vzájemná práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi. Výkon rodičovské odpovědnosti
po rozvodu manželství. Neshody mezi rodiči. Ingerence orgánů státu, OSPOD.
 
21. Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte. Úkoly soudu při péči o nezletilé dítě (výzva ke splnění
povinnosti při maření dohody/ rozhodnutí soudu při péči o nezletilé dítě, kontaktu s ním, navrácení dítěte). Co je
to rodinná mediace a "plán navykacího režimu". Dopady neplnění rozhodnutí soudu nebo OSPOD.
 
22. Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí (charakteristika znaků jeho skutkové podstaty). Další
trestné činy nejčastěji páchané v rámci DN.
 
23. Trestný čin nebezpečného pronásledování, jeho formy a souvislost s DN.
 
24. Vykázání, jeho právní povaha, podmínky pro jeho provedení. Trestněprávní důsledky maření vykázání.
 
25. Právní ochrana před DN v zahraničí. Doporučující příručka pro legislativce vydaná OSN v roce 2010.
 
26. Trestní stíhání se souhlasem poškozeného podle § 163 a 163a TŘ, problémy u trestných činů spočívajících v
DN.
 
27. Předběžná opatření v trestním řízení (jejich účel, podmínky pro uložení, obsah, trvání, důsledky neplnění).
 
28. Právo oběti na poskytnutí odborné pomoci (druhy pomoci, subjekty poskytující pomoc,  podmínky pro
poskytnutí odborné pomoci). Podmínky pro poskytování bezplatné právní pomoci zmocněncem poškozeného
v trestním řízení.
 
29. Právo oběti na informace (rozsah informací podle subjektu, který je poskytuje, forma a způsob poskytování
informací). Katalog práv oběti na ochranu před hrozícím nebezpečím.
 
30. Právo oběti na ochranu před druhotnou újmou (vymezení pojmu druhotná újma v zákoně o obětech trestných
činů, způsoby ochrany oběti).
 
31. Zvlášť zranitelná oběť a zvláštní úprava jejích práv v zákoně o obětech trestných činů a v trestním řádu.
 
 
 
Sylabus

 
Předmět posluchače seznamuje s problémem pojmového vymezení domácího násilí, vysvětluje teoretické pozadí
domácího násilí a přibližuje posluchačům teorie příčin tohoto společensky nežádoucího jevu. Z kriminologického
pohledu zkoumá zvláštnosti domácího násilí jako součásti násilné kriminality, osobnost pachatele a profil oběti
domácího násilí, přičemž zvláštní pozornost věnuje dětem v situaci domácího násilí. Uvedenou problematiku
objasňuje též na kazuistikách rodin postižených domácím násilím. Podstatnou část obsahu předmětu tvoří výklad
otázek práva trestního, občanského a rodinného spjatých s problematikou domácího násilí. Probírány jsou
jednotlivé právní instituty, do nichž se domácí násilí promítá, a preventivní a sankční opatření, jejichž použití
platný právní řád umožňuje. Posluchačům je též poskytnut přehled o příslušných mezinárodních dokumentech a
zahraničních právních úpravách, v nichž se projevují snahy o komplexní legislativní řešení problému domácího
násilí. Stranou pozornosti nezůstává ani sociálně právní rozměr a otázky prevence domácího násilí. Součástí
výkladu jsou úvahy a návrhy de lege ferenda.
 
Předmět umožňuje pochopení problému domácího násilí v širších souvislostech a vede posluchače ke kritickému
pohledu na platnou právní úpravu.
 



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Voňková, J., Spoustová, IDomácí násilí z pohledu žen a dětí1Praha: proFem, o.p.s. 20161
Čírtková,L.Moderní psychologie pro právníky. Domácí násilí, stalking, predikce násilí11.Praha20082
Králíčková a kol.Právo proti domácímu násilí12011Praha, C.H.Beck2
Voňková, J., Oplatek, D. Vraždy v kontextu domácího násilí.1Praha: proFem, o.p.s. 20152



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1462
Název v jazyce výuky Essentials of Legal Writing
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Essentials of Legal Writing
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Skupina jazykových předmětů I a II povinně volitelných nebo další cizí jazyk -

angličtina (H#JEN)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je určen studentům 3., 4. a 5. ročníku s DOBROU znalostí angličtiny, kteří si chtějí zdokonalit své
dovednosti v psaném anglickém právnickém jazyce. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy,
které podmiňují dobrou úroveň jejich písemného projevu v právních oblastech. Studenti si tak mohou uvědomit,
jak se obsah a forma písemného projevu vzájemně podmiňují a jakými jazykovými a formálními prostředky lze
jasně a srozumitelně sdělit zamýšlený obsah jak (právně) poučenému tak nepoučenému příjemci informace
(písemná komunikace právník-právník a právník-klient laik).
Cíl předmětu

Introducing students to the BASIC principles of legal writing in English (various types of official letters, memos,
briefs)
Požadavky ke zkoušce

Exam: All assignments (1-5) must be returned by December 19, 2016 in order to receive a grade for this course.
1)    Attendance is required: each student must attend at least 8 of the  lessons.10
2)    Final assessment for the course is based on the average mark of ALL 5 assignments.
3)    Follow the deadlines: penalty of one mark (e.g. 1 -&gt; 2) for each day an assignment is late. Assignments
received more than two days late automatically result in mark 4 for the assignment.
4)    Marks of "4" on two or more assignments automatically results in a mark 4 for the course.
Sylabus

Description of the course
Texts covered:
Letter 
a) Cover letter (and CV) - application for the position of a   student assistant in a law firm;
b) Letter before action (letter of demand to opposing   counsel)
c) Letter of advice
d) Letter of resignation
Memorandum  (Research and analysis of a legal problem)
Contract (Lease Agreement - explaining contractual terms)
Case brief
 
Week 1
•Writing a cover letter and resume (c.v.)
Week 2

•Writing a letter of advice to a client  (Company Law context)

Week 3
•Fundamental contract vocabulary and phrases 

Week 4
•Writing a letter before action and a letter of demand (Family Law context)

Week 5



•Explaining statutory requirements to a client (Administrative Law context)

Week 6
•Writing a research memorandum (Torts Law context)

Week 7
•In-class memorandum workshop  (Torts Law context)

Week 8
•Formal writing - a proposal to a client (Business Law 
Week 9

•Writing a case brief (Criminal Law context)

Week 10
•Workshop with a US attorney on various aspects of writing arguments in civil litigation

Studijní opory

Bryan A. Garner, Legal Writing in Plain English, Second Edition: A Text with Exercises (Chicago Guides to
Writing, Editing, and Publishing), University Of Chicago Press; Second Edition edition (August 26, 2013)
Richard C. Wydick, Plain English for Lawyers, Carolina Academic Press; 5th edition (July 30, 2005)
Richard K. Neumann Jr., Kris Tiscione, Legal Reasoning and Legal Writing: Structure, Strategy, and Style,
Seventh Edition (Aspen Coursebook), Aspen Publishers; 7 edition (March 6, 2013)



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1481
Název v jazyce výuky Mezinárodní právo trestní
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Criminal Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.

Prerekvizity Trestní právo I (HP0761)
Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V posledním desetiletí došlo k nebývalému rozvoji materiálních i procesních pravidel mezinárodního práva
trestního. Jde nejenom o obohacení zejm. smluvní úpravy, ale i o zkušenosti s praktickým uplatňováním těchto
norem zvláště v činnosti mezinárodních trestních tribunálů. Tento výběrový předmět navazuje na znalosti
osvědčené zkouškou povinného kursu mezinárodního práva veřejného a současně předpokládá již i základní
znalosti z probíhající výuky trestního práva.Obsahem bude jak výklad mezinárodněprávní úpravy kriminalizace a
stíhání nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva (obecného) a činů, k jejichž postihu zavazují
mezinárodní smlouvy, tak i její implementace v českém trestním právu.

Cíl předmětu

Cílem předmětuje seznámit posluchače se dvěma hlavními okruhy problémů. Prvním je definování a stíhání
nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva (genocidium, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, zločiny
proti míru), zejm. s ohledem na současné mezinárodní tribunály OSN (pro bývalou Jugoslávii a Rwandu) a na
Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Druhou oblast představují konvencionální trestné činy, kde rovněž
dochází k přijímání nových smluv s cílem účinnější spolupráce mezi státy v boji proti terorismu, nadnárodnímu
organizovanému zločinu a korupci. V obou oblastech bude kladen důraz nejen na mezinárodněprávní úpravu, ale i
na její implementaci v českém právním řádu.
Požadavky ke zkoušce

Přemět je zakončen písemnou zkouškou, která ověří průřezově znalosti z celého učiva (kombinace výběrových a
otevřených otázek). 
Sylabus

Úvodní informace. Pojem mezinárodní trestní právo
Zločiny podle mezinárodního práva (materiální právo) 
Zločiny podle mezinárodního práva v českém trestním právu 
Mezinárodní trestní tribunály ad hoc 
Univerzální jurisdikce, aut dedere aut judicare, imunity 
Mezinárodní trestní soud I. 
Mezinárodní trestní soud II.
Nové zločiny a problémy MTS 
Mezinárodní instrumenty proti organizovanému zločinu 
Mezinárodní instrumenty proti korupci. Pirátství
Boj proti mezinárodnímu terorismu
Vnitrostátní postih činů, k jejichž stíhání zavazuje mezinárodní smlouva. Extradice a právní pomoc v trestních
věcech 



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Šturma, PMezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva1KarolinumPraha20021
Šturma, P., Nováková, J., Bílková, V.Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému
zločinu1C.H.BeckPraha20031
Šturma, P. a kol.Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny11.Praha: PF
UK2014978-80-87975-16-92



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1491
Název v jazyce výuky Právnická angličtina jako další cizí jazyk I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English as a Second Foreign Language I.
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Renata Hrubá
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická angličtina I (HP0311)
Anotace
Studenty s dobrou znalostí angličtiny na úrovni maturity (A2) uvede tento seminář do problematiky právnické
angličtiny, seznámí je s odbornou terminologií vybraných právních oborů a poskytne jim návod na porozumnění
originálním právním textům. Seminář není určen pro studenty, kteří si vybrali angličtinu jako povinný (první) cizí
jazyk.
Sylabus

 
Obsahem výuky anglického jazyka jako 2. cizího jazyka na právnické fakultě je uvedení studentů do právnické
terminologie (nikoliv výuka práva).
 
Při práci na seminářích vycházíme z původních neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají
do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na
gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.
 
Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně
číst anglické odborné publikace z různých právních oborů.
 
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému angličtiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni (A2).
 
Podmínkou pro možnost vykonat závěrečnou písemnou zkoušku je nejméně 75% účast v semináři.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta CHROMÁNew Introduction to Legal English I - nejnovější vydání11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1492
Název v jazyce výuky Právnická angličtina jako další cizí jazyk II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English as a Second Foreign Language II
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Renata Hrubá
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická angličtina I (HP0311)
Sylabus

 
Obsahem výuky anglického jazyka jako 2. cizího jazyka je uvedení studentů do právnické terminologie (nikoliv
výuka práva).
 
Při práci na seminářích se vychází z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají
do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na
gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.
 
Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně
číst anglické odborné publikace z různých právních oborů.
 
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému angličtiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni .
 
Jedná se o předmět čtyřsemestrální a účast ve výuce je podmíněna úspěšným absolvováním předmětu
Právnická angličtina jako 2. cizí jazyk I..
 
Podmínkou pro možnost vykonat závěrečnou písemnou zkoušku je nejméně 75% účast v semináři, v tomto
semestru jsou tedy povoleny tři absence.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta CHROMÁNew Introduction to Legal English. Revised edition. Volume I11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1493
Název v jazyce výuky Právnická angličtina jako další cizí jazyk III.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English as a Second Foreign Language III
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Renata Hrubá
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická angličtina I (HP0311)

Právnická angličtina III (HV0313)

Anotace
Právnická angličtina jako 2. cizí jazyk III navazuje na dva předchozí kursy. Cílem je uvést studenty do anglické
právnické terminologie v dalších právních oborech. Seminář není určen studentům, kteří si vybrali angličtinu jako
povinný (první) cizí jazyk.
Cíl předmětu

 Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu tak, aby byli schopni samostatně číst anglické
odborné publikace z různých právních oborů.
Požadavky ke zkoušce

Závěrečná zkouška je pouze písemná. Podmínkou pro její složení je 75% účast v semináři.
Sylabus

 
Při práci na seminářích se vychází z původních neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají
do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na
gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.
Vstupní požadavky

 
 Právnická angličtina jako 2. cizí  jazyk III. navazuje na Právnickou angličtinu jako 2. cizí jazyk I. a II.
Absolvování dvou předchozích semestrů je podmínkou účasti.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta CHROMÁNew Introduction to Legal English II.11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1494
Název v jazyce výuky Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English as a Second Foreign Language IV
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Renata Hrubá
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická angličtina I (HP0311)
Sylabus

 
Obsahem výuky anglického jazyka jako 2. cizího jazyka na právnické fakultě je uvedení studentů do právnické
terminologie (nikoliv výuka práva).
Při práci na seminářích se vychází z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají
do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na
gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.
Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně
číst anglické odborné publikace z různých právních oborů.
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému angličtiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni .
Jedná se o předmět čtyřsemestrální a účast ve výuce je podmíněna úspěšným absolvováním předmětu
Právnická angličtina jako 2. cizí jazyk I., II. a III.
Podmínkou pro možnost vykonat závěrečnou písemnou zkoušku je 75% účast v semináři, v tomto semestru jsou
tedy povoleny tři absence.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta ChromáNew Introduction to Legal English. Revised edition. Volume II11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1501
Název v jazyce výuky Právnická němčina jako další cizí jazyk I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German as a Second Foreign Language I
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Milena Horálková
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická němčina I (HP0981)
Anotace
Studenty s dobrou znalostí němčiny na úrovni maturity uvede tento seminář do problematiky právnické němčiny,
seznámí je s odbornou terminologií vybraných právních oborů a poskytne jim návod na porozumění originálním
právním textům.
Sylabus

 

 

Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka na právnické fakultě je uvedení
studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva). Při práci na seminářích se  bude pracovat s  uvedenou
učebnicí,  s lekcemi  1-6 včetně, a dále s pracovními listy poskytnutými během hodin.
Při výuce se vychází z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají do hloubky,
důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na gramatické jevy
typické pro odborný styl všeobecně.
Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst
německé odborné publikace z různých právních oborů.
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni.
Výuka je zakončena písemnou zkouškou z probírané látky. Půlhodinový test lze při nesplnění požadavků dvakrát
opakovat.

Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Horálková, Linhartová, HenkelNěmčina pro právníky11.(dotisk), nakl. Aleš Čeněk, s.r.o.,
Plzeň201080-86898-16-41
Němčina pro právníky11
Horálková, MilenaNěmecko-český právnický slovník11Praha, nakl. LEDA200380-7335-019-X2
Horálková, MilenaČesko-německý právnický slovník. 1. Plzeň, nakl. Aleš Čeněk
s.r.o11Plzeň2011978-80-7380-275-22



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1502
Název v jazyce výuky Právnická němčina jako další cizí jazyk II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German as a Second Foreign Language II
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Milena Horálková
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická němčina I (HP0981)
Anotace
Studenty s dobrou znalostí němčiny na úrovni maturity uvede tento seminář do problematiky právnické němčiny,
seznámí je s odbornou terminologií vybraných právních oborů a poskytne jim návod na porozumění originálním
právním textům.
Požadavky ke zkoušce

Úspěšné splnění písemného testu (min. 70 %)
Test zahrnuje látku z lekcí 7 - 12 učebnice Němčina pro právníky (viz literatura) a z doplňkového materiálu
probíraného v hodinách a zasílaného studentům emailem prostřednictvím IS.
Sylabus

 
 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka na právnické fakultě je uvedení
studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva). Při práci na seminářích se  bude pracovat s  uvedenou
učebnicí,  s lekcemi  7-12 a dále s pracovními listy poskytnutými během výuky.  
 
Při výuce se vychází z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají do hloubky,
důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na gramatické jevy
typické pro odborný styl všeobecně.
 
Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst
německé odborné publikace z různých právních oborů.
 
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni.
 
Výuka je zakončena písemnou zkouškou z probírané látky. Půlhodinový test lze při nesplnění požadavků dvakrát
opakovat.
 
 
 
 
 
 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1503
Název v jazyce výuky Právnická němčina jako další cizí jazyk III.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German as a Second Foreign Language III.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Milena Horálková
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická němčina I (HP0981)

Právnická němčina III (HV0983)

Anotace
Studenty s dobrou znalostí němčiny na úrovni maturity uvede tento seminář do problematiky právnické němčiny,
seznámí je s odbornou terminologií vybraných právních oborů a poskytne jim návod na porozumění originálním
právním textům.
Požadavky ke zkoušce

Na konci semestru se píše test z probrané látky, to znamená slovní zásoba a  gramatické jevy z probraných šesti
lekcí. Test trvá 30 minut.
Sylabus

Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka na právnické fakultě je uvedení
studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva). Obsahem výuky je šest lekcí z uvedené povinné
učebnice (13-18).
 
Při práci na seminářích se vychází z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají
do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na
gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.
 
Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst
německé odborné publikace z různých právních oborů.
 
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni.
 
Výuka je zakončena písemnou zkouškou z probírané látky. Půlhodinový test lze při nesplnění požadavků dvakrát
opakovat.
 
 

 

 



 

 
 
 

 

                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1504
Název v jazyce výuky Právnická němčina jako další cizí jazyk IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German as a Second Foreign Language IV.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Milena Horálková
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická němčina I (HP0981)
Anotace
Studenty s dobrou znalostí němčiny na úrovni maturity uvede tento seminář do problematiky právnické němčiny,
seznámí je s odbornou terminologií vybraných právních oborů a poskytne jim návod na porozumění originálním
právním textům.
Požadavky ke zkoušce

Na konci semestru se píše test z probrané látky, to znamená slovní zásoba a  gramatické jevy z probraných šesti
lekcí. Test trvá 30 minut.
Sylabus

 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka na právnické fakultě je uvedení
studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva). Při výuce se probere šest lekcí z uvedené povinné
učebnice (lekce 19-24).
 
Při práci na seminářích se vychází z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají
do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na
gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.
 
Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst
německé odborné publikace z různých právních oborů.
 
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni.
 
Výuka je zakončena písemnou zkouškou z probírané látky. Půlhodinový test lze při nesplnění požadavků dvakrát
opakovat.
 
 
 
 
 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1511
Název v jazyce výuky Právnická španělština jako další cizí jazyk I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish as a Second Foreign Language I.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická španělština I (HP1371)
Anotace
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy právnického jazyka (terminologie, stylistika), naučit je orientaci v
odborném textu a přiblížit jim prameny informací.
Zároveň (podle stupně pokročilosti posluchačů) bude kurz obsahovat vybrané položky z morfologie, syntaxe
slovotvorby a lexikologie jako v kurzu obecného jazyka zpracované na materiálu týkajícím se právnických témat.
Doporučená jazyková úroveň pro zápis to tohoto kurzu je B2.

Požadavky ke zkoušce

 

Splnění písemného testu alespoň na 70%.
Za každý zameškaný seminář studenti odevzdávají písemnou práci podle zadání vyučující.
Zpracování španělsko-českého glosáře právních terminologických spojení z textu zadaného během semestru.
Test po prvním semestru bude zahrnovat lekce 1.-3. učebnice "Introducción al español jurídico".
Glosář a eventuelní písemné práce nazhrzující absenci je nutné odevzdat před zapsaným termínem písemného
testu.
Sylabus

   Viz Právnická španělština I
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

BERENDOVÁ, A.Introducción al espaňol jurídico11.Praha : Leges2014978-80-87576-59-51
AGUIRRE BELTRÁN, Blanca,El espaňol por profesiones. El lenguaje jurídico1Madrid20022
ALCARAZ VARÓ, EnriqueEl espaňol jurídico1Barcelona20022
HERNANDO CUADRADO, Luis AlbertoEl lenguaje jurídico1Madrid20032
Diccionario jurídico básico1Madrid20022
Diccionario jurídico Espasa1Madrid20032
Diccionario de la lengua espanola (RAE)121 nebo 222
DUBSKÝ, JosefVeklý česko-španělský slovník.12
DUBSKÝ, JosefVelký španělsko-český slovník12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1512
Název v jazyce výuky Právnická španělština jako další cizí jazyk II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish as a Second Foreing Language II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická španělština I (HP1371)
Anotace

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy právnického jazyka (terminologie, stylistika), naučit je orientaci v
odborném textu a přiblížit jim prameny informací.
Zároveň (podle stupně pokročilosti posluchačů) bude kurz obsahovat vybrané položky z morfologie, syntaxe
slovotvorby a lexikologie jako v kurzu obecného jazyka zpracované na materiálu týkajícím se právnických témat.

Požadavky ke zkoušce

Splnění písemného testu alespoň na 70%.
Každá zameškaná hodina bude kompenzována písemnou prací podle aktuálního zadání v semináři (zápis známky
do SISu je podmíněn odevzdáním těchto prací).
Zpracování španělsko-českého glosáře z právního textu v rozsahu min. 20 tiskových stran
Glosář je nutné odevzdat před zapsaným termínem písemného testu.

Test po druhém semestru bude zahrnovat lekce 4.-6. učebnice "Introducción al español jurídico" a doplňující texty
probarné v semináři.
Sylabus

 
Viz Právnická španělština II
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

viz Právnická španělština jako další cizí jazyk I11
viz Právnická španělština jako další cizí jazyk I12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1513
Název v jazyce výuky Právnická francouzština jako další cizí jazyk I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French as a Second Foreign Language I
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)
Anotace
Právnická francouzština  jako další cizí jazyk je čtyřsemestrální předmět. Jeho cílem je uvést studenty do
problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové
oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými
prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem
aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím
jazyce.
Zvládnutí základní právnické terminologie dle níže uvedených témat:
obecné právní instituty, politické instituce Francie, zákonodárný proces, subjektivní práva a jejich zdroje, subjekty
práva, věci a věcná práva

Povinná literatura: Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny, Univerzita Karlova v Praze, Právnická
fakulta, lekce 1-6;
Larišová, M.: Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Plzeň 2008

Požadavky ke zkoušce: 1. písemný test + 2. vypracování diferenčního slovníku 50 terminologických spojení
(minimálně dvoučlenných)ze zvoleného právního textu v rozsahu cca 20 stran.
Hodnocení:
95% - 100% výborně
84% - 94% velmi dobře
70% - 83% dobře

 
Požadavky ke zkoušce

Skriptum J. Tomaščínová: Introduction au francais juridique - Úvod do právnické francouzštiny, Univerzita
Karlova, 2011, lekce 1-6: le cadre de la vie juridique, les institutions politiques de la France, la procédure
législative, les droits subjectifs et leurs sources, les sujets de droit, les biens et les droits réels;
Zkouška:
1.diferenční heslář 50 minimálně dvoučlenných slovních spojení (např. la légitime défense, commettre une
infraction) vybraných ze zvoleného právního textu o délce 20 stran
2. písemný test
Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěné fromě je podmínkou pro připuštění k
písemnému testu.
Sylabus

V seminářích se budou probírat tyto lekce: 
Lekce 1-6:
- le cadre de la vie juridique,
- les institutions politiques de la France,
- la procédure législative,
- les droits subjectifs et leurs sources,
- les sujets de droit, les biens et les droits réels.



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Tomaščínová JanaIntroduction au francais juridique - Úvod do právnické
francouzštiny11Praha2011978-80-87146-44-61. - 6.7 - 1521
Larišová MarkétaFrancouzsko-český, česko-francouzský právnický slovník11.Plzeň2008978-80-7380-111-31



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1514
Název v jazyce výuky Právnická francouzština jako další cizí jazyk II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French as a Second Foreign Language II
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)
Anotace
Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. 
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních
právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a
porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným
textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o
základních aspektech českého práva v cizím jazyce. Zvládnutí základní právnické terminologie dle níže
uvedených témat: 
Biens et droits réels, obligations, exécution des obligations, contrats I-II, responsabilité civile, droit de famille,
organisation de la justice, personnes au service de la justice.

Povinná literatura: Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny I, skriptum PF UK, 2011, lekce 8 - 15;
Larišová, M.: Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Plzeň 2008

Požadavky ke zkoušce: 1. písemný test (minimální úspěšnost 70%) 2. diferenční heslář 50 minimálně
dvoučlenných slovních spojení z textu dle vlastního výběru v rozsahu cca 20 stran
Požadavky ke zkoušce

Zkouška:
1.diferenční heslář 50 minimálně dvoučlenných slovních spojení (např. la légitime défense, commettre une
infraction) vybraných ze zvoleného právního textu o délce 20 stran
2. písemný test
Hodnocení testu:
- výborně: 95%-100%
- velmi dobře: 84%-94%
- dobře: 70%-83%
Lekce 6, 8, 9, 12 - 15: obligations, exécution des obligations, contrats I-II, responsabilité civile, organisation de la
justice, personnes au service de la justice
Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěné formě je podmínkou pro připuštění k
písemnému testu.
 
 
Sylabus

Témata:
- biens et droits réels,
- obligations,
- exécution des obligations,
- responsabilité civile,
- droit de famille,
- organisation de la justice,
- personnes au service de la justice.
Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny I, skriptum PF UK, 2011, ISBN 978-80-87146-44-6; lekce 6, 8,
9, 12 - 15



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Tomaščínová JanaIntroduction au francais juridique I - Úvod do právnické francouzštiny
I11.Praha2011978-80-87146-44-66,8,9, 12-15127-4101
Tomaščínová JanaIntroduction au francais juridique I18-9 upravený text k dispozici u vyučující1
Larišová, M.Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník11Plzeň20082
Cornu G.Vocabulaire juridique1Paris, PUF2-13-050600-32
http://www.legifrance.gouv.frSoučasná judikatura francouzských soudů12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1515
Název v jazyce výuky Právnická francouzština v ekonomickém kontextu I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French in the Economic Context I
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Teorie práva II (HP0682)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Požadavky ke zkoušce

1. písemný test
2. vypracování diferenčního hesláře 50 terminologických spojení (minimálně spojení dvou plnovýznamových
slov) z odborného textu o rozsahu 20 stran
3. vypracování francouzského résumé v délce 1-2 strany z odborného textu o rozsahu 10 stran.
Heslář a résumé nutno odevzdat nejpozději v den konání písemného testu.
Sylabus

 

NÁPLŇ SEMINÁŘEZaměření na následující tematické okruhy s důrazem na příslušné termíny a jejich české
ekvivalenty
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu I1. Správní organizace obchodního života - obchodní právo a
jeho prameny, vymezení obchodů, aktéři obchodního života, svoboda obchodu a podnikání, svobodná soutěž,
obchodní soudy, obchodní arbitráž, mezinárodní obchodní organizace2. Obchodní soudy, obchodní arbitráž3.
Obchodní společnosti - obecné právo obchodních společností, založení a vznik společnosti, společníci, vklady,
stanovy, zápis do obchodního rejstříku, fúze, převzetí, likvidace, zánik společnosti4. Obchodní společnosti -
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, komanditní společnost na akcie, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost5. Cenné papíry vydávané obchodními společnostmi6. Kapitálové trhy7. Směnečné
a šekové právo
Vstupní požadavky

Nutná znalost francouzštiny na úrovni B1-B2 evropského referenčního rámce.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Texty k semináři k dispozici u vyučující11
BLAISE, Jean-Bernard: Droit des affaires, L.G.D.J., 200212
MERLE, Philippe: Droit commercial - Sociétés commerciales, Dalloz,200312



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1516
Název v jazyce výuky Právnická francouzština v ekonomickém kontextu II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French in the Economic Context II
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Teorie práva II (HP0682)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název kurzu:Právnická francouzština v ekonomickém kontextu II
Typ a rozsah:Jednosemestrální kurz určený pro posluchače druhého a vyššího ročníku; 

Cíl:
1. Seznámit posluchače se základní odbornou terminologií francouzského jazyka v níže uvedených tematických
okruzích
2. Pasivní a aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby na základě autentických textů a praktických cvičení

Typ atestace: Zkouška
Požadavky k atestaci:
1. Písemný test (ověření zvládnutí slovní zásoby a porozumění odbornému textu)
2. Vypracování diferenčního slovníku v rozsahu minimálně 50 terminologických spojení z odborného textu o
rozsahu cca 20 stran
3. Vypracování francouzského résumé v délce 1-2 strany z odborného textu o rozsahu 10 stran

B. NÁPLŇ SEMINÁŘE
Zaměření na následující tematické okruhy s důrazem na příslušné termíny a jejich české ekvivalenty

- kapitálové trhy
- bankovní právo
- daňové právo
- smluvní právo (kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, komisionářská smlouva, smlouva o přepravě
atd.)
- pojišťovací právo
- podnikání a veřejné právo 
- autorské právo

C.DOPORUČENÁ LITERATURA
Tomaščínová, J. Úvod do právnické francouzštiny I a II,Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,2011.
Doporučujeme však, aby posluchači měli k dispozici odborný výkladový slovník - např. CORNU, Gérard:
Vocabulaire juridique - a jeden odborný překladový slovník, např. DUBSKÝ, Josef: Francouzsko-český obchodní
slovník

Texty k semináři k dispozici u vyučující



Požadavky ke zkoušce

Typ atestace: Zkouška
Požadavky k atestaci 1. Písemný test (ověření zvládnutí slovní zásoby a porozumění odbornému textu)
2. vypracování diferenčního hesláře v rozsahu  50 terminologických spojení (spojení dvou a více
plnovýznamových slov) z odborného textu v rozsahu 20 stran (individuální příprava)
3. vypracování francouzského résumé v délce 1-2 strany z odborného textu o rozsahu 10 stran (individuální
příprava).
Odevzdání hesláře a résumé nutné nejpozději v den konání písemného testu.
Sylabus

 
V semináři budou probírána tato témata:
 
- kapitálové trhy
- bankovnictví
- veřejné finance a daňové právo-
(viz Úvod do právnické francouzštiny II, skriptum, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011, lekce 20 - 23),
případně materiály k dispozici u vyučující
 
- smlouvy podle obchodního a občanského zákoníku
- autorské právo
(viz Úvod do právnické francouzštiny I, skriptum, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011, lekce 7, 10, 11),
případně materiály k dispozici u vyučující
 
- pojištění
- podnikání a veřejná správa
(materiály k dispozici u vyučující)
 
Vstupní požadavky

Nutná znalost francouzštiny na úrovni B1-B2 evropského referenčního rámce.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Texty k semináři poskytne vyučující11
Tomaščínová JanaÚvod do právnické francouzštiny I+II11Praha2011978-80-87146-44-67, 10, 11, 20-232



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1517
Název v jazyce výuky Právnická francouzština jako další cizí jazyk III.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French as a Second Foreign Language III
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická francouzština III (HV0153)

Anotace
Práv. franc. 2. cizí jazyk III
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních
právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a
porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným
textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o
základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
V 3. semestru výuky se probírají tato témata :
organizace soudnictví, právní profese (osoby ve službách spravedlnosti), civilní proces, pracovní právo, obchodní
společnosti, hromadně vydávané cenné papíry

Povinná literatura: Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny I+II, skriptum Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, Praha 2011,lekce 14-15.(1. díl),16. - 19. (2. díl);
Larišová, M.: Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Plzeň 2008, ISBN 978-80-7380-111-3

Doporučená literatura:

Cornu, G.:Vocabulaire juridique, PUF, Paris 2000, ISBN 2-13-050600-3 
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů,s přihlédnutím k probíraným tématům

Požadavky ke zkoušce: 1. písemný test + 2. diferenční heslář 50 terminologických slovních spojení (minimálně
dvoučlenných) z textu dle vlastního výběru v rozsahu cca 20 stran
Hodnocení:
95% - 100% výborně
84% - 94% velmi dobře
70% - 83% dobře
 

Požadavky ke zkoušce

Zkouška:
1.diferenční heslář 50 minimálně dvoučlenných slovních spojení (např. la légitime défense, commettre une
infraction) vybraných ze zvoleného právního textu o délce 20 stran
2. písemný test z probíraných témat: Tomaščínová Jana: Introduction au francais juridique - Úvod do právnické
francouzštiny, lekce 14-19: l´organisation de la justice; les personnes au service de la justice (p. 349-410), la
procédure civile, le droit du travail, les sociétés commerciales, les titres émis par les sociétés anonymes et en
commandite par actions(p. 7-126)
Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěné formě je podmínkou pro připuštění k
písemnému testu.



Sylabus

V 3. semestru výuky se probírají tato témata :
- l´organisation de la justice,
- les personnes au service de la justice,
- la procédure civile,
- le droit du travail,
- les sociétés commerciales,
- les titres émis par les sociétés anonymes et en commandite simple,
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Tomaščínová JanaIntroduction au francais juridique - Úvod do právnické francouzštiny
I+II11.Praha2011978-80-87146-44-6. 14 - 19349-410; 7 - 1261
Larišová MarkétaFrancouzsko-český, česko-francouzský právnický slovník11.Plzeň2008978-80-7380-111-31
Cornu GérardVocabulaire juridique18Paris20002-13-050600-32



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1518
Název v jazyce výuky Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French as a Second Foreign Language IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)
Anotace
Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních
právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a
porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným
textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o
základních aspektech českého práva v cizím jazyce. V 4. semestru výuky se probírají tato témata :
Droit pénal général, infractions, procédure pénale, administration publique, justice administrative, Union
européenne, justice européenne

Povinná literatura: Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny II, skriptum, PF UK, 2011,lekce 24-31;
Larišová, M.: Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Plzeň 2008

Doporučená literatura:
Markéta Larišová : Francouzsko-český a česko francouzský právnický slovník
Cornu : Vocabulaire juridique, PUF, Paris
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů,s přihlédnutím k probíraným tématům 

Požadavky ke zkoušce: 1. písemný test (minimální úspěšnost 70%) 2. diferenční heslář 50 slovních spojení
minimálně dvoučlenných z textu dle vlastního výběru v rozsahu cca 20 stran 
Požadavky ke zkoušce

Zkouška:
1.diferenční heslář 50 minimálně dvoučlenných slovních spojení (např. la légitime défense, commettre une
infraction) vybraných ze zvoleného právního textu o délce 20 stran
2. písemný test: Lekce 24-31: Droit pénal général, infractions, procédure pénale, administration publique, justice
administrative, Union européenne, justice européenne
Hodnocení testu:
- výborně: 95%-100%
- velmi dobře: 84%-94%
- dobře: 70%-83%
 
Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěné formě je podmínkou pro připuštění k
písemnému testu.
Sylabus

Probíraná témata:
Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny II, skriptum, lekce 24-31
- droit pénal général,
- infractions,
- procédure pénale,
- administration publique,
- justice administrative,
- Union européenne
- justice européenne



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Tomaščínová JanaIntroduction au francais juridique II - Úvod do právnické francouzštiny
II11.Praha2011978-80-87146-44-624-31229-4361
Larišová, M.Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník11Plzeň20082
Cornu, G.Vocabulaire juridique1Paris, PUF2-13-050600-32
http://www.legifrance.gouv.frSoučasná judikatura francouzských soudů12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1525
Název v jazyce výuky Presentation Skills for Lawyers I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Presentation Skills for Lawyers I
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Dvořáková
Prerekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)

Občanské právo procesní I (HP0281)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
The course addresses these topics:
1. What makes a good presentation
2. Structure of presentations
3. Language of presentations
4. Guided presentation practice
5. Giving and getting feedback
6. Using visuals and equipment
7. Dealing with questions - asking and answering
8. Formal and informal presentation practice
 
Cíl předmětu

1. Basics of developing and practising presentation skills in English
2. Learning, revising, and practising vocabulary necessary in delivering and evaluating presentations
3. Practising vocabulary of some branches of law
4. Learning and practising giving and getting feedback
Požadavky ke zkoušce

1. Minimum  80% attendance (you can miss 2 classes at maximum, you have to participate in at least 3 of 4 final
conference sessions)
2. Submitting all written home assignments on time
3. Oral part - delivering one guided and one free (final) presentation
4. Written part - 1) submitting written outline of one's own presentation, 
                            2) submitting written feedback of one presentation given by another course participant -
feedback sheet provided
                            3) submitting written course feedback 
Požadavky k zápisu

Zápis od ZS 2015/2016 bude probíhat přes IS.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Comfort, JeremyEffective Presentations in English1OUP2
Chromá, MartaAnglicko-český právnický slovník12
Chromá, MartaČesko-anglický právnický slovník12
Chromá, MartaNew Introduction to Legal English I, II Revised Edition 12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1526
Název v jazyce výuky La libre circulation des personnes au sein de ľ Union Européenne
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Free Movement of Persons in the EU (in French )
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Objectif du cours:

Le cours a pour objectif de présenter les principales lignes de la libre circulation des citoyens européens et des
membres de leur famille dans l’UE. Il sera basé sur l’étude de la directive 2004/38/CE et de la jurisprudence de la
CJCE.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1527
Název v jazyce výuky Libre circulation des personnes dans l’UE - II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Free movement of persons in the EU – II
Výuka v jazyce francouzština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Le cours a pour objectif de présenter les principales lignes de la libre circulation des citoyens européens et des
membres de leur famille dans l’UE. Il sera basé sur l’étude de la directive 2004/38/CE, de la jurisprudence de la
CJUE et des pratiques étatiques. 
Požadavky ke zkoušce

Lectures recommandées:

BLUMANN Claude, Libre circulation des personnes et des capitaux, Rapprochement des législations, Editions de
l’Université de Bruxelles, 2006
CARLIER J-Y, GUILD E., L’avenir de la libre circulation des personnes dans l’UE, Tome 2, Bruylant, 2006
CARLIER J-Y, La condition des personnes dans l’Union européenne, Bruylant 2012.
Sylabus

Sylabus:
·       Cours 1: Révision générale- Directive 2004/38/CE
·       Cours 2: Limitations du droit de séjour- typologie- bases juridiques
·       Cours 3: Expulsion- conditions- protection- garanties procédurales et matérielles- aide au retour volontaire
·       Cours 4: La question de la réunification familiale
·       Cours 5: L’abus de droit dans la directive 2004/38/CE
·       Cours 6: Etude de la loi française de transposition n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité- partie 1
·       Cours 7: Etude de la loi française de transposition- partie 2
·       Cours 8: Etude de la loi tchèque de transposition n°326/1999 Sb. relative au séjour des étrangers sur le
territoire tchèque- partie 1
·       Cours 9: Etude de la loi tchèque de transposition - partie 2
·       Cours 10: Les résistances nationales à une bonne application de la directive



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1530
Název v jazyce výuky Právo a cestovní ruch
Název v českém jazyce Právo a cestovní ruch
Název v anglickém jazyce The Law and Tourism
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Prerekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)
Obchodní právo I (HP0291)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
"Cestovní ruch má v české ekonomice, podobně jako v mnoha jiných státech, značný význam a představuje nejen 
několik procent DPH, ale spolu se souvisejícími aktivitami přináší téměř desetinu zaměstnanosti. Cestovní ruch 
přitom zasahuje do řady poměrně komplikovaných právních otázek spadajících zejména do obchodního, ale také 
občanského, evropského nebo třeba i správního práva. Bez důkladného seznámení, a to jak právních aspektů, tak 
reálných problémů, jsou mnohé otázky jen obtížně pochopitelné.
Právní úprava otázek souvisejících s cestovním 
ruchem je dosti komplikovaná a nepřehledná. V praxi se objevuje řada diskutovaných otázek jako je tzv. ztráta 
radosti z dovolené, pojištění cestovních kanceláří a mnohé další, s nimiž se obtížně vyrovnávají české i evropské 
soudy. Právní věda dříve a zčásti i dnes nevěnovala cestovnímu ruchu přílišný zájem. Cestovní ruch má přitom 
značný ekonomický význam. I oficiální materiály Ministerstva pro místní rozvoj přitom varují před
podceňováním 
právních aspektů.
Právní úpravu lze rozdělit na několik velmi odlišných částí. První skupinu tvoří předpisy 
obchodního a občanského práva týkající se přímo právní úpravy cestovního ruchu. Ty jsou obsaženy zejména ve 
speciálním zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 
cestovního ruchu. Zákon se zabývá především postavením cestovních kanceláří a cestovních agentur, přičemž 
největší část zákona tvoří komplikovaný problém pojištění cestovních kanceláří. Dalšími speciálními
ustanoveními 
týkajícími se cestovního ruchu jsou zejména smlouva o zájezdu (§ 2521 až § 2549 NOZ) a timeshare (Dočasné 
užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby § 1852 až § 1867 NOZ). Česká právní úprava však vychází 
převážně z evropských směrnic, a to hlavně 90/314/EHS (koncem roku 2015 schválena nová směrnice 
2015/2302) a 2008/122/ES. Druhou skupinu představují předpisy soukromého práva, které se týkají i cestovního 
ruchu, tedy hlavně fungování cestovních kanceláří a agentur. Jde logicky především o živnostenský zákon a také 
zákon o obchodních korporacích, tedy především o právo obchodní. Na vysokých školách, kde je obor cestovní 
ruch, se leckdy výklad příslušné právní úpravy zjednodušuje na samotné obchodní právo, což je zavádějící.
Jako 
třetí skupinu lze vymezit speciální veřejnoprávní předpisy týkající se cestovního ruchu. Existují například zvláštní

místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt, normy v zásadě stavební určující kategorizaci ubytovacích 
zařízení, ale připravoval se také speciální zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Takovýto zákon zejména 
podle rakouského vzoru byl přijat v roce 2010 na Slovensku a řadu let se připravovala obdobná norma i v České 
republice. Poslední základní skupinou předpisů jsou veřejnoprávní normy obvykle ze správního práva související
s 
cestovním ruchem. Jejich množství je velmi vysoké a jde o až pozoruhodně rozmanité problémy, jako je 
památková péče, ochrana přírody, doprava, ale i speciálnější problémy jako je vydávání cestovních dokladů, 
vinařství, lázeňství. 
Cílem předmětu je, aby absolvent kurzu získal orientaci v probírané rozsáhlé otázce. Měl by 
porozumět často komplikovaným a velmi moderním institutům v cestovním ruchu, jako je ochrana zákazníků u 
zájezdů nebo u timeshare. Absolvent by měl chápat vývojové tendence v české a evropské právní úpravě otázek 
souvisejících s cestovním ruchem. Právo cestovního ruchu je také pozoruhodnou ukázkou moderního a dosud 
zdaleka nestabilizovaného právního institutu. S pomocí externích odborníků se studenti seznamují i s aktuálními 
problémy legislativy české a evropské, složitými otázkami prolínání právní úpravy s ekonomickými aspekty
(např. 
destinační management v připravovaném zákoně o podpoře rozvoje cestovního ruchu), vlivem technickým norem 



nejenom v oblasti cestovního ruchu atd.
Vedle výuky jsou organizovány i odborné konference samozřejmě 
otevřené i pro zájemce z řad studentů. Jde o v ČR dosud jediné konference přímo k právní úpravě cestovního 
ruchu, konané na PFUK 10.2. a 7.10.2015, další se uskuteční v polovině října 2016. Do výuky i konferencí se 
zapojují odborníci cestovního ruchu, včetně většiny nepočetných českých odborníků pravidelně publikujících k 
právu cestovního ruchu."

Požadavky ke zkoušce
Rámcová znalost právní úpravy cestovního ruchu, orientace v zákonu č. 159/1999 Sb. Orientace v základní
odborné literatuře. Při ústní zkoušce by měl student podat základní informace o jednom z celkově desítky
vylosovaných okruhů a také pohovořit (a reagovat na dotazy zkoušejícího) dle vlastní volby o dílčí otázce z široké
problematiky právní úpravy cestovního ruchu.
Sylabus
1) Úvod do předmětu, nastínění hlavních problémů a jejich dosavadního odborného zpracování
2) Obchodní právo a cestovní ruch a rozbor zákona č 159/1999 Sb.
3) Smlouvy v NOZ z hlediska cestovního ruchu - zejména smlouva o zájezdu a timeshare
4) Instituty správního práva a cestovní ruch (připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu, památková
péče, aj.)
5) Cestovní ruch v soudní praxi (dr. Havlíčková-Dvořáková)
6) Vývoj právní úpravy cestovního ruchu a dlouhodobé problémy praxe (doc. Štemberk)
7) Připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu a destinační management (ing. Chaloupka)
8) Praktické právní problémy cestovních kanceláří a agentur (odborník z cestovních kanceláří)
9) Technické normy v cestovním ruchu, osobní vzpomínky na vytváření zákona č. 159/1999 Sb. (ing. Houška)
10) Aktuální právní a praktické problémy cestovního ruchu (odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj)
11) Aktuální právní problémy evropské legislativy pro cestovní ruch (odborníci z Ministerstva pro místní rozvoj)
12) Závěrečné shrnutí problému právní úpravy cestovního ruchu
Studijní opory
Povinná literatura:
1) PETRÁŠ, René. Právo a cestovní ruch. Praha: UJAK 2013. 224 s. ISBN: 978-80-7452-032-7
2) Odborné články k aktuálním problémům, které poskytne vyučující - např. z časopisu Communication On-line
Travel Business (COT business) (autoři zejména Petráš nebo Havlíčková-Dvořáková)
3) Klíčové právní předpisy k otázce: zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu; příslušné části NOZ - hlavně smlouva o zájezdu; evropské směrnice
90/314/EHS, 2015/2302

Doporučená literatura:
1) HAVLÍČKOVÁ, Klára - KRÁLOVÁ, Renata. Cestovní právo. Praha: C.H. Beck 2015
2) Právo cestovného ruchu. Bratislava: C.H. Beck 2014
3) BRUNA, Zdeněk. Právo v cestovním ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2007
4) PETRÁŠ, René. Nestabilita právní úpravy cestovního ruchu v ČR a nová evropská směrnice nahrazující
směrnici 90/314/EHS, in: 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu / Sborník příspěvků, Brno, Masarykova
univerzita 2015, s. 71-79 (sborník ke stažení http://www.econ.muni.cz/veda-a-vyzkum/konference-seminare-a-
kolokvia-na-esf/mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/sborníky)
5) PETRÁŠ, René. Transformace právní úpravy cestovního ruchu v České republice a v Evropské unii, in:
Aktuální problémy cestovního ruchu / Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy, Jihlava, Vysoká škola
polytechnická 2015, s. 351-360 (sborník ke stažení https://kcr.vspj.cz/historie-konferenci-kcr/konference-aktualni-
problemy-cestovniho-ruchu-2015)
6) PETRÁŠ, René. Problémy právní úpravy cestovního ruchu. Studia turistica (online časopis
http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica) červenec 2012, s. 54-61
7) PALATKOVÁ, Monika. Zákon o podpoře turismu jako předpoklad úspěšného systému marketingového řízení
destinace. Journal of Tourism and Services (online časopis http://www.vso.cz/archive/) 2010, č. 1, s. 82-109
8) TITTELBACHOVÁ, Šárka. Turismus a veřejná správa. Praha: Grada 2011
9) ŠTEMBERK, Jan. Fenomén cestovního ruchu / možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném
Československu. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov 2009
10) Články v časopise Communication On-line Travel Business (COT business) (autoři zejména Petráš nebo
Havlíčková-Dvořáková)



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1531
Název v jazyce výuky Rodinná politika
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Family Policy
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurs je věnován rozboru evropských modelů rodinných politik, jejich společným a specifickým rysům, daným
historickým vývojem a vazbou na systémy sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována demografickým,
sociologickým, ekonomickým a politickým souvislostem relevantním pro rozhodování o prioritách rodinných
politik. Kurs se zaměřuje na vývoj a proměny rodinné politiky v naší republice.

Kurs doplňuje znalosti studentů z oblasti sociálního práva, zejména z práva sociálního zabezpečení. Umožňuje
chápat rodinnou politiku v evropských souvislostech. Předpokládá účast studentů na výuce.
Sylabus

 
1.    Problémy vymezení předmětu. Existuje rodinná politika? Sociologický pohled na změny v rodině.
Konceptuální definice rodiny a jejich proměny jako předpoklad pro tvorbu rodinných politik.   
2.    Aktuální diskuse o zaměření rodinných politik v rámci Evropy. Modely rodinné politiky v současné Evropě a
jejich vývoj a kritické zhodnocení. Současné priority rodinných politik v dokumentech EU.
3.    Sociálně politické nástroje a způsoby sociální ochrany rodiny. Podrobněji institut rodičovské dovolené a
přídavků na děti - evropské tendence v jejich vývoji. Nástroje sladění práce a rodinného života, daňové nástroje
v rodinné politice.
4.    Analýza konkrétních sociálně politických modelů vybraných států se zaměřením na sociální politiku ve
vztahu k rodině. Anglie: příklad liberálního modelu, vývoj jeho priorit ve vztahu k rodině od „thatcherismu“ k
„novým labouristům“.  Současné změny a reformy rodinné politiky.
5.    Německo: příklad korporativistického modelu, priority rodinné politiky v Německu a role státu. Explicitní
rodinná politika v bývalé NDR a její ztráta. Současná rodinná politika v Německu.
6.    Švédsko: příklad sociálně demokratického modelu. Vývoj a specifika rodinné politiky.
7.    Specifika některých dalších přístupů: Francie: tzv. globální rodinná politika. Její vývoj a aktuální problémy. 
8.    USA: krajní příklad liberálního modelu, specifika vývoje soc. státu a dopady na rodinu, podoba rodinné
politiky.
9.    Rodinná politika a Československo: první republika - rodina a sociální péče. Vývoj po roce 1948 - explicitní
rodinná politika a její důsledky.  
10.  Rodinná politika po roce 1989: nový politický, sociální a ekonomický kontext. Spory o koncepci. Konkrétní
přijaté kroky v letech 1990- 2010
11.  Současná pomoc rodinám v rámci systému sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, v oblasti
daňových nástrojů. Sociální služby pro rodiny- role nestátního sektoru.
12.  Aktuální problémy evropských rodinných politik na základě shrnutí vývojových tendencí v analyzovaných
zemích.
Podmínky zakončení předmětu

Kurs je zakončen ústní zkouškou, která obsahuje dvě otázky: jedna se zaměřuje na obecná témata přednášené
látky (první tři přednášky), druhá se týká rodinné politiky v některé z analyzovaných zemí.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Alan J.Koncepce rodinné politiky1Projekt VÚSRaP19891
GiddensUnikající svět1SLON20031
Sulerottová E.Krize rodiny1KarolinumPraha19981
Matějková B., Paloncyová J.  Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I1VÚPSV20031
Munková G.Nové trendy evropské rodinné politiky1AUC Iuridica 1-2Praha20041
Matějková B., Paloncyová J.  Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II1VUPSV20041



Beck, U.Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně1SLON20041
Munková G.Rodinná politika ve vztahu k EU1AUC Iuridica 1Praha20001
Sainsbury,D.(ed).Gender and the Welfare States regimes1Oxford: Oxford university Press19991
Hantrais,L. Family Policy Matters1Bristol: Policy Press20031
Leitner,S.Varieties of familialism.The caring function of the family in comparative perspektive? European
12003Societies 5(4):353-3751
Sirovátka,T. et al.Rodina, zaměstnání a rodinná politika120061
vybrané výzkumné zprávy VÚPSV  (budou průběžně doporučovány a jsoudostupné v elektronické podobě na
webových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí), 1např.:1
Nešporová, O.Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené1VÚPSV20051
Kuchařová, Ettlerová, Nešporová, SvobodováZaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a
zaměstnavatelů1VÚPSVPraha20061
Kuchařová, SvobodováSíť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR1VÚPSVPraha20061
Národní zpráva o rodině120041
Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006-200911
( tři výše zmíněné materiály jsou dostupné v elektronické podobě nawebových stránkách MPSV, klikne se na
kolonku ?Rodina?)11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1556
Název v jazyce výuky Právnická španělština jako další cizí jazyk III.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish as a Second Foreign Language III.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická španělština I (HP1371)

Právnická španělština III (HV1373)

Anotace
Anotace:
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy právnického jazyka (terminologie, stylistika), naučit je orientaci v
odborném textu a přiblížit jim prameny informací.
Zároveň (podle stupně pokročilosti posluchačů) bude kurz obsahovat vybrané položky z morfologie, syntaxe
slovotvorby a lexikologie jako v kurzu obecného jazyka zpracované na materiálu týkajícím se právnických témat.
Požadavky ke zkoušce

 

Splnění písemného testu alespoň na 70%.
Za každý zameškaný seminář studenti odevzdávají zvláštní písemnou práci podle zadání vyučující.
Zpracování španělsko-českého glosáře terminologických spojení z odborného textu zadaného během semestru.
Glosář a eventuelní práce nahrazující absenci je nutné odevzdat před zapsaným termínem písmeného testu.
Test po třetím semestru bude zahrnovat lekce7., 8., 10. a 11 učebnice "Introducción al español jurídico".
Sylabus

Viz Právnická španělština III
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

viz Právnická španělština jako další cizí jazyk I11
viz Právnická španělština jako další cizí jazyk I12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1557
Název v jazyce výuky Právnická španělština jako další cizí jazyk IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish as a Second Foreign Language IV.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická španělština I (HP1371)
Anotace
Anotace:
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy právnického jazyka (terminologie, stylistika), naučit je orientaci v
odborném textu a přiblížit jim prameny informací.
Zároveň (podle stupně pokročilosti posluchačů) bude kurz obsahovat vybrané položky z morfologie, syntaxe
slovotvorby a lexikologie jako v kurzu obecného jazyka zpracované na materiálu týkajícím se právnických témat.
Požadavky ke zkoušce

Splnění písemného testu alespoň na 70%.
Každá zameškaná hodina bude kompenzována prací podle aktuálního zadání v semináři (zápis známky do SISu je
podmíněn odevzdáním těchto prací).
Zpracování španělsko-českého glosáře z právního textu v rozsahu min. 20 tiskových stran. Glosář  je nutné
odevzdat před zapsaným termínem písemného testu
Test po čtvrtém semestru bude zahrnovat lekce 9., 12., 13. učebnice "Introducción al español jurídico" a
doplňující materiály probrané v semináři.
Sylabus

Viz Právnická španělština IV
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

viz Právnická španělština jako další cizí jazyk I11
viz Právnická španělština jako další cizí jazyk I12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1562
Název v jazyce výuky Mezinárodněprávní ochrana lidských práv
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Protection of Human Rights
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty mezinárodněprávní ochrany lidských práv. Předmět
se zaměřuje na obecné otázky konceptu lidských práv, podrobně rozebírá univerzální systém ochrany lidských
práv, stručněji se dotýká systémů regionálních a v závěru věnuje pozornost několika aktuálním tématům práva
lidských práv.

Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Rozsah zkoušky odpovídá tomu, co bude odpřednášeno v průběhu
semestru podle rozpisu uvedeného v Sylabu kursu. Připuštění ke zkoušce je podmíněno účastí na nejméně osmi z
jedenácti přednášek a aktivitou během semestru. Předmět vyžaduje znalost základů mezinárodního práva
veřejného a schopnost pracovat s texty v češtině a angličtině.
Sylabus

Předběžný program přednášek (2016-2017):
 
Přednáška 1. (28. 2., doc. Bílková): Lidská práva a právo lidských práv. Historický vývoj ochrany lidských práv.
Typologie lidských práv. Lidská práva a lidské povinnosti.
 
Přednáška 2. (7. 3., doc. Bílková): Univerzální systém ochrany lidských práv – instrumenty. Charta OSN, Listina
lidských práv, jednotlivé smlouvy.   
 
Přednáška 3. (14. 3., doc. Bílková): Univerzální systém ochrany lidských práv – orgány. Rada OSN pro lidská
práva, smluvní výbory, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
 
Přednáška 4. (21. 3., doc. Bílková): Univerzální systém ochrany lidských práv – nástroje. Zprávy, stížnosti,
univerzální periodický přezkum.  
 
Přednáška 5. (28. 3., dr. Tymofeyeva): Regionální systémy – Evropa. Systémy Rady Evropy, Evropské unie,
KBSE/OBSE.
 
Přednáška 6. (4. 4., doc. Bílková): Regionální systémy – Amerika. Organizace amerických států a Mezi-americká
komise a soud pro lidská práva. Afrika. Africká unie a Africká komise a soud práv člověka a národů.
 
Přednáška 7. (11. 4., Mgr. Kundrák - Kancelář vládního zmocněncepro zastupování ČR před ESLP):
Implementace lidských práv na národní úrovni. Modely implementace. Rozdíly dle typu pramenů smlouvy. Role
národních soudů. Vynucování rozhodnutí mezinárodních (kvazi)soudních orgánů. Implementace lidských práv
v ČR.
 
Přednáška 8. (18. 4., doc. Bílková): Univerzalita lidských práv. Západní kulturní relativismus. Diskuse o asijských
hodnotách. Lidská práva a islám.
 
Přednáška 9. (25. 4., doc. Bílková): Lidská práva a nestátní aktéři. Nadnárodní obchodní společnosti a lidská
práva. Nevládní organizace a lidská práva.
 
Přednáška 10. (2. 5., doc. Bílková): Lidská práva v krizových situacích. Aplikace lidských práv za ozbrojených
konfliktů. Institut derogace. Dilema lidská práva vs. bezpečnost.



 
Přednáška 11. (9. 5., Mgr. Kalenská - Rada vlády pro lidská práva): Výuka lidských práv
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Smith, RTextbook on International Human Rights1Oxford University Press20161
Dufek, P., Smekal, H. (eds)Lidská práva v mezinárodní politice1Wolters Kluwer20151
Šturma, PMezinárodní kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv13. vydáníPraha: C.H.Beck20101
Sudre, FMezinárodní a evropské právo lidských práv1MU Brno19971
Bílková, VBoj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv1Plzeň: Aleš Čeněk20142
Smekal, HLidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy1MU Brno20132
Lhotský, JOchrana lidských práv v mezinárodním právu1MU Brno20122
Scheu. H. Ch.Některé úvahy o návrhu Všeobecné deklarace lidských povinností. Mezinárodní politika119981.
34-352
Hýbnerová, SMezinárodněprávní ochrana žen1AUC Iuridica1996str. 117-1432



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1563
Název v jazyce výuky Postavení mezinárodního práva v srovnávací perspektivě
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Law: A Comparative Perspective
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět analyzuje vývoj postavení mezinárodního práva v zemích, jejichž právní řád měl či stále má
transformační charakter. Vychází z hypotézy, že mezinárodní právo má v těchto zemích značný vliv na formulaci
mnohých oblastí vnitrostátního práva, v neposlední řadě jako reakce na striktně dualistický režim v minulosti.
Kromě teoretického základu se zajímá se o to, jak tyto země s mezinárodním právem zacházejí v praxi - jak
dodržují normy mezinárodního práva, jak respektují rozhodnutí mezinárodních soudních či quasi-soudních
institucí, jak jejich státní orgány přistupují k ratifikaci mezinárodních smluv.
Cíl předmětu

Cílem předmětu je analyzovat nejprve oblasti právního řádu transformačních zemí, které úzce souvisejí s
mezinárodním právem - katalogy lidských práv, proces schvalovaní mezinárodních smluv, prameny práva a
kompetence ústavních soudů. Zároveň zkoumá mezinárodní a integrační struktury, do nichž jsou země zapojeny,
jejich právní základ, jakož i právní povahu a obsah jejich rozhodnutí. Pozornost je věnována zejména relevantním
rozhodnutím MSD a ESLP.
Metody výuky

Předmět je vyučován koncentrovaným způsobem dle možností vyučující. Výuka probíhá za pomocí
powerpointové prezentace a na základě bezprostředního studia pramenů.
Požadavky ke zkoušce

Zkoušku je možno vykonat buď písemně na konci semestru, anebo - po dohodě s vyučujícím - vypracováním a
přednesením referátu k jedné z analyzovaných zemí. Součástí přednesu je powerpointová prezentace a reakce na
diskusi.
Sylabus

Sylabus je k dispozici přihlášeným studentům vždy na začátku semestru, termíny přednášek jsou v blokové výuce.
Vstupní požadavky

Znalost obecného mezinárodniho práva, ústavního práva a znalost angličtiny na úrovni alespoň B2.
Podmínky zakončení předmětu

Zkoušku je možno vykonat buď ústně na konci semestru, anebo - po dohodě s vyučujícím - vypracováním a
přednesením referátu k jedné z analyzovaných zemí. Součástí přednesu je powerpointová prezentace a reakce na
diskusi.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Pavlíček, Václav et al.Transformace ústavních systému zemí střední a východní Evropy I-III1Právnická fakulta
UK Praha1999, 2000, 20011
Čepelka, Č., Šturma, P.Mezinárodní právo veřejné120082
Malenovský, JiříMezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům16.Doplněk Plzeň,
20142
Albi, AnneliEU enlargement and the constitutions of Central and Eastern Europe1Cambridge Univ. Press 20052
Hofmann, MahulenaVon der Transformation zur Kooperationsoffenheit? 1Berlin, Heidelberg 20092



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1564
Název v jazyce výuky Právní ochrana národnostních menšin
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Protection of National Minorities
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Prerekvizity Teorie práva II (HP0682)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem výběrového předmětu je umožnit studentům seznámení s problematikou
právního postavení menšin. V rámci předmětu budou zachyceny i dlouhodobé
tendence vývoje menšinové problematiky a jejího právního řešení. S ohledem
na současnou právní úpravu v České republice budou představeny nejen
platné hmotněprávní standardy, ale také jejich praktická aplikace zejména
v rámci fungování veřejné správy. Relevantní ústavněprávní úprava vyplývá
z Listiny základních práv a svobod, která byla převzata bez úprav ještě z
dob federace, a to přesto, že situace národnostních menšin byla na
Slovensku v mnohém odlišná od situace v ČR, např. s ohledem velmi početnou
a u hranic koncentrovanou maďarskou menšinu. Klíčový význam má samozřejmě
zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, jehož
koncepce vyvolává dodnes rozpaky. Proto bude současná úprava analyzována
nejen de lege lata ale i de lege ferenda. Důraz bude dále kladen na
mezinárodněprávní ochranu národnostních menšin, a to jak na universální,
tak i na regionální evropské úrovni. Budou představeny klíčové mezinárodní
úmluvy týkající se postavení menšin a příslušné kontrolní mechanismy. Pro
objektivní zhodnocení situace v ČR a v Evropě je nutné porovnat relevantní
úpravu zejména středoevropských států. Provedená komparatistika umožní
naznačit další perspektivy ochrany menšin v Evropě, např. pokud jde o
postavení příslušníků tzv. "nových menšin" a také o řešení kulturních
konfliktů, které se v evropských státech stále častěji vyskytují. Kurz se
zaměřuje na vymezení samotného pojetí nových menšin vůči pojetí tradičních
národnostních menšin a představuje odlišné aspekty ochrany tradičních i
nových menšin. V této souvislosti bude patřičná pozornost věnována vývoji
antidiskriminačního, která v řadě směrů může fungovat jako syntéza
odlišných režimů právní ochrany různých menšin.
Požadavky ke zkoušce

Účast na přednáškách v rozsahu alespoň 70 % a písemná zkouška (20 stručných otázek). 
Sylabus
1. Vymezení problematiky a teoretické koncepce ochrany menšin
2. Tradice práv menšin v českých zemích
3. Menšiny v komunistických režimech
4. Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin - zejména systém Společnosti národů
5. Východiska k řešení otázky po roce 1989 a po rozpadu Československa
6. Současná právní úprava v ČR - ústavněprávní otázky
7. Současná právní úprava v ČR - veřejná správa
8. Mezinárodněprávní úprava - universální nástroje a jejich praktická
aplikace, Vybraná rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva a Výboru OSN pro
odstranění rasové diskriminace
9. Regionální závazky v oblasti ochrany menšin, Judikatura Evropského soudu pro lidská práva, Evropská unie a
ochrana menšin
10.  Ochrana menšin a antidiskriminační právo
11. Závěr



Studijní opory
R. Petráš / H. Petrův / H. C. Scheu (eds.), Menšiny a právo v České republice, Praha, Auditorium, 2009.
H. C. Scheu, Význam kolektivních práv a perspektivy jejich uplatnění. Časopis pro právní vědu a praxi, 2000, No.
1, str. 4-14.
H. C. Scheu, Význam a přínos Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, Správní právo, 2007, No. 2,
str. 105-127.
H. C. Scheu, Ochrana menšin v právu Evropské unie, Správní právo, 2007, No. 7, 490-514.
R. Petráš, Mezinárodněprávní ochrana menšin po první světové válce, Historický obzor 11, 2000, str. 31-40.
R. Petráš, Menšiny v komunistickém Československu, Praha, Eurolex Bohemia, 2007.
H. Petrův, Michigan Proposal 2. K vývoji afirmativní a postafirmativní akce v USA, Pravni rozhledy 12/2007.
H. Petrův, K některým otázkám ochrany práv menšin z hlediska politiky EU, in: Suverenita a evropská integrace,
Praha, Vodnář, 1999, str. 233-241.
H. C. Scheu, Migrace a kulturní konflikty, Praha, Auditorium 2011. 
R. Petráš, Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice /Sborník příspěvků z odborného
semináře Menšiny a právo v České republice, Praha, Úřad vlády 2010.
R. Petráš, Cizinci ve vlastní zemi / Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě, Praha, Auditorium 2012.
R. Petráš, Menšiny v meziválečném Československu / Právní postavení národnostních menšin v první
československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana, Praha, Karolinum 2009.
Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, Praha, Karolinum  monotematická čísla věnovaná právu a menšinám - č.
1/2013, 4/2015, 1/2016.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1582
Název v jazyce výuky Právo a právní praxe
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Law and Legal Practice
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Prerekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)

Teorie práva II (HP0682)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je určen primárně pro studenty vyšších ročníků, tj. 4. a 5. V jednotlivých seminářích jsou probírány
nejrůznější právní problémy z různých oblastí práva, tudíž se předpokládá slušná orientace v jednotlivých
právních disciplínách. Studenti 3. ročníku se mohou hlásit také, nicméně vzhledem k omezené výuce platného
práva v 1. a 2. ročníku mohou mít ztíženou orientaci v probírané látce.

Výuku převážně zajišťují externí vyučující, kteří pracují v oblasti práva na různých pozicích. Jedná se o advokáty,
soudce, úředníky, firemní právníky.
Osobě vyučujícího odpovídá též zvolené téma. Někteří vyučující zasílají předem přípravu na další seminář, tudíž
se očekává i samostatná příprava ze strany studentů.

Vzhledem k ryze praktickému zaměření předmětu není předepsána žádná konkrétní literatura.

Předmět je ukončen zkouškou, která má podobu písemné práce, při které studenti řeší praktický příklad nebo
příklady.

Účast na výuce je povinná, při vyšší absenci bude účast na předmětu ukončena bez možnosti konat zkoušku.
Sylabus

Tématické okruhy 
1. Úvodní organizační seminář a řešení vzorového případu
2. Sektor energetiky z pohledu advokáta
3. Úvěrové financování v praxi mezinárodní advokátní kanceláře
4. Právní struktura nemovitostních transakcí
5. Podnikové právo v praxi 
6. Praktické aspekty řízení před Evropským soudem pro lidská práva
7. Forum shopping a nástrahy mezinárodních obchodních sporů
8. Občanské soudní řízení
9. Soukromí a ochrana osobních údajů
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Není předepsaná žádná povinná literatura (viz výše - anotace)11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1611
Název v jazyce výuky Azylové a uprchlické právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Asylum and Refugee Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)

Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Azylové a uprchlické právo (HV3704)
Anotace
Povinně volitelný předmět, který spojuje teoretické, převážně mezinárodněprávní, aspekty azylového a
uprchlického práva s jeho aplikací v podmínkách ČR. V jedenácti přednáškách vám bude představena
problematika azylu, systém mezinárodní ochrany uprchlíků, regionální evropská úprava azylu a uprchlictví i
vnitrostátní úprava ČR. Nedílnou součástí kursu je důraz na propojení dané oblasti s problematikou migrace
obecně. Mezi přednášející patří jak vyučující Právnické fakulty UK, kteří jsou odborníky na danou problematiku,
tak externí vyučující, kteří se tématem zabývají ve své každodenní praxi. 

Nabyté znalosti si někteří z vás budou moci vyzkoušet v navazující praxi v partnerské neziskové organizaci v
rámci předmětu Odborná praxe - Praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů. Podmínkou pro
účast na praxi je zkouška z předmětu Azylové a uprchlické právo složená s ohodnocením výborně nebo velmi
dobře, 80% docházka na semináře tohoto předmětu a dvoustránkový motivační dopis odevzdaný do 24. ledna
daného roku.
Cíl předmětu

 
Cílem předmětu je nabídnout vám interaktivní přednášky, které vás provedou oblastí azylu a uprchlictví v
mezinárodním právu s přihlédnutím k úpravě v právu evropském a vnitrostátním. Po skončení předmětu budete -
pokud se budete účastnit, ideálně aktivně - mít velmi dobré znalosti dané oblasti a uvědomíte si její propojení s
migrací obecně. Podrobné znalosti získáte i úpravě azylového a uprchlického práva na úrovni vnitrostátního
práva.
Přednášející v kursu pracují jak s případy vymyšlenými, tak s případy z praxe. Získané znalosti můžete posléze
zúročit i v navazujícím předmětu Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany migrantů a
uprchlíků, kde jste díky spolupracujícím neziskovým organizacím v kontaktu s klienty, kterým díky svým
získaným znalostem poskytujete pod dohledem zkušených právníků/ček poradenství a pomoc.
Metody výuky

Předmět je vyučován prostřednictvím přednášek. Při přednášení jsou používány příklady, vyžaduje se aktivita
studentů a studentek.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška probíhá kombinovanou formou. Čeká Vás zpracování písemné práce (vizte níže), test formou open-book
a krátké ústní reflexe napsané práce a složeného testu. Hodnocení Vašeho výkonu bude následující: 10 %
docházka, 20 % procent aktivita v hodinách, 30 % písemná práce, 20 % test, 20 % ústní reflexe. Konkrétně
chodíte na semináře, argumentujete a reagujete, probádáte téma, které se Vám zdá zajímavé, napíšete o něm práci,
pak dojdete na test, který vyplníte, a pak si o něm povídáme.
Docházka je nutná v rozsahu alespoň 60 %, pro pokračování do praktické části 80 %.
Písemná práce: týden před zkouškou je nutno zaslat vypracovanou písemnou práci v rozsahu 10-13 normostran
(rozsah se vztahuje k samotnému textu, nikoli seznamu literatury atd.)  emailem Dr. Honuskové
(honuskov@prf.cuni.cz), v kopii Mgr. Elišce Flídrové (flidrova.eliska@gmail.com). Práci je nutno zaslat vždy, i
při opakovaném skládání zkoušky. Písemná práce musí splňovat standardní parametry vědecké práce. Její téma je
nutno konzultovat s dr. Honuskovou, nebo Mgr. Flídrovou po některé z přednášek.
Test je tvořen otázkami, kde je výběr mezi několika možnostmi, a otázkami, které jsou otevřené, např. řešení
případu. S sebou můžete mít právní předpisy a poznámky a prezentace z hodin. Koná se v zápočtovém týdnu. 



Sylabus

blok I
1. Historický rámec právní úpravy a obsah úpravy současné (JUDr. Věra Honusková, Ph.D.)
Cíl: zasazení do kontextu, uchopení rámce Úmluvy, proč úmluva vznikla, kdo je uprchlík a kdo není, kolik je
uprchlíků 
2. Aplikace úmluvy v jednotlivých částech světa – včetně ochranných statusů  (JUDr. Věra Honusková, Ph.D.)
Cíl: opustit europocentrický pohled, ukázat na rozmanitost ochranných rámců 
3. Rámec úmluvy – non-refoulement (+ non-refoulement v jiných úmluvách, vč. EÚLP, úvod k FRONTEXu)   
(Mgr. Eliška Flídrová)
Cíl: pochopit, že existuje jediná povinnost, a to non-refoulement, v čem spočívá, kde všude je
4. Evropské právo podrobněji očima států (CEAS, Dublin, EU jako hráč, judikatura SDEU, role judikatury
ESLP). (JUDr. Věra Honusková, Ph.D.)
Cíl: pochopit, který stát nese odpovědnost, kdo rozhodne o žádosti, může si uprchlík vybrat? Role EU v
„uprchlickém“ světě?
5. Evropské právo podrobněji očima států (přijímací a procedurální atd. směrnice, judikatury SDEU, třetí
bezpečné země, bezpečné země původu, první země azylu)  JUDr. Nataša Chmelíčková (MVČR)
Cíl: pochopit evropský systém, co tam je za normy, co jsme si v EU vytvořily jako státy
6. UNHCR jako hráč, OSN jako hráč (role mezinárodních organizací) Mgr. Petra Levrincová, LL.M. 
Cíl: pochopit jednotlivé aktéry (mezinárodní organizace, OSN – RB, VS atd.), orientace v systému, pochopení
propojení, proč se zrodila a zda je stále ještě relevantní
 
blok II
Práce na případu 
7. Ochranné statusy v ČR (vč. vnitrostátního azylu) + historie, statistiky, přesídlení    (prof. JUDr. Pavel Šturma,
Dr.Sc., JUDr. Věra Honusková, Ph.D.)
Cíl: Co a proč bylo vytvořeno, o jakých číslech se bavíme
8. Řízení před MVČR – zahajování + pobyt ve středisku + pohovor, letiště, detence  (Mgr. Veronika Votočková)
Cíl: ukázat, co se děje, když člověk přijde, jak to vypadá
9. Řízení před MVČR – rozhodování (zamítnutí, nepřípustnost …)   (Mgr. Eliška Flídrová)
Cíl: co s uprchlíkem bude – jak MVČR rozhodne, práce s informacemi o zemích původu, důkazní nouze,
prokazování totožnosti
10. Řízení před soudy (vč. vnitrostátní judikatury, zejm. NSS a judikatury mezinárodní)   (JUDr. Věra
Honusková, Ph.D., Mr. Eliška Flídrová)
Cíl: jak rozhodují soudy, jak ovlivňuje judikatura praxi, jak mají argumentovat s použitím judikatury
11. Zranitelné skupiny   (JUDr. Věra Honusková, Ph.D.)   
 
V zápočtovém týdnu test.
Vstupní požadavky

Studenti/ky musejí mít dobrou znalost mezinárodního práva, vhodná je znalost anglického jazyka.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Honusková, VJurisprudence22/20162016Evropské uprchlické právo na rozcestí7-171
Šturma,P., Honusková, V, a kol.Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému
předmětu)12.SCRIPTA IURIDICA, Praha20121
Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H.Zákon o azylu: komentář11Praha: Wolters
Kluwer Česká republika2010978-80-7357-476-51
Šturma, PMezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv13Praha: C. H.
Beck2010978-80-7400-318-94. kapitola1
publ. pod č. 208Úmluva o právním postavení úprchliků z roku 1951319932
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 (kvalifikační směrnice)32
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 (Dublin III)32
Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2013/33/EU ze dne 26.  června 2013 (přijímací směrnice)32
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU z roku 2013 (procedurální směrnice) 32
Honusková, V.Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu11Praha20122
Hathaway, J. C.The Rights of Refugees under International Law1Cambridge University Press20052
Goodwin-Gill, G.S. , McAdam,J.The Refugee in international Law1Oxford University Press20072
Honusková, V., Flídrová, E., Janků, L.Dnes migranti - zítra uprchlíci? Postavení migrantů, kteří potřebují
ochranu, v mezinárodním právu.11Praha20152
Honusková, V., Scheu, H.Ch., Flídrová, E.Princip nenavracení osob v kontexu ochrany mořské hranice
států11Praha20162
Jílek,D.Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví1MUBrno1996 2
zák. č. 325o azylu ve znění pozdějších předpisů319992
zák. č. 326o pobytu cizinců ve znění pozdějších předpisů319992
Jílek, D. a kol.Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice1MUBrno, ČR20062
Jílek, D. a kol.Společný evropský azylový systém:právní pojem pronásledování1MUBrno20052



publ. pod č. 209Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod319922
Příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků32



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1691
Název v jazyce výuky Latina pro právníky I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Latin for Lawyers I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Mgr. Klára Žytková

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Anotace:
Výběrový předmět Latina pro právníky I je určena studentům všech ročníků, kteří mají minimální znalosti
latinského jazyka, nebo nemají znalosti žádné. Cílem je seznámit posluchače se základními gramatickými
pravidly latiny a naučit je orientovat se v latinských právnických glosách, rčeních, pořekadlech a citátech, které se
vyskytují v novodobých právních textech.

Základní literatura:
Šedová, M.: Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání.
Bejlovec a kol: Latina pro vysoké školy, SPN 1993.
Bilíková: Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách : přehledná  pomůcka při výuce latinského jazyka. 

Doplňková literatura:
Kincl, J.: Dicta et regulae iuris, aneb právnické mudrosloví latinské, Karolinum,1990.
Skřejpek, M.: Latinsko-český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny), Orac 2000.
Klang, M.: Malá encyklopedie latiny v právu. Praha, Linde 2002.
Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012.

Ukončení předmětu: zkouška ve formě písemného testu.
Sylabus

LATINA I (začátečníci): lekce I - VI (Šedová, M.: Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání)Studenti
se seznámí s latinskou výslovností a základy gramatiky (substantiva a adjektiva I. - III. deklinace, slovesa I. - V.
konjugace včetně deponentií a sloves esse/fieri v prezentu). Nedílnou součástí kursu jsou specifika slovní zásoby
právnické latiny, cizí slova, obraty a sentence z oblasti práva.
Základní literatura:
Šedová, M.: Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání.Bejlovec a kol: Latina pro vysoké školy, SPN
1993.Bilíková: Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách : přehledná  pomůcka při výuce latinského
jazyka. 
 
Doplňková literatura:
 
Kincl, J.: Dicta et regulae iuris, aneb právnické mudrosloví latinské, Karolinum,1990.Skřejpek, M.: Latinsko-
český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny), Orac 2000.Klang, M.: Malá encyklopedie latiny v
právu. Praha, Linde 2002.Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012.
 
 Ukončení předmětu: zkouška ve formě písemného testu po každém semestru.
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1692
Název v jazyce výuky Latina pro právníky II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Latin for Lawyers II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Mgr. Klára Žytková

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Anotace:
Latina pro právníky II je určena studentům všech ročníků, kteří mají znalosti latinského jazyka na úrovni úspěšně
absolvovaného kursu Latiny I, příp. adekvátní znalosti z gymnázia (min. 1 rok latiny 2 hodiny týdně). 
Cílem kursu je doplnit posluchačům znalosti latinské gramatiky a seznámit je se základy syntaxe tak, aby jejich
byli byli schopni nejen přeložit latinské právnické glosy, rčení, pořekadla a citáty, ale také porozumět mírně
upravenému textu Gaiových Institucí.

Základní literatura:
Šedová, M.: Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání.
Bejlovec a kol: Latina pro vysoké školy, SPN 1993.
Bilíková: Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách : přehledná  pomůcka při výuce latinského jazyka. 

Doplňková literatura:
Kincl, J.: Dicta et regulae iuris, aneb právnické mudrosloví latinské, Karolinum,1990.
Skřejpek, M.: Latinsko-český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny), Orac 2000.
Klang, M.: Malá encyklopedie latiny v právu. Praha, Linde 2002.
Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012.

Ukončení předmětu: zkouška ve formě písemného testu.

Sylabus

LATINA II (mírně pokročilí): l. VII - XI (M. Šedová, Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání).V
kursu bude dokončen systém deklinací (IV.a V.), slovesné časy budou doplněny o imperfektum a futurum.
Studenti se také seznámí s celým systémem lat. zájmen (osobní, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, neurčitá a
zájmenná adjektiva), přehledem tvoření adverbií a nepravidelnými slovesy velle, nolle, malle. K cizím slovům,
právnickým obratům a sentencím se připojí také četba několika mírně upravených textů z Gaiových Institutiones.
Základní literatura:Šedová, M.: Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání.Bejlovec a kol: Latina pro
vysoké školy, SPN 1993.Bilíková: Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách : přehledná  pomůcka při
výuce latinského jazyka. Doplňková literatura:Kincl, J.: Dicta et regulae iuris, aneb právnické mudrosloví
latinské, Karolinum,1990.Skřejpek, M.: Latinsko-český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny),
Orac 2000.Klang, M.: Malá encyklopedie latiny v právu. Praha, Linde 2002.Rebro, K.: Latinské právnické výrazy
a výroky. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012.Ukončení předmětu: zkouška ve formě písemného testu.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
*povinná

-Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy
-Přehled latinské gramatiky



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1693
Název v jazyce výuky Latina pro právníky III.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Latin for Lawyers III
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Mgr. Klára Žytková

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
LATINA III (středně pokročilí)

Náplní kursu jsou lekce XII - XVI z učebnice M. Šedová, Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání.

Kurs je zaměřen na složitější gramatické jevy (stupňování adjektiv a adverbií, participium praes. act., gerundium,
gerundivum, neprav. slovesa  ferre a ire a perfectum act.) a základní skupiny vedlejších vět s konjunktivy. Ve
větší míře je pak vedle cizích slov, práv. obratů a sentencí tento kurs věnován četbě textů (Gaius:Institutiones,
vybrané fragmenty Leges XII tabularum).

Základní literatura: 
Šedová, M.: Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání. 
Bejlovec a kol: Latina pro vysoké školy, SPN 1993. 
Bilíková: Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách : přehledná pomůcka při výuce latinského jazyka. 

Doplňková literatura: 
Kincl, J.: Dicta et regulae iuris, aneb právnické mudrosloví latinské, Karolinum,1990. 
Skřejpek, M.: Latinsko-český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny), Orac 2000. 
Klang, M.: Malá encyklopedie latiny v právu. Praha, Linde 2002. 
Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012. 
Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. ed. J. Kincl. Plzeň, 2007

Ukončení předmětu: zkouška ve formě písemného testu. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1694
Název v jazyce výuky Latina pro právníky IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Latin for Lawyers IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Mgr. Klára Žytková

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
LATINA IV (pokročilí)

Náplní kursu jsou lekce XVII - XXI z učebnice M. Šedová, Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání.

V kursu jsou dokončeny základní gramatické a syntaktické jevy (aktivní a pasivní perf. systém, ablativ absolutní a
vazby akuzativu a nominativu s infinitivem). Převážně je však tento kurs zaměřen na latinské právnické definice a
četbu textů (Gaius: Institutiones, Digesta a Codex iuris canonici).
 
Základní literatura: 
Šedová, M.: Latina pro právníky, MU Brno 2005 a mladší vydání. 
Bejlovec a kol: Latina pro vysoké školy, SPN 1993. 
Bilíková: Přehled latinské mluvnice sestavený v tabulkách : přehledná pomůcka při výuce latinského jazyka. 

Doplňková literatura: 
Kincl, J.: Dicta et regulae iuris, aneb právnické mudrosloví latinské, Karolinum,1990. 
Skřejpek, M.: Latinsko-český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny), Orac 2000. 
Klang, M.: Malá encyklopedie latiny v právu. Praha, Linde 2002. 
Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012. 
Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. ed. J. Kincl. Plzeň 2007.
Digesta Iustiniani Augusti, editio maior. ed. Th. Mommsen, Keip 2001.
Codex iuris canonici. ed. L. Richter. Lipsko 1839

Ukončení předmětu: zkouška ve formě písemného testu. 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1742
Název v jazyce výuky Evropská ochrana lidských práv
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Protection of Human Rights
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)

Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Volitelný předmět poskytuje přehled o ochraně lidských práv v rámci evropského kontinentu, především v rámci
systému Rady Evropy, se zvláštním důrazem na mechanismus Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod. 
Náplní většiny hodin je v prvé části rozbor jednotlivého práva stanoveného mezinárodně právními normami, jeho
obsahu a případné nejpodstatnější judikatury k němu se vážící, náplní druhé části je pak rozbor případové studie či
problému seminární formou na základě společného rozboru zadaného případu či textu. 
Důraz je kladen i na ochranu lidských práv v rámci Evropské unie.
Cíl předmětu

Cílem předmětu je podrobně seznámit s právy chráněnými Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod
a pochopení těchto práv usnadnit skrze zpracovávání případů Evropského soudu pro lidská práva. Studenti a
studentky si též práva zasadí do kontextu evropského regionu, kde je vytvářen další systém jejich ochrany v rámci
práva EU a pochopí též jejich propojení s univerzálním systémem ochrany lidských práv.
Metody výuky

Předmět je vyučován prostřednictvím interaktivních přednášek. Při přednášení jsou používány příklady, vyžaduje
se domácí příprava a aktivita studentů a studentek v průběhu výuky.
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen kolokviem. Kolokvium je konáno ve formě moot courtu (simulovaného soudního řízení),
který jedná o jednom z probíraných práv. Studenti a studentky se jej účastní ve dvojicích až trojicích, každá z nich
reprezentuje jednu ze stran sporu před Evropským soudem pro lidská práva.
Pozor, k připuštění ke zkoušce je nutná 70% docházka a aktivní účast!
 
Sylabus

Úvodní přednáška (Šturma)
Úvod do systému EÚLP a ochrany lidských práv v Evropě (Lipovský)
Procesní aspekty řízení před ESLP 
Článek 3 EÚLP a Evropská úmluva proti mučení (Lipovský)
Právo na spravedlivý proces, čl. 6 EÚLP 
Svoboda náboženského vyznání v rámci EÚLP (Scheu)
Práce benátské komise (Bílková)
Vztah EÚLP a SDEU (Navrátil)
Ochrana migrantů v EU (Honusková)
Ochrana majetku, restituce dle MPOPP (Lipovský)
Zkouška
Poznámka k přednáškám: přednášející u přednášek, kde dosud není uveden pedagog, budou uvedeni v průběhu
letních měsíců 2017.
Rozsah výuky jednotlivých přednášejících:  
dr. Lipovský 30 %
docenti a profesoři min. 30 %
(zbývající rozsah bude uveden v letních měsích 2017)



Vstupní požadavky

Předpokládá se znalost mezinárodního práva a solidní pasivní znalost angličtiny nebo francouzštiny.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Mowbray A.Cases and materials on the European Convention on Human Rights120071
Šturma, P.Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv1C.H.BeckPraha20101
Černá, D.Standard lidských práv v Evropě: srovnání EÚLP a základních svobod a Listiny základ. práv
EU1UKPraha20091
Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl J., Bobek, M.Evropská úmluva o lidských právech1C.H.BeckPraha20122



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1771
Název v jazyce výuky Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Application of Labour Law - Public Law Aspects
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Prerekvizity Pracovní právo I (HP0641)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V současné době získávají některá témata z oblasti pracovního práva vyšší aktuálnost a jejich řešení se dostává do
středu zájmu odborné veřejnosti i praxe, to je možné konstatovat o problematice zaměstnanosti, kolektivního
vyjednávání, důsledku insolvence zaměstnavatelů pro zaměstnance, ochrany osobních údajů,
whistleblowingu,hromadného propouštění a otázky flexibility pracovněprávní úpravy a jejího potenciálu pro
řešení nepříznivých důsledků světové hospodářské krize apod.
S ohledem na rozsah zmíněné materie a aktuálnost jejího řešení došlo od školního roku 2009/2010 k rozšíření
výuky dosavadního předmětu "Pracovní právo v aplikační praxi" jejím rozvržením do dvou samostatných
výběrových předmětů, z nichž jeden je zaměřen zejména na veřejnoprávní aspekty v aplikační praxi pracovního
práva a druhý na aspekty soukromoprávní. Nové předměty nesou názvy: 
"Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty", 
"Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty". 
Je zřejmé, že v rámci pracovního práva, který je oborem s vysokým stupněm "prolínání" práva veřejného do práva
soukromého, není striktní oddělení takových aspektů vždy možné a je třeba tímto prizmatem nahlížet též výše
uvedené členění obou výběrových předmětů. 
Každý z těchto předmětů je samostatným výběrovým předmětem zakončeným zkouškou. Lze důvodně
předpokládat, že mnoho ze studentů, kteří se rozhodnou pro studium jednoho z předmětů, absolvuje následně i
předmět druhý, nicméně se nejedná o podmínku. 
Předmět "Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty" je zaměřen na prohloubení znalostí studentů z
oblasti praktické aplikace pracovního práva a měl by tak přispět i k rozvoji některých poznatků získaných
studenty při studiu předmětu "Pracovní právo" v rámci předmětů společného základu. V průběhu výuky budou
probírány např. praktické otázky z legislativní práce v oblasti pracovního práva, problematika postavení a úlohy
sociálních partnerů, zaměstnanosti, činnosti Úřadu práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany
osobních údajů v pracovněprávních vztazích, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ale
též problematika výkonu rozhodnutí na mzdu a jiné příjmy zaměstnance. Výuka předmětu byla (počínaje školním
rokem 2011/2012) zařazena do zimního semestru, přičemž je zejména vhodná pro studenty, kteří již absolvovali
výuku předmětu Pracovní právo. Počínaje školním rokem 2011/12 je průběžně vytvářeno (jako doplňková studijní
pomůcka) za podpory FRVŠ (projekt č. 1011/2011) Multimediální prostředí pro výuku předmětů Pracovní právo
v aplikační praxi, dostupné způsobem uvedeným na http://moodle.prf.cuni.cz/.
Sylabus

 
Kurs je zaměřen na problematiku praktické aplikace pracovního práva a je připravován ve spolupráci s odborníky
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)  a s odborníky z řady dalších institucí. Studenti se proto v
rámci výuky setkají nejen s učiteli PF UK, ale i se specialisty z řad zaměstnanců MPSV ČR, jakož i s lektory z řad
vedoucích pracovníků ÚOOÚ, Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, kontaktních pracovišť Úřadu práce
ČR, odborových i zaměstnavatelských organizací. V rámci výuky je ve spolupráci s MPSV ČR plánována i
návštěva vybraného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR - krajské pobočky pro hlavní město Prahu a
Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu. V rámci výuky je též plánován workshop za účasti zástupců
sociálních partnerů - sdružení zaměstnavatelů a odborů, jehož cílem by mělo být přiblížit studentům některé
aspekty jejich práce a vzájemných vztahů, např. v legislativním procesu. V přednášce nazvané " Zaměstnavatel,
zaměstnanec a exekuce" se zkušený exekutor podělí se studenty o své praktické zkušenosti z oblasti výkonu
rozhodnutí na mzdu a jiné příjmy zaměstnance a budou probírány praktické otázky a problémy, se kterými se
v této souvislosti setkávají jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé a jejich mzdové účtárny. Veškeré výuky, i když je
konkrétní přednáška vedena externím odborníkem, se účastní garant předmětu, který též moderuje následné
diskuse studentů s externími lektory. Zápis do předmětu se uskutečňuje výlučně prostřednictvím IS. 
Rámcové obsahové a personální rozvržení předmětu Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty  je



k dispozici v "dokumentech" katedry (rozvržení je pouze orientační - aktuality a další informace naleznou studenti
zapsaní na tento předmět na http://moodle.prf.cuni.cz/; přístup do tohoto prostředí bude zapsaným studentům
zřízen po 1. přednášce, na které jim budou sdělena pravidla přístupu do prostředí. 
 V průběhu studia budou studentům přednesena tato témata:
1.     Legislativní praxe v oblasti pracovního práva (základní informace z oblasti přípravy
pracovněprávních normativních aktů a úloze 
        MPSV v této oblasti)                                                                                                  
2.     Odborové organizace a svazy zaměstnavatelů a jejich úloha v legislativním procesu
(seznámení                       
        s některými aspekty činnosti sdružení zaměstnanců a zaměstnavatelů - workshop za účasti zástupců 
        sociálních partnerů) /Pichrt   
3.     Evropská rada zaměstnanců - cesta realizace práva na nadnárodní informace a
projednání                                                                                                                                      
4.     Činnost Úřadu na ochranu osobních údajů v pracovněprávních vztazích 
5.     Vybrané aspekty ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích 
6.     Praktické seznámení s činností inspektorátu práce. Kontrolní činnost v oblasti BOZP a dodržování
pracovněprávních předpisů 
7.     Činnost úřadů práce
8.     Praktické seznámení s činností úřadu práce v praxi 
9.     Whistleblowing 
10.   Zaměstnavatel, zaměstnanec a exekuce (problematika výkonu rozhodnutí na mzdu a jiné příjmy                     
        zaměstnance, budou probírány praktické otázky a problémy, se kterými se v této souvislosti setkávají
        jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé a jejich mzdové účtárny, o své praktické zkušenosti se studenty
        se podělí zkušený
exekutor)                                                                                                                                    
11.   Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a související otázky
Poznámka:
1) Témata č. 6. a 8. budou dle možností realizována mimo budovu PF UK formou návštěvy vybraného
kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hl. m. Prahu a Oblastního inspektorátu
práce pro hl. m. Prahu a přednáška bude v takovém případě nahrazena exkurzí s upraveným časovým rozsahem.
 
 
Studijní opory

 
Studijní literatura
Povinná:

Materiály vkládané garantem na http://moodle.prf.cuni.cz/.

Doporučená:

Pichrt, J.. Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání. 1.. Praha, C.H.Beck. 2010.
978-807400-316-5.
Morávek, J.. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. 1.. Wolters Kluwer. 2013.
978-80-7478-139-1.
Pichrt, J. (ed.). Whistleblowing. 1. vydání. Praha, Wolters Kluwer ČR,a.s.. 2013. 978-80-7478-393-7.
Pichrt, J., Morávek,J. O lidové tvořivosti a sankcích za výkon nelegální práce. právní rozhledy, 2014, č. 3. str. 93 -
100
Pichrt, J.. K některým aspektům vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce. Právní rozhledy. 2014. č. 7. str.
254-258.

Volitelná:

Bělina,M., Pichrt, J. . Nad návrhem novelizace zákoníku práce (včetně vazby na návrh nového občanského
zákoníku).. Právní rozhledy. 2011. 17. 605-61.
Pichrt, J. Meze liberalizace v pracovním právu - parametr proměnný v čase. Právní rozhledy . 2011. č. 9. str.
327-329 .



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1772
Název v jazyce výuky Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Application of Labour Law - Private Law Aspects
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Pracovní právo I (HP0641)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V současné době získávají některá témata z oblasti pracovního práva vyšší aktuálnost a jejich řešení se dostává do
středu zájmu odborné veřejnosti i praxe, to je možné konstatovat o problematice zaměstnanosti, kolektivního
vyjednávání, důsledku insolvence zaměstnavatelů pro zaměstnance, ochrany osobních údajů, hromadného
propouštění a otázky flexibility pracovněprávní úpravy a jejího potenciálu pro řešení nepříznivých důsledků
světové hospodářské krize apod. S ohledem na rozsah zmíněné materie a aktuálnost jejího řešení došlo od
školního roku 2009/2010 k rozšíření výuky dosavadního předmětu "Pracovní právo v aplikační praxi" jejím
rozvržením do dvou samostatných výběrových předmětů, z nichž jeden je zaměřen zejména na veřejnoprávní
aspekty v aplikační praxi pracovního práva a druhý na aspekty soukromoprávní. Nové předměty nesou názvy:
"Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty", "Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní
aspekty". Je zřejmé, že v rámci pracovního práva, který je oborem s vysokým stupněm "prolínání" práva
veřejného do práva soukromého, není striktní oddělení takových aspektů vždy možné a je třeba tímto prizmatem
nahlížet též výše uvedené členění obou výběrových předmětů. Každý z těchto předmětů je samostatným
výběrovým předmětem zakončeným zkouškou. Lze důvodně předpokládat, že mnoho ze studentů, kteří se
rozhodnou pro studium jednoho z předmětů, absolvuje následně i předmět druhý, nicméně se nejedná o
podmínku. 

Předmět "Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty" je zaměřen na prohloubení znalostí
studentů z oblasti praktické aplikace pracovního práva a měl by tak přispět i k rozvoji některých poznatků
získaných studenty při studiu předmětu "Pracovní právo" v rámci předmětů společného základu. 

V průběhu výuky předmětu "Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty" jsou probírány např.
otázky z oblasti uzavírání kolektivních smluv, činnosti agentur práce a zvláštní pozornost je věnována činnosti
soudů v otázce náhrady škody ve věcech pracovněprávních a rozhodování sporů o neplatnost skončení pracovního
poměru, včetně vedení a analýzy simulovaného soudního procesu.  

Výuka předmětu je zařazena do letního semestru a je vhodná zejména pro studenty, kteří již absolvovali výuku
předmětu Pracovní právo.

Od roku 2011/12 je průběžně vytvářeno (jako doplňková studijní pomůcka) za podpory FRVŠ (projekt č.
1011/2011) Multimediální prostředí pro výuku předmětů Pracovní právo v aplikační praxi dostupné způsobem
uvedeným na http://moodle.prf.cuni.cz/ .
Sylabus

Kurs je zaměřen na problematiku praktické aplikace pracovního práva. Studenti se v rámci výuky setkají nejen i
s odborníky z justice (judiciální blok i simulovaný soudní proces je veden soudci Krajského soudu v Praze a
Nejvyššího soudu ČR) i s dalšími specialisty z praxe. Veškeré výuky, i když je konkrétní přednáška vedena
externím odborníkem, se účastní garant předmětu, který též moderuje následné diskuse studentů s externími
lektory. 
V letním semestru 2016/17  začíná výuka tohoto předmětu 27.2.2017.
Rámcové obsahové rozvržení předmětu "Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní  aspekty" - garant
předmětu  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
1. Právní formy výkonu závislé práce v ČR (nedávná minulost a současnost)                                                
2. Vybrané otázky kolektivního vyjednávání                                                                             
3. Podniková kolektivní smlouva a její obsah                                                                          
4. Vyšší kolektivní smlouva, její obsah a extenze. Nové jevy v oblasti nadnárodního sociálního dialogu (tzv.
Transnational Company Agreement).  



5. Sjednávání odměny za výkon závislé práce                                                          
6.Vybrané otázky činnosti agentur práce s přihlédnutím k agenturnímu zaměstnávání                           
                                                           
7.Smlouvy uzavírané při realizaci agenturního zaměstnávání                                       
8.Zaměstnanec a konkurenční omezení                                                                                              
9.Zaměstnavatel a zaměstnanec před soudem (I.část) 
10. Zaměstnavatel a zaměstnanec před soudem (II.část)                                   
11. Zaměstnavatel a zaměstnanec před soudem (III.část) - (judiciální blok tří přednášek bude zaměřen na typově
časté spory v individuálním pracovním právu, zejména žaloby o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru,
"mzdové" spory,  agendu náhrady škody, v rámci seminářů bude také ve zkrácené formě simulováno soudní řízení
smyšlené pracovněprávní causy).
12. Sjednáváme pracovní smlouvu - praktikum zaměřené na tvorbu smluvního dokumentu zakládajícího základní
pracovněprávní vztah
 
Rámcový obsahový a personální rozpis výuky předmětu
Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní  aspekty
garant předmětu prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Povinně volitelný předmět – letní semestr 2016/2017
Výuka probíhá každé pondělí od 16:00 hod. v místnosti č. 347
 
 
1.                           27.2.      Právní formy výkonu závislé práce v ČR (atyp. formy výkonu práce). Pichrt
 
2.                           6.3.        Sjednávání odměny za výkon závislé práce a tvorba vnitřních předpisů
zaměstnavatelem. Kahle/Pichrt                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                       
                                                                                  
3.                           13.3.      Podniková kolektivní smlouva a její obsah. Pichrt
                                            Kolektivní dohoda (státní služba aj.)
                                            Vyšší kolektivní smlouva, její obsah a extenze.
                                            Nové jevy v oblasti nadnárodního sociálního dialogu (tzv. Transnational Company
Agreement).       
                                                                                                                                                                                 
4.                           20.3.      Vybrané otázky činnosti agentur práce s přihlédnutím k agenturnímu zaměstnávání.
 Rejchrt/Pichrt
                                                                                                                                                                                       
                  
5.                           27.3.      1) Smlouvy uzavírané při realizaci agenturního zaměstnávání.  Pichrt                            
                            
                                           2) Sjednáváme pracovní smlouvu – praktikum.                                                                
                                                                                                                                                                                       
              
6.                           3.4.        Zaměstnanec a konkurenční omezení.   Pichrt                                                                 
                                                                                                                                                                                       
 
7.                           10.4.      Zaměstnavatel a zaměstnanec před soudem (I. část).   Drápal/Pichrt                             
(judiciální blok bude zaměřen na typově časté spory v individuálním pracovním právu, zejména na žaloby o
určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, "mzdové" spory,                                                    agendu
náhrady škody, v druhé části  bloku bude ve zkrácené formě simulováno soudní řízení smyšlené pracovněprávní
causy za účasti soudců Nejvyššího soudu ČR ve spolupráci                                          garantem).
                                                                      
8.                           24.4.     Zaměstnavatel a zaměstnanec před soudem (II. část – simulované soudní
řízení) Drápal/Novotný/Putna/Pichrt
                                                                                                                                                         
Poznámka:
S ohledem na účast externistů zapojených do výuky si garant předmětu vyhrazuje právo na provádění operativních
změn rozvrhu (obsahových i personálních). 
 
 
Požadavky ke zkoušce:
 
Zkušební otázky pro ústní zkoušku z předmětu
Pracovní právo v aplikační praxi – soukromoprávní aspekty
LS - 2016/2017 /Otázky se u zkoušky losují/
 
1.         Závislá práce a právní formy jejího výkonu
 
2.         Sjednávání odměny za výkon závislé práce



 
3.         Vnitřní předpisy zaměstnavatele
 
4.         Uzavírání kolektivních smluv, spory v kolektivním pracovním právu, pluralita odborových organizací na
jednom pracovišti.
           
5.         Podniková kolektivní smlouva a kolektivní smlouva vyššího stupně (smluvní strany, obsah, závaznost,
vzájemný vztah, extenze)
 
6.         Zprostředkování zaměstnání agenturami práce
 
7.         Agenturní zaměstnávání a smlouvy uzavírané při realizaci agenturního zaměstnávání
 
8.         Tzv. konkurenční doložka a další konkurenční omezení zaměstnance
 
9.         Pracovněprávní spory týkající se mzdové problematiky
 
10.       Spory o náhradu škody v pracovním právu
 
11.       Neplatnost a zdánlivost rozvázání pracovní poměru
 
12.       Spory o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru
 
13.       Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru.
 
 
 
Studijní opory

Studijní literatura
Povinná:
Materiály vkládané garantem na http://moodle.prf.cuni.cz/
Doporučená:
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2011 na téma Sociální dialog,
Masarykova univerzita, 2011, ISBN 978-80-210-5438-7 
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její
podoby, Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-6084-5  
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2013 na téma Pracovní právo a nový
občanský zákoník, Masarykova univerzita, 2013, ISBN 978-80-210-6718-9
Pichrt, J. a kol., Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech, Praha: C.H.Beck, 2013
Pichrt, J.(ed.), Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer,2014
Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C.H.Beck, 2015
Pichrt, J.; Štefko, M.; Morávek, J. Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích.
Praha: Wolters Kluwer, ČR, a.s., 2016 
Volitelná: 
Pichrt, J., Morávek, J., O lidové tvořivosti a sankcích za výkon nelegální práce, Právní rozhledy 3/2013
Pichrt, J., Morávek, J., Ještě jednou k sankcím za výkon nelegální práce, Právní rozhledy 21/2014
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1801
Název v jazyce výuky Mezinárodní právo životního prostředí
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Environmental Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Mezinárodní právo životního prostředí – jeho postavení a význam v rámci mezinárodního práva veřejného a práva
životního prostředí. Základní principy, subjekty, pojmy a metody mezinárodního práva životního prostředí.
Kontrola, řešení sporů a odpovědnost v této oblasti.  Mezinárodněprávní ochrana ovzduší, vody, moří a oceánů,
Antarktidy, přírody a krajiny rostlinstva a živočišstva, půdy a lesa. Vybrané další související otázky (zdroje
ohrožování životního prostředí atd.).

Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky z mezinárodního práva životního prostředí LS 2016/2017
1. Globální a regionální problémy životního prostředí
2. Pojem, předmět a systém mezinárodního práva životního prostředí
3. Vývoj mezinárodního práva životního prostředí
4. Hlavní konference OSN o životním prostředí
5. Subjekty mezinárodního práva životního prostředí
6. Prameny mezinárodního práva životního prostředí
7. Druhy pravidel a závazků v mezinárodním právu životního prostředí
8. Aplikace mezinárodních smluv o ochraně životního prostředí ve vnitrostátním právu ČR
9.  Mezinárodní odpovědnost za škody v ochraně životního prostředí
10. Civilní odpovědnost provozovatele činností nebezpečných pro životní prostředí
11. Odpovědnost státu za mezinárodně protiprávní chování v oblasti ochrany životního prostředí
12. Rozhodování mezinárodních soudních a arbitrážních tribunálů v oblasti ochrany životního prostředí
13. Kontrola a řešení sporů v mezinárodním právu životního prostředí
14. Právní úprava ochrany ovzduší, ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země
15. Ochrana lesa a půdy v mezinárodním právu
16. Základní charakteristika, společné znaky a nedostatky mezinárodněprávní úpravy ochrany přírody a krajiny
17. Právní úprava ochrany přírody a krajiny v mezinárodních  úmluvách globálního a regionálního charakteru
18. Právní úprava ochrany ohrožených druhů rostlinstva a živočišstva, ochrana zvířat v systému Rady Evropy
19. Antarktický smluvní systém
20. Nakládání s chemickými látkami v mezinárodním právu
21. Právní úprava nakládání s odpady v mezinárodním právu
22. Právní úprava ochrany vod a mezinárodních vodních toků  
23. Právní úprava ochrany moří před znečišťováním
24. Právní úprava ochrany rybolovných mořských zdrojů
 
Sylabus

Mezinárodní právo životního prostředí je relativně novým a moderním úsekem, jak mezinárodního práva
veřejného, tak i práva životního prostředí. Vyvinulo se v průběhu posledních zhruba čtyřiceti let. Je jedním
z nejdynamičtěji se rozvíjejících úseků práva, který je charakterizován častými změnami právních úprav i
vznikem úprav nových, a to zejména v podobě mezinárodních úmluv.
 
V právním systému jde o soustavu pravidel práva veřejného. Systém mezinárodního práva životního prostředí se
člení na dvě části – obecnou a zvláštní. Do obecné části patří problematika principů, pojmů, nástrojů, metod a
subjektů ochrany, a to včetně otázek spojených s odpovědností a vynucováním práva. Do zvláštní části pak
spadají jednotlivé právní úpravy týkající se ochrany ovzduší, ozónové vrstvy Země, mezinárodních vod (řek a
jezer), moří a oceánů (včetně mořského dna), Antarktidy, půdy a lesa, rostlinstva a živočišstva, přírody a krajiny a



dalších složek a součástí životního prostředí. V rámci této části jsou přednášeny i problematiky ochrany před
některými zdroji ohrožení přesahujícími státní hranice (např. nebezpečné odpady, chemické látky apod.).
 
Mezinárodní právo životního prostředí je typicky mezioborovou disciplinou, a to jak ve smyslu věd a oborů
právních, tak i pokud jde o jiné vědecké discipliny (biologické, technické a společenskovědní). Jeho prameny jsou
mimo jiné dostupné zejména v anglickém jazyce na internetových stránkách nejrůznějších institucí.
 
 
 
 
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Damohorský , M. a kolektivPrávo životního prostředí, 3. vydání1C.H.BeckPraha20101
Šturma ,P.- Damohorský, M. - Ondřej,J. - Smolek, M. - Zástěrová, J.Mezinárodní právo životního prostředí - 1.
díl - Obecná část 1IFECEva Rozkotová Beroun2004 (dotisk 2008)1
Damohorský,M.-Šturma,P.-Ondřej, J.-Smolek,M.-Stejskal, V.-Zástěrová,J.Mezinárodní právo životního prostředí
- 2. díl - Zvláštní část1IFECEva Rozkotová Beroun2008ISBN: 978-80-903409-8-91
Beyerlin, UlrichUmweltwölkerrecht1C.H.BeckMünchen20002
Patricia Birnie - Alan Boyle - Catherine RedgwellInternational Law and the Environment. Third Edition1Oxford
University Press 20092
Kiss, A., Beurier, J.PDroit international de l'environment,2 ed1Pedone, Paris, 20002
Šturma, P. - Ondřej, J. - Zástěrová JMezinárodní aspekty ochrany životního prostředí1AUCI Iuridica č. 2-3/20032
Šturma, P. (ed.)Implementation and Enforcement of International Environmental Law, sborník1Ediční středisko
PF UK Praha 20022
Žákovská, KOchrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu1PF UK Praha, nakladatelství Eva Rozkotová
Beroun 20102
Sands, P. – Pell, J.Principles of International Environmental Law12012Cambridge University2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1811
Název v jazyce výuky Introduction to the English Legal System
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to the English Legal System (taught in English)
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět je zaměřen na základní právní instituty a principy anglo-amerického právního systému. Výuka
je organizována ve spolupráci se zahraničními univerzitami a probíhá pouze v anglickém jazyce. Výuka probíhá v
bloku, termíny přednášek budou včas sděleny standardním způsobem (přes SIS - nástěnka).



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1812
Název v jazyce výuky Občanskoprávní vztahy v přepravě
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Civil relations in transportation
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné III (HP0273)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět navazuje na základní výklady přednesené v rámci předmětů společného základu. Detailně seznamuje se
soukromoprávními vztahy vznikajícími při přepravě osob a nákladu, s jejich právní úpravou a souvisejícími
otázkami, včetně důrazu na příslušnou judikaturu. Předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného testu.
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: zkouška (písemný test)
 
Seznam studijní literatury:
Povinná:
1) Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013 (vybrané pasáže) 2) Švestka, J. - Dvořák, J. et al.: Občanské právo hmotné. 2 svazek. 5.
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009 (vybrané pasáže). 3) Švestka, J. - Spáčil, J. - Škárová,M. - Hulmák, M. et
al.: Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009 (vybrané pasáže).4) Holub, M. et al.:
Občanský zákoník. Komentář. 2. svazek. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2003 (vybrané pasáže).5) Eliáš, K. et al.:
Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou
podle stavu k 1. 4. 2008. 2. svazek. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 2008 (vybrané pasáže).  Doporučená a
rozšiřující literatura (vybrané pasáže):   I. Monografická:  1) Krofta, J.: Přepravní právo v mezinárodní kamionové
dopravě. Praha: Leges, 2009. 2) Pernica, P. et al.: Doprava a zasílatelství. Praha: ASPI Publishing, 2001. 3)
Zelený, L.: Osobní přeprava. Praha: ASPI, 2007. 4) Zelený, L. et al.: Nákladní doprava a zasílatelství. Praha:
ASPI, 2005.  II. Časopisecká:  1) Fiala, J. - Švestka, J.: Úvaha nad některými otázkami osobní přepravy podle
občanského zákoníku. In: Socialistická zákonnost č. 3/1984. 2) Fiala, J. - Švestka, J.:K některým aktuálním
otázkám osobní přepravy. In: Právník č. 10/1986. 3) Kapras, J.: Jízda na černo. In: Právník, XIII., 1932, č. 9-10.
4) Nesnídal, J.: Odpovědnost za zásilku. In: Ekonom č. 37/1997. 5) Pazderka, S.: "Pokuta za černou jízdu".
(Několik poznámek nad jedním rozsudkem). In: Právní rozhledy č. 7/2000. 6) Vrcha, P.: K institutu postihu
(pokuty, přirážky) podle vyhlášky o městském přepravním řádu. In: Právní rozhledy č. 9/2000. 7) Zima, P.:
Přepravní řády dnes. In: Právo a doprava č. 6/1995.   Seznam právních předpisů:  I. Zákony (vždy vybrané
pasáže):  1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č.
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve
znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č.
61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 8) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů.  II. Prováděcí předpisy  1) Vyhl. č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění
pozdějších předpisů. 2) Vyhl. č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhl. 15/1971 Sb. 3) Vl. nař.
č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění vl. nař. 295/2000 Sb. 4) Vl. nař.
č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 5) Vyhl. č. 122/2014 Sb., o
jízdních řádech veřejné linkové dopravy.  III. Hlavní mezinárodní úmluvy  1) Vyhl. č. 39/1976 Sb., o Dohodě o
všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy. 2) Vyhl. č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o
mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších změn (zejm. Protokol z roku 1999, vyhl. pod č.
49/2006 Sb. m. s. 3) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2005 Sb. m. s., o Dohodě mezi republikou
Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do
Československa přes Głuchołazy. 4) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2003 Sb. m. s., o Úmluvě o
sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ("Montrealská úmluva", 1999). 5) Sdělení MZV č.
91/2006 Sb. m. s., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (dále
jen CVR). 6) Vyhl. č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále
jen CMR). 7) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 193/1996 Sb., o Úmluvě Organizace spojených národů o
námořní přepravě zboží ("Hamburská pravidla o konosamentech"). 8) Sdělení MZV č. 32/2006 Sb. m. s., o



Budapešťské úmluvě o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (dále jen CMNI).  IV.
Evropské právo:
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.2) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v
letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se
zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října
2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod.5) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a
autokarové dopravě.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1821
Název v jazyce výuky Zdravotnické právo I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Medical Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Prerekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V tomto předmětu je věnována pozornost základním teoretickým problémům vztahu práva a zdravotnictví. Důraz
je kladen na interdisciplinaritu zdravotnického práva a jeho provázanost s občanským, správním a trestním
právem. 
Předmět Zdravotnické právo I. se zabývá především základními aspekty práv pacientů a povinností
zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče, včetně jejich disciplinární a trestněprávní
odpovědnosti. V souvislosti s novou legislativou ve zdravotnictví a ratifikací mezinárodních Úmluv, které se
týkají ochrany lidských práv, především v souvislosti s biomedicínou, jsou v rámci tohoto předmětu pojednány
aktuální a pro praxi velmi významné otázky poskytování zdravotních služeb, jako je např. povinnost respektu vůle
pacienta, teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, dále pak ochrana důstojnosti, soukromí a
osobních údajů pacienta, zdravotnická dokumentace atd.
Metody výuky

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO I.
 
Centrum zdravotnického práva PF UK
2 hodiny týdně – dvousemestrání
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce

Zkušební otázky z povinně volitelného předmětu "Zdravotnické právo I."
1.     Výklad základních pojmů
2.     Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře
3.     Vztah lékař - pacient
4.     Právní aspekty zdravotnické dokumentace
5.     Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví
6.     Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací
        biologie a medicíny
7.     Etický kodex lékařské komory
8.     Etická kodex české lékárnické komory
9.     Práva pacientů v ČR
10.  Zákon o zdravotních službách
11.  Informovaný souhlas pacienta
12.  Ochrana osobních údajů
13.  Profesní komory
14.  Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví
15.  Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví
16.  Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků
 
 



Sylabus

V předmětu Zdravotnické právo I. je věnována pozornost základním teoretickým problémům vztahu práva a
zdravotnictví, obzvláště aspektům vztahu pacient - lékař - poskytovatel zdravotních služeb - zdravotní pojišťovna,
právům pacienta a povinnostem lékaře při poskytování zdravotní péče, otázkám vztahu pacienta a dalších
zdravotnických profesí, profesním komorám ve zdravotnictví apod. Probírány jsou i další, velmi aktuální, aspekty
poskytování zdravotních služeb mající význam pro praxi, jako je povinná mlčenlivost zdravotníka, ochrana
osobních dat atd.
 
Studijní opory

Povinná literatura: 
CÍSAŘOVÁ D., SOVOVÁ O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6.
CÍSAŘOVÁ D., SOVOVÁ O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac
2004. ISBN 80-86199-75-4.
ŠUSTEK P., HOLČAPEK T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.
HRIB N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.
PETERKOVÁ H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii
a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko 2010. s. 64-97. ISBN
978-80-87146-31-6.
ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN
978-80-7552-321-1.
 
 Doporučená literatura:
HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN
978-80-7357-643-1.
SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN
978-80-87212-72-1.
 
 
Právní předpisy – v platném znění 
 
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny. 96/2001
Sb. m.s.
Dodatkový protokol k Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci
biologie a medicíny o zákoazu klonování lidských bytostí. 97/2001 Sb.m .s.
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.
Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k
výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  (zákon o zdravotních službách).
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.
 
Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.
Vyhláška č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky.
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Císařová D., Sovová O Trestní právo a zdravotnictví11Praha: Orac200080-86199-09-61
Císařová D., Sovová OTrestní právo a zdravotnictví12Praha: Orac200480-86199-75-41
Šustek P., Holčapek TInformovaný souhlas11Praha: ASPI2007978-80-7357-268-61
Hrib NKriminalistika a zdravotnictví1IPlzeň: A. Čeněk2010978-80-7380-269-11
Peterková H., Kops, RÚvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a
praxi1IPraha: UK v Praze, Právnická fakulta2010978-80-87146-31-664-971
Šustek P., Holčapek T. a kolZdravotnické právo11. vydPraha: Wolters Kluwer2017978-80-7552-321-18521
Holčapek, TDokazování v medicínskoprávních sporech1Praha: WoltersKluwer2011978-80-7357-643-12
Sovová, OZdravotnická praxe a právo1Praha: Leges2011978-80-87212-72-12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1831
Název v jazyce výuky Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda)
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Public Administration - Activity and Organization (Administrative Science)
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurs se zabývá vybranými tématy správní vědy jako discipliny, která studuje - s využitím poznatků dalších oborů,
především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení - uspořádání a fungování veřejné
správy. Zvláštní pozornost je věnována vztahu veřejné správy a práva. Část přednášek má srovnávací povahu s
cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy.
Cíl předmětu

Posluchači získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy na
problémy organizace a fungování veřejné správy. Absolventi kurzu budou lépe připraveni na navazující zkoušky
ze správního práva. 
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška + seminární práce
Sylabus

Teorie veřejné správy a její mezioborový charakter
Vývoj institucí veřejné správy v Evropě
Přehled administrativistických škol  -  klasické, moderní a postmoderní teorie
Srovnávací veřejná správa: evropský správní prostor
Úkoly a organizace veřejné správy v České republice
Právní prostředí veřejné správy: správní rozhodování a kontrola veřejné správy
Veřejná služba a etika ve veřejné správě
Hodnocení veřejné správy a správní reformy
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Richard Pomahač a  kol.Veřejná správa11Praha2013978-80-7400-447-61
Vladimír HegerKomunikace ve veřejné správě11Praha2012978-80-247-3779-92
František Ochrana  - Milan PůčekEfektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě : smart
administration11Praha2011978-80-7357-667-72



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1841
Název v jazyce výuky Bankovní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Banking Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět Bankovní právo je mezioborovým úvodem do právní, ekonomické a finančně-technické
problematiky bank. Zabývá se základními prvky vzniku a fungování bank, jakožto vůdčích institucí kapitálového
a peněžního trhu, a zaměřuje se rovněž na ekonomickou a právní analýzu bankovních činností. Výuka předmětu
navazuje na znalostní základ obsažený v povinném kursu finančního práva, jakož i dalších oborů platného práva
(zejména práva občanského, obchodního a správního) a výhodou pro jeho úspěšné zvládnutí je též zvládnutí
základních postulátů ekonomické teorie, např. v rozsahu vyučovaném v předmětu teorie národního hospodářství.
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.      Zkouška z předmětu Bankovní právo je samostatnou formou kontroly studia předmětu Bankovní právo v
letním semestru.
2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Bankovní právo získá student 3 kredity.
3.      Zkouška z předmětu Bankovní právo je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky a
aktivita na přednáškách.
Písemná zkouška
4.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.
5.      Předmětem zkoušky jsou témata odpřednášená na přednáškách s přihlédnutím k jejich pokrytí v předepsané
literatuře.
6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani jiné podklady
(včetně tabletů, smartphonů, laptopů a jiných nástrojů výpočetní a sdělovací techniky).
7.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 30 minut.
8.      Písemná zkouška se skládá formou testu, obsahujícího 18 otázek. Ke každé z nich jsou nabídnuty čtyři
odpovědi, které student označí za pravdivé nebo nepravdivé.
9.      Každá studentem správně označená odpověď je hodnocena jedním bodem. Za aktivitu při výuce se přičítá
bodová bonifikace. Za absence na přednáškách se odečítá bodová malifikace. Maximálně je možno získat 72
bodů.
Hodnocení zkoušky
10.   Zkouška je hodnocena takto
 

Počet bodů

Klasifikace

72-65

výborně



64-57

velmi dobře

56-48

dobře

47-0

neprospěl/a

 
Sylabus

Obsah vyučovaného předmětu zahrnuje následující okruhy přednášených témat:- Úvod do bankovního práva-
Bankovní licence- Pravidla organizace a činnosti bank- Bankovní dohled- Ozdravné procesy a řešení krize v
bankovnictví- Aktivní bankovní obchody- Pasivní bankovní obchody- Bankovní úvěr- Zajištění bankovních
pohledávek- Ochrana spotřebitele v bankovních službách- Zajištění a vymáhání bankovních pohledávek-
Investiční bankovnictví- Platební styk a zúčtování
Studijní opory

Základní literatura:
1.      Prezentace z přednášek distribuované elektronicky v závěru výuky
2.      Bakeš/Karfíková/Kotáb/Marková a kol.; Finanční právo; 6. vydání; Praha; C.H. Beck; 2012, ISBN
978-80-7400-440-7
- Kapitola V. Státní dozor a finanční kontrola
- Kapitola XVIII. Měna a peněžní oběh
- Kapitola XX. Zahraniční platební operace
- Kapitola XXI. Finanční trh a jeho instrumenty
- Kapitola XXII. Subjekty finančního trhu
3.      Dvořák, Petr; Bankovnictví pro bankéře a klienty; 3. vydání, Praha; Linde Praha; 2005, ISBN
80-7201-515-X
4.      Liška, Petr; Dřevínek, Karel; Elek, Štefan; Kotáb, Petr; Rýdl, Tomáš. Zákon o bankách. Komentář. 1.
vydání, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha; 2016; ISBN 978-80-7552-385-3
Ostatní literatura:
1.      Jílek, Josef; Peníze a měnová politika; Grada Publishing, Praha; 2004;
2.      Juřík, Pavel; Platební karty - Velká encyklopedie 1870 - 2006; Grada Publishing, Praha; 2006
3.      Musílek, Petr; Finanční trhy a investiční bankovnictví; ETC Publishing, Praha; 1999
4.      Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.; Základní principy bankovnictví; Karolinum, Praha; 2008
5.      Pihera, V., Smutný, A., Sýkora, P.: Zákon o bankách – komentář; C.H.Beck, Praha; 2011
6.      Půlpánová, Stanislava; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze,
Nakladatelství Oeconomica; Praha; 2007
7.      Revenda, Zbyněk a kol.; Peněžní ekonomie a bankovnictví; 5. vydání, Management Press; Praha; 2011
8.      Revenda, Zbyněk; Centrální bankovnictví; 3. vydání, Management Press, Praha; 2011.
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1.      zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
2.      zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
3.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
4.      zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
5.      zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
6.      zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
7.      zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
8.      zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
9.      zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu



10.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi
elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
11.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
12.   zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
13.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí
14.   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
15.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
16.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
17.   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013, o přístupu k činnosti
úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně
směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice CRD IV)
18.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, o obezřetnostních
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení CRR)
19.   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro
ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady
82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (směrnice BRRD)



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1861
Název v jazyce výuky Europeizace trestního práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Europeanization of Criminal Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Prerekvizity Trestní právo III (HP0763)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Požadavky ke zkoušce

 
Zkouška probíhá ústní formou. Student si vylosuje jedno z 15ti témat, o němž pojedná v 10 minutovém exposé, a
případně zodpoví doplňující otázky zkoušejícího.
 
 
Zkouškové okruhy z předmětu Europeizace trestního práva
1.      Pojem europeizace, evropské trestní právo, nástroje europeizace
2.      Proces europeizace v historickém pohledu
3.      Europeizace trestního práva v kontextu Evropské Unie
4.      Europeizace trestního práva v kontextu Rady Evropy
5.      Trestní postih korupce v evropských souvislostech
6.      Trestní postih kybernetické kriminality v evropských souvislostech
7.      Zákaz mučení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
8.      Zásada "ne bis in idem" - horizontální a vertikální účinky
9.      Evropský zatýkací rozkaz
10.    Corpus Juris
11.    Projekt evropského veřejného žalobce
12.    Eurojust a Evropská justiční síť
13.    Vliv europeizace na postavení poškozeného a oběti
14.    Vliv judikatury ESD na europeizaci trestního práva (příklady z judikatury)
15.    Vliv judikatury ESLP na europeizaci trestního práva (příklady z judikatury)
 
 
Odborní garanti:    Doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
                             Doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.       
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylabus

 
Předmět, jehož obsahová náplň prošla inovací, je věnován procesu europeizace trestního práva. V obecné části
získá student informace jednak o harmonizaci národních trestních úprav, jednak o unifikaci trestního práva na
nadnárodní úrovni. Studenti se dozví, jaký vliv má Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod na
národní trestní právo, a to i ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rovněž získají přehled, jaké
závazky vyplývají z členství v EU pro jednotlivé členské státy v oblasti trestněprávní. Ve druhé části předmětu je
pozornost zaměřena na jednotlivé vybrané aktuální problémy europeizace.



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jelínek, J. a kol.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR.1Leges Praha20151
Jelínek, J. a kol.Tresní právo evropské unie1Leges Praha20141
Tomášek, M. a kol.Europeizace trestního práva1Praha20081
Kmec, J.Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva
.........................C.H.Beck11.Praha20061
Císařová,D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní, 1520082
Delmas-Marty, M.Coprus Juris, v českém překladu J. Fenyka a D. Jílka 1Brno19982
Delmas-Marty,M., Vervale, J.A.E. Corpus Juris 2000, v českém překladu J.Fenyka a S. Kloučkové. 1Brno:
Vydavatelství Sypták20012
Fenyk, J., Svák., J.Europeizace trestního práva.120082
Fenyk, J., Ondruš,R.Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné
správy.1Praha19972
Fenyk,J., Kloučková, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech12.Praha20062
Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek., MEvropská úmluva o lidských právech11.Praha, C.H.Beck20122
Kratochvíl, V.České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí1Brno: Masarykova
univerzita20092
Polák, P.Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech v rámci Evropské unie s přihlédnutím k ochraně
j120032
Šturma, P.Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. Část. čtvrtá. 12.Praha20032
Týž"Historie a charakter MTS? In Problémy implementace statutu MTS do právního řádu.1Praha:
C.H.Beck,20042
Tichý, L., Arnold., R., Svoboda, P., Král, R., Zemánek, J. Evropské právo12004Praha2
Tomášek, M. (ed.):Europeizace skutkových podstat některých trestných činů, AUC- I č. 112007Praha2
Tomášek, M. /ed/.Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. AUC - I č.
11Praha20062
Tomášek, M.Aktuální otázky europeizace trestního práva. AUC-I č.21Praha20052



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1881
Název v jazyce výuky Právo a bezpečnost státu
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Law and Security of the State
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.

Prerekvizity Ústavní právo a státověda II (HP1172)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Studijní opory

Základní literatura:
 
1)      Právo a bezpečnost státu (sborník statí), Václav Pavlíček a kol., PF – UK, Praha, 2002,
ISBN 80-85889-55-2
2)      Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn (sborník příspěvků), Václav Pavlíček a kol., PF –
UK, Praha, 2004, ISBN 80-85889-57-9
3)      Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, Bohumil Pikna, Linde, Praha, 2007, 4. vydání,
ISBN 80-7201-686-0 (vybrané pasáže – rozsah bude upřesněn na přednášce)
4)      Právní předpisy, případně publikace, které budou uvedeny každým přednášejícím
 
 
Rozšiřující literatura:
 
1)      Zpravodajské služby, Ladislav Pokorný, Auditorium, Praha, 2012
2)      Profesionalizace ozbrojených sil, Bohuslav Pernica, MO ČR – AVIS, Praha, 2007, ISBN 80-7278-381-6, v
elektronické podobě zde:
http://www.army.cz/files/9342/PROFESIONALIZACE_OZBROJEN_CH_SIL.pdf
3)      Fenomén civilní služby, Bohuslav Pernica, MO ČR – AVIS, Praha, 2007,  ISBN 80-86783-26-0



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1891
Název v jazyce výuky Vývoj československého práva v letech 1948-1989
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Developments of Czechoslovak Law between 1948 and 1989
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se zabývá vybranými problémy právního vývoje Československa v letech 1945-1948, tj. v poválečném
období a v období tzv. socialistického práva komunistického režimu. 
Cílem je podat přehled vývoje základních právních odvětví a ukázat, jaké zásadní změny byly v československém
právu uskutečněny v jednotlivých fázích vývoje komunistického režimu. Předmět se zabývá právně teoretickými
aspekty i příklady skutečného působení práva ve sledovaném období. 
Požadavky ke zkoušce

Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu je zapotřebí mít minimálně 70% presenci na výuce.
Zkouška probíhá formou písemné eseje.
Sylabus

Předmět se nejprve zabývá vznikem lidově demokratického zřízení v roce 1948, jeho charakteristickými znaky a
ústavou 9. května. Všímá si též kontinuitních prvků s vývojem 1945-1948. 
Poté se studenti seznámí s nejvýznamnějšími změnami v občanském a trestním právu v období tzv. právnické
dvouletky. Pozornost je poté věnována fenoménu politických procesů, kde je na příkladu jednotlivých případů
sledován charakter trestího práva 50.let.
Dalším tématem je otázka kolektivizace zemědělství a vzniku JZD. Období 50. let je poté rozebíráno i na pozadí
ústavního a správního vývoje (role NV).
V druhé části se předmět věnuje právu obodbí 60-80 let se zaměřením na ústavní vývoj, včetně otázky
československé federace, rekodifikacím 60. let, včetně vzniku hospodářského práva. 
Následuje vývoj v období tzv. normalizace zakončený diskuzí o prvcích kontinuity a diskontinuity v období
transfornace po roce 1989.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

J. Kuklík a kol,                                Dějiny československého práva 1945-19891Praha Auditorium20111



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1892
Název v jazyce výuky Vývoj anglického práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Development of English Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu  je výklad o vybraných problémech vývoje anglického práva se zvláštním zřetelem k potřebám
dalšího studia na právnické fakultě a praxi. Předmět umožňuje seznámit  se s odlišným typem právní kultury
označované jako common law. Jedná se o předmět poskytující studentům hlubší terminologické a obsahové
základy znalosti anglického práva, o kterých se dozvěděly základní údaje v základním kurzu. Předmět
předpokládá alespoň základní znalosti anglického jazyka a bude pracovat s prameny. 
Požadavky ke zkoušce

Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu je zapotřebí mít minimálně 70% presenci na výuce.
Zkouška probíhá formou písemné eseje.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jan Kuklík, Radim SeltenreichDějiny angloamerického práva1LindePraha20071
Jan KuklíkPoodhalené tváře anglického práva11.Aleš Čeněk20132



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1901
Název v jazyce výuky Hospodářská politika
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Economic Policy
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Prerekvizity Teorie národního hospodářství II (HP0592)

Evropské právo II (HP1323)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět poskytuje základní informace o hospodářské politice, která je chápana jako záměrná politika
státu a veřejnoprávních institucí s cílem ovlivnit hospodářskou realitu. Důraz je kladem na základní klasifikaci
jednotlivých typů HP, monetární, fiskální a zahraničněobchodní hospodářskou politiku v kontextu současného
ekonomického vývoje v České republice. 
Požadavky ke zkoušce

Zkouška z povinně volitelného předmětu "Hospodářská politika" je ústní. Studentem je vylosována 1 zkušební
otázka, bude se požadovat aby student na základě svých teoretických znalostí, které získal na základě přednášek,
samostudia a níže uvedené literatury, přip. konzultací byl schopen aplikovat na konkretní hospodářské problémy.
Taktéž se předpokládá rámcová znalost aktuálních národohospodářských ukazatelů.
Sylabus

 

Předmět hospodářské politiky (HP), cíle, hierarchie cílů, nástroje a subjekty HP.
Systémotvorné nástroje HP, příklad centrálně plánovitého řízení ekonomiky a čs. transformace
Typy koordinace ekonomiky. Typy jednotlivých hospodářských politik. Teoretická východiska HP a základní
historický exkurz (koncepce protekcionistické, liberální, ordoliberalismus).
Monetární politika. Cíle, nástroje. Institucionální zakotvení.
Postavení centrální banky v historii a současnosti. Teorie časové nekonzistence. Monetární nástroje a jejich
konkrétní používání. Monetární báze. Inflační cílení.
Maastrichtská kritéria a proces přijímání Eura a ERM II. ČNB a Evropská centrální banka.
Fiskální politika. Keynesova teorie a jiný pohled na úlohu státu v ekonomice. Institucionální zakotvení.
Nástroje fiskální politiky a jejich používání v ČR. Veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Položky příjmové a
výdajové strany státního rozpočtu, funkce a možnosti použití. Použití fiskálních nástrojů ve stabilizační politice,
hospodářské krize a způsoby řešení.
Použití fiskálních nástrojů v prorůstové politice a typy hospodářského růstu.
Vnější hospodářská politika. Cíle. Nástroje. Analýza jednotlivých položek platební bilance. Mezinárodní
ekonomická integrace a úloha mezinárodních organizací.
Globalizace ekonomiky. Hospodářská soutěž a konkurenceschopnost ekonomických celků.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kliková, Ch. - Kotlán, I.Hospodářská politika13. vydáníOstrava: SOKRATES2012978-80-86572-76-51
Němcová I., - Žák M.,Hospodřáská politika1Praha Grada19982
Žák M., - Slaný A.,Hospodřáská politika1Praha, C.H. Beck 1999 a další vydání2
Liška, V. a kol.Makroekonomie1Praha, Profesional Publishing2002, 20042
Friedman, M. Za vším hledej peníze1Praha, Grada a LIberální institut19972
Gowland, D.Makroekonomie1Praha, Victoria Publishing19952



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1921
Název v jazyce výuky Mezinárodní humanitární právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Humanitarian Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva patří mezi závazky států z příslušných mezinárodních smluv,
které se aplikují již v době míru. Jedním z prostředků je zavádění speciálních kurzů na právnických fakultách. K
tomu směřuje i dohoda (memorandum) o spolupráci podepsané mezi PFUK a Mezinárodním výborem Červeného
kříže v lednu 2005. Cílem výběrového předmětu je podat ucelený výklad mezinárodněprávní regulace
ozbrojených konfliktů v současnosti. Předmětem kurzu bude vývoj a soudobé prameny mezinárodního
humanitárního práva, jeho implementace a trestání závažných porušení mezinárodního humanitárního práva
(válečných zločinů) na vnitrostátní úrovni i mezinárodními trestními tribunály a soudy.
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy mezinárodního humanitárního práva a umožnit jim procvičit si
probírané učivo na praktických příklsdech (dílem reálných, dílem fiktivních).
Metody výuky

Výuka je založena na kombinaci klasických přednášek a řešení různých případů.
Specifickým rysem předmětu je pluralita vyučujících pocházejících jak z řad pedagogů PF UK, tak z praxe
(Ministerstvo obrany, Generální štáb Armády ČR, Český červený kříž, UNESCO aj.).
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Zkouška má dvě části, a to zpracování případu a zkouškový test.
Předmět je zkoušen v rozsahu daném přednáškami a základní učební pomůckou (Ondřej, J., Bílková, V., Šturma,
P.. Mezinárodní humanitární právo. C. H. Beck. Praha. 2010).
Připuštění ke zkoušce je podmíněno účastí na přednáškách (maximální možný počet absencí je tři za semestr).
Zkušební okruhy:
1.    Pojem mezinárodního humanitárního práva
2.  Ius in bello a ius ad belum
 3.   Mezinárodní humanitární právo a právo lidských práv
 4.   Prameny mezinárodního humanitárního práva
5.   Působnost norem MHP ratione materiae - pojem ozbrojený konflikt a jeho typologie
6. Působnost norem MHP ratione temporis, ratione loci a ratione personae
7.   Ženevské právo - hlavní principy
8. Ženevské právo - ochrana raněných, nemocných a trosečníků
9. Ženevské právo - ochrana válečných zajatců
10. Ženevské právo - ochrana civilního obyvatelstva
11. Ženevské právo - ochrana zvláště chráněných kategorií osob
12. Haagské právo - hlavní principy
13. Haagské právo - rozlišování mezi kombatanty a nekombatanty
14. Haagské právo - regulace použití konvenčních zbraní
15. Haagské právo - regulace použití zbraní hromadného ničení
16.  Ochrana kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
17. Regulace vnitrostátních ozbrojených konfliktů v MHP
18. Implementace mezinárodního humanitárního práva
19.  Role Červeného kříže, MVČK a národní společnosti
20. Mezinárodní odpovědnost v mezinárodním humanitárním právu
21.  Pojem válečných zločinů a jejich stíhání
22.  Mezinárodní tribunály ad hoc
23.  Mezinárodní trestní soud



24.  Mírové operace OSN a mezinárodní humanitární právo
25. Privatizace války a jiné nové jevy v mezinárodním humanitárním právu
 
Sylabus

Předběžný program přednášek
 
Přednáška 1. (2. 3. 2017, Doc. Bílková): Pojem mezinárodního humanitárního práva (MHP). Historický vývoj a
prameny MHP. Subjekty MHP. Vztah MHP a jiných oblastí mezinárodního práva. 
 
Přednáška 2. (9. 3. 2017, Mgr. Šrolerová – ČAK): Ius in bello a Ius ad bellum   
 
Přednáška 3. (16. 3. 2017, Doc. Bílková): Pojem ozbrojeného konfliktu a jeho typy. Rozlišování mezinárodních a
vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Soudobé problémy s kvalifikací (zmezinárodněné vnitrostátní konflikty,
válka proti terorismu aj.)
 
Přednáška 4. (23. 3. 2017, Doc. Bílková): Haagské právo.
 
Přednáška 5. (30. 3. 2017, Doc. Ondřej): Smíšené instrumenty. Zákaz použití určitých zbraní a odzbrojení.
 
Přednáška 6. (6. 4. 2017, Doc. Bílková): Ochrana kulturních statků za ozbrojeného konfliktu.
 
Přednáška 7. (13. 4. 2017, Prof. Šturma): Ženevské právo. Pravidla ochrany zraněných, nemocných, trosečníků,
válečných zajatců a civilistů.
 
Přednáška 8. (20. 4. 2017, Doc. Jukl – ČČK): Role MVČK, MFČK a národních společností Červeného kříže a
Červeného půlměsíce.
 
Přednáška 9. (27. 4. 2017, Pplk. Foltýn – GŠ AČR): MHP v ozbrojených silách ČR.
 
Přednáška 10. (4. 5. 2017, Doc. Bílková): Implementace MHP. Pojem válečných zločinů a jejich stíhání.
Tribunály ad hoc a Mezinárodní trestní soud.
 
Přednáška 11. (11. 5. 2017, Doc. Scheu): MHP a právo lidských práv
 
Vstupní požadavky

Znalost základů mezinárodního práva (alespoň v rozsahu MPI), zájem o problematiku mezinárodního
humanitárního práva, připravenost chodit na přednášky a  připravit se doma na případy.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Ondřej, J., Bílková, V., Šturma, P.Mezinárodní humanitární právo1C. H. Beck. Praha20101
Bílková, V.Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu1Karolinum.
Praha20071
Úřad Českého červeného křížeMezinárodní humanitární právo. Odpovědi na vaše otázky1Praha,
http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/MHP20011
Čepelka, Č., Šturma, P.Mezinárodní právo veřejné11. vydáníPraha2003X.681-7521
Šturma, P.Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva11. vydáníPraha20021
Detter, I.The Law of War12. vydáníCambridge20002
David, E.Principes de droit international des conflits armés1Bruxelles19992
Sassoli, M. Bouvier, A.How Does Law Protect in War1Geneva19992
Gasser, H.P.Introduction into International Humanitarian Law. Separate Print from H. Haug: Humanity for
All.1Bern-Stuttgart-Vienna19932



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1932
Název v jazyce výuky Mediální příprava pro právníky
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Preparation of lawyers for media presentation
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Média zastávají v dnešní společnosti významnou roli a vše nasvědčuje tomu, že tato role bude do budoucna ještě
růst. Je proto na místě umožnit studentům co nejlépe pochopit, jak tento specifický svět funguje. S pomocí
novinářů, z nichž mnozí píší také o právu, budeme mapovat současná zejména česká média a přemýšlet nad tím,
jak fungují.  

V rámci předmětu se studenti naučí rozpoznávat různé způsoby práce novinářů, porozumí rozdílu mezi
objektivním, subjektivním a manipulativním textem a sami si zkusí některé texty napsat. 
V předmětu se budeme věnovat zejména psaní a rozboru textů a práce novinářů v novinách (papírových i
elektronických), nikoli dalším médiím (televize, rozhlas).

Zkouška z předmětu je písemná. Vedle aktivní a pravidelné účasti je třeba vypracovat tři texty. Dva kratší 1-4
normostrany) během semestru, jeden delší (do 8 normostran) na závěr kurzu.

Vyučující předmětu:
Jindřich Šídlo, šéfredaktor Hospodářských novin
Tomáš Němeček, dlouholetý novinář specializující se mj. na právnická témata
Michal Urban, asistent Katedry politologie a sociologie, PF UK
Požadavky ke zkoušce

Aktivní a pravidelná účast a sepsání tří textů. Dva kratší texty (1-4 normostrany) bude třeba vypracovat během
semestru, jeden delší (do 8 normostran) na závěr kurzu.
Sylabus

Sylabus najdete v souborech. Přesnější potom bude představen na první hodině.
Studijní opory

Vyučující předmětu:Jindřich Šídlo, šéfredaktor Hospodářských novinTomáš Němeček, dlouholetý novinář
specializující se mj. na právnická témataMichal Urban, asistent Katedry politologie a sociologie, PF UK



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2014
Název v jazyce výuky Mooting Skills – příprava na moot courts v evropském právu
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Mooting Skills – Preparation for the European Law Moot Courts
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Evropské právo II (HP1323)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem povinně volitelného předmětu Mooting Skills - příprava na moot courts v evropském právu je příprava
studentů na mezinárodní soutěže v evropském právu za současného prohloubení jejich znalostí v této oblasti.
Katedra evropského práva zaštiťuje dvě mezinárodní soutěže v evropském právu (ELMC a CEEMC), přičemž
studenti PF UK byli v těchto soutěžích dosud velmi úspěšní. Nový povinně volitelný předmět se těmito úspěchy
inspiruje a má za cíl připravit další generaci studentů k jejich zopakování/překonání. Na výuce PVP se budou
spolupodílet úspěšní bývalí mooteři CEEMC a ELMC.

Na první přednášce studenti vytvoří týmy, v kterých v průběhu PVP zpracují tři písemná podání a zúčastní se
aktivně alespoň jednoho ústního klání. PVP je zakončen zkouškou ve formě moot soutěže.

PVP Mooting skills se tedy zaměřuje na prohloubení znalostí v právu Evropské unie za současného seznámení
studentů se základy právní argumentace (písemné i ústní) pro účely moot court soutěží.
V průběhu povinně volitelného předmětu se studenti naučí správně a přesvědčivě formulovat právní argumentaci,
strukturovat písemné podání, vyzkouší si simulovanou obhajobu případu v ústním řízení. Studenti se v rámci toho
předmětu dále seznámí s odbornou terminologií, vyzkouší si práci s odbornými texty, budou nuceni vyhledávat
podklady pro řešení simulovaného případu, naučí se pracovat s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Povinně volitelný předmět probíhá pouze v anglickém jazyce. 

Vítáni jsou všichni studenti s hlubším i počínajícím zájmem o právo Evropské unie včetně těch, kteří o své účasti
v moot courtech stále váhají.
Sylabus

DATE

SYLLABUS

TEAMS (20 students)

7.10.

 
Introduction:
·         What is a moot court really about?



·         structure and conditions of the Mooting Skills seminar (teams, pleadings, exam, language, etc.)
 
Mooting skills:
·         research
·         guide to preparing a written pleading
 
 
Case No. 1:
·         introduction
·         division into teams
·         Applicant v. Defendant

 
Teams 1 - 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Written pleadings shall be submitted by noon on Tuesday 1 October

14.10.

 
Introduction to EU Law: 
·         general principles
·         hierarchy of norms
·         case law of the CJEU
·         applicability of EU Law (supremacy v. primacy, direct effect, indirect effect, damages)
 Feedback:
·         written pleadings Case No. 1
 
Mooting skills:
·         guide to preparing an oral pleading

 
 

21.10.

 
Oral round Case No. 1 (in the court room)
 
 
Feedback
 
 
Introduction of Case No. 2

 
Team 1 (A)
 



v.
 
Team 4 (D)
 
Written pleadings shall be submitted by noon on Tuesday 3 November

4.11.

 
Introduction to the Internal Market:
·         Free Movement rights
·         case law of the CJEU
·         how to structure a pleading when dealing with the Internal Market
 
Mooting skills:
·         inspired by the first oral round
·         tips for the oral pleading
 
 

 
 

11.11.

 
Oral round Case No. 2 (in the court room)
 
 
Feedback
 
 
 
Introduction of Case No. 3

 
Team 5 (A)
 
v.
 
Team 2 (D)
 
 
Written pleadings shall be submitted by noon on Tuesday 17 November

18.11.

 
Introduction to Procedural Law of the EU:
·         preliminary ruling procedure
 
 
 
Mooting skills:



·         inspired by the second oral round
·         language focus
 
 

 
 

25.11.

 
Introduction to Fundamental rights of the EU:
 
·         applicability of the Charter
·         Charter v. ECHR v. national constitutions
 
 
Feedback: 
·         written pleadings Case no. 3
 
 

 
 

2.12.

 
Oral round Case No. 3 (in the court room)
 
 
 
 
Feedback
 
 
 
Introduction of Case No. 4 = Exam
 

 
Team 3 (A)
 
v.
 
Team 6 (D)
 
 
 
Written pleadings shall be submitted by noon on Tuesday 8 December

9.12.



 
Introduction to Competition Law of the EU:
·         Art. 101 and 102 TFEU
·         authority of the European Commission and the NCAs
·         other aspects of competition law
 
Mooting skills:
·         inspired by the third oral round
·         the most common mistakes
 
 

 
 

16.12.

 
 
 
 
Exam - Oral round Case No. 4 (in the court room) moot court competition
 
 
 
 

 
6pm:
Team 6 (A) v. Team 1 (D)
 
6:30pm:
Team 4 (A) v. Team 2 (D)
 
7pm:
Team 5 (A) v. Team 3 (D)
 

 
V průběhu PVP může syllabus dostát lehkých změn.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2015
Název v jazyce výuky Migrační právo
Název v českém jazyce Migrační právo
Název v anglickém jazyce Migration Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Věra Honusková, Ph.D.

JUDr. David Kryska, Ph.D.

Prerekvizity Správní právo I (HP0701)
Správní právo II (HP0702)
Ústavní právo a státověda II (HP1172)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Migrační právo zahrnuje představení cizineckého práva, azylového práva či právní úpravy udělování
státního občanství, tedy témat, které zasahují do několika oblastí práva veřejného (ústavní právo, správní právo,
mezinárodní právo veřejné, evropské právo, právo sociálního zabezpečení), ale mají (zejména cizinecké právo) i
své soukromoprávní souvislosti. Předmět se zaměřuje na danou problematiku výhradně z hlediska postupů orgánů
veřejné správy a v tomto smyslu tedy spadá do zvláštní části správního práva. Předmět seznámí studenty se
základními rozhodovacími procesy orgánů veřejné správy týkající se pobytu cizinců a jejich právního postavení
od momentu vstupu cizince na území až po ukončení pobytu cizince na území či rozhodování o udělení státního
občanství. Pozornost bude věnována jednotlivým titulům pro pobyt cizince na území, a to včetně specifických
důvodů azylových a důvodů sloučení rodiny. S ohledem na procesní zvláštnosti bude rozebrána i právní úprava
řízení ve správním soudnictví v těchto věcech. 

Nabyté znalosti si někteří z vás budou moci vyzkoušet v navazující praxi v partnerské neziskové organizaci v
rámci předmětu Odborná praxe - Praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů. Podmínkou pro
účast na praxi je zkouška z předmětu Migrační právo složená s ohodnocením výborně nebo velmi dobře, 80%
docházka na semináře tohoto předmětu a dvoustránkový motivační dopis odevzdaný do 24. ledna daného roku.

Co se týče procentního rozdělení, přibližně 45 % vyučuje JUDr. Kryska, 36 % vyučuje JUDr. Honusková a 18 %
Mgr. Hřebíková. 
Cíl předmětu

Tento předmět naváže na tradici předmětu Teorie a praxe azylu a uprchlictví, který se k dané problematice také
vztahuje, ale věnuje pouze části této problematiky (azylové právo) a z hlediska postupů vnitrostátních orgánů
spíše okrajově. Společně s tímto předmětem tak poskytne studentům širší teoretický základ z oblasti migračního
práva, který mohou využít nejen v následné praxi, ale již během studia v rámci předmětu Odborná praxe - praxe v
neziskových organizacích a či Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška probíhá kombinovanou formou. Čeká Vás zpracování písemné práce (vizte níže), test formou open-book
a ústní reflexe napsané práce a složeného testu. Hodnocení Vašeho výkonu bude následující: 10 % docházka, 20
% procent aktivita v hodinách, 30 % písemná práce, 20 % test, 20 % ústní reflexe. Konkrétně chodíte na semináře,
argumentujete a reagujete, probádáte téma, které se Vám zdá zajímavé, napíšete o něm práci, pak dojdete na test,
který vyplníte, a pak si o něm povídáme. 
Docházka je nutná v rozsahu alespoň 70 %, pro pokračování do praktické části 80 %.
Písemná práce: týden před zkouškou je nutno zaslat vypracovanou písemnou práci v rozsahu 8-10 normostran
(rozsah se vztahuje k samotnému textu, nikoli seznamu literatury atd.)  emailem Dr. Honuskové
(honuskov@prf.cuni.cz) a Dr. Kryskovi (kryska@prf.cuni.cz). Práci je nutno zaslat vždy, i při opakovaném
skládání zkoušky. Písemná práce musí splňovat standardní parametry vědecké práce. Témata je nutno diskutovat s
garanty buď v jejich konzultačních hodinách, nebo výjimečně po přednáškách.
Test je tvořen otázkami, kde je výběr mezi několika možnostmi, a otázkami, které jsou otevřené, např. řešení
případu. S sebou můžete mít právní předpisy a poznámky a prezentace z hodin. Koná se v zápočtovém týdnu. 



Sylabus

1. Historický vývoj migračního práva na území ČR, ústavní, mezinárodněprávní a evropské kontexty migračního
práva  JUDr. David Kryska, Ph.D.
 
2. Mezinárodněprávní a evropské kontexty migračního práva + občanství  JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
3. Organizace státní správy na úseku pobytu cizinců  JUDr. David Kryska, Ph.D.
 
4. Řízení o udělení víza a povolení ke vstupu  Mgr. Iva Hřebíková
 
5. Řízení o zajištění  JUDr. David Kryska, Ph.D.
 
6. Řízení o udělení dlouhodobého pobytu  Mgr. Iva Hřebíková
 
7. Řízení o udělení trvalého pobytu + pobyt za účelem sloučení rodiny JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
8. Řízení o udělení přechodného pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
9. Řízení o vyhoštění JUDr. David Kryska, Ph.D.
 
10. Soudní řízení ve věcech migračních  JUDr. David Kryska, Ph.D.
 
11. Řízení o udělení státního občanství  JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
 
Literatura:
ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo. Praha: Linde Praha, 2012.
MADLEŇÁKOVÁ, L. Pobyt cizinců. In: SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo. Zvláštní část
(vybrané kapitoly). Praha: Leges, 2011.
HŘEBÍKOVÁ, I., KURŽEJA, J. Správní řízení na úseku pobytu cizinců. Praha: PA ČR, 2006.
JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody. Sborník z
vědeckého semináře uskutečněného dne 12. června 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář
veřejného ochránce práv, 2010.
JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis, visum? K poctě
JUDr. Otakara Motejla. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 16. června 2010 v Kanceláři veřejného
ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010.
Jílek, D.; Pořízek, P. (eds.) Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum. Sborník z vědeckého
semináře uskutečněného dne 20. října 2011 v Kanceláři veřejného ochránce práv - "Návratová" směrnice
(2008/115/ES): rok první. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2012.
JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Pobyt cizinců: vybrané právní problémy. Brno: Kancelář veřejného ochránce
práv, 2014.
LAŠTOVKA, Karel. Československé správní právo. Část zvláštní. I. díl. Praha: Melantrich, 1936.
PRAŽÁK, J. Rakouské právo správní. Část 2. Nástin zvláštní části práva správního. Praha: Jednota právnická,
1906.
KOSAŘ, David; LUPAČOVÁ, Hana. Migration Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Wolters
Kluwer, 2012.
Šturma,P., Honusková, V, a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2..
SCRIPTA IURIDICA, Praha. 2012.
Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H.. Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika. 2010.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2016
Název v jazyce výuky Case-Law of the European Court of Human Rights
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Case-Law of the European Court of Human Rights
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.

Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2017
Název v jazyce výuky Mooting Skills (Moot court a dovednosti s ním spojené)
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Mooting Skills
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
PŘEDBĚŽNĚ PLÁNUJEME PŘEDMĚT V ANGLICKÉM JAZYCE, BUDE TAKÉ ZÁLEŽET NA DOHODĚ
MEZI VYUČUJÍCÍ A STUDENTY.

Předmět připravuje na soutěže typu moot courts. Se studenty procvičí s nimi mnohé základní dovednosti k účasti
na nich se vážící. Nejde primárně o znalostní předmět či o zvládnutí určité materie práva, ale o procvičení a
osvojení si dovedností spojených s účastí v moot courts či v podobných soutěžích nebo v podobných situacích. 

K získání dovedností potřebných k efektivnímu zastupování, popřípadě k úspěšnému absolvování moot courts
coby soutěže, jsou důležité rozličné dovednosti. Jedná se zejména o následující:
•Analýza skutkového stavu, včetně rozpoznání právně relevantních skutečností a odlišení důležitých, méně
důležitých a nedůležitých okolností, a dále sestavení tzv. linie případu
•Analýza a identifikace právních problémů za pomoci právní rešerše právní úpravy a vytipování oblastí právní
úpravy, jakož i relevantní judikatury vztahující se na zvolený případ
•Umění strukturovat či formulovat právní argumenty, a to písemnou i ústní formou, včetně přechodu od objektivní
analýzy k přesvědčivé argumentaci
•Dovednost zapojit do analýzy právní principy a hodnotové podložení případu, a to zejména u vytvoření linie
případu a u přesvědčivé argumentace založené na argumentaci principy a chráněnými hodnotami 
•Vylepšení písemného projevu (výběr jazykových prostředků, struktura textu, apod.)
•Získání a udržení dostatečné sebedůvěry a nácvik dovedností vylepšujících ústní prezentaci (před soudem či před
porotci soutěže)
•Schopnost analytického a kritického myšlení v kontextu práce na případu 
•Schopnost týmové spolupráce v kontextu práce na případu v menší skupině (3 až 5 studentů)
•Navolení a dodržení procesní strategie, a to včetně stanovení priorit a alternativ pro argumentaci
•Case management neboli metodika práce na případu v rámci menší skupiny (například rozdělení úkolů,
komunikace, zpětná vazba, apod.), jakož i time management
•Použití některých jiných než právnických metod k úspěšné reprezentaci fiktivního klienta (například využití
metody myšlenkových map, pochopení procesu řešení problémů, seznámení se se základními vyjednávacími
taktikami, apod.)

Uvedené dovednosti jsou pro studenty důležité i v jejich budoucí právní praxi. 

Pro přihlášení: krátký motivační dopis zašlete na adresu honuskov@prf.cuni.cz do 30. 9. 2016.

Výuka bude probíhat blokově v termínech 17. a 31.10., 14. a 28.11. a dále 12.12
Požadavky ke zkoušce

Předmět bude zakončen kolokviem. Hodnocení ve formě kolokvia je kombinací zpětné vazby od vyučujících a
ostatních členů poroty moot courtu. 
Sylabus

MOOTING SKILLS (MOOT COURT A DOVEDNOSTI S NÍM SPOJENÉ)Vyučující: Mgr. Lucie
ATKINSOVÁ, LL.M.
Rozdělení výuky do jednotlivých bloků a obsah bloků:
První blok (od analýzy situace k hlavní linii případu)1.    Výukové cíle a nastavení očekávání mezi studenty a
vyučujícími2.    Úloha zpětné vazby 3.    Pravidla pro práci v předmětu, respektive pro práci v menších
skupinách4.    Než se pustíte do psaní aneb identifikace problému a analýza situace(zde budeme v rámci semináře



rozebírat případ společně)Druhý blok (od hlavní linie případu k propracovaným argumentům)1.    Jakou úlohu
hraje vedle identifikace problému a analýzy situace ještě hlavní přesvědčivý argument , t.j. claim?2.    Jaká
struktura argumentu vede k podpoření logické funkce argumentu?3.    Jak udělat argument ještě o něco
přesvědčivější?4.    Kolik judikatury a informací o jednotlivých případech zařadit?5.    Kolik informací a detailů
ze samotné případové studie vybrat a přidat do argumentu?6.    Typy na úspěšnou, t.j. efektivní rešerši
Třetí blok (příprava na ústní prezentaci)1.    Váš zevnějšek a vystupování2.    Verbální a paraverbální
komunikace3.    Neverbální komunikace4.    Další rady jak zvládat stres a napětí5.    Time management ústní
prezentace6.    Nejhorší přestupky při ústní prezentaciA dále natočení zkušebních ústních prezentací jednotlivých
menších skupin na video. Video bude potom uloženo a zpřístupnění studentům s tím, že jim bude doporučeno jak
udělat rozbor vlatních prezentací. Vyučující připraví rozborové otázky a jednotliví studenti resp. menší skupiny
provedou detailní rozbor.
Čtvrtý blok (zkušební ústní prezentace menších skupin s vlastním rozborem a zpětnou vazbou od vyučující)1.  
 Otázky od soudců/porotců a Vaše reakce na ně2.    K čemu slouží replika a duplika3.    Oslovování soudu, reakce
na otázky a vybrané záchranné fráze v angličtiněStudenti shlédnou natočená videa (svého týmu, ale i dalších
týmů) a spolu s připraveným vlastním rozborem se spojí s vyučující (po Skypu). Vyučující připraví pro menší
skupiny, ale i pro jednotlivce detailní zpětnou vazbu a prodiskutuje s nimi jejich vlastní rozbor jejich prezentací.
Zároveň vyučující může navrhnout konkrétní návrhy pro zlepšení prezentace, nebo obecnějí vymezit na jakou část
prezentace popř. na jakou konkrétní dovednost je třeba se před závěrečným mini moot courtem zaměřit.
Pátý blok (závěrečný mini moot)Jednotlivé menší skupiny resp. moot courtové týmy si vylosují svou roli
(zástupce žalobce popř. žalované stany) a připraví se na sehrání této role před panelem soudců. V panelu soudců
zasedne jak vyučující, tak další soudci z řad praktikujících právníků popř. členů fakultního sboru. Soudci budou
prezentujícím stranám pokládat otázky a na závěr zhodnotí prezentace jednotlivých týmů (spíš než jednotlivců).
Vstupní požadavky

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu. Krátký motivační dopis s uvedením telefonního i
emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu honuskov@prf.cuni.cz do 30. 9. 2016. 
"Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu.
Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a
zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s
doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení
následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů".
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2018
Název v jazyce výuky Právo duševního vlastnictví I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Intellectual Property Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2019
Název v jazyce výuky Právo duševního vlastnictví II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Intellectual Property Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc.
Prerekvizity Právo duševního vlastnictví I. (HP2018)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2028
Název v jazyce výuky Comparative Constitutional Law
Název v českém jazyce Srovnávací ústavní právo
Název v anglickém jazyce Comparative Constitutional Law
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurz probíhá v angličtině a je věnován nejdůležitějším institutům ústavního práva, které jsou probírány v
perspektivě mezinárodní komparace. Jeho smyslem je zapojit jak studenty českého studijního programu, tak
studenty, kteří na fakultě studují v programu Erasmus. Náplň kurzu využívá jejich širokého právního a
jazykového zázemí, které odpovídá jejich mezinárodnímu složení. Jádrem výuky jsou proto workshopy věnované
jednotlivým ústavním institutům, v rámci nichž se intenzivně zapojují týmy studentů.
Metody výuky

První hodina je věnovaná jednak seznámení s průběhem kurzu, jednak metodologickému úvodu do právní
komparatistiky a způsobu práce v kurzu. Současně budou upřesněna témata dalších workshopů, a to podle zájmu
studentů, s přihlédnutím k níže uvedenému okruhu témat. Po ujasnění programu dojde také k rozdělení studentů
do zhruba pěti- až šestičlenných týmů, které se budou věnovat jednotlivým institutům. Každý student by se měl
v průběhu kurzu zapojit dvakrát.
Úkolem každého týmu bude připravit společnou prezentaci v rozsahu maximálně 45 minut, která bude obsahovat
jednak teoretický úvod k danému institutu, jednak popis právního zakotvení daného institutu ve čtyřech až pěti
různých zemích, včetně jeho příslušné reflexe v judikatuře. Předem také připraví podklady k této prezentaci (buď
ve formátu PPT, nebo jako textové teze v PDF), které budou rozeslány všem účastníkům kurzu, tak aby se na
workshop mohli předem připravit. Jednou z popisovaných zemí by vždy měla být Česká republika, což je přidaná
hodnota zejména pro zahraniční studenty, výběr ostatních záleží především na jazykové vybavenosti členů týmů a
dostupnosti zdrojů. Druhých 45 minut v každé hodině bude věnovaných reflexi přednesené prezentace a obecné
diskusi, do které se zapojí především zbývající účastníci.
 

Orientační okruh témat:

postavení hlavy státu
pravidla legislativního procesu
kontrolní pravomoci parlamentu
postavení opozice
správa soudnictví
změny ústav a jejich rigidita
modely přezkumu ústavnosti zákonů
druhé komory parlamentu
vztah vlády a parlamentu
federalismus
ústavy a působení mezinárodního (a evropského) práva
rozpočtová pravomoc parlamentu a její omezení (např. dluhové brzdy)
přímá demokracie
imunita poslanců
financování politických stran

 
Základní literatura:
Rosenfeld and Sajó (ed.): The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University



Press, 2012.
Dorsen, Rosenfeld, Sajó and Baer: Comparative Constitutionalism: Cases and Materials. St. Paul: Thomson
Reuters, 2010.
Ginsburg and Dixon (ed.): Comparative Constitutional Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2011.
Ginsburg (ed.): Comparative Constitutional Design. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Prakke and Kortmann (ed.): Constitutional Law of 15 EU Member States. Deventer: Kluwer, 2004.
Kortmann, Fleuren and Voermans (ed.): Constitutional Law of 10 EU Member States: The 2004 Enlargement.
Deventer: Kluwer, 2006.
Tushnet, Fleiner and Saunders (ed.): Routledge Handbook of Constitutional Law. London: Routledge, 2013.
Požadavky k zápisu

Předmět je určen především studentům se zvlášť silnou motivací ke studiu ústavního práva, kterým bude
vyhovovat jeho charakter "workshopu", zapojení českých i zahraničních studentů (zhruba 15:15), ale i zvýšené
nároky na průběžnou přípravu, prezentace, aktivní účast a docházku, která je povinná. Je vhodné tyto aspekty
zvážit předtím, než si jej rozhodnete zapsat.
Podmínky zakončení předmětu

Každý student se v průběhu semestru musí zúčastnit práce na písemné i ústní prezentaci dvou institutů, tj. ve dvou
týmech. Zároveň se očekává příprava a aktivní účast i na ostatních workshopech. Docházka je povinná, přípustné
jsou nejvýše dvě absence za semestr. Závěrečný písemný test má podobu doma psaného eseje, který je třeba
napsat v průběhu 24 hodin od zadání (take-home exam). Na výběr je jedno ze tří stanovených témat, která
všechna vycházejí z programu kurzu a rozeslaných podkladů.
 
Způsob hodnocení:   
Obdržená známka odráží následující kritéria:

30 %               písemné podklady k prezentaci (á 15 %)
30 %               ústní prezentace (á 15 %)
15 %               individuální práce v hodinách
25 %               závěrečný esej



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2029
Název v jazyce výuky Volební právo a volební systémy
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Election Law and Electoral Systems
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Věra Jirásková, CSc.

JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurz je věnován nejdůležitějším aspektům voleb a volebního práva. Výuka kombinuje právní a politologický
přístup, které jsou pro zkoumání této problematiky oba nezbytné. Hlavní důraz je však kladen na platnou právní
úpravu v ČR, a to jak v ústavní rovině, tak v rovině volebního zákonodárství. Struktura kurzu vychází z výkladu
jednotlivých institutů, které jsou doplňovány mezinárodní komparací. Oproti minulým letům klade větší důraz na
interaktivitu a vyžaduje od studentů průběžnou domácí přípravu.

Sylabus

27. 2.         Úvod + Výběr volebních systémů (dr. Antoš + dr. Jirásková)
6. 3.           Všeobecnost volebního práva (dr. Antoš)
·         ČETBA: 
o   ESLP: Hirst v. United Kingdom (App. No. 74025/01, rozsudek velkého senátu), Frödl v. Austria (App. No.
20201/04), Scoppola v. Italy (App. No. 126/05, rozsudek velkého senátu) à bude rozesláno
o   § 2 ve všech volebních zákonech (Parlament, prezident, kraje, obce, EP)
o   usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 9. 2014, čj. 64A 6/2014 – 20 (občané EU s přechodným pobytem)
·         TÝM: Najděte a prezentujte pravidla, podle kterých relevantní české politické strany vybírají kandidáty do
voleb. Lze najít nějaké shodné a či naopak odlišné rysy? Jaký systém výběru byste doporučovali?
13. 3.         Rovnost volebního práva (dr. Antoš)
·         ČETBA: 
o   Venice Commission: Code of Good Practice in Electoral Matters
(http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e), str. 6–8 (část
„Equal suffrage) a 16–19 (dtto)
o   SCOTUS: Baker v. Carr à bude rozesláno
o   ÚS: Pl.ÚS 52/10 (volební obvody v Praze)
·         TÝM: Představte různá opatření, která se ve světě používají k vyrovnání zastoupení mužů a žen na
kandidátních listinách. Diskutujte též, zda (resp. za jakých podmínek) by tato opatření byla v souladu s českým
ústavním pořádkem.
20. 3.         Volební manipulace a soudní přezkum voleb (dr. Jirásková)
·         ČETBA: 
o   § 79 a §§ 86–89 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
o   ÚS: Pl.ÚS 73/04 (Nádvorník), Pl.ÚS 57/10 (Krupka)
o   NSS: Vol 13/2004-91 (volby v domově důchodců), Vol 18/2014-46 (senátní volby na Praze 10)
·         TÝM: Zpracujte přehled volebních manipulací, které se v ČR vyskytly, a navrhněte, jakými konkrétními
změnami právní úpravy by bylo možné jim čelit.
27. 3.         Distanční hlasování (dr. Antoš)
·         ČETBA: 
o   §§ 3–6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
o   Venice Commission: Report on the compatibility of remote voting and electronic voting with the standards of
the Council of Europe: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)012-e
o   rozsudek Nejvyššího soudu Estonska k ústavnosti internetového hlasování: http://www.nc.ee/?id=381
·         TÝM: Navrhněte způsob, jak s cílem zvýšení volební účasti zmodernizovat stávající volební proceduru,
aniž by to vedlo k ohrožení či dokonce porušení ústavních garancí voleb.
3. 4.           Odlišnosti právní úpravy v různých typech voleb v ČR (dr. Jirásková)
·         ČETBA: 
o   všechny volební zákony à každý má za úkol předem identifikovat co nejvíce systémových odlišností, které se



v jednotlivých typech voleb projevují
o   Tomáš Lebeda: Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému
pro obecní zastupitelstva. Acta Politologica, č. 1/2009,
http://tarantula.ruk.cuni.cz/ACPO-23-version1-006_Lebeda_US_merged.pdf
·         TÝM: Navrhněte změnu volebního systému do zastupitelstev obcí, které by zachovalo poměrnost
volebního systému, ale současně posílilo vliv voliče na zvolení konkrétních zastupitelů a přiblížilo skutečné
fungování systému jeho vnější podobě (viz článek T. Lebedy).
10. 4.         Financování politických stran (dr. Antoš)
·         ČETBA: 
o   §§ 17–20a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích
o   ÚS: Pl.ÚS 30/98, Pl.ÚS 53/2000, Pl.ÚS 10/03 à zkrácená verze bude rozeslána
o   SCOTUS: Buckley v. Valeo à bude rozesláno
o   BVerfG: Party Finance II. (1966) à bude rozesláno (ale lze číst i v německém originálu)
·         TÝM: Navrhněte model státního financování politických stran pro ČR, které by bylo spravedlivější než
současný model, ale přitom omezovalo riziko zneužívání a odpovídalo principům vyjádřeným v judikatuře ÚS.
24. 4.         Obranyschopná demokracie (dr. Jirásková)
·         ČETBA:
o   zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích
o   NSS: Pst 1/2008 – 66 (Dělnická strana I.)
TÝM: Navrhněte konkrétní změny právní úpravy rozpouštění politických stran, které by vedly k větší
přiměřenosti i efektivitě a přitom byly v souladu s judikaturou ESLP.
 
 
 
Povinná literatura je uvedena u jednotlivých hodin a předpokládá se, že ji účastníci budou mít předem
nastudovanou.
 
Doporučená základní literatura:
·         Jirásková, V.: Demokracie reprezentativní a přímá v České republice. In: Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo
a státověda, II. díl. Praha: Leges, 2016, str. 419–472.
·         Chytílek, R., Šedo, J., Lebeda, T. a Čaloud, D.: Volební systémy. Praha: Portál, 2009
·         Antoš, M.: Principy voleb v České republice. Praha: Linde, 2008.
·         Molek, P., Šimíček, V.: Soudní přezkum voleb. Praha: Linde Praha, 2006.
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je poctivá domácí příprava a aktivní účast (s docházkou minimálně
75 %) během celého semestru. Každý účastník bude také součástí jednoho týmu, který jednou za semestr zpracuje
společnou prezentaci na výše uvedené zadání (v rozsahu nejdéle 10 minut) včetně předem rozeslaného písemného
podkladu.
Výsledná známka bude vycházet z dílčího hodnocení tří rovnocenných složek:
·       aktivita během jednotlivých hodin                              1/3
·       týmová práce (písemná i ústní část)                           1/3
·       závěrečný test                                                          1/3
Povinná literatura je uvedena u jednotlivých hodin a předpokládá se, že ji účastníci budou mít předem
nastudovanou. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2030
Název v jazyce výuky Úvod do čínského práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to Chinese Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Čínština I (HV1570)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem čínského právního myšlení a hlavních institutů čínského práva.
Součástí kursu je tíž výklad o hlavních právně filozofických systémech Číny jako konfuciánství nebo buddhismus.
Důležitou součástí kursu je výklad o recepci západních právních systémů. V rámci kursu bude podán též výklad o
aktuálním stavu čínského práva v jeho hlavních odvětvích. 

Předmět je zakončen zkouškou.
Metody výuky

Interaktivní přednášky
Studijní literatura
TOMÁŠEK, Michal, MÜHLEMANN (eds.), Guido. Interpretation of law in China - roots and perspectives:
tribute to the Second thematic congress of the International Academy of Comparative Law to be held in Taipei,
May 24 to 26, 2012. Prague: Karolinum Press, 2011, 201 s. 
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen ústní zkouškou pokrývající odpřednášená témata (viz "Sylabus"). 
Sylabus

Sylabus
1.     Vznik a vývoj projmu právo v Číně
2.     Hlavní filozofické směry v Číně a jejich vliv na právo
3.     Charakteristika starověkého čínského práva
4.     Charakteristika středověkého čínského práva
5.     Vliv čínského práva na ostatní země Dálného východu
6.     Recepce západního práva
7.     Komunistické právo
8.     Reforma čínského práva po roce 1978
9.     Současné čínské ústavní právo
10.  Současné čínské veřejné právo
11.  Současné čínské soukromé právo
Požadavky k zápisu

Prerekvizita čínština I v ZS (HV 1570)



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2070
Název v jazyce výuky Mediální právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Media Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2078
Název v jazyce výuky Español práctico I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Spanish in practice I
Výuka v jazyce španělština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurz je určen pokročilejším studentům (úroveň B1), kteří chtějí rozšiřovat svou slovní zásobu ve španělštině a
zlepšovat písemný i mluvený projev. Posluchači zde budou procvičovat především dovednosti jako je interpretace
a reprodukce přečteného a vyslechnutého textu, naučí se klasifikovat a uspořádávat informace získané z různých
zdrojů a strukturovaně prezentovat své postoje a názory. Seznámí se také se základními stylistickými a
prezentačními strategiemi klíčových komunikátů akademické praxe (CV, motivační dopis, oficiální žádost,
prezentace referátu)
Požadavky ke zkoušce

odevzdání domácísh písemných prací podle aktuálního zadání
odevzdání případných náhradních prací za absence
ústní prezentace zvoleného tématu podle aktuálního zadání
odevzdání evaluačních listů za každou cizí prezentaci
 
Výsledná známka má následující složky:
písemné domácí práce 60%
prezentace 25%
evaluační listy 15%
Sylabus

Español práctico I 

contenido didáctico
actividades (taller de redacción)

búsqueda lexicográfica       
diccionarios : DLE, seznam.cz, goodrae, dirae                                                                        

ordenamiento de información
resumen, anotación infomre, CV

formulación de una petición
carta formal, carta de motivación, respuesta a la oferta

formulación de opinión
evaluación de un discurso, argumentación



Studijní opory

 1. Ortografía de la lengua espaňola. on-line. 2. Diccionario de la lengua espaňola. on-line. 3. Diccionario
panhispánico de dudas. on-line. 4. Diccionario de la lengua espaňola (RAE). 21 nebo 22. 5. DUBSKÝ, Josef.
Velký španělsko-český slovník. 1999. 6. DUBSKÝ, Josef. Veklý česko-španělský slovník.. 1996.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Ortografía de la lengua espaňola1on-line2
Diccionario de la lengua espaňola1on-line2
Diccionario panhispánico de dudas1on-line2
Cervera, ÁngelGuía para la redacción y el comentario de texto1Madrid200484-2399196-22



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2079
Název v jazyce výuky Español práctico II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Spanish in practice II
Výuka v jazyce španělština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět volně navazuje na „Español práctico I“ . Je určen studentům s minimální úrovní znalosti španělštiny B2. 
Kurz je zaměřen na překlad ze španělštiny. Posluchači se v něm seznámí s postupy analýzy textu bezpodmínečně 
předcházející překladu. Naučí se pracovat s elektronickými lexikografickými nástroji a korpusy. V praktické části
si 
vyzkouší překlady textů z odlišných žánrů (odborný text – výklad, administrativní/právní, publicistický, literární.)
Metody výuky

Těžiště výuky tohoto předmětu spočívá v práci v seminářích a v domácí přípravě. Seminář je určen studentům,
kteří jsou ochotni se průběžně připravovat a aktivně spolupracovat při výuce.
Požadavky ke zkoušce

Závěrečná známka z předmětu se skládá z následujících složek:

Odevzdání písemných prací podle aktuálního zadání v průběhu semestru (s možností revize)
Ústní prezentace překladu textu podle vlastního výběru (výběr podléhá schválení vyučujícího)
Překlad podle vlastního výběru (10 ns.)
Písemné hodnocení prezentací ostatních psluchačů "hoja de evaluación".

 
Každá zameškaná hodina bude kompenzována písemnou prací podle aktuálního zadání. Zápis známky do SISu je
podmíněn odevzdáním těchto prací.
Sylabus

 Métodos de búsqueda lexicográfica
 Estrategias de interpretación de textos (técnicos, administrativos, periodísticos, literarios).
Estrategias de trabajo en grupo, traducción conjunta
Instrumentos electrónicos para la traducción (corpus).
Taller de traducción: textos científicos y técnicos, periodísticos, administrativos y literarios.
Charlas con traductores profesionales (traducción técnica y literaria).
Studijní opory
Doporučená:
1. Ortografía de la lengua espaňola. on-line.
2. Diccionario de la lengua espaňola. on-line.
3. Diccionario panhispánico de dudas. on-line.
4. Diccionario de la lengua espaňola (RAE). 21 nebo 22.
5. DUBSKÝ, Josef. Velký španělsko-český slovník. 1999.
6. DUBSKÝ, Josef. Veklý česko-španělský slovník. 1996.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Ortografía de la lengua espaňola1on-line2
Diccionario de la lengua espaňola1on-line2
Diccionario panhispánico de dudas1on-line2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2080
Název v jazyce výuky Praktická stylistika
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Stylistics in practice
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Seminář je volným pokračováním kurzu "Praktika z českého jazyka" a Čeština v odborné komunikaci". Jeho
hlavní 
náplní jsou stylistická cvičení, která posluchači zpracovávají samostatně a na semináři pak srovnávají a komentují

jednotlivé výsledky.
Metody výuky

Těžiště výuky tohoto předmětu spočívá v práci v seminářích a v domácí přípravě. Seminář je určen studentům,
kteří jsou ochotni se průběžně připravovat a aktivně spolupracovat při výuce.
Požadavky ke zkoušce

Odevzdání písemných prací podle aktuálního zadání.
Ústní prezentace stylisticé analýzy textu podle vlastního výběru.
Každá zameškaná hodina bude kompenzována písemnou prací podle aktuálního zadání v semináři. Zápis snámky
do SISu je podmíněn odevzdáním těchto prací.
Sylabus

SYLABUS TEORETICKÉ ČÁSTI 1/ Promluva/text a jeho zakotvení v komunikační situaci (mluvčí a adresát,
předmět sdělení a komunikační záměr) 2/ Subjektivní a objektivní slohotvorné činitele, výběr adekvátních
jazykových prostředků. 3/ Uspořádání komunikátu v závislosti na jeho obsahově-logické struktuře. (nadpisy,
shrnutí, anotace, členění na odstavce atd.)
V praktické části budou posluchači pracovat s hotovými texty, analyzovat je po stylistické a komunikační stránce,
nebo vytvářet texty vlastní, které pak budou společně komentovat.
Součástí výuky bude i workshop zaměřený na esej jako formu akademické závěrečné práce.
Studijní opory
1. BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. . 1.. Praha : Academia. 1992.
2. ČECHOVÁ, Marie et al. . Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. 3.. Praha: SPN. 2011.
3. ČECHOVÁ, Marie et al. . Současná česká stylistika. 1.. Praha : ISV. 2003.
4. MISTRÍK, Jozef. Štylistika.. 2.. Bratislava. 1989.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

BEČKA, Josef VáclavČeská stylistika. 11.Praha : Academia19922
ČECHOVÁ, Marie et al. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.13.Praha: SPN20112
ČECHOVÁ, Marie et al. Současná česká stylistika11.Praha : ISV20032
MISTRÍK, JozefŠtylistika.12.Bratislava19892



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2081
Název v jazyce výuky Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International taxation and foreign tax systems
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět podává základní informace o uplatňování národních daní v mezinárodním právním a ekonomickém
prostředí. Zabývá se principy a pravidly mezinárodního zdanění, zdaňováním přeshraničních transakcí a
daňovými vztahy s cizím prvkem obecně. Předmět rovněž podává stručné informace o daňových soustavách ve
vybraných cizích zemích, přičemž klade akcent na nejdůležitější přímou daň, tj. daň z příjmů a z nepřímých daní
na univerzální daň obratovou (daň z přidané hodnoty, daň z obratu, prodejní daň apod.). Formulované poznatky
jsou aplikovány na české daňověprávní prostředí a komparovány s daňovou soustavou ČR. Cílem předmětu je
seznámit posluchače se základními pojmy, instituty a pravidly mezinárodního zdanění, jakož i daňových soustav
ve vybraných evropských i mimoevropských státech.
Sylabus

Předmět Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy zahrnuje tato témata:
- Úvod do problematiky zahraničních daní a mezinárodního zdanění
- Evropské daňové právo a harmonizace daní v EU
- Daňový systém v USA
- Daňový systém na Slovensku
- Daňový systém v Německu
- Konflikty daňových jurisdikcí
- Mezinárodní dvojí zdanění a jednostranné i smluvní nástroje k jeho zamezení
- Alokace zdaňovacích práv
- Metody zamezení dvojího zdanění
- Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich modely
- Institut stálé provozovny v mezinárodním zdanění
- Daňové režimy přeshraničních kapitálových plateb (dividendy, úroky, licenční poplatky)
- Mezinárodní spolupráce při správě daní 
Studijní opory

Základní literatura:
1. Global Corporate Tax Handbook 2016. Amsterdam: IBFD, 2016, 1446 s. ISBN 978-90-8722-367-0.
2. Global Individual Tax Handbook 2016. Amsterdam: IBFD, 2016, 1004 s. ISBN 978-90-8722-370-0.
3. CRACEA, Andrei (ed.). OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version – 2016
and Key Tax Features of Member Countries 2016. Amsterdam: IBFD, 2016, 916 s. ISBN 978-90-8722-382-3.
4. RYLOVÁ, Zuzan. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: ANAG, 2012, 487 s. ISBN 978-80-7263-724-9.
5. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. vydání. Praha: Linde, 2013, 392 s. ISBN 978-80-7201-925-0.
6. SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2013, 360 s. ISBN 978-80-7478-035-6. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2082
Název v jazyce výuky Ochrana osobních údajů se zaměřením zejména na pracovněprávní vztahy
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Personal data protection in regard of employment relations
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Prerekvizity Pracovní právo I (HP0641)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V posledních dvou dekádách, mj. v návaznosti na rozvoj moderních technologií, nabyla podstatným způsobem na
aktuálnosti problematika ochrany soukromí a osobních údajů. Odrazem těchto tendencí je i mohutný rozvoj právní
úpravy tuto materii regulující. Uplatňování předmětné právní úpravy v praxi se však ukazuje jako relativně
problematické zejména kvůli její obecnosti.

Cílem předmětu bude nabídnout studentům podklad pro pochopení a správné uchopení právní úpravy na ochranu
osobních údajů, když v jeho rámci bude věnována pozornost historickému vývoji v této oblasti a v návaznosti na
to smyslu a účelu právní regulace, mezinárodním aspektům, právu Evropské unie, ústavněprávním aspektům a v
kontextu těchto východisek v podrobnostech právní úpravě na ochranu osobních údajů na úrovni jednoduchého
práva v podobě primárně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Taktéž
bude věnována pozornost novému právnímu rámci ochrany osobních údajů v podobě obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.

Po seznámení se s obecnou právní úpravou na ochranu osobních údajů v podobě právě jmenovaného zákon a
obecného nařízení o ochraně osobních údajů bude následně věnována pozornost vybraným oblastem, v nichž se
ochrana osobních údajů realizuje. Výklad bude veden primárně prostřednictvím konkrétních příkladů zpracování
osobních údajů vycházejících z aplikační praxe - pozornost bude zaměřena zejména na zpracování osobních údajů
v pracovněprávních vztazích (stranou však nezůstane kupříkladu ani zpracování osobních údajů za účelem
ochranu majetku fyzickými mimo výkon samostatně výdělečné činnosti či problematika elektronických
komunikací v podobě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).
Cíl předmětu
V posledních dvou dekádách, mj. v návaznosti na rozvoj moderních technologií, nabyla podstatným způsobem na
aktuálnosti problematika ochrany soukromí a osobních údajů. Odrazem těchto tendencí je i mohutný rozvoj právní
úpravy tuto materii regulující. Uplatňování předmětné právní úpravy v praxi se však ukazuje jako relativně
problematické zejména kvůli její obecnosti. 

Cílem předmětu bude nabídnout studentům podklad pro pochopení a správné uchopení právní úpravy na ochranu
osobních údajů, když v jeho rámci bude věnována pozornost historickému vývoji v této oblasti a v návaznosti na
to smyslu a účelu právní regulace, mezinárodním aspektům, právu Evropské unie, ústavněprávním aspektům a v
kontextu těchto východisek v podrobnostech právní úpravě na ochranu osobních údajů na úrovni jednoduchého
práva v podobě primárně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Po seznámení se s obecnou právní úpravou na ochranu osobních údajů v podobě právě jmenovaného zákona bude
následně věnována pozornost vybraným oblastem, v nichž se ochrana osobních údajů realizuje. Výklad bude
veden primárně prostřednictvím konkrétních příkladů zpracování osobních údajů vycházejících z aplikační praxe -
pozornost bude zaměřena zejména na zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích (stranou však
nezůstane kupříkladu ani zpracování osobních údajů za účelem ochranu majetku fyzickými mimo výkon
samostatně výdělečné činnosti či problematika elektronických komunikací v podobě zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti). 
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní. U zkoušky je očekávána znalost odpřednášené materie v rozsahu, jak je uveden v sylabu.
 
Otázky ke zkoušce (každý ze studentů si vytáhne jednu otázku)
1.       Ústavněprávní a mezinárodněprávní aspekty a prameny ochrany osobních údajů
2.       Evropské právo na ochranu osobních údajů



3.       Právní úprava na ochranu osobních údajů a její postavení v systému práva
4.       Zákon o ochraně osobních údajů, jeho působnost a uplatnění v pracovněprávních vztazích
5.       Správce a zpracovatel osobních údajů
6.       Pojem osobní údaj, pojem citlivý údaj
7.       Pojem zpracování osobních údajů, účel zpracování osobních údajů a další základní pojmy právní úpravy na
ochranu osobních údajů (anonymní údajů, příjemce údajů atp.)
8.       Základní povinnosti správce osobních údajů
9.       Souhlas se zpracováním osobních údajů
10.    Právní titul ke zpracování osobních údajů (vyjma souhlasu)
11.    Zaměstnanec jako subjekt údajů a jeho práva dle právní úpravy na ochranu osobních údajů
12.    Úřad pro ochranu osobních údajů, jeho postavení a působnost
13.    Kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
14.    Úřad pro ochranu osobních údajů a jím vedená správní řízení
15.    Předávání osobních údajů do třetích zemí bez povolení k předávání
16.    Předávání osobních údajů do třetích zemí s povolením k předávání
17.    Oznamovací povinnost správce osobních údajů
18.    Prostředky obrany subjektu údajů při nelegálním zpracování osobních údajů
19.    Nabídka obchodu a služeb z hlediska ochrany osobních údajů
20.    Možné odpovědnostní důsledky při porušení povinností na úseku ochrany osobních údajů
21.    Výběrové řízení a zpracování (ochrana) osobních údajů při vzniku pracovního poměru
22.    Zpracování (ochrana) osobních údajů během doby trvání a po skončení pracovního poměru
23.    Osobní spis zaměstnance
24.    Kamerové systémy se záznamem a jiné prostředky kontroly a sledování (zaměstnanců)
25.   Oznamování škodlivých jednání v pracovněprávních vztazích
Sylabus

V posledních dvou dekádách, mj. v návaznosti na rozvoj moderních technologií, nabyla podstatným způsobem
na aktuálnosti problematika ochrany soukromí a osobních údajů. Odrazem těchto tendencí je i mohutný rozvoj
právní úpravy tuto materii regulující. Uplatňování předmětné právní úpravy v praxi se však ukazuje jako
relativně problematické zejména kvůli její obecnosti. 
 Cílem předmětu bude nabídnout studentům podklad pro pochopení a správné uchopení právní úpravy na ochranu
osobních údajů, když v jeho rámci bude věnována pozornost historickému vývoji v této oblasti a v návaznosti na
to smyslu a účelu právní regulace, mezinárodním aspektům, právu Evropské unie, ústavněprávním aspektům a v
kontextu těchto východisek v podrobnostech právní úpravě na ochranu osobních údajů na úrovni jednoduchého
práva v podobě primárně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Taktéž
bude věnována pozornost novému právnímu rámci ochrany osobních údajů v podobě obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.
 
Po seznámení se s obecnou právní úpravou na ochranu osobních údajů v podobě právě jmenovaného zákon a
obecného nařízení o ochraně osobních údajů bude následně věnována pozornost vybraným oblastem, v nichž se
ochrana osobních údajů realizuje. Výklad bude veden primárně prostřednictvím konkrétních příkladů zpracování
osobních údajů vycházejících z aplikační praxe - pozornost bude zaměřena zejména na zpracování osobních údajů
v pracovněprávních vztazích (stranou však nezůstane kupříkladu ani zpracování osobních údajů za účelem
ochranu majetku fyzickými mimo výkon samostatně výdělečné činnosti či problematika elektronických
komunikací v podobě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).
 
V rámci předmětu by měla být v podrobnostech věnována pozornost těmto oblastem:
1.       Ochrana osobních údajů - historická východiska, smysl a účel
2.       Právo na soukromí jako výchozí hodnota a ústavněprávní aspekty problematiky
3.       Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých a mezinárodních
soudů)
4.       Mezinárodní aspekty ochrany osobních údajů
5.       Ochrana osobních údajů v právu EU
6.       Zákon o ochraně osobních údajů - působnost a pojmosloví
7.       Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
8.       Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů
9.       Úřad pro ochranu osobních údajů, postavení, význam a kompetence
10.    Procesní aspekty ochrany osobních údajů
11.    Ochrana osobních údajů v aplikační praxi - ÚOOÚ a NSS
12.    Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
13.   Ochrana osobních údajů v jiných případech
 
Rozpis výuky
 
1.       Ochrana osobních údajů – historická východiska, smysl a účel právní úpravy
(JUDr. Morávek)
2.       Právo na soukromí a související ústavněprávní aspekty problematiky
(JUDr. Morávek)



3.       Prameny právní úpravy na ochranu osobních údajů, Evropské právo na ochranu osobních údajů. Postavení
právní úpravy na ochranu osobních údajů v pracovněprávních vztazích v systému práva.
(JUDr. Morávek)
4.       Zákon o ochraně osobních údajů a obecné nařízení o ochraně osobních pdajů jeho působnost a základní
pojmosloví právní úpravy na ochranu osobních údajů, zejména se zaměřením na pracovněprávní vztahy
(JUDr. Morávek)
5.       Základní povinnosti správce osobních údajů, zejména se zaměřením na pracovněprávní vztahy
(JUDr. Morávek)
6.       Úřad pro ochranu osobních údajů, jeho postavení a působnost (kontrolní činnost)
(JUDr. Morávek)
7.       Správní řízení vedená Úřadem pro ochranu osobních údajů
(JUDr. Morávek)
8.       Možné odpovědnostní důsledky při porušení právní úpravy na ochranu osobních údajů a možné prostředky
ochrany při nelegálním zpracování osobních údajů
(JUDr. Morávek)
9.       Předávání osobních údajů do třetích zemí, zejména v rámci realizace pracovněprávních vztahů
(JUDr. Morávek)
10.    Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích (výběrové řízení, osobní spis, kamerové sledování
apod.)
(JUDr. Morávek)
11.    Ochrana osobních údajů v konkrétních příkladech (nabídka obchodu a služeb apod.)
(JUDr. Morávek)
 
 
Aktuální seznam vyučujících
 
JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.
 
Požadavky k zápisu

Je žádoucí, aby student řádně absolvovat předmět Pracovní právo I. a II.
Studijní opory

Morávek, J. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters Kluwer, 2013 Morávek, J.
Přehled judikatury v oblasti ochrany osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, vyjde 2015 Bělina M. a kol.
Pracovní právo 6. vydání Praha: C.H.Beck 2014Pichrt, J., Drápal, L. Případové studie pracovněprávní. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2015
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Morávek, J.Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích11.Praha: Wolters Kluwer20131
Morávek, J.Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím
aspektům11.Praha: Wolters Kluwer20151
Pichrt, J,, Drápal, L. a kol.Případové studie pracovněprávní1Praha: C.H.Beck20151
Bělina M. a kolPracovní právo16. vydáníPraha: C.H.Beck  20141
Zákon 262/2006 Sb.zákoník práce,  ve znění pozdějších předpisů31
Zákon 435/2004 Sb.o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů31
Zákon 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů31
Zákon  480/2004 Sb.o některých službách informační společnosti31
Zákon 198/2009 Sb.o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před dis...(antidiskriminační zák.), ve
zn.p.p.31
 Zákon 89občanský zákoník320121
směrnice EP a Rady95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu...31
NAŘÍZENÍ EU 2016/679o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů31
Úmluva Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 31



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2083
Název v jazyce výuky Tvorba a interpretace zákonů - teorie a praxe
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Making and Interpreting Laws - Theory and Practice
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Prerekvizity Teorie práva II (HP0682)

Ústavní právo a státověda I (HP1171)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurs představuje parlamentní tvorbu zákonů a jejich soudní interpretaci jako dvě strany téže mince. Zákony jsou 
připravovány podle určitých legislativně technických, ale též ústavních a právněpolitických pravidel a principů, 
podle nichž jsou potom i interpretovány. Kurs rozebere praxi tvorby zákonů v České republice, s přihlédnutím k 
teoretickým a historickým východiskům. Metody interpretace práva budou demonstrovány na příkladech z české 
judikatury. Studenti si v kursu vyzkouší i praktickou přípravu návrhu zákona a řešení interpretačních úloh. Kurs
se 
opírá o monografie Česká parlamentní kultura a Metody a zásady interpretace práva, o další doporučenou 
literaturu a dále o prameny, především o parlamentní tisky, stenoprotokoly, přípravné materiály legislativního 
procesu a soudní rozhodnutí. Bude probíhat formou přednášek, diskusí a řešení praktických úloh. 
Požadavky ke zkoušce
Atestace: písemná zkouška
Sylabus

Tvorba a interpretace zákonů - teorie a praxe
PODROBNÝ PROGRAM PRO ZS 2015/2016
 
Garant a vyučující: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK
e-mail: wintr@prf.cuni.cz  telefon: 221 005 473 místnost: 333,2
Status kurzu: povinně volitelný předmět PF UK v zimním semestru (pro semestry 3., 5., 7., 9.)
Zkouška: písemná zkouška na základě předem zaslaných řešení úloh
 
7. října 2015
Téma:Obecně o interpretaci práva.Vztah mezi tvorbou a interpretací zákona - dvě strany téže mince. Historie a
přehled interpretačních metod
 
14. října 2015
Téma: Jazykový a systematický výklad
 
21. října 2015
Téma: Historický a teleologický výklad
 
4. listopadu 2015
Téma: Pravidla přednosti. Textualismus, intencionalismus, purposivismus a pluralismus
 
11. listopadu 2015 
Téma: Pojem zákona, procedura vzniku zákona ve vládě a v Parlamentu, aktuální problémy
 
18. listopadu 2015
Téma: Jak psát návrh zákona I. Legislativní technika, důvodová zpráva, úvahy provázející tvorbu návrhu. Rozbor
vybraných návrhů zákonů projednávaných ve vládě či Poslanecké sněmovně
 
25. listopadu 2015
Téma: Jak psát návrh zákona II. Diskuse o jednotlivých problémech z Praktické pomůcky
 



2. prosince 2015
Téma: Posuzování návrhu zákona. Hlediska ústavní, mezinárodněprávní, unijní, ekonomická, administrativní,…  
 
9. prosince 2015
Téma: Prezentace domácích prací I. Zpracované návrhy zákonů a oponentury
 
16. prosince 2015
Téma: Prezentace domácích prací II. Zpracované návrhy zákonů a oponentury. Shrnutí tématu tvorby zákonů
 
Podmínky zakončení předmětu
Atestace: písemná zkouška
Studijní opory
Povinná:
Kněžínek, J.; Mlsna, P.; Vedral, P.. Příprava návrhů právních předpisů. Praha. 2010.
Wintr, J.. Metody a zásady interpretace práva. Praha. 2013.
Doporučená:
Gerloch, A. Teorie práva, 6. vyd. Plzeň. 2013.
Gerloch, A. /Kysela, J. /Kühn, Z. /Wintr, J. / Maršálek, P./ Beran,K.. Teorie a praxe tvorby práva. Praha. 2008.
Gerloch, A. / Maršálek, P. (eds.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi.
Praha. 2013.
Gerloch, A. / Tomášek, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje
práva. Praha. 2010.
Gerloch, A. / Tryzna, J. / Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň. 2012.
Kolář, P. / Kysela, J. / Syllová, J. / Georgiev, J. / Pecháček, Š. Parlament České republiky, 3. vydání. Praha. 2013.
kol. aut. Legislativní proces (teorie a praxe), (www.mvcr.cz/soubor/legislativni-proces-pdf.aspx). Praha. 2011.
Kysela, J. Zákonodárství bez parlamentů. Praha. 2006.
Mansfeldová, Z. / Linek, L. (eds.). Český parlament v druhé dekádě demokratického vývoje. Praha. 2009.
Melzer, F. Metodologie nalézání práva. Praha. 2010.
Sobek, T. Argumenty teorie práva. Plzeň. 2008.
Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu. 2011. Praha, Plzeň.
Šín, Z. Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vydání. Praha. 2009.
Wintr, J.. Česká parlamentní kultura. Praha. 2010.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2084
Název v jazyce výuky Společnost a právo v muslimských zemích
Název v českém jazyce Společnost a právo v muslimských zemích
Název v anglickém jazyce Society and Law in Muslim Countries
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům znalosti z oblasti islámského práva a práva muslimských a 
islámských zemí. Jednotlivé přednášky se zaměří na pět tematických oblastí či bloků (úvod, pojetí státu, státní 
úřady, soudy a role učenců, vývoj státu a práva, vybrané otázky práva), kdy k jednotlivým tématům bude 
přistupováno z pohledu historického, teoretického, ale i praktického. V rámci prvních přednášek se studenti 
seznámí především s formováním islámského práva (právní školy, idžtihád, zásada taqlídu) a některými 
současnými přístupy k jeho interpretaci včetně těch, které nabízejí řešení aktuálních společenských a právních 
otázek, jakými jsou např. lidská práva. Druhý blok bude věnován teoretickému pojetí státu v sunnitském a
ší´tském 
prostředí, na který naváže blok třetí, představující vybrané úřady spojené s výkonem státní moci, roli učenců ve 
společnosti a při vydávání fatew. V neposlední řadě bude pojednáno o zrodu a vývoj soudních soustav. Ústředním

tématem závěrečných dvou bloků přednášek budou vybrané právní otázky, především práva rodinného, 
dědického a nadačního, dále pak i role šarí´y v ústavách a změny v právu muslimských (ale i islámských) zemí od

19. století. Velké změny přináší především 20. století, kdy země přijímaly své první ústavy a nejrůznější
zákoníky, 
jež byly více či méně inspirované islámským právem. Posuny v právní regulaci, častokráte vyžádané 
společenskými změnami, budou demonstrovány na konkrétních příkladech. Studenti tak po absolvování předmětu

získají ucelenější obraz o působení šarí´y ve společnosti a právních vztazích v minulosti a dnes. Vyučujícím kurzu

je JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL.M. (lenka.bezouskova@ilaw.cas.cz).

V akademickém roce 2016/2017 nebude předmět vyučován. Jeho obnovení plánujeme v dalších letech. Děkujeme
za pochopení.
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen klasifikovaným ústním zápočtem, ve kterém studenti musí prokázat dostatečné znalosti
odpřednášené látky.
Sylabus

1. Úvod - Islámské právo  2. Prameny islámského práva a fiqh  3. Interpretace práva, maqásid aš-šaríca, způsoby
adaptace  4. Koncepce ideálního státu  5. Výkon státní moci - úřady, hisba  6. Moc soudní, role učenců ve
společnosti  7. Vývoj státu a práva v 19. a 20. stol.  8. Vybrané oblasti islámského práva  9. Vybrané oblasti
islámského práva  10. Vybrané oblasti islámského práva  11. Vybrané oblasti islámského práva
Požadavky k zápisu

V akademickém roce 2016/2017 nebude předmět vyučován. Jeho obnovení plánujeme v dalších letech. Děkujeme
za pochopení.



Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným ústním zápočtem, ve kterém studenti musí prokázat dostatečné znalosti
odpřednášené látky.
Studijní opory

Povinná literatura: Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2011 Potměšil, Jan. Šaríca: Úvod
do islámského práva. Praha: Grada, 2012 Kouřilová, Iveta - Mendel, Miloš. Cesta k prameni: Fatwy islámských
učenců k otázkám všedního dne. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2003. Hallaq, Wael B. An
Introduction to Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2010 Kamali, Muhammad Hashim.
Shari´ah Law: An Introduction. Oxford: Oneworld Publications, 2008 Doporučená literatura: Auda, Jasser.
Maqásid al-Sharícah: A Beginner´s Guide. London: The International Institute of Islamic Thought. 2008 Black,
Anthony. The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2011 Mallat, Chibli. Introduction to Middle Eastern Law. New York: Oxford University Press,
2007 Nasir, Jamal J. A. The Islamic Law of Personal Status. Third Revised and Updated Edition. Leiden: Brill,
2009 Bezoušková, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges, 2013
COULSON, Noel J. Succession in the Muslim Family. Cambridge: Cambridge University Press, 1971 Beránek,
Ondřej - Ťupek, Pavel. Dvojí tvář islámské charity. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 2008



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2085
Název v jazyce výuky Právní praxe na středních školách I. (Street Law)
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Internship at Secondary Schools I (Street Law)
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Právní praxe na středních školách I (Street Law) v kombinaci s předmětem Odborná praxe-praxe na
středních školách I přiblíží studentům problematiku práva prostřednictvím jejich zapojení do výuky práva na
vybraných středních školách. Jedná se o v ČR nepříliš obvyklý, v zahraničí ovšem velmi rozšířený způsob výuky 
práva, který umožňuje studentům dobře vnímat propojení mezi právní teorií a praxí, učí je kriticky přemýšlet,
kultivovaně diskutovat, spolupracovat v malých týmech, vysvětlovat právní otázky laikům a pomáhá jim lépe
porozumět systému fungování práva i jeho vybraným odvětvím. Předmět vychází z dlouholetých zkušeností s
výukou Street Law, které jsou shrnuty v publikaci Právo pro každého(vydala o.p.s. Partners Czech) a také
publikace URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní
praxe na středních školách (PF UK, 2013). 

Smyslem předmětu je seznámit studenty se základy didaktiky práva a připravit je na praxi na středních školách,
která probíhá v rámci předmětu Odborná praxe-praxe na středních školách I., kterou studenti absolvují ve stejném
semestru, ve kterém navštěvují Právní praxi na středních školách I. (hlásí se na ni až po zapsání se do tohoto
předmětu u vyučujícího kurzu, nemusí a ani nemohou se do ní sami zapsat přes IS - více se dozví na první hodině
předmětu Právní praxe na středních školách I.). Semináře probíhají i v průběhu praxe a fungují jako společný
prostor pro reflexi školních zkušeností i prostor pro diskuzi o různých přístupech k výuce. Samotná praxe trvá
zhruba jeden měsíc a je vedena vyučujícím. Předmět i praxe počítají s aktivním zapojením studentů a zejména
praxe je časově poměrně náročná (studenti budou učit cca 2 hodiny týdně po dobu cca 4 týdnů s tím, že hodiny
budou chystat studenti společně a zpravidla po každé odučené hodině bude následovat i společný rozbor dané
hodiny). Příslušnou střední školu, na které budou studenti vyučovat, si mohou po dohodě s vyučujícím vybrat
studenti sami, předběžně je nicméně dohodnuta spolupráce s Gymnáziem Jana Nerudy, Gymnáziem Jana Keplera,
Gymnáziem Nad Alejí a Gymnáziem Nad Štolou.

Více se o předmětu, jeho navázanost na další předměty i celém projektu Street Law dozvíte na stránkách
www.streetlaw.eu. 

Na předmět je možné se přihlásit klasicky přes IS, v případě naplnění kapacity můžete zkusit kontaktovat
vyučujícího na mail.

Pro absolvování předmětu je třeba účastnit se seminářů, vyhotovit písemné portfolium a evaluační dotazník.
Metody výuky

Předmět byl v minulosti vyučován v rámci projektu OPPA Právo pro praxi, viz: http://ppp.prf.cuni.cz.
Sylabus
1. Úvodní informace o semináři, výuce a praxích
2. Základní porce právní didaktiky 
3. Minihodiny - praktický nácvik dovedností
4. Jak učit jednu látku několika různými způsoby? Jaký z nich kdy zvolit? Jak plánovat hodiny?
5. Minihodiny - praktický nácvik dovedností
6. Simulovaná soudní jednání (moot courty) pro studenty I.
7. Minihodiny - praktický nácvik dovedností
8. Co nejdůležitějšího potřebuji vědět předtím, než začnou praxe na školách
9. Jak úspěšně pracovat se zkušenostmi z praxe I.
10. Simulovaná soudní jednání (moot courty) pro studenty I.
11. Reflexe zkušeností získaných na praxích aneb co mi praxe dala a co vzala



Podmínky zakončení předmětu

1. docházka na semináře a aktivní účast v hodinách;  2. vyhotovení písemného portfolia, ve kterém studenti
aplikují teoretické poznatky na praxi;  3. vyplnění evaluačního dotazníku.
Studijní opory

ISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997. Kolektiv
autorů. Právo pro každého - učebnice "Právo pro každý den - Street Law", Partners Czech, Praha 2001.
KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004. PETTY, G.
Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008. SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování:
Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. URBAN, Michal. Efektivní strategie formování
právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013. URBAN, Michal. Prakticky
orientované metody výuky - historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol. Metodologie praktických forem
právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. URBAN, Michal. Street Law
aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s. (dostupné na: http://streetlaw.eu/dokumenty/2/).
URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.
 
Více se o předmětu, jeho navázanost na další předměty i celém projektu Street Law dozvíte na stránkách
www.streetlaw.eu. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2086
Název v jazyce výuky Politický kontext soudní moci II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Political Context of Judicial Power II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět určený zejména studentům nižších ročníků si klade za cíl upozornit studenty na
faktický význam a vliv soudní moci, jakož i její právní a politická omezení. Navazuje zejména na problematiku
dělby moci, ale i další témata z obecné teorie práva, státovědy a politologie. Předmětem zkoumání budou různé
varianty právní úpravy soudní moci a jejich důsledky (např. přístup k soudům a pravomoce soudů, modely správy
soudnictví, požadavky na výkon funkce soudce a jeho odpovědnost, způsoby rozhodování a závaznost rozhodnutí
nejvyšších soudů), jakož i vzájemné působení práva a politiky v oblasti soudní moci (např. modely výběru
soudců, soudcovský aktivismus a pasivismus, či role národních soudů v procesu evropské integrace). Pro
komparaci budou sloužit vybrané příklady z činnosti Nejvyššího soudu USA, německého Spolkového ústavního
soudu, francouzské Ústavní rady a Soudního dvora Evropské unie. Jeden až dva semináře v závěru kurzu budou
věnovány politologické analýze aktuálních nálezů Ústavního soudu ČR.

Zkouška z předmětu je kombinovaná. K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky ke zkoušce".
Požadavky ke zkoušce
Pro úspěšné absolvování předmětu je potřebné získat nejméně 22 bodů z celkových 40, a to na základě přednesení
a odevzdání dvou referátů (každý max. 10 bodů), přípravou projektů (každý max. 10 bodů) a napsáním závěrečné
"open-book" eseje (max. 20 bodů).
 
Optimální kombinaci představují dva referáty (a/nebo projekty) a esej. Minimální požadavky lze splnit
prostřednictvím tří referátů (a/nebo projektů), případně referátem (projektem) a esejí.
Sylabus

SYLLABUS POLITICKÉHO KONTEXTU SOUDNÍ MOCI II.
1. Úvod do tématu
2. Funkce soudní moci a různá pojetí role soudce: soudce jako ústa zákona - soudce jako relativně autonomní
aktér v rámci právního a politického systému - soudce jako tvůrce práva a politiky
3. Pravomoce soudů a ústavních soudů zvláště, meze soudního, resp. ústavního přezkumu
4. Organizace soudnictví a její vliv na nezávislost soudní moci, modely správy soudnictví, požadavky na výkon
funkce soudce, odpovědnost soudců
5. Modely výběru soudců, úprava deliberace a rozhodování
6. Závaznost soudních rozhodnutí a možnosti jejich přezkumu, problém soudcovského aktivismu a pasivismu
7. Mezinárodní soudnictví, výběr mezinárodní soudců a soudní dialog mezinárodních a vnitrostátních soudů
8. Evropský soudní dvůr jako příklad úspěšného politického hráče?
9. "Soudcokracie": hrozba, skutečnost nebo ideál? 
10. Analýza vybraných rozhodnutí Ústavního soudu České republiky z právního a politického hlediska
11. Závěrečná open-book esej a následná diskuse, zhodnocení postavení ústavních soudů v právním a politickém
systému obecně i konkrétně v České republice
Studijní opory

Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts and Democratic Values. New Haven-London 2009, vybrané kapitoly
Comparative Constitutionalism: Cases and Materials. West 2003, vybrané kapitoly Koopmans, T.: Courts and
political institutions. Cambridge 2003, vybrané kapitoly Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Praha 2014,
vybrané kapitoly Robertson, D.: The Judge as Political Theorist. Princeton University Press 2010, vybrané
kapitoly Shapiro, M.: Courts - a comparative and political analysis. Chicago 1981, vybrané kapitoly Shapiro, M.,
Stone Sweet, A.: On Law, Politics and Judicialization. Oxford University Press 2002, vybrané kapitoly Šimíček,
V.: Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech-čas pro změnu? Brno 2007, vybrané kapitolyTerris,
D., Romano, C., Swigart, L.: The International Judge. An Introduction to the men and women who decide the



world’s cases. Oxford: Oxford University Press, 2007, vybrané kapitoly  The Oxford Handbook of Law and
Politics. Oxford University Press 2008, vybrané kapitoly The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford
University Press 2006, vybrané kapitoly Další literatura je uvedena u jednotlivých seminářů a v případě zájmu
účastníků může být doplněna i v průběhu kurzu.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2087
Název v jazyce výuky Proměny české společnosti od listopadu 1989 do dneška I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Transformation of the Czech society from November 1989 until today I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět navazuje na výuku "Politologie", která mu vytváří základní pojmovou a ideovou
výbavu. Předmět vznikl na základě poptávky studentů, jimž - vzhledem k plynutí času - už někdy chybějí
souvislosti, leckdy považované za samozřejmé (události, osobnosti, chronologie aj.).

Hlavním posláním předmětu je reflexe vývoje po listopadu 1989, ovšem se zahrnutím základních informací o tom,
co mu předcházelo a v jisté míře jej předznamenalo. 

Posledního čtvrtstoletí naší minulosti si nevšímá jen jako výčtu dějů, ale ukotvuje je v teoriích demokratické
transice a konsolidace, všímá si milníků politických dějin (rozpad federace, opoziční smlouva, otřes stranického
systému aj.) a jejich vztahu k právu a ekonomice, připomíná velké debaty i výrazné osobnosti. 

Zkouška z předmětu je písemná. K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky ke zkoušce".
Požadavky ke zkoušce

Kurz končí „zkouškou“ – osobním rozhovorem nad doma vypracovanou esejí (minimálně 5 – 6 normostran) na
dohodnutá (schválená) témata. Eseje budou mít všechny náležitosti: seznam literatury, odkazy. Ty nejlepší budou
zařazeny do sborníku studentů, navštěvujících přednášky a vědecké semináře doc Pitharta.
Sylabus

1. Konstanty českých dějin. „Path dependency“: 1848 – 1989: charakteristiky střídajících se režimů, politické
stranictví, trendy - výsledky voleb, osy: „pravolevá“ a „demokraticko – diktátorská“, ústavy a ústavnost (skutečný
ústavní život). Prezidenti, jejich ústavní definice a jejich ambice a jejich činy.
Exkurz: Česká traumata: nesamozřejmost národa, česko-německé vztahy, panslovanství. nesamozřejmost
demokracie, my a svět, česká sebereflexe: naše výlučnost a naše osamocenost… 1938, 1948, 1968.
2. Meziválečné Československo, Mnichov a ústava.
3. Protektorát, „Třetí republika“, Únor 1948. 1968.
„Rok zázraků“ (1989) - mezinárodní kontexty a srovnání (SSSR, Polsko, Maďarsko, NDR). Češi a Slováci do
roku 1989.
4. Stav československé společnosti v roce 1989 („Pražské jaro“, normalizace, disent, šedá ekonomika. Občanská
společnost?)  Co jsme chtěli v listopadu 1989? Kapitály k dispozici: finanční a sociální). Silný nebo slabý stát?
Totalitní? Autoritářský?
5. 17. listopad, konspirační teorie. Postupné předávání moci: listopad 1989 – leden 1990. OF, kulaté stoly,
výměny ve vládách. Kooptace, volba presidenta. Malý zákon o politických stranách. Co s KSČ?
6. Samospráva: Obce. Kraje. Spory o zemské zřízení. Moravanství.
7.  První svobodné volby: politické strany a hnutí, volební systém, délka mandátu. Václav Havel a parlament.
Rozpadávání se  Občanského Fóra.
Exkurz: „nepolitická politika“ od KHB k VH. Hnutí, strany, občanská společnost v prostředí liberálně –
nacionálních postojů. Vady stranictví (1918 – 1938). Třetí republika “1945-1948). 
Nové spory o občanskou společnost. Rozdělení Občanského fóra.
Klaus vs. Havel
8. „Vyrovnání, vyrovnávání se s minulostí“ („dekomunizace“, plošné seznamy, soudní a mimosoudní rehabilitace,
zákony o minulosti, lustrace. Slyším trávu růst. Restituce). ÚSTR a zákon o třetím odboji. Dnešní KSČM.
9. Ekonomická transformace. Výchozí stav. Vnější vlivy. Kdo byl připraven, osoby a obsazení. Neoliberalismus.
Chicago Law School, Milton Friedman a šokové metody v autoritářských režimech.
Exkurz: Privatizace v autoritářských režimech Jižní Ameriky.
Možné formy privatizace. Federální (šoková) a „republikové“ způsoby transformace.



(Exkurz:  zestátnění jako znárodnění po 2. světové válce).
10.  Tunelování, klientelismus. Vláda oligarchů (Ruská federace, Slovensko, Ukrajina, ČR?…) Korupce.  Vládní
krize 1997. Opoziční smlouva.
11. Historický exkurz: Český parlamentarismus.  Opozice? Historie sporů o druhou komoru. Fungování systému
dělby moci.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

K předepsané literatuře vizte přiložený soubor11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2090
Název v jazyce výuky Rozhodčí řízení
Název v českém jazyce Rozhodčí řízení
Název v anglickém jazyce Arbitration
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Rozhodčí řízení je jedním z přípustných procesních postupů, v rámci kterého je rozhodováno o právech a 
povinnostech stran sporu odlišnou autoritou, než je obecný soud, a to rozhodci nebo stálým rozhodčím soudem, 
když pravomoc této autority je založena na dohodě stran (rozhodčí smlouvě), tedy nikoliv na státní autoritě. V 
rozhodčím řízení může být řešena relativně široká škála sporů z oblasti práva občanského, obchodního, 
rodinného, pracovního, takže dosah rozhodčího řízení je značný. V posledních letech se přitom aplikace 
rozhodčího řízení rozvíjí velmi dynamicky i v některých nových oblastech souvisejících s rozvojem informačních 
technologií, příkladem může být aplikace rozhodčího řízení v tzv. doménových sporech.
V České republice je rozhodčí řízení upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů, v platném znění. S přihlédnutím ke skutečnosti, že v rámci rozhodčího řízení může být řešen 
široký okruh různých sporů, jakož i vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení je hojně využíváno také v mezinárodním

obchodním styku a je tradičním institutem užívaným zejména v mezinárodním obchodu, je problematika 
rozhodčího řízení, jeho aplikace a způsobů uplatnění, velmi rozsáhlá a multidisciplinární. S přihlédnutím k tomuto

charakteru bývá v rámci klasických studijních předmětů obtížné se problematice rozhodčího řízení podrobněji 
věnovat. V dílčích aspektech se studenti o rozhodčím řízení dozvědí základní informace v rámci výuky
občanského 
civilního procesu, mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu, obchodního práva, 
pracovního práva, práva sportovního apod.
Účelem nově zavedeného předmětu je dát posluchačům komplexní pohled na problematiku rozhodčího řízení 
vycházející nejen ze znalosti národní právní úpravy, ale též ze srovnání této úpravy jak ve vztahu k právní úpravě 
rozhodčího řízení ve vybraných evropských státech, tak též z pohledu mezinárodní arbitráže. Studenti by se měli 
dozvědět o fungování národních i mezinárodních institucí v oblasti rozhodčího řízení. Na národní úrovni zejména 
ve vztahu ke stálému Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, v mezinárodním 
kontextu zejména ve vztahu k Rozhodčímu soudu při mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC). Výuka bude 
zaměřena nejen na získání dostatečných teoretických znalostí, které studentům umožní lépe pochopit možnosti a 
také meze využití rozhodčího řízení v praxi, ale též na praktické aspekty aplikace příslušné právní úpravy. 
V rámci výuky se předpokládá zapojení řady významných odborníků z praxe. Jednotlivá témata přednášek budou 
volena tak, aby na sebe vzájemně navazovala a aby vedla k postupnému rozšíření znalostí studentů směřujících k 
pochopení aplikace rozhodčího řízení v národním, a následně i mezinárodním kontextu. Předpokládá se též, že 
studenti navštíví Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a případně též Rozhodčí soud 
při komoditní burze ČR. S  přihlédnutím ke skutečnosti, že rozhodčí řízení je neveřejné, půjde zejména o 
seznámení se s obsahem činnosti a fungováním nejvýznamnější rozhodčí instituce v národním měřítku.
Požadavky ke zkoušce
Schopnost praktické aplikace získaných dovedností v cvičném rozhodčím řízení a prokázání znalostí v testu.
Sylabus
Rozhodčí řízení je jedním z přípustných procesních postupů, v rámci kterého je rozhodováno o právech a
povinnostech stran sporu odlišnou autoritou, než je obecný soud, a to rozhodci nebo stálým rozhodčím soudem,
když pravomoc této autority je založena na dohodě stran (rozhodčí smlouvě), tedy nikoliv na státní autoritě. V
rozhodčím řízení může být řešena relativně široká škála sporů z oblasti práva občanského, obchodního, rodinného,
pracovního, takže dosah rozhodčího řízení je značný. V posledních letech se přitom aplikace rozhodčího řízení
rozvíjí velmi dynamicky i v některých nových oblastech souvisejících s rozvojem informačních technologií,
příkladem může být aplikace rozhodčího řízení v tzv. doménových sporech.
V České republice je rozhodčí řízení upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, v platném znění. S přihlédnutím ke skutečnosti, že v rámci rozhodčího řízení může být řešen
široký okruh různých sporů, jakož i vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení je hojně využíváno také v mezinárodním



obchodním styku a je tradičním institutem užívaným zejména v mezinárodním obchodu, je problematika
rozhodčího řízení, jeho aplikace a způsobů uplatnění, velmi rozsáhlá a multidisciplinární. S přihlédnutím k tomuto
charakteru bývá v rámci klasických studijních předmětů obtížné se problematice rozhodčího řízení podrobněji
věnovat. V dílčích aspektech se studenti o rozhodčím řízení dozvědí základní informace v rámci výuky
občanského civilního procesu, mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu, obchodního
práva, pracovního práva, práva sportovního apod.
Účelem nově zavedeného předmětu je dát posluchačům komplexní pohled na problematiku rozhodčího řízení
vycházející nejen ze znalosti národní právní úpravy, ale též ze srovnání této úpravy jak ve vztahu k právní úpravě
rozhodčího řízení ve vybraných evropských státech, tak též z pohledu mezinárodní arbitráže. Studenti by se měli
dozvědět o fungování národních i mezinárodních institucí v oblasti rozhodčího řízení. Na národní úrovni zejména
ve vztahu ke stálému Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, v mezinárodním
kontextu zejména ve vztahu k Rozhodčímu soudu při mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC). Výuka bude
zaměřena nejen na získání dostatečných teoretických znalostí, které studentům umožní lépe pochopit možnosti a
také meze využití rozhodčího řízení v praxi, ale též na praktické aspekty aplikace příslušné právní úpravy. 
V rámci výuky se předpokládá zapojení řady významných odborníků z praxe. Jednotlivá témata přednášek budou
volena tak, aby na sebe vzájemně navazovala a aby vedla k postupnému rozšíření znalostí studentů směřujících k
pochopení aplikace rozhodčího řízení v národním, a následně i mezinárodním kontextu. Předpokládá se též, že
studenti navštíví Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a případně též Rozhodčí soud
při komoditní burze ČR. S  přihlédnutím ke skutečnosti, že rozhodčí řízení je neveřejné, půjde zejména o
seznámení se s obsahem činnosti a fungováním nejvýznamnější rozhodčí instituce v národním měřítku.
Vstupní požadavky

"Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu.
Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a
zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s
doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení
následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů".
 
Studijní opory
Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení v zemích Evropy. 1. vydání. Praha, C.H.Beck, 2012
Bělohlávek, A. J.: Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení. 1. vydání. Praha, C.H.Beck, 2012
Bělohlávek, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha,
C.H.Beck, 2012
Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení. Praha, ASPI a.s., 2007
Lisse, L.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha. Linde a.s., 2012
Raban, P., Moravcová, M. a kol.: .eu domain name, .eu doména, 1. vydání, Praha. C.H.Beck, 2006
Raban, P.: Alternativní řešení sporů, Arbitráž a rozhodce v České a Slovenské republice a zahraničí. 1. vydání.
Praha, C.H.Beck, 2004
Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vydání. Praha, ASPI,
Wolters Kluwer, 2008
Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Plzeň.
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2005



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2091
Název v jazyce výuky FDI moot court
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce FDI moot court
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Každoročně probíhají ve světě mezinárodní soutěže, simulovaná řízení orientovaná na arbitrážní řešení
mezinárodních investičních sporů (Foreign Direct Investment International Arbitration).  Cílem tohoto předmětu
je příprava studentů na reprezentaci Právnické fakulty UK zejména na mezinárodní soutěži Foreign Direct
Investment International Arbitration Moot, která se koná vždy v říjnu na jednom z pěti mist ve světě, Frankfurt,
Londýn, Boston, Malibu, jakož i příprava na další mezinárodní mooty v oblasti řešení investičních sporů. 
FDI International Arbitration Moot je věnován dvěma aspektům: procesnímu, který vychází z pravidel
institucionalizované arbitráže podle pravidel ICSID nabo ad hoc arbitráže podle pravidel UNCITRAL a dále
hmotněprávnímu, který je zaměřen na rozbor, interpretaci a aplikaci příslušných dvou a vícestranných dohod.

Studenti se v rámci kursu jednak zaměří na písemné vyhotovení memoranda žalobce a žalovaného, jednak budou
v rámci přípravy na ústní vystoupení prezentovat své příspěvky, související s konkrétním projednávaným
případem. Součástí kursu bude i příprava na tzv. "pre-moots", tedy setkání studentů před vlastní soutěží, která jsou
organizována po celém světě, účast bude záviset na možnostech financování. Předpokládá se rovněž organizace
premoot na Právnické fakultě v Praze. Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční
účastí studenta na přednáškách.

Požadavky ke zkoušce

Student je povinen připravit podání k vyhlášenému případu. 
Sylabus

Předmět je vyučován v blokové výuce.
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen přípravou podání k vyhlášenému případu, který vychází z analýzy případu.
Studijní opory

1 Šturma, P. , Balaš, V.; Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání, C.H.Beck. Praha. 2013  2 Šturma, P.
Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 2. vydání. Linde. Praha. 2008.  3. Dolzer, R., Schreuer, C.;
Principles of International Investment Law, second edition, Oxford University Press, 2012



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2092
Název v jazyce výuky Jessup I (moot court)
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Jessup Moot Court I
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)

Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická fakulta se pravidelně účastní soutěže v oblasti mezinárodního práva veřejného Jessup Moot Court
Competition. Tento předmět je určen pro studenty, kteří o účast na tomto moot courtu mají zájem, přihlásí se a
projdou výběrovým řízením. Velkou výhodou je absolvování předmětu Mooting Skills (Moot court a dovednosti s
ním spojené), které studenty pro tento předmět připraví v obecné rovině. 
Požadavky ke zkoušce

Ke zkoušce je nutné zpracování memoriálů, participace na přípravě k ústnímu kolu, zpracování dalších úkolů
zadaných vyučujícím.
Sylabus

Standarní sylabus u tohoto předmětu není, jedná se o přípravu a účast na moot courtu, zejména na národním, příp.
mezinárodním kole soutěže.
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro ukončení předmětu je zpracování memoriálů, participace na přípravě k ústnímu kolu, zpracování
dalších úkolů zadaných vyučujícím.
Studijní opory

Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. 2008.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2093
Název v jazyce výuky Lidskoprávní moot court
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Human Rights Moot Court
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické znalosti a praktické schopnosti, kterých by se dalo využít
během dalšího studia a praxe v oblasti práva. Judikatura ESLP se dotýká velmi širokého spektra právních odvětví
a je použitelná jak ve sféře procesního, tak i hmotného práva. Znalost základních principů interpretace práva
ESLP a dovednost rychle se orientovat v jednotlivých rozsudcích a rozhodnutích, naučí studenty efektivně
pracovat s právními texty. Předmět může sloužit jako příprava na Moot court soutěž v oblasti mezinárodního nebo
evropského práva v anglickém jazyce jako například European Human Rights Moot Court Competition, Concours
européen des Droits de l'Homme René Cassin  a další.
Požadavky ke zkoušce

Příprava podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
Sylabus

bloková výuka
Podmínky zakončení předmětu

Příprava podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
Studijní opory

 Karen Reid. A practitioner‘s guide to the European Convention on Human Rights . 2012. Christoph
Grabenwarter. European Convention on Human Rights : commentary . 2014. D.J. Harris, M. O‘ Boyle, E.P.
Bates, C.M. Buckley. Law of the European Convention on Human Rights . 2009.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2094
Název v jazyce výuky Kořeny evropské integrace
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Origins of European Integration
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace

Předmět je vyučován  v češtině - nikoli v  angličtině !
Předmět si klade za cíl zasadit současné diskuze o podobě integrace v Evropě a ve světě do širších, zejména
historických souvislostí. Sledována je nejen evropská integrace vedoucí k Evropské unii, ale i další projekty s
integračními prvky, a to zejména od 19. století. Předmět úzce souvisí s dějinami mezinárodního práva a
mezinárodních vztahů a s dějinami politických a právních učení.   
Sylabus

&nbsp;
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

J. Kuklík, R. Petráš, Principy E.F. Smidaka a nadnárodní integrace, 1Praha20071
M. Kovář. V. Horčíčka. Dějiny evropské integrace1Praha Triton20061
V. Goněc,  Idea Evropy I. a II., 1Brno20041
Další literatura zadávaná vyučujícími k jednotlivým tématům12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP2819
Název v jazyce výuky Politický kontext soudní moci I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce The Political Context of Judicial Power I.
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Ústavní soud je zvláštním orgánem na pomezí práva a politiky. Jako soudní orgán ochrany ústavnosti argumentuje
často nejobecnějšími ústavními principy a politickofilosofickými tezemi. Díky identifikaci soudce-zpravodaje a
existenci odlišných stanovisek lze analyzovat i politickofilosofické a právněfilosofické argumenty a postoje
jednotlivých soudců Ústavního soudu. Předmětem analýzy tak může být jak rozhodování Ústavního soudu, tak i
postoje jednotlivých soudců, u celé řady kontroverzních plenárních rozhodnutí s významnou vazbou na
politologické či politickofilosofické otázky. Ve výuce volitelného předmětu lze vedle společné analýzy textů
odůvodnění nálezů a odlišných stanovisek dále rozvíjet předkládané politickofilosofické, právněfilosofické a
politologické argumenty formou polemiky skupin studentů v rámci cvičného soudního řízení.
Metody výuky

Průběh: Úvodní přednáška, rozbor devíti kauz (jednak projednávaných a dosud nerozhodnutých Ústavním
soudem, jednak fiktivních k důležitým aktuálním tématům českého ústavního práva), přednáška hosta, závěrečné
shrnutí
 
Organizace výuky (netýká se úvodních a závěrečných přednášek a přednášky hosta): Studenti vytvoří 6 skupin,
každá skupina si tedy připraví nález třikrát za semestr. V každé hodině budou mít skupina obhajující návrh a
skupina oponující návrhu postupně 9, 9, 3 a 3 minuty pro předestření argumentů (vždy bude vložena minutová
přestávka), poté bude následovat všeobecná diskuse, zakončená a) hlasováním nezúčastněných o dané kauze a b)
krátkým hodnocením argumentačních výkonů obou skupin ze strany učitelů. V další části hodiny budou pod
vedením učitelů analyzovány použité argumenty, kauza zevrubně komentována a zasazována do širšího kontextu
(viz anotace).
Požadavky ke zkoušce

Hodnocena bude a) aktivita na hodinách a b) předem zpracované a rozesílané argumentace v jednotlivých kauzách
Sylabus

Průběh: Úvodní přednáška, rozbor devíti kauz (jednak projednávaných a dosud nerozhodnutých Ústavním
soudem, jednak fiktivních k důležitým aktuálním tématům českého ústavního práva), přednáška hosta, závěrečné
shrnutí
 
 
Požadavky k zápisu

Na předmět se nezapisuje přes IS, ale přes formulář na society.cz.
Studijní opory

Příslušná literatura bude upřesněna na první hodině.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3010
Název v jazyce výuky Diskriminace a právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Discrimination and Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Jedná se o povinně volitelný předmět, který tematizuje problematiku střetávání různých hodnotových systémů a
přístupů ke světu, a to jak z hlediska práva, tak i dalších oborů, zejména filosofie, historie a sociologie. Samotný
termín diskriminace (z lat. dicriminare, odlišovat) původně znamená odlišení. Byl-li někdo - především jako člen
určité náboženské, národnostní či jiné menšiny - vnímán společností jako odlišný, a chtěl-li si tuto "jinakost"
zachovat, obvykle na to zákonodárce, ať už ze své vůle nebo pod tlakem společnosti, nějak reagoval. Jiní mohli
vykonávat jen určitá zaměstnání, což obvykle vedlo k posílení stávajících stereotypů a předsudků. Např. Židé byli
k finančním operacím, považovaným z hlediska křesťanské věrouky za cosi "nečistého",  v podstatě donuceni.
Právo tedy na jedné straně menšinám ukazovalo, kde je jejich místo, současně je ale také chránilo, jak dokazují
např. papežské konstituce. S rozvojem přirozeného práva a s příchodem myšlenek rovnosti před zákonem se
diskriminace postupně stávala diskriminací v současném slova smyslu.  Značným problémem se v této souvislosti
stal osvícenský univerzalismus. Pokud si menšiny, typicky opět Židé, chtěli zachovat svou odlišnou identitu, opět
byli "jiní" a tudíž podezřelí. Moderní antisemitismus nakonec vedl k mnohem děsivějším důsledkům než
středověký antijudaismus.  Důkazem jsou např. Norimberské zákony z roku 1935, které rozdělily společnost, v
níž, zdálo by se, dávno "zdomácněla" rovnost před zákonem, podle rasového klíče. Stejně krutě jako s Židy ovšem
hitlerovský režim nakládal např. s Romy nebo s homosexuály. Pozoruhodným pokusem o vyrovnání se s odkazem
nacistického práva je právní filosofie Gustava Radbrucha, jehož slavná "formule" se v rozhodnutích nejvyšších
německých soudů objevovala nejenom po válce, ale také po pádu Berlínské zdi.
V současných liberálních demokraciích právo menšiny zpravidla chrání a poskytuje jim prostor, aby mohly
zachovávat své tradice. Velice často přitom zejména ve vztahu k historicky znevýhodňovaným menšinám
překračuje hranice formální rovnosti a pokouší se nastolit materiální rovnost. Přílišná snaha o "povznesení"
jedněch ovšem může znamenat diskriminaci druhých, v daném případě většiny, ev. i menšin, které žádné speciální
předpisy nepožadují ani nepotřebují. Celkově lze výsledky tzv. vyrovnávací akce (affirmative action) v USA
přivítat, otázkou ale zůstává, zda formální rovnost "netrpí" příliš.
Ve výuce budou mj. probírána konkrétní soudní rozhodnutí, zejména Evropského soudu pro lidská práva, ale i
dalších mezinárodních i národních soudů. Studium těchto rozsudků se neobejde bez širšího historického,
sociologického i psychologického vhledu do problematiky rovnosti a diskriminace, ať už jde o práva žen,
náboženských aj. menšin (dnes zejména muslimů), tělesně postižených atd. Vždy se přitom jedná o nějaký střet
univerzálního a partikulárního; v dané souvislosti je přitom vždy zásadně důležité, co vlastně dnes považujeme za
univerzální. 
Výuka probíhá formou přednášek, zkouška je ústní, její součástí je debata nad tématem, které si student(ka)
zvolil(a) pro svou úvahu.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní, její součástí je debata nad tématem, které si student(ka) zvolil(a) pro svou úvahu. 
Sylabus

Diskriminace a právo je povinně volitelný předmět, který z hlediska práva, ale i dalších oborů, tematizuje
problematiku střetávání různých hodnotových systémů a přístupů ke světu. Termín diskriminace původně
znamená odlišení; byl-li někdo v dějinách a leckdy i dnes přijímán společností jako odlišný, tak na tuto skutečnost
zákonodárce obvykle nějak reagoval. Diskriminace se postupně stala diskriminací v současném slova smyslu:
jiným bylo bráněno v přístupu k různým zaměstnáním a činnostem. Současně však, jak dokazuje například
středověké židovské zákonodárství, byly různé menšiny prostřednictvím práva také chráněny. Tyto záležitosti
rozhodně nejsou pouze součásti dávno uplynulé historie, příkladem za všechny budiž nacistické Norimberské
zákony z roku 1935, jejichž dikce a dopad překonávají všechno co se zrodilo v hlavách těch nejantijudaističtějších
papežů. Podobně krutě nakládal hitlerovský režim například také s homosexuály. Historickému, právně-
teoretickému a sociálně-psychologickému podloží vzniku Norimberských zákonů bude v předmětu věnováno



velké množství pozornosti.
V současných liberálních demokraciích právní systémy a předpisy menšiny zpravidla chrání. Přílišná ochrana
práv jedněch však může znamenat diskriminaci druhých. Současná tzv. pozitivní diskriminace zvaná v USA
affirmative action je sice na jedné straně výrazem snahy o úspěšné začlenění menšin do společnosti a také reakcí
na pocity historických prohřešků (např. vůči afroameričanům či indiánům), jež nepochybně mají svá opodstatnění,
na straně druhé však vyvolává velké napětí ve společnosti. Přes nepochybně kladné výsledky pozitivní
diskriminace se tak celá záležitost jeví jako sporná, neboť zpochybňuje ideál rovnosti jako takové.
Ve výuce budou probírány konkrétní soudní rozhodnutí, zejména Evropského soudu pro lidská práva, ale i dalších
mezinárodních či národních soudů. Relevantní budou především judikáty, které se nějakým způsobem dotýkají
střetu univerzálního a partikulárního.
Výuka probíhá formou přednášek, nad vybranými tématy probíhá diskuse. Zkouška z předmětu je ústní.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jan KosekPrávo (n)a předsudek11
Bobek Michal, Boučková Pavla, Kühn Zděněk (eds.)Rovnost a diskriminace12
Chazan RobertŽidé středověkého západního křesťanského světa12
Fanel JiříGay historie12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3011
Název v jazyce výuky Equity and Trust: legal advisory skills
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Equity and Trust: legal advisory skills
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Charles Ross Bird, LL.M.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem tohoto předmětu bude mimo jiné objasnit studentům specifický koncept Equity jako jeden ze základních
prvků angloamerického právního systému i jeho praktickou aplikaci na příkladech tzv. trustu. Z hlediska
lingvistického budou mít studenti možnost obohatit svoje znalosti anglického jazyka o specifickou terminologii
související s tímto odvětvím anglického práva. Studenti si také budou moci vyzkoušet na praktických příkladech
metody právní komparatistiky při srovnání institutů českého, resp. kontinentálního civilního práva v porovnání s
historickou i současnou koncepcí fiduciárních závazkových právních vztahů podle práva anglického (včetně
konstrukce právní odpovědnosti) a s příklady z rozhodovací praxe anglických soudů v této oblasti.  Tyto
zkušenosti studenti využijí např. při přípravě diplomových prací nebo odborných článků, v nichž se metoda právní
komparatistiky a srovnání právní úpravy jednotlivých států často uplatňuje.

Studenti budou moci využít znalosti předané jim v rámci nabízeného předmětu i ve své praktické činnosti v rámci
právní praxe při studiu nebo následné koncipientské či advokátní praxe.  Jako příklad lze uvést činnost interních
právníků bank či advokátů, kteří revidují smluvní dokumentaci v transakcích týkajících se financování (např.
syndikované úvěry, sekuritizace, apod.) a zahrnujících více jurisdikcí.  Úvěrové smlouvy a související hlavní
dokumenty se zpravidla řídí anglickým právem a čeští právníci, kteří posuzují soulad smluv s českým právem, je
značnou výhodou při jednáních s klientem i protistranou, pokud se již předtím zabývali příslušnými instituty
anglického práva - např. postavením banky jako tzv. agenta pro zajištění (security agent, resp. security trustee),
konceptem tzv. paralelního dluhu (parallel debt), apod.  
Požadavky ke zkoušce

 K tomu, aby byl/a zapsaný/á student/ka připuštěn/a ke zkoušce, musí se účastnit alespoň 80% seminářů.
Sylabus

Week 1:
Introduction to the concept of Equitable doctrine:

Sources of law in the "Washminster" (Washington-Westminster) system.
Primacy of Equity over precedent and legislation.
Equity expressed as principles.

The common law system - Ratio decidendi and obiter dictum; 

What does it mean, how is it used
The doctrine of stare decisis as it relates to ratio decidendi
Comparison with Czech law.

History and development of Equity

Aristotle and Kant - is Equity really so English?
Conflict between Common law and Equity
"Uses" - "A to the use of B"
Earl of Oxford?s case 1615
The Judicature Act 1873

Week 2:
The Maxims of Equity;



Equity as an ethical construct.
Equity acts in personam.
The core Equitable principles.
Undue Influence and Unconscionable Bargains
The test for an "unconscionable bargain."

 
Week 3: 
The doctrine of Estoppel;

Quieta non movere.
When does Equity Arise?
Remedies.

Fiduciary Relationships

Existence of a relationship.
Obligations of the relationship.
Czech law comparison.

 
TRUSTS 
Week 4: 
Introduction to trusts;

Birth of a trust.
Definition of a trust
Legal title vs. Equitable ownership

Week 5:
Legal title vs. Equitable ownership

Cases, examples and classwork

Week 6:
Classification of the types of trusts;

Express trusts - bare trust; fixed trust; discretionary trust;
Resulting Trusts
Constructive Trusts

The functions and uses of trusts;

Trusts and investment
Trusts and Tax.
Trusts and protection of wealth.
Trusts and succession.
Trusts and charity.

Week 7:
Express Trusts in detail

The "three certainties."
The requirement for writing.
"Secret" Trusts and "blind" Trusts.

Week 8:
Mechanics of trusts

Trustees.
Duties of Trusties.
Breaches of Trust and Trustee liability.
Termination of a trust.

Week 9:
Revision
Week 10:
Exam



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3012
Název v jazyce výuky Intensivkurs Business Transactions in the EU I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Intensive course Business Transactions in the EU I.
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Vzhledem k tomu, že ČR i Spolková republika Německo jsou členskými státy EU, dává tento kurz studentům
možnost získat větší povědomí o narůstajícím významu europeizace práva v oblasti obchodního práva. Jak
ukazuje Stockholmský program EU, hospodářský život v prostoru, ve kterém dochází k takovéto narůstající tržní
mobilitě, zakládá nutnost vytvoření určitého minimálního rámce (skrze normy EU), ve kterém se takovéto operace
budou provádět. Zejména v době hospodářské krize je nutné, aby účastníci hospodářských vtahů měli po ruce
nutné instrumenty, které by jim umožnily plně využít všech možností vnitřního trhu. Z tohoto důvodu si kurz
klade za cíl dát studentům základní přehled o hlavních oblastech právní úpravy hospodářských vztahů a upozornit
především na oblasti, které jsou upraveny primárně prostřednictvím práva EU, popř. jsou unijním právem výrazně
ovlivněny. Tyto oblasti (např. právní regulace dopravy) by pak měly být představeny nejenom ve světle
evropského práva, ale rovněž by měla být zohledněna širší mezinárodněprávní úprava.

Na základě výše uvedeného cíle by mělo být předmětem samostatného diskurzu právo upravující platební styk a
finanční zajištění, přičemž by mělo být pojednáno o SEPA, přeshraničních inkasech, akreditivech a platebních
zárukách. Vedle toho bude předmětem kurzu rovněž právní úprava obchodu se zbožím zejména v podobě
přeshraniční koupě zboží a leasingových obchodů s tím, že pro tyto oblasti bude zohledněn rovněž význam
mezinárodního práva soukromého a CISG. Jelikož ovšem v případě koupě zboží v jiném státě vzniká potřeba toto
zboží též přetransportovat do země určení, bude ve výuce poukázáno také na úpravu smluv o přepravě zboží. 
V souvislosti se vším výše řečeným je pak problematika odbytu zboží, jehož právní úprava bude rovněž
samostatně přiblížena. Představeny tak budou možnosti zakládání tzv. joint-ventures, smlouvy o obchodním
zastoupení atd. a bude poukázáno na některé výhody a nevýhody platné právní úpravy této oblasti. Související
otázkou je dále otázka dohledu nad těmito hospodářskými vztahy. Půjde především o nástin práva týkajícího se
dohledu nad trhem, kartelového práva a dalších regulačních mechanismů.
Vedle toho velmi významnou roli pro hospodářskou sféru sehrává i právo pracovní. Prostor dostanou také otázky
europeizace práva aplikovatelného při zakládání obchodních společností, změně sídla, právní odpovědnosti
společností, pravidel pro vznik a zánik pracovního poměru, restrukturalizaci apod. 
Význam má také oblast duševního vlastnictví, kdy podnikající osoba má právo na ochranu svých známek nebo
vynálezů. I zde je patrný vliv práva EU, proto i těmto otázkám bude věnována jedna přednáška. 
Výuka se dotkne také ochrany životního prostředí, neboť i ta je jedním z cílů EU, který se promítá do obchodních
relací. Tato skutečnost je naprosto zřejmá například v případě obchodovatelných kvót pro emise, ale i v dalších
oblastech. 
Podstatnou náležitostí oblasti obchodního práva je také úprava pro řešení sporů mezi smluvními partnery. Jedná
se o různé formy "managementu konfliktů" a mimosoudních způsobů řešení sporů. Související úpravou, které
bude též věnována pozornost, je úprava platební neschopnosti a insolvenční právo. Těžiště zde opět bude spočívat
v evropské úpravě, tj. ve způsobu fungování Evropského insolvenčního nařízení.

Kurz je určen pro studenty ze všech uvedených semestrů, přesto je zřejmé, že jistá základní znalost národní právní
úpravy v uvedených oblastech je samozřejmě výhodou. Je nutné však zdůraznit, že kurz si neklade za cíl zabývat
se uvedenými otázkami zcela do hloubky, jelikož něco takového by vzhledem k časovým možnostem kurzu
nebylo možné. Student by nicméně měl být po absolvování tohoto kurzu schopen v rámci své budoucí profesní
činnosti orientovat se základním způsobem v právní úpravě uvedených oblastí a principech jejich fungování.
Širším mezioborovým přístupem bude rovněž zajištěno, že budou ve výuce zohledněny v nejširší možné míře
všechny relevantní právní oblasti, které se týkají podnikatelské aktivity na vnitřním trhu. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3015
Název v jazyce výuky Introduction to US Law
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Introduction to US Law
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Introduction to US Law je pořádán ve spolupráci s NOVA Southeastern University (Florida, USA) a je
organizován na bázi blokové výuky v letním semestru (cca. 8x2 hodiny během dvou týdnů v dubnu/květnu
příslušného letního semestru). Vyučujícím je profesor z této partnerské univerzity v USA. 

Zvláštní možností spojenou s úspěšnou účastí v kurzu je to, že několik nejúspěšnějších studentů podle výsledků
zkoušky a hodnocení práce v hodinách (cca. 2-3 studenti i s přihlédnutím k jejich dosavadním studijním
výsledkům na PF UK) bude osloveno s nabídkou jednosemestrálního studijního pobytu na NOVA Southeastern
University s odpuštěním školného. Předpokládá se rovněž poskytnutí finanční podpory ze strany PF UK ve formě
stipendia z tzv. institucionálního rozvojového plánu na podporu mobility studentů k částečnému pokrytí nákladů
pobytu (v závislosti na aktuálních finančních možnostech PF UK, nelze bezvýhradně garantovat). 

V současnosti je vyjednávána možnost pro absolventy tohoto studijního pobytu dokončit (po absolutoriu na PF
UK) studium J.D. na NOVA Southeastern University za zvýhodněných podmínek. 
Dovolujeme si upozornit, že hostující profesoři jsou zvyklí na americký způsob přípravy (tj. včasnost a důkladné
studium všech judikátů) a někteří z nich neváhají zesměšnit nepřipravené studenty.

Požadavky ke zkoušce

Zkouška je písemná. Zkouška probíhá v anglickém jazyce.
Sylabus

Obsahově bude předmět zaměřen na některou konkrétní oblast práva USA (pro letní semestr tohoto akademického
roku nám zatím nebylo konkrétní zaměření americkou stranou oznámeno - v uplynulých letech byl zaměřen na
občanská práva/pracovní právo/ústavní právo atd.) s tím, že v jeho rámci bude kladen důraz i na představení
hlavních institutů a obecného způsobu fungování Common Law systému jako takového v USA.
 
Rozpis výuky
Termíny výuky zadané v IS jsou pouze fiktivní. Konkrétní dny a hodiny, kdy bude výuka konána, budou sděleny
přípisem formou e-mailové zprávy v průběhu dubna daného akademického roku. Proto se všem studentům
doporučuje, aby na tento předmět chodili podle rozvrhu sděleného v dubnu daného kalendářního roku. 
 
Aktuální seznam vyučujících Vyučujícím je řádný profesor z partnerské univerzity v USA – NOVA Southeastern
University. 
Bližší informace o předmětu je možno získat na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (Martin
Štefko) nebo na zahraničním oddělení (David Kohout).
Požadavky k zápisu

Výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce, je proto nutné, aby studenti, kteří si předmět zapíší, ovládali tento
jazyk na vysoké úrovni jak při mluveném projevu (očekává se velmi interaktivní systém výuky ze strany
amerických profesorů - především metodou tzv. case study, diskuzí), tak písmem (závěrečná zkouška je skládána
písemně a hodnocena přímo americkým vyučujícím). V tomto směru má předmět rovněž sloužit jako jedna z
možností přípravy studentů pro jejich případný výjezd ke studiu v anglickém jazyce na zahraničních univerzitách.
Hlavním cílem předmětu Introduction to US Law je především to, aby se studenti mohli seznámit s odlišným
právním řádem tzv. Common Law a osvojili si tak (vedle znalosti určité oblasti právního řádu USA) rovněž
základní schopnost komparativního přístupu k právu. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět je možno si za
předpokladu jeho úspěšného absolvování zapsat pouze jednou, je vhodné, aby se kurzu účastnili především



studenti vyšších ročníků, kteří již mají dostatečnou znalost českého práva, právního rámce EU a principů
mezinárodního práva a mohou tak plně využít této příležitosti ke komparativnímu studiu. Rovněž s ohledem na
skutečnost, že k zahraničnímu pobytu na NOVA Southeastern University může být nominováno pouze několik
nejlepších studentů, je výhodou si předmět zapsat až ve vyšším ročníku. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3016
Název v jazyce výuky Legal Reasoning: First Amendment case law
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Reasoning: First Amendment case law
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Sean Davidson

Prerekvizity Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická angličtina II (HP0312)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se zaměří na První dodatek Ústavy USA, který zaujímá v americkém právu velmi důležité, i když
kontroverzní postavení. První dodatek zakazuje, aby byly přijímány zákony bránící náboženské svobodě,
omezující svobodu slova a tisku. Budou analyzovány klíčové případy projednávané Nejvyšším soudem USA
včetně právní argumentace a názorů soudců.
Cílem je seznámit studenty s přístupem k výkladu Ústavy v USA, s podstatnými argumenty, které mohou ovlivnit
řešení případů v budoucnu, a naučit studenty pracovat se složitým jazykem americké judikatury.
Podstatou je, aby se studenti naučili kriticky analyzovat argumenty protistrany a efektivně a kompetentně
prezentovat svůj názor.     
Požadavky ke zkoušce

Students must attend 70% of the lessons in order to sit for the exam.
 
 
 
Supplemental Literature:
 
Stone, Geoffrey R. (Editor, 2008). The First Amendment. Aspen Publishers.
 
Irons, Peter (Editor, 1997). May it Please the Court: The First Amendment. New York: The New Press.
 
Mutua, Makau (2004). Facilitating Freedom of Religion or Belief, A Deskbook. Oslo Coalition on Freedom of
Religion or Belief.
Sylabus

Week 1: intro to the First Amendment
·         principles of freedom of speech/expression
·         what constitutes speech/expression
Week 2: symbolic speech; intro to hate speech (extremist expression)
·         U.S. v. O’Brien (burning of the draft card)
·         Texas v. Johnson (flag burning)
·         regulation of hate speech – philosophies behind the American and European approaches
Week 3: hate speech cont’d.
·         incitement principle: Brandenburg v. Ohio (speech of KKK)
·         The Skokie controversy
·         comparison to EctHR case law (e.g. Norwood v. United Kingdom)
Week 4: true threats principle
·         Planned Parenthood v. ACLA (controversial anti-abortion website)
·         threatening speech – where to draw the line
Week 5: personally offensive speech
·         Hustler v. Falwell (satire involving public figures)
·         Snyder v. Phelps (funeral protest)
Week 6: student speech rights in public schools
·         Tinker v. Des Moines (armband political protest)



·         Bethel v. Fraser (lewd and indecent speech)
·         Morse v. Frederick (drug reference)
Week 7:  First Assessment – Moot Court  
·         two teams of 3 lawyers
·         all other students are judges
Week 8: prohibition of establishment of religion
·         approaches and meanings of secularism, including international comparisons
·         secularism in schools:  Wallace v. Jaffree, Lee v. Weisman
Week 9: free exercise of religion
·         Employment Division v. Smith (drug use in religious ritual)
·         Lukumi Babalu Aye v. Hialeah (animal sacrifice)
Week 10: religious symbols in public places
·         Lynch v. Donnelly (nativity scene – birth of Jesus)
·         analysis of ceremonial deism (e.g. “In God We Trust”, “God Bless America”)



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3017
Název v jazyce výuky LW-Basic of commercial transactions
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce LW-Basic of commercial transactions
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
The purpose of this course "Legal Writing: basic concepts in the commercial setting" is to expand students´
knowledge and some writing skills in the legal area. The basic subject-area is the law of commercial contracts and
transactions and company law. 
The course is taught by lawyers from international law offices based in Prague.
Metody výuky

The course is based upon interactive lecturing, seminar work AND COMPLETION OF ALL HOMEWORK
ASSIGNMENTS. Students are expected to continually perform tasks assigned. 
Požadavky ke zkoušce

All written assignments must be returned by deadlines announced during particular sessions.
6 out of 8 seminars must be attended
Sylabus

 
 

Date

Lecturer

Topic

Documents provided by lecturers

Actions requested from students

27.2.2017

Jakub Dostál

Introduction to a Law Firm, documents produced by lawyers and English legal writing
Structuring and drafting of contracts



Samples of a contract, memorandum and opinion (documents to be used in the future lectures)

Reading the provided documents in advance
Discussion
Vocabulary Exercise
Preparation of a short memorandum on powers and obligations of an Executive Director of a limited liability
company under Czech law

6.3.2017

Ivo Bárta

Due diligence

Due diligence checklist

Discussion about the information requested in the DD Checklist
Vocabulary Exercise
Drafting 1-2 pages of the DD Report concerning the findings during the DD

13.3.2017

Petr Kuhn

Representations &amp; Warranties, Covenants, Indemnities

Sample document containing Representations &amp; Warranties, Covenants and Indemnities

Reading in advance of the provided document; discussion
Vocabulary Exercise
Redrafting 1-2 pages of certain Reps &amp; Warranties

20.3.2017

Tomáš Hlaváček

Taxes

Presentation summarizing the key Czech/international tax principles

Reading in advance the provided document
Vocabulary Exercise



27.3.2017

Ivo Bárta

M&amp;A

Sample Share Purchase Agreement

Reading the provided documents in advance; discussion
Redrafting of selected provisions of the Share Purchase Agreement
Vocabulary Exercise

3.4.2017

Jakub Dostál

Financing

Sample Loan Agreement

Reading the provided documents in advance; discussion
Redrafting of selected provisions of a Loan Agreement
Vocabulary Exercise

10.4.2017

Petr Kuhn

Financial Restructuring &amp; Insolvency

Sample Restructuring Documents

Reading in advance of the provided document; discussion
Vocabulary Exercise

24.4.2017

Ivo Bárta

Negotiation (Theory and Practice)
Evaluation of the Course, Concluding Remarks

Selected articles concerning negotiation



Reading in advance the provided documents; discussion
Vocabulary Exercise

Vstupní požadavky

Students applying for LW should have the ELW course completed, or at least should not be completebeginners in
legal writing generally.
Požadavky k zápisu

Regular registration through the information system.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3018
Název v jazyce výuky Anatomy of a Business Transaction - negotiation skills
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Anatomy of a Business Transaction - negotiation skills
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
- Walking the participants through various stages of a transaction (acquisition, financing, litigation); 
- Simulation of practical situations occurring in real life of a transaction with the requirement to draft and
negotiate various documents; and 
- Basic theory of negotiation, social skills and communication of a lawyer. 

Participants: 
- 24 participants, possible also 20 or 16; 
- selection criteria – preference will be given to: 
(a) students having completed the Legal Writing I class; and 
(b) Students of higher classes. 

Special Rules: 
(a) (Some) assignments to be completed prior to the next class; 
(b) attendance at 80% of all scheduled classes required (i.e. 7);
(c) Active participation is expected. 

Lecturers: 
Partners of leading law offices located in Prague 
Požadavky ke zkoušce

All written assignments to be returned by the deadlines set during respective classes. 
In-class activities evaluated - for this purpose students are required to have visible name badges (holders will be
provided) 
Sylabus

1.     Introduction and Negotiation Game (Ivo Bárta)
Introduction to the course and Participants; Negotiation Game; Evaluation of the Game and group discussion
about negotiation.
Assignment for the next Class: TBD
2.     Negotiating and Revising a Letter of Intent (Ivo Bárta),
Negotiate and revise the LoI with the aim to agree on its specific wording
Evaluation of the results, showing the difference between various drafts and impact of the negotiation thereon
Assignment for the next Class: TBD
3.     Shareholders Agreement - Structuring and Negotiating Key Terms (Jakub Dostál)
The students will be introduced the concept of the Shareholders Agreement, its purposes, content and pitfalls.
Groups divided among representatives of the Minority and Majority Shareholders will be asked to prepare a draft
of individual clause dealing with management and control rights with respect to the Project Company.  The
students will then be asked to negotiate directly in the course of the session and present the results to the class.
Results evaluated at the conclusion of the lesson. 
4.     M&amp;A - Negotiation of a Payment and Escrow Arrangement in a Share Purchase, Agreement(Ivo Bárta)
Participants will be divided into groups representing buyers and sellers. After the distribution of a fact sheet the
groups will have to negotiate and draft the principles and the wording (to the extent possible) of the Payment and
Escrow provisions of a Share Purchase Agreement
Evaluation of the results
Assignment for the next Class: TBD
5.     Financing - Negotiation of a Loan Agreement (Jakub Dostal)



Phases of a standard financing transaction will be introduced and discussed. Overview of standard finance
documentation. Explanation of the most significant clauses in financing agreements. Groups divided between
representatives of the Lender’s and Borrower’s side of a finance transaction. The students will then be asked to
negotiate directly in the course of the session and present the results to the class. Results evaluated at the
conclusion of the lesson. 
6.     Exercise on Going Public and Going Private Transactions (Petr Kuhn)
The students will be introduced to the joint hypothesis of efficient markets and CAPM and concepts of initial
(secondary) public offerings, rights offerings, stock exchange listing and disclosure requirements. Evaluation shall
be made at the conclusion of the lesson. 
Assignment prior to the Lesson: (i) students shall read texts relating to the subject and (ii) students (divided into
groups) shall prepare a presentation of selected issues.
7.     Financial Restructuring and Insolvency (Petr Kuhn)
The students will be introduced to the concepts of leverage and its impact on going concern value, various
restructuring techniques including formal reorganizations.
Assignment prior to the Lesson: (i) students shall read texts relating to the subject and (ii) students (divided into
groups) shall prepare a presentation of selected issues.
8.     Tax Structuring of the Transaction (Tomáš Hlaváček),
Introduction to the Czech tax system and the basic principles of international taxation; Demonstration of the
impacts of the tax aspects on business transactions and a real life case study.
Assignment for the next Class: TBD
9.     Negotiation (Theory, Practice and Lessons Learned from the Course)(Ivo Bárta)
Presentation of certain theoretical concepts and practical experience from negotiations of various transactions and
documents. Group discussion concerning the lessons learned from the course. Evaluation of the course and
concluding remarks.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3019
Název v jazyce výuky Mezinárodní mediální právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International media law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět poskytuje studentům základní přehled různých oblastí mediálního práva (periodika,
elektronická média, průnik osobnostních práv, autorského práva a mediálního práva), jakož i pochopení obsahu a
funkcí mnohostranných mezinárodních smluv, primárních a sekundárních právních aktů Evropské unie a jiných
právních předpisů a principů, které jsou relevantní pro tento interdisciplinární obor a které upravují vztahy mezi
veřejnoprávní a soukromoprávní regulací mediálního trhu a svobodou projevu. Dále poskytuje studentům základní
přehled různých oblastí mediálního práva (periodika, elektronická média, průnik osobnostních práv, autorského
práva a mediálního práva). Jednotlivé přednášky pojednávají o mezinárodních smlouvách a předpisech Evropské
unie upravujících tuto oblast a uvádí příklady právní úpravy v jednotlivých zemích Evropské unie. Jsou zaměřeny
na výklad základních právních předpisů upravujících oblast mediálního práva, zejména na vztah mezi
veřejnoprávní a soukromoprávní regulací mediálního trhu a svobodou projevu. Zvláštní pozornost je pak
věnována mediálním vztahům s mezinárodním prvkem, zejména pak určování rozhodného práva pro smluvní a
mimosmluvní závazkové vztahy či vztahy jiné. Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno
nadpoloviční účastí studenta na přednáškách. Absolvent předmětu by měl mít ke zkoušce znalosti v rozsahu
přednášené problematiky dle zkušebních otázek.
Sylabus

 
 
Mezinárodní mediální právo
 
Letní semestr akademického roku 2016/2017
 
(čtvrtek 10-12 hod., místnost č. 21)
 
 
2.3.  Úvod do problematiky mezinárodního mediálního práva.      – JUDr. Rozehnal, prof. Růžička
 
9.3.  Postavení tiskových a elektronických médií v mezinárodním mediálním právu.
                                                                                                                                   - JUDr. Rozehnal
 
16.3.  Státní a veřejnoprávní vysílatelé.                                                                    – JUDr. Rozehnal
 
23.3.  Regulační orgány mediálního trhu. Mezinárodněprávní regulace reklamy.    - JUDr. Rozehnal
 
30.3.  Nekalosoutěžní delikty v mezinárodním mediálním právu.                            - JUDr. Rozehnal
 
6.4.    Otázky ochrany osobnosti a dobrého jména právnických osob v mezinárodním mediálním právu.   - JUDr.
Rozehnal
 
13.4.  Právní úprava práva na odpověď a dodatečného sdělení v zemích Evropské unie.
                                                                                                                                   - JUDr. Rozehnal
 
20.4.  Otázky ochrany autorských práv v mezinárodním mediálním právu.            – JUDr. Rozehnal
 
27.4.  Řešení sporů v mezinárodním mediálním právu. Mezinárodní arbitráže týkající se médií.
                                                                                                                                  - JUDr. Rozehnal



 
4.5.  Mediální právo vybraných evropských zemí.                                                  - JUDr. Rozehnal
 
11.5. Závěrečná konzultace.                                                                                       - JUDr. Rozehnal
 
18.5. Zkouška – předtermín                                                                                      – JUDr. Rozehnal
 
 
 
 
 
 
Zkouškové otázky
 
1.      Periodická média
2.      Neperiodické publikace
3.      Pojem elektronických médií
4.      Povinnosti vysilatelů
5.      Provozovatelé vysílání s licencí
6.      Licence k provozování rozhlasového nebo televizního
7.      Provozovatelé vysílání ze zákona
8.      Poskytování audiovizuálních mediálních služeb po internetu
9.      Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
10.  Pojem ochrany osobnosti
11.  Právo na jméno
12.  Právo na podobu
13.  Právo na čest a důstojnost
14.  Právo na slovní projevy osobní povahy
15.  Právo na osobní soukromí
16.  Právní prostředky ochrany osobnosti
17.  Odpověď a dodatečné sdělení
18.  Pojem reklamy
19.  Základní povinnosti při šíření reklamy
20.  Klamavá reklama
21.  Srovnávací reklama
22.  Zvláštní povinnosti při šíření reklamy
23.  Dozor nad dodržováním předpisů o regulaci reklamy
24.  Pojem nekalé soutěže
25.  Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
26.  Pojem autorských práv
27.  Autorská osobnostní práva
28.  Autorská majetková práva
29.  Právní prostředky ochrany autorských práv
30.  Licenční smlouvy
Studijní opory

 
Seznam povinné a doporučené literatury:
Povinná:
1.   Rozehnal, A.. Mediální právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk 2015
 
Volitelná:
2.   Buton G. - Jirák, J.. Úvod do studia médií. Praha: Barrister &amp; Principal - studio. 2003.
3.   Kříž, J. - Holcová, I. - Korda, J. - Křesťanová, V.. Autorský zákon. Komentář a předpisy související. 2.
akt.vyd. Praha: Linde Praha, a.s.. 2005.
4.   Munková, J.. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. Praha: C.H.Beck. 2001.
5.   Rozehnal, A.. Mediální zákony - komentář. Praha: ASPI, a.s.. 2008.
6.   Winter, F.. Právo a reklama. Praha: Linde Praha, a.s.. 1996.
7.   Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Aleš Čeněk, Plzeň -
Brno 2015



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3020
Název v jazyce výuky Právní filozofie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Philosophy
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právní filozofie
povinně volitelný předmět ve 2. semestru 

Povinně volitelný předmět představuje historické směry právního myšlení v antice, středověku a raném novověku,
klasické školy právního pozitivismu, přirozenoprávní teorie a právně sociologické směry, dále moderní směry
právní realismu, diskursivní teorie, ekonomické analýzy práva a nonpozitivistické hodnotové jurisprudence.
Rozebírá též základní pojmy právněfilosofického myšlení, jako spravedlnost, suverenita či juristokracie.  

Zkouška: Písemná zkouška zahrnující 3 pojmy, 3 testové otázky a jednostránkovou esej na jedno ze dvou
nabídnutých témat (60 minut). Esej je chápána jako úvaha nad nastoleným problémem, která se opírá o poznatky
získané z přednášek a z nastudované literatury.
Sylabus

Program přednášek:

 

Právní filozofie (letní semestr, pondělí 8,15–10,00, místnost 300)

 

1.

Metodologické přístupy ve vývoji právního myšlení (Gerloch)

20. 2.

2.



Právní myšlení antiky a středověku (Maršálek)

27. 2.

3.
 

Právní myšlení novověku (Wintr)

6. 3.

4.

Právní pozitivismus a jeho kritici (Wintr)

13. 3.

5.
 

Nové směry v právním myšlení na přelomu 19. a 20. století (normativismus, sociologickoprávní směry) a jejich
vývoj (Maršálek)

20. 3.

6.
 

Právní realismus a kritická studia právní. Ekonomická analýza práva (Kühn)

27. 3.

7.

Nonpozitivistické myšlení druhé poloviny 20. století (Ondřejek)

3. 4.

8.



Diskursivní teorie právní argumentace (Kühn)

10. 4.

9.

Ústavní teorie 20. století (Kysela)

24. 4.

10.

Právo, zákon a spravedlnost – ústřední téma právní filosofie (Gerloch)

15. 5.

 
 
Podrobnější obsah jednotlivých přednášek:
 
1. Metodologické přístupy ve vývoji právního myšlení
1. Právní filozofie jako střet jusnaturalizmu a juspozitivismu?
2. Historický, sociologický, psychologický aj. přístup k právu – hereze v právním myšlení?
3. Čistá právní věda nebo synkreze přístupů k právu?
 
2. Právní myšlení antiky a středověku
Antická právní filozofie
Hlavní rysy a periodizace
Počátky myšlení o právu v Řecku (právní mytologie)
Předsókratovské období (od milétské školy k sofistům)
Doba velkých systémů (Sókratés, Platón a Aristotelés)
Období doznívání (epikureismus, stoicismus a skepticismus)
Římské myšlení o právu a římské právnictví
Středověká právní filozofie
Celková charakteristika, patristika a scholastika
Sv. Augustin; Sv. Tomáš Akvinský; Francisco Suarez
 
 
3. Právní myšlení novověku 
Thomas Hobbes jako předchůdce přirozenoprávní teorie (teorie společenské smlouvy) i právního pozitivismu
(právo z vůle suveréna)
Podstata přirozenoprávní teorie – dvojí právo; co je přirozené právo? Odlišení přirozeného práva a morálky
Podstata právního pozitivismu – vazba na stát a oddělení práva a morálky
Přirozenoprávní teorie 18. století, přirozenoprávní kodifikace a listiny práv
Pozitivistická exegeze přirozenoprávních kodifikací (Code civil, ABGB)
Německá historickoprávní škola a pojmová jurisprudence
 
4. Právní pozitivismus a jeho kritici 
Bentham a Austin aneb začátky britské analytické jurisprudence
Hartův Pojem práva jako hlavní dílo analytické jurisprudence 20. století (Hartova kritika Austina, právo jako
jednota primárních a sekundárních pravidel)
Fullerova Morálka práva, polemika s právním pozitivismem
Dworkinova kritika Harta, Dworkinova díla Když se práva berou vážně a Říše práva
 



5. Nové směry v právním myšlení na přelomu 19. a 20. století (normativismus, sociologickoprávní směry) a jejich
vývoj
Normativní právní teorie
Ideové zdroje a orientace normativismu (gnozeologické a metodologické nauky normativistů)
Vídeňská a brněnská škola normativismu (koncepce právní normy, výstavba právního řádu, mezinárodní právo,
tvorba, interpretace a aplikace práva v pojetí normativismu)
Kritici a epigoni normativismu
Sociologickoprávní směry
Sociologický přístup k právu
Vývoj sociologie práva
- období protosociologie práva (Montesquieu, Savigny, Jhering)
- zakladatelské období (Marx, Durkheim, Weber, Ehrlich)
- období současné sociologie práva: tradiční paradigma versus inovace a odklony (od sociologické jurisprudence
k postmodernismu)
 
6. Právní realismus a kritická studia právní. Ekonomická analýza práva
Konec 19. století a utváření teorií kritizujících tehdy vládnoucí pozitivismus a dogmatismus
Kritické směry v Evropě a jejich vliv na americký právní realismus
O. W. Holmes a zdroje amerického právního realismu (ústavní formalismus, kasuistický pozitivismus)
J. Frank, K. Llewellyn a vrchol amerického právního realismu
Skandinávský realismus
Kritická studia právní jako levicová kritika vládnoucí právní teorie v USA
Ekonomická analýza jako v současnosti nejvlivnější alternativní teorie práva
Zrod ekonomické analýzy v polovině 20. století
Ronald Coase a Coaseho teorém
Teorie transakčních nákladů a jejich význam pro právo
Současná ekonomická analýza práva: R. Posner a G. Becker
Ekonomická analýza práva v Evropě
Praktický význam ekonomické analýzy v právním myšlení
 
7. Nonpozitivistické myšlení druhé poloviny 20. století 
Renesance nonpozitivismu po 2. světové válce – Radbruchova formule, její aplikace a kritika
Robert Alexy jako představitel nonpozitivismu – nárok na správnost, Pojem a platnost práva, teorie justifikace
základních práv
Alexyho Teorie základních práv, vážící formule a její kritika
Princip proporcionality v teorii a praxi
 
 
 
8. Diskursivní teorie právní argumentace
J. Habermas, K. Günther a R. Alexy: dvojí směr diskursivní teorie
Alexyho teorie právní argumentace
Autoritativní a autoritářská koncepce právní argumentace
Teorie základních práv
Vliv diskursivní teorie mimo německou právní kulturu
 
9. Ústavní teorie 20. století
Velká Británie: vývojový oblouk od Home Rule po devoluci; právní a politická suverenita; měnící se kontext
suverenity parlamentu (od smíšené vlády k „čisté“ demokracii, evropská integrace, Human Rights Act 1998); od
ústavy historické po ústavu právní; ústavní konvence; role monarchie
Německo: ústavní teorie a ústavní dogmatika; ustavující moc: lid v ústavě a mimo ni; suverenita německého lidu
v Evropské unii; ústava a stát; učení o ústavách
USA: spor o interpretaci Ústavy; kritika expanze soudní moci (juristocracy); politický konstitucionalismus;
deliberativní teorie; ústavní heterarchie
 
10. Právo, zákon a spravedlnost – ústřední téma právní filosofie

Právo a hodnota spravedlnosti (formální -  právní jistota, materiální-substanciální spravedlnost). Spravedlivý
proces. Zákon, zákonnost a zákonná spravedlnost.
Aristotelovský dvojí výměr spravedlnosti

vyrovnávací (diortotická, korektivní)
rozdělovací (distributivní)

            Kritéria distribuce:
·         podle potřeb
·         podle zásluh



·         podle stavu
·         podle příležitosti
·         podle výkonu
·         všem stejně

Spravedlnost jako pevná a trvalá vůle přiznávat každému co mu právem náleží (suum cuique tribuere)
Z recentních koncepcí spravedlnosti: Hart, Rawls, Nozick, Hayek
Vztah právní a sociální rovnosti. Jhering: Právo má zmírňovat tendenci soudobé společnosti

           k nerovnosti lidí.

Právo a morálka. Právo jako minimum morálky? Přednost práva před dobrem. Radbruchova formule.
Recentní právo a otázka legality a legitimity

 
 
Základní literatura:
Sobek, T.: Právní myšlení. Kritika moralismu, Praha / Plzeň 2011 (kap. 4, 6 a 8–19)
Bröstl, A.: Frontisterion, Bratislava 2009 (kap. 3, 4, 7–12, 15, 17, 29, 31–41, 44, 45, 51–54, 62–66, 71–80)  
Hrdina, I. A.; Masopust, Z.: Chrestomatie ke studiu filosofie práva, Praha 2011 (kap. 1, 2, 4, 5, 9–11, 13.1, 15–21)
 
Rozšiřující literatura:
Adamová, K. – Křížkovský, L.: Dějiny myšlení o právu, Praha 2007
Alexy, R.: Pojem a platnosť práva, Bratislava 2009
Alexy, R.: Lidská důstojnost a princip proporcionality, Právník č. 11/2015
Beran, K.: Pojem osoby v právu, Praha 2012
Berdisová, L.; Káčer, M.; Colotka, P.: Právna filozofia dvadsiateho storočia, Praha 2016
Broulík, J.; Bartošek, J.: Ekonomický přístup k právu, Praha 2015
Colotka, P.; Káčer, M.; Berdisová, L.: Právna filozofia dvadsiateho storočia, Bratislava 2016
Dworkin, R.: Když se práva berou vážně, Praha 2001
Dworkin, R.: Ríša práva, Bratislava 2014
Epstein, R. A.: Právo, ekonomie a politika, Praha 2010
Fuller, L.: Morálka práva, Praha 1998
Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání, Plzeň 2013
Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň 2012
Hart, H. L. A.: Pojem práva, Praha 2004
Holländer, P.: Filosofie práva, 2. vydání, Plzeň 2012
Holländer, P.: Pojmy v Sizyfovej krošni. Bratislava 2015
Jhering, R.: Boj o právo, Plzeň 2009
Kelsen, H.: O státu, právu a demokracii. Výběr prací z let 1914–1938, Praha 2015
Krsková, A.: Stát a právo v evropském myšlení, Praha 2005
Kubů, L. a kol.: Dějiny právní filozofie, Olomouc 2003
Kühn, Z.: Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha 2002
Kühn, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin
postkomunistické právní krize, Praha 2005
Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie, Praha 2014
Machalová, T.: Úvod do právní filozofie, I. díl, Brno 2001
Maršálek, P.: Právo a společnost, Praha 2008
Maršálek, P.: Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami a její metodologie, in: Malý, K.; Soukup, L.
(eds.): Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě,
Praha 2010, str. 61-79.
Maršálek, P.: Teorie státu a práva v kontextu proměn právního myšlení v českých zemích 1948-1989.
Právněhistorické studie, sv. 39, Praha 2007, str. 289-308.
Maršálek, P.: Přirozenoprávní aspekty Všeobecného občanského zákoníku. In: Dvořák, J.; Malý, K. a kol.: 200 let
Všeobecného občanského zákoníku. Praha 2011, str. 294-300.
Masopust, Z. (ed.): Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu, Praha 2011
Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012
Přibáň, J.: Sociologie práva, Praha 1996
Přibáň, J.: Suverenita, právo a legitimita, Praha 1997
Přibáň, J.; Holländer, P. et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii, Praha 2011
Přibáň, J.; Bělohradský, V. et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky?, Praha 2015
Radbruch, G.: O napětí mezi účely práva, Praha 2012
Rázková, R.: Dějiny právní filozofie, 2. vydání, Brno 1999
Sandel, M.: Spravedlnost: Co je správné dělat, Praha 2015
Schmitt, C.: Pojem politična, Brno / Praha 2007
Sobek, T.: Argumenty teorie práva, Plzeň 2008
Sobek, T.: Nemorální právo, Plzeň 2010
Sobek, T.: Právní rozum a morální cit: Hodnotové základy právního myšlení, Praha 2016



Šejvl, M.: Idea právního státu v dějinách filozofie, Plzeň 2014
Škop, M.: Právo, jazyk a příběh, Praha 2013
Tomsa, B.: Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii, Bratislava 1923
Tomsa, B.: Kapitoly z dějin filosofie práva a státu, Praha 2005
Večeřa, M. – Urbanová, M.: Sociologie práva, Plzeň 2006
Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Praha 2013
 
Jednotlivé tituly budou komentovány v přednáškách. V přednáškách budou též doporučeny některé tituly
cizojazyčné.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Bröstl, AFrontisterion1Bratislava,2009, kap.3, 4, 7-12, 15, 17, 29, 31-4144, 45, 51-54, 62-66, 71-801
Hrdina, I. A.; Masopust, ZChrestomatie ke studiu filosofie práva1Praha, 2011,kap. 1, 2, 4, 5, 9-11, 13.1, 15-211
Sobek, TPrávní myšlení. Kritika moralismu1Praha2011kap. 4, 6 a 8-191
Adamová, K. - Křížkovský, LDějiny myšlení o právu1Praha20072
Alexy, RPojem a platnosť práva1Bratislava20092
Beran, KPojem osoby v právu1Praha20122
Dworkin, RKdyž se práva berou vážně1Praha20012
Epstein, R. A.Právo, ekonomie a politika1Praha20102
Fuller, LMorálka práva1Praha19982
Gerloch, ATeorie práva16. vydPlzeň20132
Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.)Metodologie interpretace práva a právní jistota1Plzeň20122
Hart, H. L. APojem práva1Praha20042
Holländer, PFilosofie práva1Plzeň20062
Jhering, RBoj o právo1Plzeň20092
Krsková, AStát a právo v evropském myšlení1Praha20052
Kubů, L. a kolDějiny právní filozofie1Olomouc20032
Kühn, ZAplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře1Praha20022
Kühn, ZAplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin
postkomunisti1Praha20052
Kysela, JÚstava jako průsečík práva a politiky. Příspěvek k ústavní teorii1Praha20142
Machalová, TÚvod do právní filozofie, I. díl1Brno20012
Maršálek, PPrávo a společnost1Praha20082
Maršálek, PČeská právní věda mezi dvěma světovými válkami... in:Malý, K.; Soukup, L.(eds.): Československé
1Praha201061-792
Maršálek, P.Právněhistorické studie, sv. 3922007Teorie státu a práva v kontextu proměn právního myšlení v
českých zemích 1948-1989289-3082
Maršálek, P.: Přirozenopr. aspekty Všeobecného občanského zákoníku.In:Dvořák, J.; Malý, K. a kol.: 200 let
ABGB1Praha2011294-3002
Masopust, Z. (ed.)Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu1Praha20112
Přibáň, JSociologie práva1Praha19962
Přibáň, JSuverenita, právo a legitimita1Praha19972
Radbruch, GO napětí mezi účely práva1Praha20122
Rázková, RDějiny právní filozofie, 2. vydání1Brno19992
Schmitt, CPojem politična1Brno/Praha20072
Sobek, TArgumenty teorie práva1Plzeň20082
Sobek, TNemorální právo1Plzeň20102
Škop, MPrávo, jazyk a příběh1Praha20132
Tomsa, BIdea spravedlnosti a práva v řecké filosofii1Bratislava19232
Tomsa, BKapitoly z dějin filosofie práva a státu1Praha20052
Večeřa, M. - Urbanová, MSociologie práva1Plzeň20062
Wintr, J.Metody a zásady interpretace práva1Praha201322



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3021
Název v jazyce výuky Právo mezinárodních organizací
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Law of International Organizations
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Milan Beránek
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět je zaměřen na prohloubení znalostí teorie a praxe fungování mezinárodních orgánů a
mezinárodních organizací. Navazuje na povinné pensum výuky o právu mezinárodních organizací v rámci obecné
i zvláštní části základního kursu mezinárodního práva veřejného. Právo mezinárodních organizací je jedním ze
svébytných pododvětví mezinárodního práva. Jako takové je proto také jako PVP ve specializované výuce
traktováno ve dvou základních částech -v části obecné a části zvláštní. Odpovídá to i metodě postupu, nutně
zvolené z hlediska šíře matérie, její uchopitelnosti a optimálně vyhovující pedagogické sdělitelnosti, od obecného
ke zvláštnímu, od zobecněných tezí, modelů a zkušeností ke zdůvodněným specifickým řešením a potřebným a
obhajitelným výjimkám v konkrétních historických, politických, ekonomických a ryze odborných či technických
situacích a případech, pokud jde o právní či mimoprávní nástroje regulace činnosti mezinárodních organizací v
nejrozmanitějších oblastech jejich působnosti.
Základní akademické znalosti studentů o definicích, klasifikaci, historii, vývoji a funkcích mezinárodních orgánů
a organizací jsou v rámci obecné části dále formovány na základě praktických příkladů s cílem dosáhnout
pochopení možností a limitů využití těchto orgánů a organizací a jejich mechanismů jako nástrojů mezinárodní
spolupráce v kontextu jejich právního postavení, svěřených pravomocí a kompetencí, plnění očekávaných funkcí,
jakož i jejich dílčí i celkové role v globálním systému mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky.
Nezbytným předpokladem získání hlubších znalostí, vhledu a spolehlivé orientace v dané problematice je
samozřejmě především též seznámení se s principy právního základu, odpovědnosti, vnitřní struktury a
institucionální výstavby mezinárodních organizací, metodami formování jejich vůle, s mechanismy a procedurami
jejich rozhodování, s nástroji implementace jejich rozhodnutí, s prostředky kontroly, jež mají k dispozici směrem
navenek i dovnitř, s jejich normotvornou činností, jakož i s vytvářením a využíváním jejich operativních kapacit a
schopností. V odpovídající míře je třeba v rámci tohoto předmětu věnovat pozornost i dalším důležitým aspektům
spojeným s fungováním mezinárodních organizací jako jsou výsady a imunity, problematika personálu, sídla,
udržování vztahů se státy apod.
V rámci zvláštní části vyučovaného předmětu je velký důraz kladen především na podrobnější zvládnutí
problematiky Organizace spojených národů a systému OSN v širším slova smyslu, jakožto prominentního základu
a hlavního centra pro utváření, posilování a posouvání všestranné mezinárodní spolupráce států v současném
globálním světě směrem kupředu a pro koordinaci společné reakce na životně důležité výzvy, jimž musí čelit
mezinárodní společenství jako celek. Seznámení se s jednotlivými mezinárodními odbornými organizacemi OSN
v oblasti finanční, v oblasti dopravy a spojů, zemědělství, průmyslu, obchodu, cestovního ruchu, životního
prostředí, jakož i sociálního rozvoje a s hlavními programy a fondy OSN slouží a je pojímáno zároveň i jako
doklad podrobněji osvědčující v praxi, a to jak již dříve vyložený společný teoretický základ, tak i specifičnost
utváření formy a vlastního svébytného fungování konkrétních mezinárodních organizací.
Následující a navazující blok zvláštní části je výběrem dalších mezinárodních organizací, jichž je ČR členem a
které mají pro ni mimořádný bezpečnostní či strategický význam. Patří k nim zejména Organizace
Severoatlantické smlouvy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropská unie, Rada Evropy a
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Poslední blok výkladu zvláštní části pak tvoří výběr nejdůležitějších mezinárodních organizací působících v
Africe, Asii a Americe. Jeho cílem je doplnit celkový obraz o potřebě států všech kontinentů využívat masívně
mezinárodních organizací jako užitečného a v jistém smyslu dnes již pro ně i nezastupitelného nástroje vzájemné
spolupráce na multilaterální mezinárodní scéně. Potřebná orientace v nejdůležitějších z nich se zde soustředí
jednak na historický a politický kontext jejich vzniku a vývoje, na jejich současné fungování a význam, jakož i na
jejich právní a institucionální základ, popř. zvláštnosti.
V samotném závěru je předestřen i komentovaný přehled o členství ČR v dalších mezinárodních organizacích a
celkový pohled na působení v nich a na jejich využití. 



Sylabus

1)      Úvod - historie, význam MO a současné trendy v jejich vývoji. Mezinárodní orgány. Mezinárodní
organizace. Pojmy, třídění. Právo mezinárodních organizací, jeho předmět a prameny.   
2)      Mezinárodněprávní subjektivita MO a její projevy (pravomoc, kompetence, odpovědnost, jurisdikční a
správní způsobilost,…). Právní základ MO.  
3)      Členství v MO. Struktura MO. Akty MO a jejich charakter a právní síla. Formování společné vůle a
přijímání usnesení v rámci MO.  
4)      Ius legationis. Sídla MO a vztahy s hostitelskými zeměmi. Výsady a imunity. Postavení personálu MO.
Funkce MO - normotvorné, kontrolní, operativní.  
5)      Historické a moderní formy MO. Společnost národů, její přínos a slabiny. OSN - historie, vznik, členství,
Charta, její vývoj a základní poslání a principy OSN. Valné shromáždění a jeho pomocné orgány.   
6)      Rada bezpečnosti a bezpečnostní systém Charty OSN. Hospodářská a sociální rada OSN. Hospodářská,
sociální a kulturní spolupráce a navazující struktury a jejich opora v Chartě OSN. Poručenská rada a role OSN
v procesu dekolonizace. Mezinárodní soudní dvůr. Sekretariát a generální tajemník. Problematika revize Charty
OSN.   
7)      Mezinárodní odborné organizace OSN I (v oblasti finanční - IMF,skupina WB, v oblasti dopravy a spojů -
UPU,ITU,ICAO,IMO, v oblasti sociálního rozvoje - UNESCO,ILO,WHO,WIPO)   
8)      Mezinárodní odborné organizace OSN II (v oblasti zemědělství, průmyslu, obchodu, cestovního ruchu a
životního prostředí - FAO, IFAD, UNIDO, WTO, UNWTO,WMO, v oblasti jaderné a chemické bezpečnosti -
IAEA,CTBTO,OPCW). Programy, fondy a další pomocné orgány OSN působící ve specifických rozsáhlých
oblastech spolupráce (UNEP,UNICEF,UNCTAD,UNDP,UNHCR,UNU, WPF,UNFPA,UNAIDS…).  
9)      Mezinárodní organizace v oblasti hospodářství a obchodu -  OECD a WTO. Evropská scéna nejdůležitějších
mezinárodních organizací: NATO. OBSE.  
10)    Evropská unie. Rada Evropy. (ESA,EBRD,SEI,VIF,Severská rada…). 
11)   Mezinárodní organizace na africkém kontinentu: Africká unie, Liga arabských států, (ECOWAS…). Asijské
mezinárodní organizace: LAS, OIC, GCC, ASEAN, Euroasijský svaz.  Mezinárodní organizace na americkém
kontinentu: OAS, Mercosur,CARICOM, Andský pakt, NAFTA. Ostatní důležité organizace, jejichž členem je
ČR. 
Studijní opory

Právo mezinárodních organizací   -  literatura
-          Abi-Saab,G. (ed.), The Concept of International Organizations, Paris 1981
-          Archer,C., Organizing Europe,2nd rev.ed., London 1994
-          Archer,C., International Organizations,3rd ed., Routledge, London and New York, 2001
-          Bastid,P. , Droit international public.Le droit des organisations internationales I-II, Paris, 1970
-          Bowett,D.W., The Law of International Institutions, London, 1970
-          Cot,J.P.,Pellet,A.E. (eds.), La Charte des Nations Unies,Paris 1991
-          Dupuy,R.J., A Handbook on International Organizations/Manuel sur les organisations internationales,
Dordrecht 1988
-          Fekl, W.J., Jordan, R.S., International Organizations: A Comparative Approach,3rd ed.,  Praeger, 1994
-          Goodspeed,S.S., The Nature and Functions of the International Organization,New York, 1967
-          Kaufmann,J., United Nations Decision Making, Sijthoff +Noordhoff, 1980
-          Kaufmann,J.,Schrijver,N., Changing Global Needs: Expanding Roles for the United Nations System, 
ACUNS,1990
-          Klabbers,J., An Introduction to International Institutional Law,2nd ed.,Cambridge,2009
-          Klepacki,Z. , Encyklopedia organizacji miedzynarodowych,Varšava, 1975
-          Kocot,K., Organizacje miedzynarodowe, Wroclaw, 1971
-          Luard.E.E., The Evolution of International Organizations, London, 1966
-          Morawiecki,W., Organizacje miedzynarodowe,2.vyd., Varšava, 1965
-          Morawiecki,W., Funkcje organizacji miedzynarodowej, Varšava,1971
-          Morozov,G.I., Meždunarodnyje organizacii, Moskva ,1974
-          Potočný,M. , Mezinárodní organizace, 2.vyd., Praha 1980
-          Potočný,M., Šibajeva,E.A., Právo mezinárodních organizací, Praha,1984
-          Potočný, M., Ondřej,J., Vybrané dokumenty ke studiu práva mezinárodních organizací, Praha 1993
-          Ruzié,D., Organisations internationales, Paris, 1971
-          Sands,Ph.,Klein,P., Bowett´s Law of International Institutions, 5th ed.,Sweet +Maxwell, London 2001
-          Seidl-Hohenveldern,I., Das Recht der internationalen Organizationen einschliesslich der supranationalen
Gemeinschaften, Koeln,1971
-          Schermers,H.G., International Institutional Law, vol. I-III, Leyden ,1972-74
-          Schermers, H.G. , Blokker, N.M.,International Institutional Law,3rd ed., Martinus Nijhoff, 1995
-          Simma,B. (ed.), The Charter of the United Nations: a Commentary, Oxford, 1994
-          Šibajeva,E.A., Pravovoj status mežpravitelstvennych organizacij,Moskva,1972
-          Tharp,P., Regional International Organizations, New York ,1971
-          White,N.D., The Law of International Organizations, Manchester University Press, 1996
-          Yearbook of the United Nations , Kluiwer
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3022
Název v jazyce výuky Právo životního prostředí Evropské unie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce EU Environmental Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Prerekvizity Evropské právo II (HP1323)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Vývoj práva životního prostředí v evropském unijním právu a jeho zakotvení po Lisabonské smlouvě ve Smlouvě
o fungování EU. Environmentální politika EU a princip integrace. Prameny práva životního prostředí v unijním
právu. Hlavní principy práva životního prostředí EU. Institucionální zajištění ochrany životního prostředí.
Legislativní proces. Vynucování práva, infringement procedure. Právní odpovědnost (trestněprávní odpovědnost v
ochraně životního prostředí a odpovědnost za škody na životním prostředí). Právo na informace a přístup
veřejnosti do řízení o ochraně životního prostředí. EIA, SEA, IPPC. Složková právní úprava (ovzduší, voda,
příroda).Ochrana před zvláštními zdroji ohrožení (odpady, chemické látky, systém REACH, GMO, hluk). 
Požadavky ke zkoušce

ZKOUŠKOVÉ OKRUHY:
1. Předmět, význam a postavení práva životního prostředí v právu EU včetně vztahu k politikám EU a základním
svobodám,2. Vývoj práva ŽP v ES a EU, Akční programy3. Ekologická politika EU4. Členství ČR v EU z
hlediska práva ŽP5. Cíle, základní principy a podmínky ochrany ŽP v právu EU6. Prameny práva ŽP, legislativní
proces7. Vynucování práva, význam judikatury SD EU8. Instituce EU v oblasti ŽP9. Subjekty v oblasti práva
ŽP10. Nástroje ochrany ŽP11. Primární prameny práva z hlediska ŽP12. Přístup veřejnosti do řízení o ŽP13. EIA,
SEA14. Ochrana přírody a krajiny podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích15. Obchodování s
ohroženými druhy živočichů a rostlin16. Posuzování vlivů na soustavu NATURA 200017. Nakládání s odpady18.
Nakládání s vybranými výrobky
Sylabus

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EVROPSKÉ UNIEZimní semestr - akademický rok 2016/2017
Výběrový předmět pro 5. , 7. a 9.semestr: přednášky úterý 16.00 – 18,00, místnost č. 100
Garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc., JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra práva životního prostředí
Vyučující a zkoušející: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, PhD., JUDr. Michal
Sobotka, PhD., JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. (náměstek ministra zahraničních věcí), JUDr. Petra
Humlíčková, Ph.D.
Oborové zařazení: právo životního prostředí, unijní právo
Forma zakončení předmětu: ústní zkouška
ROZPIS PŘEDNÁŠEK:
1. Prameny práva ŽP, instituce, nástroje ochrany, legislativní proces, vynucování práva, význam judikatury SD
EU– 11.10. 2016, JUDr. Smolek2. Ekologická politika EU a její postavení ve vztahu k ostatním unijním
politikám. Význam, principy a postavení práva EU jako nástroje ekologické politiky – 18. 10. 2016,Prof.
Damohorský3. Judikatura SDEU k aktivní žalobní legitimaci NNO – 25.10.2016, JUDr. Humlíčková4. Judikatura
SDEU k posuzování vlivů na životní prostředí I – 1.11. 2016, JUDr. Humlíčková5. Judikatura SDEU k
posuzování vlivů na životní prostředí II – 8.11. 2016, JUDr. Humlíčková6. Právní úprava odpadového
hospodářství: nakládání s odpady – 15.11.2016, JUDr. Sobotka7. Právní úprava odpadového hospodářství:
nakládání s vybranými výrobky a odpady – 22.11. 2016, JUDr. Sobotka8. Právní úprava ochrany přírody a
biodiverzity – 29.11. 2016, Doc. Stejskal9. Posuzování vlivů na soustavu NATURA 2000 – 6.12. 2016, Doc.
Stejskal10. Právní úprava regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy a regulace invazních organismů –
13.12. 2016, Doc. Stejskal
ZMĚNA PŘEDNÁŠEJÍCÍHO JE VYHRAZENA
ZKOUŠKOVÉ OKRUHY:
1. Předmět, význam a postavení práva životního prostředí v právu EU včetně vztahu k politikám EU a základním
svobodám,2. Vývoj práva ŽP v ES a EU, Akční programy3. Ekologická politika EU4. Členství ČR v EU z
hlediska práva ŽP5. Cíle, základní principy a podmínky ochrany ŽP v právu EU6. Prameny práva ŽP, legislativní



proces7. Vynucování práva, význam judikatury SD EU8. Instituce EU v oblasti ŽP9. Subjekty v oblasti práva
ŽP10. Nástroje ochrany ŽP11. Primární prameny práva z hlediska ŽP12. Přístup veřejnosti do řízení o ŽP13. EIA,
SEA14. Ochrana přírody a krajiny podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích15. Obchodování s
ohroženými druhy živočichů a rostlin16. Posuzování vlivů na soustavu NATURA 200017. Nakládání s odpady18.
Nakládání s vybranými výrobky
 
LITERATURA K PŘEDMĚTU:
Povinná:
Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H.Beck Praha 2010Jans, J.H. – Vedder, H.H.B.:
European Environmental Law: after Lisbon. 4. Vydání, Europa Law Publishing, Groningen 2011
Doporučená:
Tichý, L. - Arnold, R. - Zemánek,J, - Král,R.: Evropské právo. 4. vydání, C.H.Beck Praha 2010Kružíková
E.,Adamová, E., Komárek, J.: Právo životního prostředí ES - praktický průvodce. Nakladatelství Linde Praha
2003.Smolek, M., Tichá, T.: Prameny práva životního prostředí. 1.-3.díl. IFEC Praha 2002 (jen úvodní
předmluvy).Stejskal,V. : Úvod do právní úpravy ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Linde Praha,
2006.Smolek,M. : Prosazování práva životního prostředí. AUCI č.1/2005SAGIT: Úplné znění 2012 – Evropské
právo po Lisabonské smlouvě – základní dokumentyOBSAH, POSTAVENÍ A CÍL PŘEDMĚTU:Právo životního
prostředí je v Evropské unii považováno za samostatný právní obor. V současné době je nejen velmi rozsáhlým
souborem environmentálních norem, ale také nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím národní legislativu v oblasti
práva životního prostředí v členských státech. Lze se dokonce setkat s diskusemi na téma, zda má v současné
době národní zákonodárce ještě vůbec prostor pro formulování vlastních norem práva životního prostředí či zda se
tvorba environmentálního práva v členských zemích prakticky zúžila na transpozici komunitárního práva. V
souvislosti s tím se objevuje celá řada problémů. Z tohoto důvodu je potřeba při studiu práva životního prostředí
věnovat právu životního prostředí v EU náležitou pozornost, protože bez znalostí těchto souvislostí lze jen stěží
pochopit národní legislativu v této oblasti. Je nezbytně nutné, aby studenti právnické fakulty získali maximum
informací a osvojili si znalosti v oboru, který je součástí platného právního řádu ČR. Výběrový předmět právo
životního prostředí v EU (5. 7. a 9.semestr) doplňuje předmět právo životního prostředí (8 a 9. semestr) a
umožňuje studentům PF prohloubit si znalosti z oboru právo životního prostředí. Výuka bude probíhat srovnávací
metodou a zařazena bude i evropská soudní judikatura.
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3023
Název v jazyce výuky Psychologie pro právníky
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Psychology for lawyers
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Jedná se o povinně volitelný předmět, jehož náplní je seznámení se se základy obecné psychologie, s
nejdůležitějšími psychologickými školami, směry, metodami a s některými významnými postavami dějin i
současnosti oboru. Největší důraz je kladen na psychologii osobnosti (struktura a dynamika), jejíž poznatky jsou
využívány ve forenzní psychologii, v kriminalistice atd. „Věda zvaná psychologie“ je také nahlížena v rámci
širšího, filosofického a zejména právnického kontextu (problematika odpovědnosti, svobodné vůle atd.).  

Zkouška je písemná.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je písemná, bližší informace na přednáškách a v konzultačních hodinách.
 
Otázky ke zkoušce:
1)     Různá pojetí psychologie, psychologické směry a disciplíny; využití a zneužití psychologie
2)     Osobnost z hlediska psychologie (vymezení pojmu, eklekticismus G. Allporta)
3)     Geneze osobnosti (genetické, sociální a kulturní faktory, typy výchovy atd.)
4)     Struktura osobnosti (základní vlastnosti, ego, proprium atd.)
5)     Dynamika osobnosti (stabilizační a egodefenzivní mechanismy)
6)     Sebepojetí
7)     Základní psychologické typologie
8)     Postoje (stereotypy, předsudky)
9)     Motivy
10)  Výslechové chyby
11)  Wundtova experimentální psychologie a Pavlovovy pokusy
12)  Behaviorismus; základní paradigma a pedagogický optimismus – J. B. Watson
13)  Neobehaviorismus – P. C. Tolman, S-O-R
14)  Klasická psychoanalýza – S. Freud
15)  Neopsychoanalýza – K. Horneyová, E. Fromm
16)  Logoterapie – V. E. Frankl
17)  Individuální psychologie a otázka životních cílů – A. Adler
18)  Hlubinná psychologie – C. G. Jung
19)  Tvarová, kognitivní a humanistická psychologie
20)  Základní psychologické typologie – E. Kretschmer, C. G. Jung, E. Fromm
21)  Psychologie a filosofie
22)  Psychologie a náboženství
23)  Hédonismus, vůle a charakter
24)  Problematika svobodné vůle
25)  Forenzní psychologie (vývoj, vztah psychologie a práva, polygraf atd.)
26)  Vývoj osobnosti podle K. Horneyové
27)  Maslowova teorie potřeb
28)  Experimenty J. B. Watsona a „park pro krysy“ B. Alexandra
29)  Pocit sounáležitosti a pocit méněcennosti
30)  Lombrosova teorie rozeného zločince



Sylabus

Orientačně přednášená témata:
1)  Různá pojetí předmětu psychologie, psychologické směry a disciplíny, systém a metody oboru; využití
psychologie (odborná pomoc pacientům a klientům, aplikované psychologické disciplíny, zejména ty, jež mají
úzkou vazbu na právo - forenzní, policejní psychologie); zneužití psychologie (reklama, eugenika - testování
imigrantů v USA počátkem 20. století, rasismus).
2)  Psychologie jako součást širšího, filosofického nebo teologického konceptu, filosofické a náboženské názory
na fungování duševna - křesťanství, buddhismus, konfucianismus, taoismus, řecká filosofie a medicína; anglický
empirismus a asocianismus (Locke); lidská přirozenost a právo, teorie T. Hobbese a J. J. Rousseaua
 3)  Pozitivistický duch 19. století, psychologie jako jedna z přírodních věd, experimentální psychologie W.
Wundta; Pavlovovy pokusy a vznik behaviorismu, neobehaviorismus; experimenty J. B. Watsona a "park pro
krysy" B. Alexandra.  
4)  Cesta do hlubin nevědomí - S. Freud a klasická psychoanalýza, freudovský determinismus a pansexualismus,
sublimace a vytěsnění, oidipovský komplex; dědičnost a polehčující okolnosti.
5) Individuální psychologie A. Adlera, pocit sounáležitosti a pocit méněcennosti; mocenský komplex; psychika
neurotika a psychika zločince; teleologický aspekt Adlerovy psychologie; problém životních cílů, samoty a
autenticity
6)  C. G. Jung a jeho archetypální psychologie; osobní a kolektivní nevědomí, archetyp stínu a individuace; V. E.
Frankl a logoterapie; neopsychoanalýza (K. Horneyová a pocit bezpečí, E. Fromm a únikové mechanismy, I.
Berlin a otázka svobody)
7)  Psychologie osobnosti, teorie osobnosti G. Allporta; její geneze, vznik a vývoj vědomí já, utváření osobnosti,
její biologická a sociokulturní determinace, sebepojetí; koncepce K. Horneyové
8)  Struktura a dynamika osobnosti; psychické vlastnosti osobnosti, temperament, schopnosti, potřeba jako
základní forma motivu, Maslowova teorie potřeb; stabilizační a egodefenzivní mechanismy
9) Základní psychologické typologie (Kretschmer, Jung, Fromm), vrstvy osobnosti, Allportovo proprium, ego a
osobnost;  hédonismus, vůle a charakter
10) Člověk a svobodná vůle; spor Erasma Rotterdamského a M. Luthera ve světle moderní vědy; psychologie a
právo; W. James
11)  Forenzní psychologie a její témata; Lombrosova teorie "rozeného zločince" a její kritika; psychologie
výslechu, interpersonální percepce ve výslechové situaci a vědomá kontrola jejích produktů, význam empatie a
sebepoznání, verbální a nonverbální komunikace; polygraf
12) Lidská agresivita, její příčiny, formy a projevy; K. Lorenz, S. Freud a E. Fromm 
13)  Charakteristika a funkce paměti, zapamatování a zapomínání; psychologie výpovědi a zkoumání její
věrohodnosti; klamné vzpomínky a vzpomínkové mezery; E. Loftusová, její experimenty s pamětí a znalecké
posudky
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kosek, JVěda to je určitě, ale o čem?: kapitoly z psychologie1BasetPraha20031
Slater, LPandořina skříňka: nejvýznamnější psychologické experimenty dvacátého století1ArgoPraha20081
K doporučené literatuře vizte přiložený soubor12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3024
Název v jazyce výuky Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Contractual Freedom and the Protection of Persons (Flexicurity) in Employment
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Sylabus

Podrobný rozpis tématických okruhů přednášek z daného předmětu je k dispozici v dokumentech katedry.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3026
Název v jazyce výuky Sociologie pro právníky
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Sociology for Lawyers
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Je-li hlavním předmětem výuky na právnické fakultě "právo", zdá se být logické, že její studenti (neřku-li
absolventi) vědí, co je to "právo". Vysvětlit, co to ve skutečnosti "právo" je, se ovšem ukazuje o poznání
obtížnější, než se zprvu může zdát. Není ostatně úplně jasné ani to, kde máme právo hledat. Máme ho hledat
především v tlustých zákonících či v ještě tlustších komentářích k těmto zákoníkům? Nebo je právo třeba hledat
spíš v rozsudcích soudů, které právo vykládají, a spisech akademiků, kteří o právu píší? Nebo je třeba spíš vyrazit
hledat právo mezi obyčejné lidi a sledovat, jak právu rozumí oni? A jak ovlivňuje naše vnímání práva doba, ve
které žijeme?

Předmět Sociologie pro právníky se pokusí na některé z těchto otázek odpovědět tím, že seznámí studenty s
vybranými tématy soudobé sociologie. Poukáže na širší souvislosti právní problematiky v kontextu sociologické
reflexe procesu změn v současné společnosti, působení práva ve společnosti, právního vědomí apod. Protože se
nejedná o středoškolsky pojatou výuku základů sociologie, očekává se od studentů základní obeznámenost s
pojmy jako je sociální skupina, sociální stratifikace atd. 

Zkouška z předmětu je písemná. K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky ke zkoušce".
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je písemná "open-book exam". Je tedy možné si na ni přinést jakékoli materiály (knihy, poznámky z
přednášek, výpisky...), nikoli ovšem elektronická zařízení. Během zkoušky bude třeba písemně (a to v ruce, nikoli
na počítači) vypracovat odpovědi na 3 položené otázky, které budou vycházet z odpřednášené látky.
Odpovědi budou posuzovány podle následujících kritérií:
1) Schopnost argumentovat. Vaše odpovědi nemají být ničím nepodložené "pocitové" úvahy, ale úvahy stojící na
pádných, věrohodných a pokud možno i podložených argumentech, tedy náležitě odargumentované. Jednotlivé
vaše argumenty by si neměly protiřečit.
2) Stylistická a jazyková úroveň. Váš text by měl být čitelný, bez gramatických chyb a stylově čistý.
3) Schopnost pracovat s vhodnými příklady a literaturou. Vaše odpovědi by neměly zůstat pouze v obecné
rovině, ale měly by obecné úvahy vhodně dokládat na konkrétních příkladech (ať už vlastních či příkladech
z literatury) a zasazovat do kontextu odkazem na relevantní odbornou literaturu.
 
Časový limit na celou zkoušku je 120 minut.
Sylabus

Sociologie pro právníky patří na právnické fakultě mezi povinně volitelné předměty, které nejsou ryze právnické,
ale zařazují právo do patřičného společenského a vědního kontextu. Podobnou roli ostatně na zdejší fakultě
zaujímá politologie, sociální psychologie nebo třeba teorie národního hospodářství.
Orientační seznam přednášených témat (jejich pořadí se může ještě měnit):
Seznam přednášených témat:
1.    Proč se právníkům vyplatí znát poznatky sociologie práva? Základní vymezení sociologie práva, představení
jejích hlavních postav a ústředních témat. Stručné nahlédnutí do historie sociologie práva. Představení
přednášejících kurzu a příběhu, který budou společnými silami skládat. A jistě se dostaneme i na informace o
zakončení kurzu. JUDr. Michal Urban, Ph.D. – 1.3.
2.    Globalizace a její důsledky pro tvorbu a aplikaci práva: Ekonomická a civilizační globalizace - Spontánní
změny v právu - Internacionalizace, supranacionalizace a vznik nadstátního práva - Lidská práva v době
globalizace - Právní pluralismus - Spravedlnost a demokracie v době globalizace. Mgr. Petr Agha, Ph.D. – 8.3.
Beck, U.: Co je to globalizace? Omyly a odpovědi
Bauman, Zygmunt. Tekutá modernost. 2002



Beck, U. : Riziková společnost 2004
3.    Jakou roli sehrávají média v dnešním světě? Média, kultura a reprezentace - Role médií v politice a veřejné
sféře — Média a demokracie - Regulace médií v. mediální svoboda - Veřejný prostor a kyberprostor. Mgr. Petr
Agha, Ph.D. – 15.3.
McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace
Jürgen Habermas : Strukturální přeměna veřejnosti 2000
4.    Multikulturalismus, politiky integrace a multikulturní společnosti Evropy: Universalismus v. partikularismus
-  Multikulturalismus a trans-kulturní komunikace - Migrace a uprchlická vlna - Pluralitní společnost -
Sekularismus - Identita v kontextu globalizace - Normativní systémy a jejich význam pro lidské jednání –
Subkultury – Deviace - Anomie. Mgr. Petr Agha, Ph.D. – 22.3.
Barša, Pavel. 1999. Politická teorie multikulturalismu
Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti. Praha, Dokořán
2005
5.    Krize demokracie a protestní hnutí: Fakticita a normativita v právu - Politická aktivizace veřejného prostoru -
Okupační hnutí - Nová sociální hnutí - Radikální demokracie. Mgr. Petr Agha, Ph.D.
Keller, Jan  2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti.
Bělohradský, Václav. 2009. Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby.
6.    Moderní racionalita a efektivita působení práva ve společnosti. V čem moderní racionalita společnosti
prospívá a v čem škodí? Jak zajistit, aby právo ve společnosti způsobovalo ty důsledky, které jeho tvůrci
zamýšlejí? Jak jinak disciplinovat společnost (poznatky behaviorální ekonomie a sociální psychologie). JUDr.
Michal Urban, Ph.D. – 5.4.
Bauman: Modernita a holocaust
7.    Téma i přednášející v jednání – 12.4.
8.    Kde hledat naději v dnešním světě? Důvěra jako tmel společnosti. Sociální kapitál a demokratické instituce a
jejich význam pro fungování společnosti. Elity a jejich role v současné společnosti.JUDr. Michal Urban, Ph.D. –
19.4.
9.    Legitimita. Přednáška prof. J. Přibáně, právního sociologa a filosofa, působící od roku 200 1 na Cardiff Law
School ve Walesu – 26.4.
10.  Pět „sociologických“ kroků k lepší seminární či diplomové práci. Jak do ní smysluplně zapracovat
sociologická data? Kde je hledat, jak se k nim dostat, jak je co nejlépe využít? JUDr. Michal Urban, Ph.D. – 3.5.
Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum 2014
11.   Závěrečná přednáška. Shrnutí předchozích témat, prostor na dotazy. Působení práva ve společnosti a právní
vědomí. Charakteristika pojmu právního vědomí, srovnávací studie. Mají dle studií občané ČR vyspělejší právní
vědomí než občané jiných zemí? JUDr. Michal Urban, Ph.D. – 10.5.
Urban: Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů: případy z praxe
 
 
Přednášející
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc
JUDr. Michal Urban, Ph.D.
Mgr. Petr Agha, LL.M.
Studijní opory

Povinná:
Večeřa, Miloš, Urbanová, Martina. Sociologie práva. Aleš Čeněk. 2006.
 
Doporučená:
Calavita, K. Invitation to Law &amp; Society. The University of Chicago Press, 2010.
Mucha, Ivan. Sociologie pro právníky. Plzeň. 2011.
Příbáň, J. Sociologie práva. SLON, Praha 1996..
Bauman, Z. Modernita a holocaust. SLON, Praha 2003.
Foucault, M. Dohlížet a trestat. Dauphin, Praha, 2002.
Thaler, R., Sunstein, C.: Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Penguin, 2009.
Heywood, A. Politické ideologie. Plzeň 2008.
Keller, Jan. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti.
Bělohradský, Václav. 2009. Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby.
Barša, Pavel. 1999. Politická teorie multikulturalismu.
Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti. Praha, Dokořán
2005
McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, 1999.
Jürgen Habermas : Strukturální přeměna veřejnosti 2000
Bauman, Zygmunt. Tekutá modernost. 2002.
Beck, U.: Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. 2007
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3027
Název v jazyce výuky Statistika pro právníky
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Statistics for lawyers
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Statistika pro právníky je věnován zejména metodologii statistických zjišťování s důrazem na využití
statistiky v právní praxi, resp. využití znalosti statistických postupů při argumentaci např. v právních sporech.
Závěr předmetu je pak věnován právní úpravě statistického zjišťování v České republice a Evropské unii.
Požadavky ke zkoušce

písemná zkouška
Sylabus

 
1) Historie statistiky a statistických šetření na území ČR
 
2 Statistické zkoumání
· Úvod do statistické metodologie
· Obecné schéma výzkumného projektu
· Plánování a návrh výzkumného projektu
· Metodologie sběru dat - dotazníky
· Sběr a zpracování dat
 
3) Statistický soubor a jeho struktura
· Analýza, interpretace a prezentace výsledků
· Publikace výsledků výzkumu
· Výběr a popisné statistiky
 
4) Zdroje chyb, možnosti zkreslení a zneužití statistických zjištění
 
5) Rozdělení a pravděpodobnost
· Pravděpodobnost
· Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti
· Odhady populačních průměrů a pravděpodobností
 
6) Srovnání dvou skupin a závislost proměnných
· Porovnání dvou skupin dat
· Měření závislosti
 
7) Časové řady, Indexní analýza
· Časové řady
· Indexní analýza
· Testování hypotéz
 
8) Statistika v právní praxi
· Právní úprava státní statistické služby
· EUROSTAT
· Světové organizace
 
9) Statistika v praxi veřejné správy
· Statistika obyvatelstva, rodin a domů



· Sčítání lidu
· Cenová statistika
· Makroekonomické agregáty a jejich měření
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

HINDLS R., HRONOVÁ S., SEGER J.,Statistika pro ekonomy15. vydáníPraha, Professional Publishing
200480-86-419-59-21
HINDLS R., HRONOVÁ S., NOVÁK I.,Analýza dat v manažerském rozhodování1Praha, GRADA
199980-7169-255-72
SEGER J., HINDLS R., HRONOVÁ S., Statistika v hospodářství1199880-86006-56-52
FIKELSTEIN M.O., LEVIN B.,Statistics for Lawyere, second edition, 1Springler Verlag 20000387-95007-92
GASTWIRTH J.L.,Statistical science in the courtroom,1Springer Verlag 20000-387-98997-82



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3030
Název v jazyce výuky Podnikové a manažerské finance
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Business and managerial finances
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je zaměřen na porozumění financím a finančnímu řízení podniku. V jeho rámci budou řešeny základní 
problémy spojené s rozhodováním v oblasti finací podniku
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je písemná. Skládá se z 10ti otázek a časový limit je  30 min. Hodnocení písemného testu: 0 4b. -  4;
5-6b. - 3; 7-8-b. - 2; 9-10b. - 1. Otázky budou navazovat na studiní okruhy v sylabu předmětu (viz. níže)
Sylabus

1. Pojem korporátních financí a cíle podniku, pojem manažerského rozhodování
2. Riziko a čas - pojem aktiv, řízení rizika, portfolio management
3. Cenné papíry, akcie vs. dluhopisy, oceňování hodnoty cenných papírů
4. Hodnota podniku, analýza citlivosti, cíl podnikání a výkonnost podniku, měření výkonnosti podniku
5. Investice, strategické dlouhodobé rozhodování, klasifikace investičních projektů, hodnocení investic, cost-
benefit analýza
6. Strategická finanční rozhodnutí, WACC ukazatel, CAPM metoda, finanční a provozní páka
7. Životní cyklus podniku a finance, crowdfunding, IPO, Hybridní formy financování
8. Fúze a akvizice, nepřátelská převzetí
9. Strategické řízení holdingu, finanční vztahy v holdingu
10. Cash flow, řízení peněžních toků firmy
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kislingerová E.,Manažerské finance1C.H.Beck20071
Kopkáně H., Kubálková M., Synek M.Manažerské výpočty a ekonomická analýza1C.H.Beck20092
Marek P.Studijní průvodce financemi podniku1Ekopress20062
Mařík M.,Metody oceňování podniku1Linde20112
Synek M.Manažerská ekonomika1Grada20072



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3036
Název v jazyce výuky Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Sean Davidson

Prerekvizity Legal Reasoning: First Amendment case law (HP3016)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
This course focuses on judicial decisions in various cases involving the First Amendment to the U.S. Constitution,
which protects freedom of expression, freedom of the press, and freedom of religion. Students will be required to
analyse U.S. Supreme Court decisions and form legal arguments in both class discussions and formal moot court
debate exercises. 

This course concerns the following issues relating to the First Amendment:  presence of religious symbols in
public places; freedom of the press (including both news gathering and leaking); obscene and indecent expression;
religious and political expression in the workplace.  

The objectives of this course are: 1) to deepen students’ understanding of U.S. interpretation of freedom of
expression; 2) to provide students the context to compare and assess various approaches to such issues; 3) to
provide the framework for students to determine the appropriate boundaries of individual freedoms; and 4) to aid
students in acquiring and using sophisticated legal English vocabulary and grammar.

This course is designed as a follow-up to the winter semester course titled "Legal Reasoning: First Amendment
Case Law", yet naturally this course covers different topics and entirely new cases and principles that are not
covered in the winter semester course. 

The instructor prepares the materials for the course from the selected bibliography below, along with other
supplementary materials from the U.S. Supreme Court’s database.

Irons, Peter (Editor, 1997). May it Please the Court: The First Amendment. The New Press.

Stone, Geoffrey (et al.) (2008). The First Amendment. Aspen Publishers.

Sullivan, Kathleen M. and Gunther, Gerald (2010). The First Amendment Law, 4th edition. Foundation Press. 

Požadavky ke zkoušce

In order to sit for the final exam and pass the course, it is required to attend at least 70% of the lessons as well as
complete the in-class moot court activities.
Sylabus

Course Syllabus:
 
Week 1:  Religious Symbols in Public Places
 
Week 2:  Religious References in Public Life, including ceremonial deism
 
Week 3:  Freedom to Publish  
 
Week 4:  Exposing Government Secrets – Edward Snowden situation 
 
Week 5:  Moot Court #1 
 



Week 6:  Gathering News – Branzburg v. Hayes
 
Week 7:  Indecent Speech
 
Week 8:  Child Pornography and Obscene Expression
 
Week 9:  Moot Court #2
 
Week 10:  Case Focus – violent video games
 
Podmínky zakončení předmětu

Students are assessed in this course based on an in-class moot court activity and a final written exam.
70% attendance is required to pass this course.
 
This course is an interactive seminar - the method of instruction is interactive discussions, case studies, and full
moot court hearings.  The instructor provides required reading for each lesson.
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3042
Název v jazyce výuky Sportovní právo I.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Sports Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. David Kohout, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Název: Sportovní právo I. (Sports Law I.)

Garant: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Pracoviště: Mezioborové centrum rozvoje právních dovednost
Typ předmětu: Povinně volitelný předmět - 3 ECTS
Vyučující: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., vyučující z praxe
Semestr: letní (4., 6., 8., 10.)
Rekvizity: žádné
Čas výuky: úterý, 18-20 hodin
Týdenní hodinová dotace: 2 hodiny
Kapacita: 60 studentů
Zakončení předmětu: Písemná seminární práce

Předmět sportovního práva je na PF UK již etablovanou součástí studijního kurikula. V poslední době došlo k
jeho prohloubení výraznějším zapojením kmenových vyučujících PF UK a jeho systematickým uspořádáním tak,
aby v logické posloupnosti pokrýval všechny hlavní oblasti sportovněprávní problematiky. Sportovní právo je
rovněž podpořeno novými aktivitami, jako je např. moot court ze sportovního práva, který PF UK pořádá.

Předchozí zkušenosti s výukou sportovního práva a také vybavenost knihovny PF UK, která disponuje dostatkem
literatury k oboru sportovního práva, umožňují, aby byl předmět nově nabízen v kategorii povinně volitelných
předmětů.

Struktura předmětu by měla reflektovat interdisciplinaritu sportovního práva, které čerpá z norem soukromého i
veřejného práva, národní i mezinárodní legislativy i judikatury.

Po úspěšném absolvování předmětu je možno se ucházet o zařazení do programu stáží se zaměřením na sportovní
právo (tj. předmět Sportovní právo II. - odborné stáže).
Sylabus

Sylabus:
 
Předmět sportovního práva je na PF UK již etablovanou součástí studijního kurikula. V poslední době došlo
k jeho prohloubení výraznějším zapojením kmenových vyučujících PF UK a jeho systematickým uspořádáním
tak, aby v logické posloupnosti pokrýval všechny hlavní oblasti sportovněprávní problematiky. Sportovní právo je
rovněž podpořeno novými aktivitami, jako je např. moot court ze sportovního práva, který PF UK pořádá.
Předchozí zkušenosti s výukou sportovního práva a také vybavenost knihovny PF UK, která disponuje dostatkem
literatury k oboru sportovního práva, umožňují, aby byl předmět nově nabízen v kategorii povinně volitelných
předmětů.
Struktura předmětu by měla reflektovat interdisciplinaritu sportovního práva, které čerpá z norem soukromého i
veřejného práva, národní i mezinárodní legislativy i judikatury.
Po úspěšném absolvování předmětu je možno se ucházet o zařazení do programu stáží se zaměřením na sportovní
právo (tj. předmět Sportovní právo II. - odborné stáže).
 Témata zahrnutá do obsahu kurzu Sportovní právo I.:
 

Úvodní vymezení působení práva ve sportu



 

Vztah státu a sportu

 

Subjekty ve sportovním sektoru

 

Spolkové právo a organizace spolkové činnosti ve sportovním sektoru

 

Fotbalové právo (FIFA, UEFA, FAČR, jejich orgány a funkce)

 

Právní povaha sportovních pravidel a jejich vynutitelnost

 

Občanskoprávní odpovědnost ve sportu

 

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

 

Právní problematika dopingu

 

Smluvní právo ve sportu

 

Rozhodování sporů v oblasti sportu (Mezinárodní rozhodčí soud pro sport a další)

 

Judikatura evropských soudů a její vliv na sport

 
Seznam literatury: 
Povinná literatura
 KUKLÍK, J. (et al.) Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012
 
Doporučená literatura
 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha: Auditorium, 2008
 KOLEKTIV AUTORŮ Otázky sportovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008
 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu, Praha: C.H. Beck, 2001
Vstupní požadavky

"Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu.
Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a
zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s
doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení
následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů".
 



Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Studijní opory

Seznam literatury: 
 
Povinná literatura
KUKLÍK, J. (et al.) Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012
 
 
Doporučená literatura
 HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. Praha: Auditorium, 2008
 KOLEKTIV AUTORŮ Otázky sportovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008
 KRÁLÍK, M. Právo ve sportu, Praha: C.H. Beck, 2001



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3046
Název v jazyce výuky Právo a literatura
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce The law and the literature
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět „Právo a literatura“ má po vzoru obdobných předmětů na západoevropských právnických fakultách
umožnit studentům hlouběji proniknout do filosofických, etických, sociálních či politických problémů, jež jsou s
fungováním práva ve společnosti nutně spjaty. Diskuse o literárně ztvárněných reflexích „fungování“(pozitivního)
práva, spjatých obvykle se složitými morálními dilematy, chce studentům nabídnout ucelenější, nikoli černobílý či
jednoznačný pohled na hodnoty a zájmy, jež nacházejí odraz v právu a současně se s ním nejednou dostávají do
rozporu. Pro právníka je nepochybně zajímavé, ale také důležité, aby se naučil vnímat právo jako součást širšího
kontextu. Dalším společným tématem prolínajícím se celým kurzem bude literární reflexe činnosti různých
právnických profesí. Studenti tak v rámci tohoto předmětu budou moci aplikovat nejen své znalosti platného
práva, ale především své názory na právo (filosofii i sociologii práva), které jsou opřeny o předchozí právnické
studium a četbu příslušných literárních děl. 

Zkouška z předmětu je ústní. K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky ke zkoušce".
Sylabus

 
Témata a rozpis seminářů

1. 3. 2017
dr. Jan Kosek:  Uvedení do předmětu, stručné seznámení s jednotlivými tématy a s požadavky ke zkoušce a
„nabídka“ možných (nepřednášených) témat pro esej (Dostojevskij, Dürrenmatt, Tolstoj, Lope de Vega,
detektivní literatura atp.)

8. 3. 2017
dr. Jan Kosek:  Franz Werfel:  „40 dnů“
diskutovaná témata: modernita a genocida, problém „dohánění“ dějin (Turecko, Japonsko, Rusko, Německo),
likvidace západních Arménů mladotureckým režimem na pozadí berlínského procesu  se  Soghomonem
Tehlirjanem, který zastřelil za bílého dne jednoho ze strůjců genocidy Talata pašu, a přesto nebyl odsouzen   
Četba:  Jan Kosek: „Staré hříchy vrhají dlouhé stíny“ (in: Gregárek, Matěj; Kosek, Jan: „Stát, právo a
(ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filozofie“), fakultativně Werfelův román

15. 3. 2017
mgr. Petr Agha:  Superhrdinové a právo
diskutovaná témata: chápání práva jako příběhu, spojeného se seznámením se všeobecnými vzory lidské existence
a tím, jak se lidé snaží různým jevům přisoudit formu a smysl; představa člověka jako potencionálního
superhrdiny, člověka jako persony, vystavené množství etických voleb
Četba (fakultativně): Philip K. Dick: „Blade Runner“ (nebo film); E. A. Poe:  „The dark knight“

22. 3. 2017
 mgr. Petr Agha:  Jorge L. Borges:  „Emma Zunz“
diskutovaná témata: jednání, právo, morálka a spravedlnost, právo a obecné hodnoty, oběť a pomsta;  
Četba: přečíst (prolistovat) knihu, detektivka bez detektiva



29. 3. 2017
mgr. Petr Agha:  Michel Houellbecq: „ Elementární částice“
diskutovaná témata: svět internetu v sobě, kromě údajné svobody přináší  i nebezpečí smazání hranic mezi reálnou
a virtuální identitou; začneme s myšlenkou, že každý, kdo se ocitá v cyberinterakci, nekomunikuje ani tak
s ostatními, ale především se zrcadlovým obrazem sebe sama, právní aspekty;
Četba: podívat se na knihu

5. 4. 2017
prof. Martin Hilský: William Shakespeare
Přednáška je určena pro širší okruh zájemců. Začíná již v 16 30 a proběhne v místnosti č. 38

12. 4. 2007
doc. Jan Wintr: William Shakespeare:  „Kupec benátský“
diskutovaná témata: právo a spravedlnost, litera a duch zákona, právo a milost, veřejnoprávní limity smluvní
volnosti, spravedlivý proces, diskriminace.  
Četba: Shakespearova hra
 

19. 4. 2017
 mgr. Petr Agha:  Franz Kafka: „Proces“
diskutovaná témata: Kafkův Proces zpochybňuje vztah spravedlnosti a práva, které v románu často označujeme
jako „Zákon“. Avšak, právo by přeci mělo být spravedlivé. Pokud je nespravedlivé, očekáváme, že budeme
schopni s odvoláním na vyšší principy spravedlnosti, platné právo změnit.  Kafka však vidí „Zákon“ jako
abstraktní ideál, který nemá co do činění s běžnými životy lidských bytostí. Kafkův Proces ukazuje právo jako
matoucí a nelogické. Četba: podívat se na knihu, ev. film

26. 4. 2017  
Dr. Jan Kosek:  Zmizelá Praha
diskutovaná témata:  židovská emancipace, český a rakouský antisemitismus, jeho vliv na život a dílo autorů tzv.
Pražského kruhu, jehož členy byli především pražští německy píšící spisovatelé židovského původu; rituální
procesy
Doporučená četba: Max Brod: „Pražský kruh“, ev.“ Život plný bojů“

3. 5. 2017
dr. Jana Ondřejková:  Vor medúzy od Théodora Géricaulta
diskutovaná témata:  další umělecká zobrazení sporu utilitarismu a deontologie
Doplňující četba:  Pavel Ondřejek: „Necessitatis non habet legem? 24 hodin, v nichž mizí právo; Právo v umění a
umění v právu,“ Leges, 2011

10. 5. 2017
dr. Jan Kosek:  Právník Franz Kafka: složitá povaha v nejednoduché době
diskutovaná témata: různé interpretace některých autorových textů (Benjamin, Arendtová, Levi, Grözinger,
Scholem atd.), kabalistická představa o stále zasedajícím soudu, život jako život před soudem
Doporučená četba:  Franz Kafka: „ Zámek“, „Proces“, z povídek např.“ Doupě“ nebo „V kárném táboře“

17. 5. 2017
Dr. Jan Kosek: Andrzej Bart:  „Továrna na mucholapky“
diskutovaná témata:  vina ve výjimečné situaci, holocaust a otázka „viny“ představitelů židovských obcí, Bartův
imaginární soud
Doplňující četba: Karl Jaspers: „Otázka viny“; Hannah Arendtová:“ Eichmann v Jeruzalémě“
 
 
Výuka probíhá vždy ve středu od 18 00 hod v místnosti číslo 231, s výjimkou přednášky prof. Hilského (5. 4. od
16 30 v místnosti č. 38)



Podmínky zakončení předmětu

 
Zkouška je ústní, její náplní jsou odpřednášená témata.
Součástí zkoušky a jejího hodnocení je diskuse nad úvahou k některému z uvedených témat, ev. k tématu, které si
student zvolí po dohodě s garantem předmětu.
Svou práci (esej) studenti odevzdají nejpozději na poslední přednášce.
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3056
Název v jazyce výuky Regulace finančních trhů
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Regulation of financial markets
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je kromě oblasti regulace finančních trhů zaměřen také na pochopení fungování finančních trhů,
finačních 
institucí a jejich instrumentů. V rámci výuky budou analyzovány změny regulace finačních trhů v důsledku
globální 
finanční krize.
Požadavky ke zkoušce

 
Zkouška má písemnou formu a skládá se z 5ti otázek, ze kterých je možno získat max. 10 bodů. Ke splnění
zkoušky je vyžadováno 6 bodů. Předmětem otázek jsou témata přednášená v letním  semestru a znalost povinné
literatury (viz. výše)
Sylabus

1. Teoretická východiska a přístupy regulace finančního trhu - důvody regulace opírající se o typologii tržních
selhání, modely institucionální uspořádání regulace a dohledu
 
2. Struktura finančního trhu - jednotlivé sektory finančního trhu, hnací síly vývoje finančního trhu, druhy obchodů
prováděných na finančním trhu 
 
3. Metody a postupy uplatňované při regulaci a dohledu nad jednotlivými sektory finančního trhu - regulace
vstupu do odvětví, základní pravidla pro činnost jednotlivých finančních institucí a vynucování jejich dodržování
 
4. Rizika podstupovaná finančními institucemi a jejich řízení - druhy rizik, diverzifikace rizika, úloha risk
managementu
 
5. Pravidla kapitálové přiměřenosti - vývoj od Basel I k Basel III, metody pro výpočet kapitálových požadavků
vůči jednotlivým typům rizik
 
6. Regulace a dohled nad finančním trhem ve Velké Británii - historický vývoj, zákon FSMA a Financial Services
Act 2010, komparace s Českou republikou
 
7. Regulace a dohled nad finančním trhem ve Spojených státech amerických - historický vývoj, stávající úprava a
její změna v důsledku reformního zákona Dodd-Frank Act, komparace s Českou republikou
 
8. Finanční konglomeráty - typy konglomerátů, regulace v evropském a americkém prostoru
 
9. Investiční bankovnictví, hedgeové fondy, fondy private equity - charakteristika investičního bankovnictví a
otázka separace od obchodního, charakteristika hedgeových, private equity fondů a jejich regulace
 
10. Derivátový trh - akcent na jednotlivé kategorie derivátů (forwardy, futures, opce, swapy) a obchodování
s deriváty, oceňování derivátů
 
11. Regulace a dohled nad finančními deriváty - regulace ve Spojených státech a Evropské unii, účetní pravidla
pro deriváty: zajišťovací účetnictví podle IAS 39
 
12. Finanční krize - typologie finančních krizí, analýza nejvýznamnějších finančních krizí 20. století a globální



finanční krize
 
 
 
 
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Davies H., Green D.Global Financial Regulation: the Essential Guide1Polity Press20081
Polouček S.Peníze, banky, finanční trhy1C.H.Beck20091
Davies H.The Financial Crisis: who is to blame1Polity Press, Palgrave Macmillan20102
Jílek J.Deriváty, hedžové fondy a offshorové společnosti1Grada20062
Pilbeam K.Finance and Financial Markets1Palgrave Macmillan20062
Valdez P., Molyneux P.An Introduction to Global Financial Markets1Palgrave Macmillan20102



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3057
Název v jazyce výuky Pracovněprávní spory - případové studie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Employment disputes – case study
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ljubomír Drápal

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Prerekvizity Pracovní právo II (HP0642)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Pracovněprávní spory - případové studie (hlavní garant předmětu prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.). Tento
jednosemestrální předmět, zakončený písemnou zkouškou, vychází vstříc aktuálním požadavkům na rozšíření
možností ověření teoretických poznatků studentů v "doteku" s praxí (studenti budou v rámci výuky rozebírat
případové studie připravené vyučujícími, pracovat s pracovněprávní judikaturou, koncipovat příslušná "podání k
soudu", analyzovat studijní  podklady připravené vyučujícími, apod.). 
Výuku předmětu zajišťuje jeho hlavní garant, který při jeho přípravě čerpá i z vlastních zkušeností advokáta a
rozhodce. Pozornost bude věnována též otázkám možného mimosoudního řešení pracovněprávních sporů (v rámci
mediace a rozhodčího řízení). V rámci výuky se uskuteční také návštěva Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR, se zaměřením na řešení otázek arbitrability pracovněprávních sporů. Na
realizaci výuky se pod gescí spolu garanta předmětu (JUDr. Ljubomíra Drápala - předsedy Krajského soudu v
Praze) podílejí i soudci Nejvyššího soudu ČR, kteří spolupracují dlouhodobě externě s katedrou pracovního práva
a práva sociálního zabezpečení.
Splnění předmětu se ověřuje písemnou zkouškou.  
 
Sylabus

V rámci výuky předmětu se studenti seznámí s možnostmi řešení pracovních sporů jak v oblasti individuálního
tak kolektivního pracovního práva. Jakkoliv těžiště bude zaměřeno na oblast soudního řešení sporů, bude
věnována pozornost i možnostem mimousodního řešení sporů, včetně hostorického a zahraničního srovnání.
Jednotlivé okruhy výuky lze členit na oblast 
- kolektivních pracovních sporů (spory o uzavření kolektivní smlouvy a proces uzavírání kolektivní smlouvy
vyššího stupně,
- individuálních pracovních sporů a jejich řešení:
a) před obecnými soudy - zejména sporů o určení neplatnosti skončení pracovního poměru, o určení trvání
pracovního poměru, sporů vztahující se k náhradě škody, sporů o nároky spojené se skončením pracovního
poměru aj.
b) mimosoudními postupy                                                                                                                    
 
 
Rámcový obsahový a personální rozpis výuky předmětu
Pracovněprávní spory – případové studie
garant předmětu prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
 
Povinně volitelný předmět – letní semestr 2016/2017
Prerekvizita – absolvovaný kurz Pracovní právo.  
Výuka probíhá každé pondělí od 10:00 hod. v místnosti č. 225
(není-li určena výuka do soudní síně nebo nekoná-li se exkurze mimo budovu PF UK).
 
1.            27.2.17     prof. Pichrt
a) Individuální a kolektivní pracovněprávní spory (úvod do studia).      
b) Alternativní rozhodování pracovněprávních sporů – aneb několik poznámek k bohaté české tradici těchto
postupů v minulosti, k pestré zahraniční současnosti a ke srovnání s českou  realitou, 
c) Mediace v pracovněprávních sporech 
 
2.            6.3.     prof. Pichrt     



a)            Případová studie na řešení pracovněprávních sporů v rozhodčím řízení.
b)           Seznámení s činností Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR                      
 
3.            13.3.   Dr. Drápal/prof. Pichrt
Spory o neplatnost skončení pracovního poměru obecně a případová studie ke skončení  pracovního poměru ve
zkušební době.
 
4.            20.3.   Dr. Novotný/prof. Pichrt
1) Pracovní poměr na dobu určitou a spory spojené zejména s jeho trváním - případová studie.
2) Spory vztahující se k náhradě škody, pracovní úraz a spory s ním související - případová studie vybraného typu
sporu.                                                                     
   
5.            27.3.   Dr. Drápal/prof. Pichrt
Některé spory související se skončením pracovního poměru (odstupné, plnění z konkurenční doložky apod.)          
                                                                   
 
6.            3.4.    prof. Pichrt
Spory o uzavření kolektivní smlouvy a proces uzavírání kolektivní smlouvy vyššího stupně a jeho problematické
otázky.                                                                                             
 
7.            10.4.     Dr. Putna /prof. Pichrt
Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z „organizačních důvodů“.                                  
                                                                                                               
 
8.                24.4.   Dr. Doležílek/prof. Pichrt
Skončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem pro porušování povinností (pracovní kázně) a
okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.                                                                                  
                     
                                                                                                                                                                 
Poznámka:
1.            S ohledem na účast externistů zapojených do výuky si garant předmětu vyhrazuje právo na provádění
operativních změn rozvrhu (obsahových i personálních). 
2.            Seminář pod č. 2. bude konán v knihovně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky, Dlouhá 13, Praha 1.
 
Požadavky ke zkoušce
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Studenti musí během 60 minut vypracovat písemnou analýzu případu,
který jim je zpřístupněn na začátku zkoušky a vypracovat (v halvních bodech) koncept osnovy příslušného podání
k soudu či sdělení protistraně apod.       
Vstupní požadavky

Prerekvizita - absolvovaný kurz Pracovní právo.
Studijní opory

Studijní literatura - doporučená
1) Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C.H.Beck, 2015
2) Pichrt, J., Štefko, M., Morávek, J. Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích,
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3058
Název v jazyce výuky Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Comparative constitutional law in relation to EU law
Výuka v jazyce němčina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je vyučován v němčině. Intenzivní kurz (blokové přednášky na začátku září) nabízí přednášky na různé 
aspekty suverenity státu v kontextu členství EU a závaznosti evropského práva. Pro správné uchopení národních 
rozhodnutí je potřebná rozsáhlá znalost ústavního práva členských států EU. Srovnání relevantního ústavního 
práva naspočívá jen ve srovnání konkrétních norem, ale taaké v zohlednění politických, historických a kulturních 
faktorů. Přednášející se budou věnovat otázkám tvorby ústavy, změny ústavy, postavení ústavních soudů, 
legislativnímu procesu a kontrolních  pravomocí  národních parlamentů z pohledu konkrétní národní úpravy v 
Rakousku, Polsku, Německu, Estonsku a ČR, a to se zvlaštním zřetelem na evropskou integraci 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3059
Název v jazyce výuky Policejní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Police Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Policejní právo patří do zvláštní části správního práva a navazuje na výuku obecné části správního práva, zejména

na problematiku vykonavatelů veřejné správy. Slouží k přiblížení základních pojmů a historii, k hlubšímu poznání

právní úpravy, praxe i judikatury z této oblasti.
Metody výuky

Témata přednášek
1. Policie a policejní právo (vymezení základních pojmů)
2. Vznik a vývoj policejních (bezpečnostních) složek ve světě
3. Vznik a vývoj policejních (bezpečnostních) složek na území Československa a České republiky
4. Prameny úpravy, evropské aspekty policejního práva, postavení policie
5. Organizace policie a činnost policie
6. Postavení policisty, povinnosti a práva policistů
7. Služební poměr
8. Kontrola policie a ochrana před jednáním policie: upozornění, Inspekce policie, další kontrolní mechanismy
9. Úkoly státní policie podle dalších právních předpisů
10. Charakteristika obecní policie, prameny právní úpravy
11. Organizace a činnost obecní policie
12. Postavení strážníka: pracovně právní poměr, povinnosti a práva
Sylabus

Předmět studenty zejména seznámí se vznikem a vývojem policejních (bezpečnostních) složek zvláště na území
Československa a České republiky a s vývojem právní úpravy těchto složek. Dále rozebere platnou právní úpravu
jak státní policie, tak obecní policie , včetně kupř. otázek práv a povinností policistů a strážníků, služebního
poměru, kontroly a ochrany před jednáním policie
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Sládeček, V.Obecné správní právo12Wolters Kluwer ČR, Praha2013182,190,214,216,230,tn..236,294tn., 3221
Sládeček, V., Pouperová, O. a kol.Správní právo: zvláštní část (kapitoly o státní policii a obecní policii)1Leges,
Praha20141
553/1991 SbO obecní policii - ve znění pozdějších předpisů31
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru přislušníko bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů31
273/2008 Sb.Zákon o policii České republiky31



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3060
Název v jazyce výuky Rozhodovací procesy ve stavebním právu
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Decision-making Processes in Building Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět doplňuje a rozšiřuje základy práva, které studenti získávají v základním povinném kurzu správního práva

("Správní právo III".). V rámci předmětu bude podán zevrubnější výklad o procesech, ve kterých správní orgány 
rozhodují na úsecích územního plánování a stavebního řádu podle stavebního zákona, a to v souvislosti s 
obecnou procesní úpravou obsaženou ve správním řádu. Výklad bude doplněn o rozbor použitelné judikatury a 
řešení aktuálních teoretických a praktických problémů, které při aplikaci dané oblasti práva vznikají.
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke kontrole studia (otázky ke zkoušce):
Zkouška probíhá ústní formou.
Tématické okruhy ke zkoušce:
1. Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu
2. Členění forem správní činnosti a správních procesů na úsecích územního plánování a stavebního řádu
3. Druhy územně plánovací dokumentace a územních opatření
4. Pořizování, projednávání, vydávání a přezkoumávání územně plánovací dokumentace a územních opatření
5. Územní rozhodnutí a jeho druhy a alternativy
6. Územní řízení a jeho modifikace, vydávání územního souhlasu, uzavírání veřejnoprávní smlouvy
7. Stavební povolení a ohlášení stavby, certifikace stavby autorizovaným inspektorem
8. Stavební řízení, postup po ohlášení stavby
9. Tzv. černá stavba
10. Postupy související s užívání stavby, změnou v užívání stavby a odstraňováním stavby
11. Nařizování některých činností vlastníku stavby ve veřejném zájmu
12. Správní dozor a správní trestání na úsecích územního plánování a stavebního řádu.
Součástí zkoušky je ústní řešení praktické úlohy s použitím právního předpisu..
Sylabus

Vstupem do kursu bude seznámení s obecnými otázkami forem správní činnosti a správních procesů, na úsecích
územního plánování a stavebního řádu a nástin jejich historického vývoje v českém stavebním právu. Bude
následovat výklad o obecných nástroje územního plánování, zejména o územně plánovací dokumentaci a
jmenovitě o územním plánu. Podrobnější pozornost bude věnována územnímu rozhodnutí a územnímu řízení a
stavebnímu povolení a stavebnímu řízení a jejich "tradičním" i "moderním" alternativám (územní souhlas,
ohlašování staveb, oznamování certifikovaných staveb, veřejnoprávní smlouvy), jakož i právním institutům
souvisejícím s užíváním a odstraňováním staveb.  Výklad se dotkne i rozhodovací činnosti související s ochranou
veřejného zájmu a provádění správního dozoru a se správním trestáním na uvedených úsecích.
 
Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky rozhodovacích procesů ve stavebním právu (formy správní činnosti a správní procesy na
úsecích územního plánování a stavebního řádu, jejich historický vývoj, formální a materiální pojetí; správní
procesy ve stavebním právu - přípravné, rozhodovací, dozorčí; vybrané otázky organizace veřejné správy).
2. a 3. Obecné nástroje územního plánování  (územně plánovací podklady; politika územního rozvoje; obecně o
územně plánovací dokumentaci - vývoj  pojetí v zákonné úpravě a judikatuře; proces pořizování, projednávání a
vydávání územně plánovací dokumentace - obecné otázky; přezkum podle správního řádu; soudní přezkum; druhy
územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje, územní plán, subalterní vymezení zastavěného
území, regulační plán, souvislosti s procesem posuzování vlivů na životní prostředí; územní opatření - stavební
uzávěra, asanační opatření).
4. a 5. Územní rozhodování (územní rozhodnutí a jeho druhy; územní řízení; účastníci územního řízení; zahájení a



průběh územního řízení; podklady územního rozhodnutí; náležitosti a vlastnosti územního rozhodnutí;
zjednodušené územní řízení; územní souhlas; veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí; problémy
v procesní úpravě a v ochraně dotčených osob).
6. a 7. Provádění staveb (povolování staveb; stavební řízení; účastníci stavebního řízení; zahájení a průběh
stavebního řízení; podklady stavebního povolení; stavební povolení, jeho náležitosti a vlastnosti; veřejnoprávní
smlouva nahrazující stavební povolení; oznámení o stavbě certifikované autorizovaným inspektorem; postup po
ohlášení stavby; problémy v procesní úpravě a v ochraně dotčených osob; vztahy mezi územním rozhodováním
a postupy předcházejícími provádění stavby; povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu).
8. Tzv. černá stavba a důsledky zrušení rozhodnutí stavebního úřadu na přípustnost stavby (členění tzv. černých
staveb; nařízení odstranit stavbu; dodatečné povolení stavby; důsledky zrušení územního rozhodnutí nebo
stavebního povolení; zákonnost a ochrana práv nabytých v dobré víře).
9. Užívání stavby, změna užívání stavby a odstranění stavby (oznámení záměru užívat stavbu, kolaudační souhlas,
oznámení záměru změnit užívání stavby; ohlášení záměru odstranit stavbu). .
10. Nařizování některých činností vlastníku stavby ve veřejném zájmu, správní dozor a správní trestání  (nařízení
odstranění stavby nebo provedení zabezpečovacích prací; nařízení úprav stavby; nařízení údržby stavby; opatření
na sousedním pozemku; dozorčí instituty; správní delikty a jejich projednávání; zajišťovací prostředky).
 územního plánování a stavebního řádu.
11. a 12. Případová studie (zadání; řešení).
Případová studie II (řešení).



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3062
Název v jazyce výuky Správní trestání
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Sentencing in Administrative Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět doplňuje a rozšiřuje problematiku odpovědnosti za správní delikty vyučovanou v základním kursu 
správního práva (Správní právo III), je určen studentům se zájmem o hlubší znalosti této problematiky. Jeho 
obsahem jsou základní instituty hmotného i procesního trestního práva správního, předmět se zabývá teoretickými

otázkami, platnou právní úpravou i řešením praktických problémů. Výuka se zaměří na charakteristiku 
odpovědnosti za správní delikty, členění správních deliktů, prameny přestupkového práva hmotného a procesního,
pojem přestupku, základy odpovědnosti za přestupek fyzické osoby, přestupek právnické osoby a přestupek
podnikající fyzické osoby, ukládání správních trestů a ochranných opatření  a řízení o přestupcích
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke kontrole studia
Zkouška probíhá ústní formou.
Tématické okruhy ke zkoušce:

Odpovědnost za správní delikt (charakteristika, pojem a pojmové znaky správního deliktu, členění). Veřejné
disciplinární delikty.
Základní principy správního trestání.
Prameny přestupkového práva hmotného a procesního. Europeizace trestního práva správního.
Časová, územní a osobní působnost přestupkového zákona.
Pojem a znaky přestupku.
Odpovědnost fyzické osoby za přestupek.
Odpovědnost právnické osoby za přestupek. Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek.
Okolnosti vylučující protiprávnost.
Zánik odpovědnosti za přestupek.
Druhy správních trestů a ochranných opatření.
Ukládání správních trestů a ochranných opatření. Ukládání správních trestů při souběhu přestupků.
Správní orgány v řízení o přestupcích.
Účastníci řízení o přestupcích.
Zahájení a průběh řízení o přestupcích.
Zvláštní druhy řízení
Rozhodnutí o přestupku.
Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku.
Sylabus

Výběrový předmět v úvodu seznámí studenty s charakteristikou odpovědnosti za správní delikty, s pojmem a
pojmovými znaky správního deliktu, se správním trestáním jako součástí výkonu veřejné správy. Dále se bude
zabývat rozborem základních principů správního trestání, členění správních deliktů a jejich charakteristikou,
vztahem odpovědnosti za správní delitky k jiným druhům právní odpovědnosti. Studenti získají přehled o
pramenech právní úpravy přestupků, včetně stručného historického vývoje právní úpravy. Těžištěm výkladu
budou základy odpovědnosti za přestupky, ukládání správních trestů a ochranných opatření a právní úprava řízení
o přestupcích. Výuka se zaměří též na aplikaci jednotlivých ustanovení přestupkového zákona na konkrétní
příklady, na rozbor relevantní judikatury správních soudů, Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva i
Soudniho dvora EU
 
Témata přednášek:
 



Charakteristika odpovědnosti za správní delikty. Správní trestání jako součást výkonu veřejné správy. Pojem
správního deliktu a jeho pojmové znaky. Členění správních deliktů, stručná charakteristika jednotlivých druhů
správních deliktů. Stručný historický vývoj právní úpravy správních deliktů.
Základní principy správního trestání.
Prameny přestupkového práva hmotného a procesního. Koncepce nového přestupkového práva a systematika
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Europeizace trestního práva správního.
Časová, územní a osobní působnost přestupkového zákona.
Pojem přestupku. Vztah přestupku a trestného činu. Zásada ne bis in idem.
Základy odpovědnosti za přestupek fyzické osoby. Fyzická osoba jako pachatel přestupku. Odpovědnost
zákonného zástupce. Deliktní způsobilost fyzické osoby, Zavinění. Skutkový omyl a právní omyl.
Základy odpovědnosti právnické osoby za přestupek. Právnická osoba jako pachatel přestupku. Objektivní
odpovědnost a liberační důvod. Prameny právní úpravy. Základy odpovědnosti podnikající fyzické osoby za
přestupek.
Okolnosti vylučující protiprávnost a důvody zániku odpovědnosti za přestupek.
Druhy správních trestů a ochranných opatření. Vyměřování správních trestů a ochranných opatření. Výkon
správních trestů a ochranných opatření.
Řízení o přestupcích. Prameny právní úpravy řízení o správních deliktech. Základní procesní zásady.
Správní orgány a účastníci řízení o přestupku
Instituty před zahájením řízení o přestupku. Zahájení řízení. Průběh řízení v prvním stupni.
Zkrácená řízení o správních deliktech. Přezkoumávání rozhodnutí o správním deliktu.

 
 
 
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Prášková, H.Základy odpovědnosti za správní delikty 11. vydáníPraha: C. H.Beck,20132
Repik, B.Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo1Praha: Orac20022



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3064
Název v jazyce výuky Organizace a činnost územní samosprávy
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Organization and Activities of Local Self-government
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je zaměřen na problematiku organizace a činnost územních samosprávných celků a jejich orgánů v 
České republice, zejména na jejich historický vývoj, ústavní a zákonné vymezení, rozsah jejich působnosti, vnitřní

organizaci a činnost, vztahům ke státu a ochraně jejich správního postavení. Doplňuje a rozšiřuje problematiku 
územní samosprávy vyučovanou v základním kursu správního práva, zaměřuje se na problematiku 
veřejnoprávních a soukromoprávních činností územních samosprávných celků 
Metody výuky

Témata přednášek
27.2.    1) Vývoj právní úpravy územní samosprávy na území České republiky
  6.3.    2) Ústavní  základy územní samosprávy
           3) Postavení územní samosprávy v mezinárodním a evropském pohledu
13.3.    4) Územní změny obcí
           5) Práva a povinnosti osob vůči územním samosprávným celkům. Právní subjektivita a odpovědnost
územních samosprávných celků
 20.3.   6) Druhy obcí.  Statutární města
           7) Územní samospráva v hlavním městě Praze
27.3.    8) Činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů
  3.4.    9) Modely organizace územních samosprávných celků
10.4.  10) Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, místní a krajské referendum
24.4. 11) Vztahy orgánů územních samosprávných celků
15.5. 12) Hospodaření územních samosprávných celků
        13) Kontrola činnosti územních samosprávných celků
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke kontrole studia:
Zkouška probíhá ústní formou.
Tématické okruhy ke zkoušce:
1) Přehled vývoje právní úpravy územní samosprávy do roku 1948
2) Místní správa v období národních výborů
3) Přehled vývoje právní úpravy územní samosprávy po roce 1989
4) Ústavní úprava územní samosprávy
5) Mezinárodní úprava místní a regionální samosprávy
6) Územní změny obcí
7) Práva a povinnosti osob vůči územním samosprávným celkům
8) Právní subjektivita, osobnost a odpovědnost územních samosprávných celků
9) Statutární města
10) Územní samospráva v hlavním městě Praze
11) Vymezení samostatné působnosti územních samosprávných celků. Výkon přenesené působnosti orgány
územních samosprávných celků
12) Činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů
13) Modely organizace samosprávných celků
14) Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
15) Místní a krajské referendum
16) Vztahy orgánů územních samosprávných celků
17) Majetkoprávní jednání územních samosprávných celků



18) Organizace územních samosprávných celků
19) Kontrola činnosti územních samosprávných celků
20) Dozor nad územní samosprávou
21) Ochrana právního postavení územních samosprávných celků
 
 
 
Sylabus

Výběrový předmět  seznámí studenty s vývojem právní úpravy územní samosprávy na území dnešní České
republiky a s jejím současným ústavním a zákonným zakotvením včetně mezinárodněprávních a evropských
souvislostí. Podrobně rozebere specifika organizace a činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů při
zajišťování potřeb místních a regionálních celků, modely organizace samosprávy a jednotlivé druhy činností
orgánů samosprávných celků.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kopecký, M.Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva12010Praha: Wolters Kluwer20101



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3065
Název v jazyce výuky Jaderné právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Nuclear law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právní problémy využití jaderné energie

(Mírové využití jaderné energie a právo v post - Fukushimském období)

Předmět poskytuje zájemcům přehled právních problémů, které jsou spojeny s procesem mírového využití 
jaderné energie. Od počátku jejího průmyslového využití se státy potýkají se dvěma aspekty, na které musejí
svým 
právním řádem reagovat: na jedné straně stojí zájem na produkci levné elektrické energie, na druhé zájem na 
ochraně obyvatelstva před případnými negativními následky využívání jaderné energie. Předmět poskytuje 
přehled o tom, jakými právními nástroji bylo a je na tyto dvě výzvy reagováno. Úvodem bude pozornost věnována

úsilí mezinárodního společenství zabránit jinému, než mírovému využití jaderné energie, stejně jako evropskému 
integračnímu procesu v této oblasti. Následně budou předmětem výkladu různé specifické aspekty mírového 
využití jaderné energie (naprř. řízení k povolení nových zařízení, jejich specifika a možnost účasti veřejnosti na 
nich). Závěrem bude pozornost věnována aktuální judikatuře Evropského soudního dvora, týkající se České 
republiky. Předpoklade pro absolvování předmětu jsou znalosti evropského práva a správního práva hmotného a 
procesního. Předmět je koncipován podle podobných předmětů, vyučovaných již delší dobu např. na univerzitách
ve Francii, v 
Belgii.
Požadavky ke zkoušce

Zakončení kursu: 
 
Kurs je zakončen písemnou zkouškou (10 otevřených otázek ze základních témat, probíraných na jednotlivých
přednáškách).
Sylabus

1)     Úvod do problematiky, způsoby využití jaderné energie, její přínos a rizika, 25 let od Černobylu k Fukušimě
(13. 10. 2016)
2)     Nástroje právní úpravy (mezinárodní, evropské, národní právo), opatření k zamezení vzniku nehody,
opatření v oblasti odpovědnosti a kompenzace (3. 11. 2016)
3)     Jaderná energie a mezinárodní společenství států, význam mezinárodních organizací a pramenů
mezinárodního práva, přehled mezinárodních smluv závazných pro Českou republiku (10. 11. 2016)
4)     Jaderná energie jako energie evropského integračního procesu, Evropské společenství pro atomovou energii
(24. 11. 2016)
5)     Právní úprava v České republice, výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie, prameny
práva, opatření v oblasti prevence a odpovědnosti (8. 12. 2016)
6)     Právní problémy, spojené s bezpečností provozu jaderných zařízení a s nakládáním s radioaktivními odpady
a vyhořelým jaderným palivem, pravomoci dozorového orgánu, povolovací procesy a výkon správního dozoru
(15. 12. 2016)
7)     Soukromoprávní odpovědnost za škody při události v jaderném zařízení, povinnosti a postavení
provozovatele, mezinárodní a vnitrostátní právní úprava (5. 1. 2017)
N.B. Dne 20. 10., 27. 10. a 1. 12. 2016 se přednáška nekoná!!!



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

J. HandrlicaJaderné právo11. vyd. Praha: Auditorium20121
J. HandrlicaEvropské společenství pro atomovou energii (Euratom)1Praha 20122
J. HandrlicaSprávní právo222013Minulost, přítomnost a perspektivy české právní úpravy mírového využívání
jaderné energie65–872
J. HandrlicaVybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie1214Praha PF
UK216 s.2
J. HandrlicaPrávník282012Česká právní úprava odpovědnosti za jaderné škody v "post-fukushimském"
období817-8423
J. HandrlicaPrávník2102012K vybraným problémům právní úpravy ukládaní radioaktivních odpadů do
podzemních prostor1122-11423
J. HandrlicaPrávník29201355 let evropské integrace v oblasti mírového využívání jaderné energie895–9133
J. HandrlicaSprávní právo232012Stanovení průzkumného řízení a příspěvek dotčené obci podle atomového
zákona171–181 3



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3066
Název v jazyce výuky Soutěžní právo EU
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Competition law of the EU
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Prerekvizity Evropské právo II (HP1323)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem volitelného kurzu je prohloubení pochopení a znalosti studentů o regulaci soutěže a soutěžním právu jako
jejím nástroji, detailní seznámení se s intepretací a aplikační praxí zejména čl. 101, 102 a 106 SFEU a také nácvik
soutěžní analýzy jednání soutěžitelů. Úvod kurzu je zaměřen na poznání vlivů, které formovaly soutěžní právo
EU, na tendence jeho vývoje. Druhou částí kurzu je detailní rozbor článků 101, 102 a také 106 SFEU a základní
judikatury SDEU k nim. Následuje stručnější představení nařízení 139/2004/ES jako jednotné právní úpravy
kontroly spojování podniků. Závěrečná část kurzu je zaměřena na společné i samostatné řešení praktických
příkladů, vyhledávání aktuálních novinek a tendencí v aplikaci soutěžního práva EU. Absolventi kurzu nebudou
pojímat ochranu soutěže jen jako mechanickou aplikaci současných předpisů EU, ale jako velmi problematický a
nekončící proces hledání rovnováhy mezi zájmy různých účastníků trhu, zájmových skupin ve společnosti, a také
zájmů a hodnot společností, resp. států jako celku. Přínosem jim bude širší orientace v soutěžně právní
problematice a také schopnost samostatné kritické aplikace konceptů soutěžního práva EU v praxi. Hlavní
metodou výuky budou vedle prezentací vyučujícího zejména individuální a skupinové prezentace studentů, řešení
zadaných i samostatně vyhledaných soutěžních kauz a jejich aktivní diskuse. 
Požadavky ke zkoušce

Hodnocení studentů bude probíhat jednak během semestru (průběžný test a prezentace), jednak v rámci závěrečné
zkoušky (písemná a ústní část), přičemž váha obou částí hodnocení v závěrečné známce bude stejná (50/50).
Obsahově bude prověřována vešekrá látka kurzu s ezvláštním důrazem na řešení případů narušení soutěžně-
právních předpisů. 
Sylabus

1.    Úvod: informace o kurzu, ochrana soutěže, její teoretické, vývojové a komparativní aspekty
2.    Doktrinální základy a mezníky historického vývoje teorie hospodářské soutěže a její ochrany
3.    Smlouva o ESUO, Smlouva o založení EHS, Smlouva o fungování EU a ochrana soutěže
4.    Klíčové pojmy soutěžního práva: podnik, sdružení podniků, ekonomická aktivita, relevantní trh, omezení
soutěže
5.    Čl. 101 SFEU a interpretace zakázaného kartelového jednání v aplikační praxi EU
6.    Čl. 101 SFEU - rozbor klíčové judikatury SDEU
7.    Čl. 102 SFEU a interpretace zakázaného zneužití dominantního postavení v aplikační praxi EU
8.    Čl. 102 SFEU - rozbor klíčové judikatury SDEU
9.    Kontrola spojování soutěžitelů v EU - základy právní úpravy a judikatura
10.  Řízení v soutěžních věcech
11.  Postup soutěžní analýzy a jeho nácvik
12.  Samostatné prezentace studentů a diskuse nad nimi
13.  Samostatné prezentace studentů a diskuse nad nimi
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Šmejkal, V., Ticháčková, K., eds.Dokumenty je studiu práva ochrany hospodářské soutěže Evropské
unie11Praha2016978-80-87975-51-01
Šmejkal, V.; Dufková, B. Průvodce judikaturou Soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže11Praha
2015978-80-87975-26-81
Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. Soutěžní právo12. vyd.20121
Šmejkal, V.Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-201511Praha2015978-80-7502-108-31
Dokumenty z webu Evropské komise – GŘ pro soutěž1http://ec.europa.eu/competition1



Judikatura soudního dvora EU z webu3http://curia.europa.eu1
Petr, M. a kolektivZakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR 1Praha 2010978-807-400-30731
kolektiv autorů AUCI 3/2012 Aktuální otázky ochrany soutěže v EU 1Praha 20130323-06191
Dokumenty z webu US Department of Justice – Antitrust Division1http://www.justice.gov/atr/1
Shermannův zákon3http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes.html1
Claytonův zákon3http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes.html1
Krabec, T.Teoretická východiska soutěžní politiky1Studie Národohospodářskoho ústavu Josefa Hlávky20062
Armentano, D. A.Proč odstranit protimonopolní zákonodárství12000Liberální institut2
Gerber, D. J.Law and Competition in Twentieth Century Europe12001Oxford University Press2
Monti, G.EC Competition Law12007Cambridge University Press2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3070
Název v jazyce výuky Evropské právo procesní
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Procedural Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Evropské právo II (HP1323)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu Evropské právo procesní je prohloubení znalostí studentů o Soudním dvoru Evropské unie a jeho
judikatury. Studenti budou seznámeni se systémem unijních soudů a jejich pravomocemi, s různými typy řízení, s
jednotlivými fázemi řízení a se způsobem rozhodování soudu. Řízení u Soudního dvora bude nahlíženo nejen
obecným způsobem, ale také z pohledu vládního zmocněnce pro zastupování členského státu. Do výuky bude
zahrnuta také aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy, neboť právě před těmito soudy se většina
absolventů právnické fakulty s právem EU setká.

Nejlepší absolventi kurzu budou mít možnost zúčastnit se v letním semestru studijního pobytu u Soudního dvora v
Lucemburku, kde se mohou osobně setkat se soudci, generálními advokáty a dalšími osobami zajišťujícími chod
tohoto soudu. Mimo jiné se zúčastní i ústních jednání ve vybraných kauzách.

Výuka bude zajištěna především odborníky z praxe.

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou skládající se z písemné a ústní části (v podrobnostech viz sekce
"Požadavky ke zkoušce"). 
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou skládající se z písemné a ústní části. Písemná část spočívá ve
vyřešení praktického příkladu. Podmínkou připuštění k ústní části (seznam otázek viz níže) je úspěšné
absolvování části písemné. 
Seznam otázek k ústní části zkoušky

Systém unijních soudů
Podání předběžné otázky soudem členského státu
Předmět předběžné otázky
Průběh řízení o předběžné otázce před SDEU
Přímé žaloby
Řízení o porušení povinnosti – předsoudní fáze
Řízení o porušení povinnosti – soudní fáze
Žaloba na neplatnost
Žaloba na nečinnost
Žaloba na náhradu škody
Kasační opravné prostředky
Přezkum
Průběh řízení před SDEU – písemná část
Průběh řízení před SDEU – ústní část a rozhodnutí
Stanovisko generálního advokáta
Sylabus

1. Soudní soustava EU a základní zásady 2. Aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy I: zásady unijního
právního řádu  3. Aplikace unijního práva před vnitrostátními soudy II: praktická aplikace 4. Řízení o předběžné
otázce 5. Přímé žaloby I: žaloba pro nesplnění povinnosti 6. Přímé žaloby II: žaloba na neplatnost, žaloba na
nečinnost, námitka nepoužitelnosti 7. Přímé žaloby III. a jiné procesní nástroje: - žaloby úředníků - žaloba na
náhradu škody - kasační opravný prostředek a přezkum - předběžná opatření - mimosoudní řešení: SOLVIT,
ochránce práv 8. Průběh řízení 9. Zastupování ČR v řízení o předběžné otázce 10. Zastupování ČR v řízení
o porušení povinnosti 11. Zastupování ČR v (ostatních) přímých žalobách 12. Řešení praktických příkladů -



písemné vypracování, výsledek bude zohledněn u zkoušky
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.Právo Evropské unie12.Praha : Leges2017978-80-7502-184-7496 s.1
Smlouva o fungování EU31
Protokol (č.3) o statutu Soudního dvora Evropské unie31
Jednací řád Soudního dvora Evropské unie31
Svoboda, PÚvod do evropského práva15. vydání20131
Pítrová, L. a kol.Lisabonská smlouva: komentář11. vydání20101
Bobek, M, a kol.Předběžná otázka: v komunitárním právu11. vydání20052
Karzel, D.Evropský soudní dvůr: praktický průvodce11. vydání20062
Lasser, M.Judicial Deliberations : A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy11.
vydáníOxforf University Press20042
Praktické pokyny týkající se přímých žalob a opravných prostředků1http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/2
Informativní sdělení o zahájení řízení o předběžných otázkách vnitrostátními
soudy1http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/2
Průvodce pro poradce1http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/2
Petrlík D.Právní rozhledy282010Jednoduchý návod rychlého použití práva Evropské unie v soudní a správní
praxi280-2843



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3071
Název v jazyce výuky Právo na informace
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Right to Information
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Mgr. František Korbel, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Informace jsou stavebním kamenem moderní společnosti a právo je reflektuje v mnoha podobách. Předmět „Právo
na informace“ se týká věcně specializované, ale z pohledu práva multioborové problematiky přístupu k
informacím, nakládání s nimi, ochrany informací a odpovědnosti za jejich zneužití. Základem tohoto kursu je
podrobné seznámení studentů s úpravou práva na informace a ochrany informací ve zvláštních částech správního
práva (zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o
ochraně osobních údajů, zákon o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, procesní předpisy, ZVZ
ad.). Pozornost bude věnována i ústavním a mezinárodním základům práva na informace a práva na ochranu
informací a aspektům soukromoprávním (např. obchodní tajemství, autorské právo, ochrana osobnosti, ochrana
soukromí), deliktním (správněprávním a trestněprávním) a procesním (způsoby získávání informací, způsoby
rozhodování povinných subjektů, soudní ochrana). Kurs se zaměřuje nejen na klasickou explikaci právních
předpisů, ale i na praktické úkoly a příklady z praxe, nejčastější spory a judikaturu správních soudů, Ústavního
soudu a ESLP.

Metody výuky

Témata jednotlivých kurzů:
(Základním podkladem na všechny kurzy jsou texty zákonů – zejména InfZ a správní řád, dále též Ústava, Listina
a občanský zákoník)
 

Vývoj právní úpravy práva na informace, mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její
význam, nedostatky a změny

Doporučené podklady na hodinu: Ústava, Listina, nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 – Vladimír Mlynář
proti Ministerstvu zemědělství.
 

Oprávněné a povinné subjekty

Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06 – Letiště
Praha s. p. jako veřejná instituce? Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2013, č. j. 62 A 26/2012 - 129
ve věci žadatele – Seznam CZ, a. s. proti Ministerstvu dopravy a společnosti CHAPS, spol. s r. o. o poskytnutí
informací z celostátního informačního systému o jízdních řádech ve zdrojových formátech.
 

Utajované informace, obchodní tajemství, hospodářské tajemství, know-how, důvěrné informace, sjednaná
povinnost mlčenlivosti

Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, rozsudek
Nejvyššího správního soudu sp. zn. A 2/2003 – ruský dluh a rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 A
118/2002 – smlouva o výstavbě dálnice D47.
 

Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí a osobních údajů fyzických osob



-          Doporučené podklady na hodinu: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Nález Ústavního
soudu sp. zn. I. ÚS 453/03 Ivan Brezina v. Miloš Zeman – ochrana osobnosti veřejně činných osob; rozsudek
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 98/2008 – kontext ochrany osobních údajů a rozsudek rozšířeného
senátu (RS) Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 64/2008 – je prominutí penále poskytnutím veřejných
prostředků? Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. RS NSS 8 As 55/2012 (3155/2015
Sb. NSS) – mají se poskytovat informace o platech a odměnách konkrétních fyzických osob z veřejných
rozpočtů? Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 113/2012 (3222/2015 Sb. NSS) – kauza Ryneš;
může se oběť útoků bránit pořizováním záznamu veřejného prostranství? 
 

Ochrana dalších informací (majetkové poměry, vnitřní a nové informace, informace získané od třetích osob,
bankovní tajemství, informace chráněné právy duševního vlastnictví, informace v držení NKÚ, FAU,
zpravodajských služeb ad.)

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As
28/2007 – interní pokyny MF ČR pro vyměřování daní)
 

Poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů a orgánů činných v trestním řízení, informační systémy
v resortu Ministerstva spravedlnosti

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., trestní řád, ve znění tzv. „náhubkového“ zákona, nález
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/10 – poskytování rozsudků soudů, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva
ze dne 14. 4. 2009, stížnost č. 37374/05 (Maďarská unie občanských svobod proti Maďarsku o poskytnutí kopie
ústavní stížnosti podané poslancem)
 

Právo na informace z neveřejných jednání, právo na informace a povinnost mlčenlivosti, odpovědnost za
nakládání s informacemi

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, zákon o obcích, rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp. zn. 6 As 40/2004 – neveřejnost schůze rady obce; rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.
zn. 10 As 59/2014 – mají se zveřejňovat i nabídky do výběrových řízení? Co na to ZVZ a co nový ZZVZ?)
 

Zpoplatnění za poskytnutí informací, open data, zveřejňování

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, soudní řád správní, usnesení rozšířeného
senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 34/2008 – právní povaha zpoplatnění za poskytnutí informací)
 

Proces poskytování informací, opravné prostředky, soudní ochrana

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., správní řád, soudní řád správní)
 

Quo vadis, právo na informace? Náměty de lege ferenda. Přípravný seminář ke zkoušce

(doporučené podklady na hodinu: zákon č. 106/1999 Sb., analýza účinnosti tohoto zákona dostupná
z internetových stránek Ministerstva vnitra, novely)
 
 
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke kontrole studia
 
I. Docházka min. 50 % na semináře a aktivní účast na hodinách s připravenými podklady.
 
 
 
II. Samostatný návrh a řešení praktického příkladu – žádosti o informace povinnému subjektu.
 
 
 
III. Průběžné testy orientace v oboru a schopnosti formulovat myšlenky.
 
 
 



IV. Úspěšné složení zkoušky. Zkouška probíhá ústně formou rozhovoru mezi zkoušejícím a 2 – 4 postupně
zkoušenými studenty. Studenti mají čas na přípravu a mohou mít libovolné podklady (jako je tomu v praxi).
Cílem zkoušky není primárně ověřovat zapamatování právní úpravy, ale orientaci v oboru a potřebných
souvislostech, znalost základní judikatury, procesu a schopnost vlastní argumentace, práce s podklady a aplikace
práva.
 
 
 
  
Tematické okruhy ke zkoušce Právo na informace

Ústavní a mezinárodní základy práva na informace a práva na ochranu informací
Vývoj a prameny právní úpravy práva na informace
Povinné subjekty
Povinnost zveřejňovat informace, zákon o registru smluv
Ochrana utajovaných informací
Ochrana obchodního tajemství, know-how, good will
Ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví
Ochrana osobních údajů, osobnosti a soukromí
Ochrana dalších informací podle § 10 a 11 InfZ
Právo na informace o životním prostředí
Právo na informace a povinnost mlčenlivosti, příklady mlčenlivosti v právním řádu
Zpoplatnění za poskytnutí informací
Proces poskytování informací
Opravné prostředky v procesu poskytování informací
Soudní ochrana v procesu poskytování informací
Vztah InfZ a dalších zákonů, např. SpŘ, ZVZ, StavZ, zákon o obcích při realizaci práva na informace
Zásadní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech práva na informace
Zásadní rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech práva na informace
Zásadní rozhodnutí ESLP ve věcech práva na informace
Quo vadis, právo na informace? (náměty de lege ferenda)

 
   
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Korbel,F. a kolPrávo na informace- výklad zák.č.106/1999Sb. o svobodné přístupu k informacím12LINDE Praha,
a.s. Praha20051
Furek, A.,Rothanzl,L.Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář 2. vydání12012LINDE Praha, a.s.,
Praha1
Štenglová,I.,Drápal,L., Púry,F.,Korbel, F.Obchodní tajemství. 1. vydání11LINDE Praha, a.s., Praha20051
Kužílek,O.,Žantovský, M.:Svoboda informací. Svobodný přístup k informacím v právním řádu ČR12002LINDE
Praha, a.s., Praha1
Korbel, F.Přehled judikatury. Právo na informace12013Wolters Kluwer, a.s. Praha1



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3073
Název v jazyce výuky Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Obligations in international investment construction
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I (HP0261)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výběrový předmět poskytuje studentům podrobný přehled o závazkových vztazích v mezinárodní investiční
výstavbě, s důrazem na vzorové mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků z hlediska jejich použití na 
projektech veřejných a soukromých investorů. Dále poskytuje základní přehled o právní úpravě těchto smluv,
přehled o typech projektů v oblasti veřejných i privátních zakázek v mezinárodní investiční výstavbě, včetně
rozlišení příslušných typů vzorových smluvních podmínek především z hlediska alokace rizik a určení ceny díla.
Zvláštní pozornost je pak věnována Smluvním podmínkám FIDIC, tedy vzorovým smlouvám Mezinárodní
federace konzultačních inženýrů, které jsou nejpoužívanějšími vzorovými dokumenty v mezinárodní investiční
výstavbě.
Sylabus

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách
Jednotlivé přednášky pojednávají také o právních aspektech zahraničního podnikání ve stavebnictví, o
sjednocování regulace závazkových  vztahů v mezinárodní investiční výstavbě, zásadách závazkových vztahů ve
stavebnictví, rozhododném právu v soukromoprávních vztazích vznikajících v mezinárodní investiční výstavbě,
vyjednávání, nárokování a řešení sporů v této oblasti. Výuka by pokryvala relevantní teoretické a praktické otázky
především z oblasti závazkových vztahů mezinárodního obchodu, mezinárodního práva soukromého, veřejných
zakázek a z oblasti řešení sporů.
 
zimní semestr 2016/2017
 
úterý 18,00 – 19,45 hod.
místnost č. 403
 
11.10. - Uvedení do problematiky výběrového předmětu – prof. Růžička
 
18.10. - Výstavbový projekt, unifikace úpravy závazkových poměrů vznikajících v mezinárodních
              investiční výstavbě – JUDr. Klee
 
25.10. - Nebezpečí a rizika v mezinárodní investiční výstavbě – JUDr. Klee
 
1.11. - Zahraniční podnikání v oblasti výstavby – prof. Růžička
 
8.11. - Metody dodávky mezinárodních investičních celků – JUDr. Klee
 
15.11. - FIDIC, podmínky FIDIC – JUDr. Klee
 
22.11. - Claimy, jejich právní povaha, uplatňování nároků – prof. Růžička
 
29.11. - Claim management – JUDr. Klee
 
6.12. - Řešení sporů vznikajících v mezinárodní investiční výstavbě – prof. Růžička
 
13.12. - Význam času v mezinárodní investiční výstavbě, cena a změny ceny – JUDr. Klee
 
 



Studijní opory

 

  
Zkouškové otázky
 
1.    Výstavbový projekt a unifikace závazkových vztahů
2.    Nebezpečí a rizika
3.    Zahraniční podnikání ve stavebnictví
4.    Metody poptávky
5.    FIDIC
6.    Claimy
7.    Claim management
8.    Řešení sporů
9.    Cena
10. Změny
11. Čas
 
 
Seznam povinné a doporučené literatury
Povinná:
1.   Klee, L.. Smluvní vztahy výstavbových projektů. Praha, Wolters Kluwer. 2012.
 
Doporučená:
1.   Klee, L.. Smluvní podmínky FIDIC. Praha, Wolters Kluwer. 2017
2.   Tichý, M.. Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C.H.Beck. 2008.
3.   Jaeger, A.V. a Hök,G.S.. FIDIC - A Guide for Practitioners. Berlin, Springer Verlag. 2010.
4.    Klee,L..Stavební smluvní právo, Praha, Wolters Kluwer. 2016
5.    Klee,L.. International Construction Contract Law. London, Wiley Blackwell. 2016
6.    Kučera, Z., Pauknerová, M. a Růžička, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Aleš Čeněk, Plzeň -
Brno 2015
 

 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3079
Název v jazyce výuky European Law moot Court Competition
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Law Moot Court Competition
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Evropské právo I (HP1322)

Evropské právo II (HP1323)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
European Law Moot Court Competition je příprava a zapojení studentů do mezinárodní soutěže v evropském 
právu. Těžištěm povinně volitelného předmětu je simulovaný případ z evropského práva, který každý rok vydává 
pořadatel European Law Moot Court Competition. Vybraní studenti se v rámci toho předmětu seznámí s
odbornou 
terminologií a prací s odbornými texty, budou nuceni vyhledávat podklady pro řešení simulovaného případu,
naučí 
se pracovat s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. V průběhu povinně volitelného předmětu jsou studenti 
povinni zpracovat písemné podání k Soudnímu dvoru Evropské unie na simulovaný případ. V případě postupu do 
regionálního kola / finále soutěže se budou studenti za pomoci vyučujícího připravovat na ústní kolo soutěže. 
Samotná soutěž probíhá v anglickém a francouzském jazyce.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3080
Název v jazyce výuky Central and Eastern European Moot Court Competition
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Central and Eastern European Moot Court Competition
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Evropské právo I (HP1322)

Evropské právo II (HP1323)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem povinně volitelného předmětu Central and Eastern European Moot Court Competition je příprava a
zapojení 
studentů do mezinárodní soutěže v evropském právu. Těžištěm povinně volitelného předmětu je simulovaný 
případ z evropského práva, který každý rok vydává pořadatel Central and Eastern European Moot Court 
Competition. Vybraní studenti se v rámci toho předmětu seznámí s odbornou terminologií a prací s odbornými 
texty, naučí se pracovat s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. V průběhu povinně volitelného předmětu 
jsou studenti povinni zpracovat písemné podání k Soudnímu dvoru Evropské unie na simulovaný případ. 
Následně se budou studenti za pomoci vyučujícího připravovat na ústní kolo soutěže. Samotná soutěž probíhá v 
anglickém jazyce.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3089
Název v jazyce výuky Úloha kodifikace v právních dějinách
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Role of Codification in Legal History
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Úloha kodifikace v právních dějinách se zabývá pojmem kodifikace v různých historických obdobích v
českých i světových dějinách. 

Předmět je zakončen sepsáním písemné práce o 7 - 10 normostranách na téma, které si student vybere po
konzultaci s vyučujícím předmětu. 
Sylabus

Předmět se zabývá konkrétními případy velkých světových kodifikací a poté paralelně i vývojem kodifikací v
českých zemích. Pojednáno je tak o kodifikacích v období římské říše, v oblasti německého, franckouzského a
anglického práva. Z českých zemí je věnována pozornost nejprve kodifikacím středověkým (Ius regale
montanorum, zákoník Karla IV.), poté stavovským (VZZ) a období abolutismu (od OZZ ke kodifikacím
osvícenství). Období velkých evropských kodifikací 19. století je poté opět propojeno s komprací
středoevropského vývoje - Code Civil - ABGB - BGB, velké kodifikace obchodního práva, kodifikace trestního
práva a předmět je zakončen podobně pojatým vývojem ve 20. století s přihlédnutím ke zvláštnostem kodifikací
socialistického práva.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

R. Seltenreich a kol.Dějiny evropského kontinentálního práva13. vydáníPraha, Linde20102
K. MalýDějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání1Praha, Leges20102
J. Kuklík, P. SkřejpkováKořeny a inspirace velkých kodifikací1Praha, Havlíček Brain
Team2008978-80-87109-07-62
P. Skřejpková, L. SoukupNedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20.
století1Praha, Havlíček Brain Team2011978-80-87109-24-32



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3601
Název v jazyce výuky Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Behavioural Economics in Practice
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Tento kurz je zaměřen na uvedení studentů do problematiky behaviorální ekonomie a její možné aplikace v praxi. 
Behaviorální ekonomie svou integrací psychologie lidského rozhodování a jednání do ekonomické analýzy 
identifikuje situace, ve kterých se jedinci systematicky odchylují od predikcí standardních ekonomických modelů 
založených na racionalitě, s cílem zlepšit stávající modely. Tento kurz představuje základní koncepty behaviorální

ekonomie s následným formulováním implikací pro provádění praktické hospodářské politiky v duchu tzv. 
„nudging“, a to ve vybraných oblastech jako je trh práce, zdravotní politika, důchodová politika, tvorba úspor, 
vzdělávací politika, ekonomie blahobytu, štěstí a další. Cílem kurzu je ilustrovat, jak behaviorální ekonomie může

svým přispěním pomoci k dosažení efektivnějších výstupů.
Požadavky ke zkoušce
Kurz je zakončen závěrečnou písemnou zkouškou, která zároveň tvoří 100 % z celkového hodnocení kurzu.
Student musí dosáhnout alespoň 60 % ze závěrečného testu k úspěšnému absolvování kurzu a známka bude
udělena na základě níže uvedeného hodnocení:
1 Výborně (90 - 100 %)
2 Velmi dobře (75 - 89 %)
3 Dobře (60 - 74 %)
4 Nedostatečně (0 - 59 %)
Závěrečný test je založen na přednáškách a základní literatuře (viz sylabus). Je testováno pochopení probíraných
konceptů a teorií.
Sylabus
I. Úvod do behaviorální ekonomie 
II. Libertariánský paternalismus a jeho kritika 
III. Prospektová teorie a její aplikace v praxi 
IV. Majetnický efekt, Coasův teorém 
V. Pravidla usuzování a rozhodování a kognitivní omyly 
VI. Mentální účtování 
VII. Architektura výběru a výchozí pravidla 
VIII. Rámování, kotvení 
IX. Behaviorální ekonomie štěstí a blahobytu 
X. Nudging ve světě a kritika 
Studijní opory

Základní literatura: Thaler, R.H., Sunstein, C.R. 2008. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and
Happiness. New Haven: Yale University Press („N“). [česky (2010): Nudge (Šťouch) Jak postrčit lidi k lepšímu
rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Zlín ] Kahneman, D. 2012. Myšlení rychlé a pomalé, Jan Melvil
Publishing, ISBN 978-80-87270-42-4
 Doplňková a rozšiřující literatura: William J. Congdon, Jeffrey R. Kling and Sendhil Mullainathan. 2011. Policy
and Choice: Public Finance through the Lens of Behavioral Economics, Brookings Institution Press, available at:
http://www.brookings.edu/~/media/Press/Books/2011/policyandchoice/policyandchoice_book.pdf Anuj K. Shah,
Eldar Shafir, Sendhil Mullainathan, A Simple Look at Having Less, Working Paper, Stanford University,
http://web.stanford.edu/group/SITE/archive/SITE_2011/2011_segment_8/2011_segment_8_papers/shah.pdf
Appelt, Johnson, E.,J., 2013, Life Expectancy as a Constructed Belief: Evidence of a Live-To or Die-By Framing
Effect, Journal of Risk and Uncertainty, 46(1): 27-50. Benhassine, N., Devoto, F., Duflo, E., Dupas, P.,
Pouliquen, V., 2015, Turning a Shove into a Nudge: A „Labeled Cash Transfer‟ for Education. American
Economic Journal: Economic Policy 7(3): 86-125. Bertrand, M., Mullainathan, S, Shafir, E., 2004, A Behavioral-



Economics View of Poverty, The American Economic Review, Vol. 94, No. 2, Papers and Proceedings of the One
Hundred Sixteenth Annual Meeting of the American Economic Association San Diego, CA, January 3-5, pp.
419-423. Beshears, J., Choi, J., Laibson D. and Madrian, B.C., 2008. The Importance of Default Options for
Retirement Savings Outcomes: Evidence from the United States. In S.J. Kay T. Sinha, Lessons from Pension
Reform in the Americas, New York: Oxford University Press, pp. 59-87, http://www.nber.org/kapitolas/c4539.pdf
5 Brian Wansink 2013, Turning Mindless Eating into Healthy Eating. In Eldar Shafir, ed.,The Behavioral
Foundations of Public Policy (Princeton University Press: Princeton, NJ), pp. 310-328. Camerer C. 2000: Prospect
theory in the wild: Evidence from the field, In: Choices, Values, and Frames. Contemporary Psychology. No.47.
American Psychological Association , Washington, DC, pp. 288-300. ISBN 9780521621724. Foote, C.L., Goette,
L., Meier, S., 2009. Policymaking Insights from Behavioral Economics. Federal Reserve Bank of Boston, Boston,
kapitola 4, The Behavioral Economics of the Labor Market: Central Findings and Their Policy Implications, Ernst
Fehr, Lorenz Goette, and Christian Zehnder. Foote, C.L., Goette, L., Meier, S., 2009. Policymaking Insights from
Behavioral Economics. Federal Reserve Bank of Boston, Boston, Household Savings Behavior in the United
States: The Role of Literacy, Information, and Financial Education Programs, Annamaria Lusardi, kapitola 3
Foote, C.L., Goette, L., Meier, S., 2009. Policymaking Insights from Behavioral Economics. Federal Reserve
Bank of Boston, Boston, kapitola 6,7 Galle, B.D., 2014, Tax, Command or Nudge? Evaluating the New
Regulation, Texas Law Review, Vol 92, 837. Hanoch, Y., Rice, T., Cummings J. and Wood, S., 2009, How Much
Choice Is Too Much? The Case of the Medicare Prescription Drug Benefit.” Health Services Research, 44(4):
1157-1168. Hansen, G.P., Jespersen, A., 2013, Nudge and the Manipulation of Choice. A Framework for the
Responsible Use of the Nudge Approach to Behaviour Change in Public Policy, European Journal of Risk
Regulation, 1, p.3-28 Haushofer, J., Fehr, E., On the Psychology of Poverty, DOI: 10.1126/science.1232491, 862
(2014); 344, Science Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., Anomalies: The Endowment Effect, Loss
Aversion, and Status Quo Bias, The Journal of Economic Perspectives, 5(1), pp. 193-206, Winter 1991.
Kahneman, D., Knetsch, L.J. and Thaler, R., 1990. "Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase
Theorem." Journal of Political Economy 98 (6): 1325-1348. (PDF) Kim Ly and Dilip Soman, 2013, Nudging
around the world, Rotman School of Management, Toronto. Korobkin, R. 2009, Libertarian Welfarism. UCLA
School of Law, Law-Econ Research Paper No. 09-09. Madrian, B.C., 2009. “Mental Accounting in Portfolio
Choice: Evidence from a Flypaper Effect.” American Economic Review, 99(5):2085- 95. Mullainathan, S.,
Babcock, L., Congdon, J.W., Katz. F.L., 2012, Notes on Behavioral Economics and Labor Market Policy.” IZA
Journal of Labor Policy 1:2. Posner, R. A. 1998: Rational choice, behavioral economics, and the law. Stanford
Law Review, str. 1551-1575. Rebonato, R., 2013, A Critical Assessment of Libertarian Paternalism, University of
Oxford - Mathematical Institute, SSRN papers. Shlomo B., Thaler, B., 2007, Heuristics and Biases in Retirement
Savings Behavior, Journal of Economic Perspectives, 21(3): 81-104. 6 Soman, D. and Cheema, A. 2011.
“Earmarking and Partitioning: Increasing Saving by Low Income Households.” Journal of Marketing Research,
48(S1): S14-S22. Sunstein and Thaler, 2003, Libertarian Paternalism Is Not An Oxymoron, The University of
Chicago Law Review, Vol 70, No.4. Wilkinson, W. 2007, In pursuit of happiness research: Is it reliable? What
does it imply for policy? Policy Analysis, 590, str. 1-41.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3602
Název v jazyce výuky Evropská dimenze legislativního procesu
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Dimension of the Legislative Process
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Prerekvizity Evropské právo I (HP1322)
Korekvizity Evropské právo II (HP1323)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výuka předmětu má studentům přiblížit proces tvorby legislativy Evropské unie a úlohu jednotlivých aktérů
tohoto 
procesu včetně zásad pro tvorbu unijní legislativy.
Požadavky ke zkoušce
Znalost látky z přednášek a z předepsané literatury. Otázky budou odpovídat tezím uvedeného  sylabu.
Sylabus
1. Úvod do problematiky. 
2. Změny primárního práva (Řádný postup pro změny Smluv, Zjednodušený postup pro změny smluv a tzv.
„evolutivní klauzule“, Zjednodušený postup pro změnu smluv, Přechodové klauzule, Klauzule flexibility,
Předchozí souhlas Parlamentu ČR - vázaný mandát,  Specifické evolutivní klauzule - úvahy de lege ferenda,
Přístupové smlouvy a smlouva o vystoupení z EU
jako zvláštní případy změny Smluv) 
3. Legislativní činnost Unie - Sekundární legislativa (Zásady legislativní činnosti, Omezená legislativní pravomoc
Unie - zásada svěření a dělba pravomocí, Dělba pravomocí v judikatuře
Soudního dvora, Dělba pravomocí v Lisabonské smlouvě, Zásady tvorby unijního práva, Právní a legislativní akty
Unie, Typy právních aktů, Legislativní akty, Nelegislativní právní akty,  Hierarchie právních aktů, Legislativní
pravidla, Úsilí o zlepšování právní regulace)
4. Průběh legislativního procesu (Předehra legislativního procesu, Legislativní iniciativa, Legislativní postup,
Řádný legislativní postup, Zvláštní legislativní postupy, Posílená spolupráce, 
Publikace a vstup v platnost, Post-publikační změny unijní legislativy, Legislativní “kontinuita”) 
5. Aktéři legislativního procesu (egislativní trojúhelník, Legislativní činnost Komise, Pravomoci Komise, Složení
Komise, Nezávislost a odbornost Komise, Rozhodovací proces v Komisi,
Legislativní činnost, Legislativní činnost Rady, Pravomoci Rady, Organizace Rady, Jednotlivé formace Rady,
Příprava jednání Rady - COREPER a pracovní skupiny, Úloha předsednictví v Radě, Rozhodování v Radě,
Uplatňování pozice členských států na jednání Rady, Evropský parlament, Politická struktura, Organizační a
funkční struktura, Pravomoci Evropského parlamentu, Legislativní pravomoc, Jednání o legislativních aktech,
Vztahy mezi unijními institucemi, Interinstitucionální dohody)                                                                                   
                   6. Nová role národních parlamentů v unijním legislativním procesu (Historický exkurz, Postavení
národních parlamentů podle Lisabonské smlouvy, Včasná a úplná informovanost vnitrostátních parlamentů,
Parlamentní kontrola subsidiarity, Oprávnění v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Zapojení
vnitrostátních parlamentů
do změny Smluv a informování o žádostech o členství, Meziparlamentní spolupráce, Národní úprava a
uplatňování parlamentní kontroly subsidiarity, Dosavadní zkušenosti) .
7. Závěr kursu
Studijní opory
 Pitrová, L.: Evropská dimenze legislativního procesu, 1. vyd., Leges, Praha 2014 (ISBN 978-80-7502-035-2) 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3607
Název v jazyce výuky Recepce římského práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Reception of Roman Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. David Falada, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět přibližuje postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě.
V této souvislosti se posluchači seznámí s vývojem práva mezi pádem západořímské říše a nástupem vlastní 
recepce
(v souvislosti se vznikem první západoevropské univerzity v Bologni), s jednotlivými recepčními školami,
a dále s vývojem právního myšlení v zrcadle římského práva od počátku dvacátého století.
Požadavky ke zkoušce
Ústní zkouška s písemnou přípravou.  Základní orientace v okruzích, uvedených v sylabu.
Sylabus
Předmět se zabývá postupným pronikáním římskoprávní kultury do právního myšlení v Evropě.

Tematické okruhy:

1. Období „předrecepční“
2. Středověké římskoprávní školy
3. Právní humanismus
4. Druhá scholastika
5. Usus modernus pandectarum
6. Historická škola a německá pandektistika v 19. století
7. Recepce římského práva ve 20. a na počátku 21. století 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

FALADA, DavidRecepce římského práva1Aleš ČeněkPlzeň2016978-80-7380-603-3158 s.1
KINCL, Jaromír; URFUS, ValentinŘímské právo1PanoramaPraha1990469 s.1
KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, MichalŘímské právo1C. H.
BeckPraha199580-7179-031-1xxii+386 s.1
URFUS, ValentinHistorické základy novodobého práva soukromého1C. H.
BeckPraha199480-7049-107-8viii+135 s.1



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3609
Název v jazyce výuky Legislativní technika
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legislative Drafting
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu Legislativní technika je seznámit studenty s teoretickými a zejména praktickými aspekty tvorby 
právního předpisu. Znalost legislativní techniky je v současné době předpokladem pro zpracování kvalitního 
právního předpisu. Legislativní technika zahrnuje nejenom zpracování vlastního paragrafovaného znění návrhu 
právního předpisu v souladu s formálními požadavky danými zejména Legislativními pravidly vlády, ale rovněž 
zpracování samotných jednotlivých částí legislativního materiálu (vedle paragrafovaného znění zejména 
důvodové zprávy, zprávy z hodnocení dopadů regulace, předkládací zprávy, rozdílové a srovnávací tabulky atd.). 
Studentům bude prezentována správná a nesprávná legislativní technika při tvorbě legislativního materiálu na 
příkladech z legislativní praxe. Konečně si studenti na praktickém příkladu vyzkouší tvorbu legislativního
materiálu 
na konkrétním fiktivním příkladu.  
Sylabus
Předmět Legislativní technika zahrnuje tato témata:
- obecně k tvorbě právního předpisu (věcný záměr, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh vyhlášky,
legislativní pravidla vlády)
- náležitosti legislativního materiálu (paragrafované znění, zpráva z hodnocení dopadů regulace, obecná a zvláštní
část důvodové zprávy, další náležitosti)
- formální požadavky na právní předpis (název a členění právního předpisu, požadavky na obsah právního
předpisu, úvodní ustanovení, společná, přechodná a závěrečná ustanovení, požadavky na obsah novely právního
předpisu, citace v právních předpisech)
- praktické ukázky správné a nesprávné legislativní techniky
- zpracování legislativního materiálu - návrhu právního předpisu
Studijní opory

Základní literatura:
1. Kolektiv autorů. Legislativní proces: (teorie a praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011. ISBN
978-80-7312-074-0.
2. KNĚŽÍNEK, Jan, Petr MLSNA a Josef VEDRAL. Příprava návrhů právních předpisů: praktická pomůcka pro
legislativce. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. ISBN 978-80-7440-023-0.
3. Materiály z přednášek.
4. Legislativní pravidla vlády.
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1. zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
2. zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3611
Název v jazyce výuky Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století - Montesquieu
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Readings in Classic Political Thought of the 18th and 19th Century: Montesquieu
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Náplní semináře bude četba vybraných kapitol knihy Montesquieu, O duchu zákonů I, II. Důraz bude kladen na 
pojetí Montesquieua jako myslitele liberalismu. Kniha O duchu zákonů vyšla v roce 1748 a je považována za 
jedno z nejdůležitějších děl politické teorie 18. století. Montesquieu je jedním z předních myslitelů liberalismu, 
zároveň je považován za jednoho z prvních sociologů. Vzděláním byl Montesquieu právník a na celé dílo můžeme

také nahlížet jako na pojednání o právní filosofii. Montesquieu nám ukazuje, jakým způsobem je třeba nahlížet na 
zákony. Zákony je podle něj nutné chápat ve vzájemných vztazích jak mezi sebou, tak vzhledem ke všem 
okolnostem, které je ovlivňují, ať již jde o mravy, zvyky, náboženství, přírodní podmínky země atd. („situační“ 
ukotvení zákonů), tak z hlediska jejich dějinného vývoje: „Nemůžeme na toto [O duchu zákonů] nahlížet jako na 
pojednání o právní vědě, jde spíše o určitý druh metody, jak studovat právní vědu. Nehledám zde tělo zákonů, ale 
jejich duši“ Montesquieu, Rukopis De l’esprit des lois.
V předmluvě Montesquieu zdůrazňuje jednotu celého díla a provázanost jeho jednotlivých částí. V semináři tedy 
budeme číst vybrané kapitoly napříč celým dílem, nikoli jen z prvních třinácti knih díla, kde Montesquieu 
představuje svoji „politickou teorii“. Vyučující Hana Fořtová, PhD.
Požadavky ke zkoušce
Na začátku každého semináře proběhne shrnutí předchozí hodiny formou protokolu (vždy jeden student). Zápočet
bude udělen za aktivní účast na semináři. Podle časových možností v semináři budou prezentovány referáty
(shrnutí) vybraných článků nebo kapitol z knih napsaných v angličtině (pro zájemce ve francouzštině, příp.
němčině).
Sylabus
V semináři budou probírány následující okruhy témat:
1. Úvodní seminář
2. Typologie zřízení (republika, monarchie, despocie), její originalita, přechod od tříčlenné typologie k typologii
dvoučlenné (zřízení uměřená, v nichž je možná svoboda, a despocie). 
3. Povaha zřízení a jeho princip (vášně), dynamika zřízení, úpadek principů jednotlivých zřízení.
4. Boj proti despocii jako jeden z cílů díla: despocie jako svébytné zřízení, nikoli pouze zvrhlá forma vlády;
despocie jako ne-politické zřízení, založené na strachu a izolaci (H. Arendtová).
5. Montesquieu jako myslitel liberalismu, vymezení svobody nikoli jako podílu na vládě, ale volnosti v rámci
zákonů, analýza anglické ústavy (XI, 6). 
6. Důležitost trestních zákonů pro svobodu, vymezení svobody jako pocitu bezpečí. Teorie trestních zákonů,
mírnost trestů, odmítnutí útrpného práva, poměr mezi trestem a spáchaným přečinem.
7. Montesquieu jako myslitel modernity, zrod moderního obchodování (obchodování založené na šetrnosti,
vynález směnky), nahrazení republikánské ctnosti osvíceným zájmem (P. Manent).
8. Zákony v dějinné perspektivě, příklad Montesquieuovy metody v knize o římských zákonech o nástupnictví
(kniha XXVII) a při analýze rytířských soubojů u Germánů (kniha XXVIII).
9. Analýza náboženství, sociologický pohled na roli náboženství v jednotlivých zřízeních, Montesquieuův boj s
cenzurou.
10. Shrnutí témat
11. Závěrečný seminář



Studijní opory
Podrobná bibliografie viz Montesquieu, O duchu zákonů II, Seznam literatury, str. 555-564.
Povinná literatura
Montesquieu, O duchu zákonů I, přeložila a poznámkami opatřila H. Fořtová, Praha 2010.
Montesquieu, O duchu zákonů II, přeložila a poznámkami opatřila H. Fořtová, Praha 2015.

Dále budeme používat tyto Montesquieuovy spisy a vydání Ducha zákonů (pro zájemce):
Montesquieu, De l’Esprit des lois, I-II, 2 svazky, vyd. R. Derathé, Paris 1973 (1990).
Montesquieu, De l’Esprit des lois, anthologie, vyd. D. de Casabianca, Paris 2014.
Montesquieu, Œuvres complètes, 7, Défense de l’Esprit des lois, vyd. C. P. Courtney, L. Macé, C. Maire, R.
Mankin, P. Rétat, C. Volpilhac-Auger, Lyon - Paris 2010.
Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, vyd. C. Volpilhac-
Auger, Genève - Paris 1996.
Montesquieu, Pensées. Le Spicilège, vyd. L. Degraves, Paris 1991.
Montesquieu, Sláva a úpadek říše římské, přel. D. Melanová, Praha 2010.

Zahraniční sekundární literatura (pro zájemce):
Aron, R., Montesquieu, in: Les étapes de la pensée sociologique, Paris 1976, str. 27-76.
Binoche, B., Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris 20152.
Casabianca, D. de, L’Esprit des lois. Montesquieu, Paris 2003.
Cassirer, E., Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932.
Larrère, C., Actualité de Montesquieu, Paris 1999.
Manent, P., Histoire intelectuelle du libéralisme, Paris 1987, kap. 5.
Pangle, T., Montesquieu’s Philosophy of Liberalism, Chicago - London 1973.
Shackleton, R., Montesquieu. Critical Biography, Oxford 1961.
Shklar, J., Montesquieu, Oxford 1987. 
Spector, C., Le vocabulaire de Montesquieu, Paris 2001.
Waddicor, M., Montesquieu and the Philosophy of Natural Law, The Hague 1970.

Sekundární literatura v češtině (pro zájemce):
Dohnálková, H., Montesquieu a nejkrásnější monarchie, Praha 2006. 
Manent, P., Lidská obec, Brno 2013, kap. 1-2.
Vantuch, A., Ch.-L. Montesquieu, zápas o dielo, Bratislava 1977.

Internetové stránky vztahující se k Montesquieuovi:
Dictionnaire Montesquieu: http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/accueil/ (hesla jsou ve francouzštině a v
angličtině)
Lire Montesquieu: http://lire-montesquieu.ens-lyon.fr/html/montesquieu/accueil.html
Société Montesquieu: http://www.societe-montesquieu.org/
Montedite (elektronické vydání Montesquieuových Pensées):
https://www.unicaen.fr/services/puc/sources/Montesquieu/



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3612
Název v jazyce výuky Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století - B. Constant, A. de Tocqueville
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Readings in Classic Political Thought of the 18th and 19th Century: B. Constant, A.

de Tocqueville

Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Náplní semináře bude četba textů dvou myslitelů: Benjamin Constant, (O antické svobodě ve srovnání se
svobodou moderní, Principy politiky) a Alexis de Tocqueville (Demokracie v Americe, I, II). Soustředit se
budeme především na pojetí svobody u obou autorů. V úvodních hodinách semináře stručně probereme pojetí
svobody u Montesquieua a starších liberálních představitelů, především Lockea, vzhledem k další náplni semináře
zmíníme i Rousseaua.

Struktura semináře: četba primárních textů. Na začátku každého semináře proběhne shrnutí předchozí hodiny
formou protokolu (vždy jeden student). Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři. Podmínkou účasti na
semináři je pasivní znalost angličtiny. Podle časových možností v semináři budou prezentovány referáty (shrnutí)
vybraných článků nebo kapitol z knih napsaných v angličtině (pro zájemce ve francouzštině, příp. němčině).

Obsah kurzu:

B. Constant

Zájem o politické dílo B. Constanta vzrostl v posledních desetiletích a dnes je Constant nahlížen jako jeden z
předních myslitelů liberalismu. Jeho myšlenky se staly do velké míry součástí liberálního kréda, a tedy
nezpochybnitelným základem, na němž spočívá moderní demokratický liberální stát. Constant byl jedním z
nejradikálnějších liberálních myslitelů požadující naprostou svobodu, jak v ekonomice tak např. v náboženství,
jeho liberalismus je přitom zároveň propojen s myšlenkou morálního zdokonalování člověka skrze svobodu. Číst
budeme především slavnou přednášku o rozdílu mezi antickým a moderním pojetím svobody, podle časových
možností též vybrané pasáže z Constantova hlavního díla, Principy politiky. Pojetí svobody u Montesquieua a
starších liberálních myslitelů (Locke, Rousseau)

* Myšlenka omezené suverenity, kritika Rousseaua a jeho pojetí obecné vůle, kritika Hobbese a jeho pojetí
suveréna

* Poslušnost zákonu, otázka legitimní autority

* Moderní pojetí svobody, odlišení antického a moderního pojetí svobody, role obchodování v moderním světě

* Svoboda projevu a tisku, svoboda náboženství

* Otázka vlastnictví, jeho vzniku a ochrany ze strany státu

* Požadavek naprosté svobody v ekonomice, sociální otázka

* Otázka obecného zájmu

A. de Tocqueville

A. de Tocqueville je dnes považován za největšího teoretika demokracie a zároveň za předního myslitele
liberalismu 19. století. Tocqueville chápe demokratickou rovnost podmínek jako nezvratitelný jev moderní doby.
Rozebírá rozdíl mezi aristokratickou a demokratickou společností, ukazuje na nebezpečí demokracie vzhledem k



individuální svobodě, analyzuje úlohu veřejného mínění a občanské angažovanosti. Stranou nenechává ani
sociální otázku a hrozbu zbídačování širokých vrstev obyvatelstva v moderní době. Číst budeme vybrané kapitoly
z knihy Demokracie v Americe, I, II.

* Demokratická rovnost podmínek jako jev prozřetelnosti, vztah pána a služebníka

* Demokratická a aristokratická společnost

* Hrozba tyranie většiny

* Veřejné mínění, mravy

* Sociální otázka

Vyučující PhDr. Hana Fořtová, PhD.
Požadavky ke zkoušce
Struktura semináře: četba primárních textů. Na začátku každého semináře proběhne shrnutí předchozí hodiny
formou protokolu (vždy jeden student). Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři. 
Sylabus

V semináři se zaměříme na následující okruhy témat:
·         Pojetí svobody u Montesquieua a starších liberálních myslitelů (Locke, Rousseau)
·         Myšlenka omezené suverenity, kritika Rousseaua a jeho pojetí obecné vůle, kritika Hobbese a jeho pojetí
suveréna
·         Poslušnost zákonu, otázka legitimní autority
·         Moderní pojetí svobody, odlišení antického a moderního pojetí svobody, role obchodování v moderním
světě
·         Svoboda projevu a tisku, svoboda náboženství
·         Otázka vlastnictví, jeho vzniku a ochrany ze strany státu
·         Požadavek naprosté svobody v ekonomice, sociální otázka
·         Otázka obecného zájmu
 
A. de Tocqueville
A. de Tocqueville je dnes považován za největšího teoretika demokracie a zároveň za předního myslitele
liberalismu 19. století. Tocqueville chápe demokratickou rovnost podmínek jako nezvratitelný jev moderní doby.
Rozebírá rozdíl mezi aristokratickou a demokratickou společností, ukazuje na nebezpečí demokracie vzhledem
k individuální svobodě, analyzuje úlohu veřejného mínění a občanské angažovanosti. Stranou nenechává ani
sociální otázku a hrozbu zbídačování širokých vrstev obyvatelstva v moderní době. Číst budeme vybrané kapitoly
z knihy Demokracie v Americe, I, II.
·         Demokratická rovnost podmínek jako jev prozřetelnosti, vztah pána a služebníka
·         Demokratická a aristokratická společnost
·         Hrozba tyranie většiny
·         Veřejné mínění, mravy
·         Sociální otázka
Studijní opory

B. Constant
Povinná literatura:
B. Constant, O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní, in: Reflexe, 30 (2006), str. 77–97.
B. Constant, Principy politiky (překlad v rukopisu, bude dodáno).
 
Dále budeme používat tyto Constantovy spisy (pro zájemce):
B. Constant, Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Paris 2004.
B. Constant, De la religion, Arles 1999.
B. Constant, Les principes de politiques applicables à tous les gouvernements, vyd. E. Hofmann, Genève 1980.
B. Constant, O dobyvačnosti a uzurpaci a jejích vztazích s evropskou civilizací, Brno 2012, přeložila. R. Ostrá.
 
Zahraniční sekundární literatura (pro zájemce):
S. Holmes, Benjamin Constant and the making of modern liberalism,
L. Jaume , L’individu effacé, Paris 1997.
P. Manent, Histoire intelectuelle du libéralisme, Paris 1987.
 
A. de Tocqueville
Povinná literatura
A. de Tocqueville, Demokracie v Americe, I, II, Praha 1992, přeložil V. Jochmann.
 
Dále budeme používat tyto Tocquevilleovy spisy (pro zájemce):



A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Oeuvres complètes I, vyd. J.-P. Mayer et H. Laski, Paris 1992.
A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Oeuvres complètes II, vyd. J.-P. Mayer, Paris 1981.
A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, vyd. F. Mélonio, Paris 1988.
A. de Tocqueville, Starý režim a Revoluce, Praha 2003, přeložila A. Borovičková a V. Jochmann.
 
Zahraniční sekundární literatura (pro zájemce):
Aron, R., Les étapes de la pensée sociologique, Paris 1976.
A. Jardin, Alexis de Tocqueville, Paris 1984.
L. Jaume, Tocqueville, les sources aristocratiques de la liberté, Paris, 2008.
E. Keslassy, Le libéralisme de Tocqueville à l’épreuve du paupérisme, Paris 2000.
J.-C. Lamberti, Tocqueville et les deux démocraties, Paris 1983.
P. Manent, Tocqueville et la nature de la démocratie, Paris, 1982.
 
Literatura v češtině (pro zájemce):
H. Brogan, Alexis de Tocqueville : prorok demokracie ve věku revoluce, Brno 2011.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3613
Název v jazyce výuky Právo a umění
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce The Law and Arts
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je seznámení se s tématy, které jsou s právem a jeho působením spojovány (spravedlnost, 
morálka, atd.) stejně jako kulturně historické dědictví společnosti, ve které právo působí a které zpětně promítají
do 
systému právních norem orientační body při jeho tvorbě, výkladu a aplikaci přináší studentům možnost 
dokonalejší orientace v systému psaného práva a hlubší pochopení jednotlivých právních disciplín. Předmět Právo

a umění doplňuje reflexi práva o estetikou práva, symbolikou spravedlnosti, architekturou soudních budov a 
kulturní dědictvím práva. Vyučující: dr. Agha
Sylabus
1. Vztah kultury a práva (Estetika práva)
2. Autorství (autorské právo osobnostní, autorské právo zhodnocovací)
3. Právo autora na svobodu vyjadřování 
4. Text vs. obraz
5. Musea, galerie and veřejná místa (Umění ve veřejném prostoru, kolize s vlastnickým právem, související
otázky správního práva, přestupkového práva, trestního práva)
6. Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright  (hranice autorských práv - citace, rozmnožování,
tzv. svoboda panoramatu, atd.)
7. Ochrana kulturních statků, účel a systém ochrany památek; ochrana nehmotných kulturních statků (základní
problémy)
8. Architektura práva, architektura a právo 
9. Kulturní dědictví práva
10. Závěr a vyhodnocení



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3614
Název v jazyce výuky Čtení sociologických textů
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Readings in Sociology
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je společně číst vybrané základní sociologické texty, diskutovat o nich a vztahovat je k 
současnému dění ve světě práva i ve společnosti. V rámci kurzu se studenti seznámí se základními 
sociologickými formami uvažování, získají schopnost orientace v základních sociologických pojmech,
konceptech 
a paradigmatech, které mají přímý vztah ke studiu práva. I když na texty i jednotlivé koncepty budeme nahlížet 
kriticky, ve výsledku by probrané texty měly fungovat jako praktické nástroje pro analýzu práva v kontextu 
současných celospolečenských debat. Vyučující: dr. Agha, dr. Urban

Způsob zakončení předmětu: kolokvium - společná diskuze o probraných textech a tématech.
Požadavky ke zkoušce
Kolokvium - společná diskuze o probraných textech a tématech.
Sylabus

1.     Miroslav Petrusek, Jan Balon: Společnost naší doby
2.     Václav Bělohradský: Přirozený svět jako politický problém
3.     Jiří Přibáň: Disidentni práva
4.     Max Weber: Ekonomika a společnost.
5.     Michel Foucault: Dohližet a trestat
6.     Jan Keller: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti,
7.     Zygmunt Bauman: Tekutá modernita
8.     Ortega y Gasset: Vzpoura davů
9.     Pierre Bourdieu: Teorie jednání
10.   Misztal, B.: Trust in modern societies
Studijní opory

Základní seznam probíraných textů:
1.     Miroslav Petrusek, Jan Balon: Společnost naší doby
2.     Václav Bělohradský: Přirozený svět jako politický problém
3.     Jiří Přibáň: Disidentni práva
4.     Max Weber: Ekonomika a společnost.
5.     Michel Foucault: Dohližet a trestat
6.     Jan Keller: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti,
7.     Zygmunt Bauman: Tekutá modernita
8.     Ortega y Gasset: Vzpoura davů
9.     Pierre Bourdieu: Teorie jednání
10.   Misztal, B.: Trust in modern societies



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3615
Název v jazyce výuky Teorie a praxe simulovaných soudů
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Theory and Practice of Moot Courts
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu Teorie a praxe simulovaných soudů je umožnit studentům prvního ročníku zažít simulované 
soudní jednání. Výuka práva skrz simulované soudy má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává 
též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice. V rámci seminářů si studenti osvojí
teorii 
simulovaných soudů a následně připraví a realizují vybrané soudní případy, a to z občanského a trestního práva. 

Předmět nabízí studentům možnost aktivně se zúčastnit simulovaného soudu, ať už v roli soudce, žalobce, státního
zástupce nebo například právního 
zástupce žalovaného. Velký důraz je kladen na přípravu na samotná simulovaná soudní jednání, v rámci 
které studenti mimo jiné navštíví vybrané ústní jednání u soudu a tuto zkušenost budou během seminární výuky
reflektovat. Samotné simulované soudy pak proběhnout vždy ve fakultní cvičné soudní síni.      
 
Vedle praktického úvodu do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy slouží tento 
volitelný předmět též jako nástroj rozvoje prezentačních dovedností. Předmět je vhodným prostředkem doplnění a

osvojení znalostí a dovedností získávaných v rámci studia povinných předmětů a slouží jako základ pro další 
studium, především civilního a trestního řízení v rámci předmětů povinného základu ve vyšších ročnících. 
Absolventi předmětu mohou následně využít široké nabídky možností se zúčastnit různých moot courtů, které 
pořádá fakulta, studentské spolky či mezinárodní organizace, nebo navštěvovat některou z fakultou nabízených
odborných praxí. 

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je aktivní účast na seminářích, účast v simulovaných soudních
jednáních, návštěva skutečného soudního jednání a vypracování zadaných seminárních úkolů.

Jedná se o předmět určený pro studenty prvního ročníku.
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je: • aktivní účast na seminářích • účast v simulovaných soudních
jednáních  • návštěva skutečného soudního jednání • vypracování všech zadaných seminárních úkolů
Sylabus

1. Úvod do problematiky simulovaných soudů. Seznámení s předmětem a plánem výuky během semestru. 
2. Teorie simulovaných soudů. Simulovaný soud jako metoda výuky a její užití v České republice a v zahraničí.
3. Příprava simulovaného soudu I. - zadání případu, rozdělení rolí. 
4. Příprava simulovaného soudu II. - úvod do právní argumentace, základní orientace v práci s právními předpisy.
5. Návštěva vybraného ústního jednání u soudu a reflexe zkušeností z návštěvy soudního jednání.
6. Simulovaný soud z trestního práva. Simulované soudní jednání ve fakultní cvičné soudní síni. 
7. Reflexe simulovaného soudu. 
8. Další vybrané metody výuky práva - soud ve trojici, cvičné modelové situace. 
9. Příprava simulovaného soudu z občanského práva - zadání případu, rozdělení rolí. 
10. Simulovaný soud z občanského práva. Simulované soudní jednání ve fakultní cvičné soudní síni. 
11. Reflexe simulovaného soudu. 
12. Závěrečný seminář. 



Požadavky k zápisu

Jedná se o předmět určený pro studenty prvního ročníku.
Studijní opory

GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň. 2013.  JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní, Praha: Leges 2013.
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné, Praha: Leges 2014.
TOMOSZEK, M., KOPA, M., ADAMEOVA, Z.: Moot court ve výuce práva: Metodická příručka pro studenty i
pedagogy. Olomouc: 2012.
URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky - historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol.
Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 
URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na
středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s. (dostupné na:
http://streetlaw.eu/dokumenty/2/).  URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha:
Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.  URBAN, Michal a kol. Moot Court ve výuce práva: praktický průvodce
přípravou a organizací simulovaných soudů nejen na středních školách. Praha: Eliška Kosová, MAKE*detail ve
spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2014.  WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol.
Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3616
Název v jazyce výuky Theory and practice of the European convention on human rights
Název v českém jazyce Teorie a praxe Evropské úmluvy o lidských právech
Název v anglickém jazyce Theory and practice of the European convention on human rights
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
This is a multi-disciplinary course that provides students with a rigorous and focused engagement with different 
disciplinary perspectives on the subject of human rights including philosophy, sociology and law. It provides 
students with contending interpretations of human rights as an idea and practice from the different standpoints that

the disciplines present. The course applies the insights of disciplinary frameworks of understanding to key human 
rights issues such as universality, the right to life, free speech and globalization.

This  course is  designed  to  provide  students with  a  broad  introduction  to  the  conceptual  and  legal problems

raised by the development of a global human rights regime and to help students think their way through some of 
the complexities of European human rights law. It will provide an  introductory  analysis  to  the  jurisprudence of 
the European Court of Human Rights and the substance of European human rights law, by looking at  different  
generations  of  rights,  their  content  and  relation  to  each other, through an analysis of different “functions” of 
human rights (protection, participation, distribution,  inclusion).

The students are expected after the conclusion of the course to be able to:

- identify various solutions to legal problems at hand and in addition, apply the relevant international law 
norms/rules in a qualified manner
 - read and understand international case-law as well as identify the relevant issues in the concrete case
 - analyse the human rights norms in a contextual manner, i.e. to apply an ideological perspective. Teacher: dr. 
Agha
Požadavky ke zkoušce
Short essay and a following oral exam.
Sylabus
1. What are “international human rights” and who cares? (The philosophy, politics, and critique of human rights,
The history of international human rights)

2. The Substantive Dimension (The Sources of Human Rights Law: Types, generations and hierarchies of rights.
Human rights: Between Universalism and Relativism Interpretation of human rights treaties. Limitations,
exceptions, derogations.)

3. The future of the Strasbourg Court and enforcement of ECHR standards: reflections on the Interlaken process.
Democracy as an instrument of justice (Developments in legal theory on democracy and justice. Development of
the scope of human rights. Can human rights be cultural, social, economical, individual or collective?)

4. Substantive rights: Non-derogable rights (Art. 2 The Right to Life, Art. 3 Prohibition of Torture) 

5. Substantive rights: Derogable rights (Art. 5 Right to Liberty and Security of Person, Art. 6 Due Process, Right
to a Fair Trial, Civil Rights and Obligations, Art.  8 - 11 General introduction)

6. Substantive rights: Derogable rights (Art. 8 Privacy, Family, Home and Correspondence, Art. 9 Freedom of
Thought, Conscience and Religion, Art. 10 Freedom of Expression, Art. 11 Freedom of Assembly and
Association).

7. General provisions affecting Convention rights (Art. 13 Right to an Effective Remedy Before a National



Authority, Art. 14 Prohibition of Discrimination, Sanctions and supervision of the Courts judgements) 

8. The Convention and the EU (Relations Between Legal Systems:  International Law, Community Law and
National Law, The role of international law)

9. Substantive Law and the Common market (Conflicting  treaties  in  international  law, The Community Treaties
and the Human Rights)

10. Concluding seminar
Studijní opory
P Agha, Human Rights between Law and Politics, Hart / Oxford 2016    
S Greer, The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects, Cambridge
University Press, 2006. 
G Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press
2009.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3618
Název v jazyce výuky Právní meze hazardních her
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Limits on Gambling
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Prerekvizity Správní právo I (HP0701)
Korekvizity Správní právo II (HP0702)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět podrobně a průřezově seznamuje s problematikou právní úpravy loterií a jiných druhů podobných her. 
Vymezuje hranice tohoto segmentu herních aktivit a vysvětluje nezbytnost právní regulace. Zahrnuje vývoj právní

úpravy do současné doby.  Vysvětluje soukromoprávní souvislosti smluvních typů o sázce, hře a losu. Podrobněji 
se zaměřuje na veřejnoprávní úpravu, především vymezuje povahu veřejného provozování, charakterizuje 
jednotlivé druhy hazardních her a jejich společenské dopady. Pozornost je věnována hmotněprávním 
předpokladům pro vydání povolení k provozování hazardních her, povinnostem provozovatelů a dalších osob v 
průběhu provozování, výkonu správního dozoru a uplatňování správní odpovědnosti v této oblasti. Stranou 
nezůstává problematika vlivu Evropské unie na vývoj vnitrostátní úpravy členských států. Zmíněn je též 
trestněprávní kontext, zejména v souvislosti s problematikou nelegálního provozování. Součástí předmětu je 
rozbor soudní judikatury v této oblasti, zejména recentních nálezů Ústavního soudu. Pozornost je věnována právní

úpravě ochrany osob před negativními účinky hazardních her.
Požadavky ke zkoušce
Prokázání znalostí v rozsahu stanovených témat při ústní zkoušce.
Sylabus

Pojem hry a hazardní hry
Potřeba právní regulace a vývoj právní úpravy
Soukromoprávní úprava sázky, hry a losu
Prameny veřejnoprávní úpravy, jejich působnost a druhy hazardních her
Podmínky pro vydání povolení k provozování her
Povinnosti provozovatelů a dalších osob v průběhu provozování
Výkon správního dozoru v oblasti hazardních her
Správní trestání v oblasti hazardních her
Vývoj a trendy přístupu k právní úpravě hazardních her v EU
Ochrana mladistvých a dalších osob před negativními účinky hazardních her
Studijní opory
Literatura:
KRAMÁŘ, K., RAJCHL, J., MALÍŘ, J. Právní aspekty sázek a her. Praha : Wolters Kluwer  (do konce roku
2016)
DVOŘÁK, T.  Zákon o loteriích a jiných podobných hrách s poznámkami a souvisejícími předpisy. 2. vyd. Praha
: Linde, 2006



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3619
Název v jazyce výuky Diskriminace a sociální právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Discrimination and Social Security Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Prerekvizity Evropské právo I (HP1322)

Evropské právo II (HP1323)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Téma diskriminace se objevuje čím dále tím častěji v právní praxi a stále platí, že mnoho právníků (včetně
soudců) s touto problematikou nezachází zcela v souladu s právem EU. K diskriminaci dochází především v
oblasti sociálního práva, tedy v oblasti zaměstnanosti, ochrany práce, ale i v sociálním zabezpečení. 
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou a prohloubenou informaci o rovném zacházení a zákazu
diskriminace z pohledu evropského práva (Rada Evropy a EU), jakož i o zakotvení zásady rovného zacházení v
českém právu, přičemž bude důraz položen na sociálněprávní souvislosti této problematiky. 
Požadavky ke zkoušce
Zkouška bude sestávat z povinné praxe a řešení konkrétního případu pod vedením garanta předmětu. Alternativou
k takto složené zkoušce bude předložení písemné analýzy zadaného případu, či judikátu v oblasti diskriminace v
sociálním právu.
Sylabus

Předmět bude doplněn o praktickou zkušenost formou povinné praxe u některé z organizací zabývajících se
rovným zacházením.
 
První blok výuky bude probíhat na PF UK, přednášející doc. Koldinská

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu- historie, současné zakotvení v Evropském právu

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu bez ohledu na pohlaví

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu bez ohledu na rasu a etnický původ

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu bez ohledu na věk

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v sociálním právu bez ohledu na zdravotní postižení, víru a sexuální
orientaci

Rovné zacházení a zákaz diskriminace - historie, současné zakotvení v českém sociálním právu
 

Druhý blok výuky bude probíhat u některé z organizací zabývajících se rovným zacházením, a to formou povinné
praxe. 
7.-12. – povinná praxe



Studijní opory
Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon -
komentář, C.H. Beck. Praha 2016
Koldinská, K. Gender a sociální právo - rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech, C.H.Beck.
Praha 2010
Boučková, P. Rovnost a sociální práva, Auditorium, Praha 2009
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Alan J.Koncepce rodinné politiky1Projekt VÚSRaP19891
GiddensUnikající svět1SLON20031
Sulerottová E.Krize rodiny1KarolinumPraha19981
Matějková B., Paloncyová J.  Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I1VÚPSV20031
Munková G.Nové trendy evropské rodinné politiky1AUC Iuridica 1-2Praha20041
Matějková B., Paloncyová J.  Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II1VUPSV20041
Beck, U.Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně1SLON20041
Munková G.Rodinná politika ve vztahu k EU1AUC Iuridica 1Praha20001
Sainsbury,D.(ed).Gender and the Welfare States regimes1Oxford: Oxford university Press19991
Hantrais,L. Family Policy Matters1Bristol: Policy Press20031
Leitner,S.Varieties of familialism.The caring function of the family in comparative perspektive? European
12003Societies 5(4):353-3751
Sirovátka,T. et al.Rodina, zaměstnání a rodinná politika120061
vybrané výzkumné zprávy VÚPSV  (budou průběžně doporučovány a jsoudostupné v elektronické podobě na
webových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí), 1např.:1
Nešporová, O.Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené1VÚPSV20051
Kuchařová, Ettlerová, Nešporová, SvobodováZaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a
zaměstnavatelů1VÚPSVPraha20061
Kuchařová, SvobodováSíť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR1VÚPSVPraha20061
Národní zpráva o rodině120041
Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006-200911
( tři výše zmíněné materiály jsou dostupné v elektronické podobě nawebových stránkách MPSV, klikne se na
kolonku ?Rodina?)11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3620
Název v jazyce výuky Migrace a sociální právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Migration and Social Security Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Prerekvizity Správní právo I (HP0701)

Evropské právo I (HP1322)
Evropské právo II (HP1323)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Téma migrace je v poslední době diskutováno z mnoha úhlů pohledu, sociálněprávní hledisko však bývá
potlačováno, ač je zřejmě nejdůležitější. V zemi, jako je ČR, tedy v členském státě EU je třeba toto téma uchopit z
pohledu volného pohybu osob, jež legálně pobývají na území některé z členských zemí EU. S volným pohybem
pak úzce souvisí právo na přístup k zaměstnání, právo na přístup k systému sociálního zabezpečení, ale i právo na
sociální integraci a na vzdělání. Předmět nahlédne všechny výše zmíněné otázky z pohledu mezinárodního i
evropského práva, analyzována bude především judikatura SDEU v oblasti volného pohybu a koordinace
sociálního zabezpečení.

Požadavky ke zkoušce
Zkouška bude sestávat z povinné praxe a řešení konkrétního případu pod vedením garanta předmětu. Alternativou
k takto složené zkoušce bude předložení písemné analýzy zadaného případu, či judikátu v oblasti diskriminace v
sociálním právu.
Sylabus

Cílem výuky předmětu Migrace a sociální právo je podat studentům ucelenou a prohloubenou informaci o
sociálních právech migrantů a pomocí praktického řešení konkrétních případů dát nahlédnout celou komplexnost
a složitost této aktuální problematiky při aplikaci národního a evropského práva zároveň.
První blok výuky bude probíhat na PF UK, přednášející doc. Koldinská

Migrace a volný pohyb osob z hlediska mezinárodního a evropského práva

Sociální práva v dokumentech mezinárodního a evropského práva

Volný pohyb pracovníků v EU

Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU I.

Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU II.

Sociální práva migrantů z hlediska českého práva
 

Druhý blok výuky bude probíhat u některé z organizací či institucí zabývajících se migrací, a to formou povinné
praxe. 
7.-.12. – povinná praxe
 



Studijní opory
Štefko, M., Koldinská, K. Sociální práva cizinců, C.H. Beck. Praha 2013
Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., Tomeš, I. Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. C.H.Beck.
Praha 2012
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Alan J.Koncepce rodinné politiky1Projekt VÚSRaP19891
GiddensUnikající svět1SLON20031
Sulerottová E.Krize rodiny1KarolinumPraha19981
Matějková B., Paloncyová J.  Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I1VÚPSV20031
Munková G.Nové trendy evropské rodinné politiky1AUC Iuridica 1-2Praha20041
Matějková B., Paloncyová J.  Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II1VUPSV20041
Beck, U.Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně1SLON20041
Munková G.Rodinná politika ve vztahu k EU1AUC Iuridica 1Praha20001
Sainsbury,D.(ed).Gender and the Welfare States regimes1Oxford: Oxford university Press19991
Hantrais,L. Family Policy Matters1Bristol: Policy Press20031
Leitner,S.Varieties of familialism.The caring function of the family in comparative perspektive? European
12003Societies 5(4):353-3751
Sirovátka,T. et al.Rodina, zaměstnání a rodinná politika120061
vybrané výzkumné zprávy VÚPSV  (budou průběžně doporučovány a jsoudostupné v elektronické podobě na
webových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí), 1např.:1
Nešporová, O.Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené1VÚPSV20051
Kuchařová, Ettlerová, Nešporová, SvobodováZaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a
zaměstnavatelů1VÚPSVPraha20061
Kuchařová, SvobodováSíť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR1VÚPSVPraha20061
Národní zpráva o rodině120041
Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006-200911
( tři výše zmíněné materiály jsou dostupné v elektronické podobě nawebových stránkách MPSV, klikne se na
kolonku ?Rodina?)11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3621
Název v jazyce výuky Proměny státnosti v procesu europeizace
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Changes in Statehood in the Process of Europeanization
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Prerekvizity Teorie práva II (HP0682)

Ústavní právo a státověda II (HP1172)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurs navazuje na výuku státovědy a ústavního práva a koresponduje se zařazením evropského práva a
mezinárodního práva veřejného do struktury navazujícího studijního plánu. Účelem kursu je rozvinutí thesí, s
nimiž se studenti seznámili v dosavadní výuce tak, aby bylo ozřejmeno logické uchopení konstrukce svazku
konfederativního typu, jímž Evropská unie zůstává, a současně nastíněno jeho propojení s některými specifickými
prvky federálního charakteru, kterými se toto „úzké společenství států“ rovněž vyznačuje. 

Kurs vychází z klasických státovědných pojmů (demokratický a svrchovaný právní stát, lid, občanství), zachycuje
snahu o jejich transformaci v kontextu evropské integrace, a podrobuje kritickému zkoumání otázku legitimizace
unijního politického zřízení. Jednotlivé tematické okruhy tak reflektují základní státovědné kategorie, nevyhýbají
se však ani interdisciplinárnímu přesahu k teorii mezinárodních vztahů či politologii, a to zejména za situace, kdy
odborné debaty v těchto disciplínách vyvolávají reakci v podobě snahy o vytvoření nové kvality integrace
vymykající se klasickým státovědným konstrukcím (např. teorie pooled sovereignty či konstrukce Unie občanů a
států).    

Požadavky ke zkoušce

Písemný test, resp. po dohodě s vyučujícím zpracování vybraného tématu formou prezentace na hodině. Další
podrobnosti budou sděleny na úvodní přednášce.
 
 
Sylabus

*
2.3. Úvod: Základní vlastnosti státního celku a jeho právního řádu v kontextu globalizace
(vestfálský systém národních států v Evropě a ve světě, státní suverenita, normotvorné ohnisko právního řádu, lid
a občanská práva) 
Doporučená literatura: 1) H. Kissinger, Uspořádání světa. Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha. Praha
2016, s. 96-105, 180-188, 367-379; 2) G. Friedman, Ohrožená Evropa. Rodící se krize. Praha 2015, s. 115-129,
171-204, 251-258.
 
9.3. Státy a jejich ústavy v procesu europeizace
(včetně dopadů na dělbu moci ve státě a strukturu státní moci)
Doporučená literatura: 1) P. Mlsna, Reflexe komunitárního práva v ústavách středoevropských států. In: Časopis
pro právní vědu a praxi 1/2008, roč. 16, s. 22-30. http://www.law.muni.cz/dokumenty/2770
 
16.3. Démos a občané. Nad problematikou státního a unijního občanství
(vč. zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti a jeho mezí, rozvoj konceptu unijního občanství v judikatuře
SDEU)
Smlouva o Evropské unii: čl. 1-3, 9. Smlouva o fungování Evropské unie: čl. 18-25.
Doporučená literatura: 1) J. Isensee, Evropský národ? In: Kontexty 3/2009, s. 69-80; 2) U. Di Fabio. Nadstátní
společenství: Národ Evropanů, nebo celosvětový národ? In: Evropská unie. Hospodářský prostor s politickou vizí.
Brno 2013, s. 67-74.
 
23.3. Smluvní základ integrace a otázka evropské ústavy
(včetně problematiky záruk právního státu a prvků federálního zřízení v EU)



Doporučená literatura: 1) V. Belling, Federální model a evropská realita. Krize legitimity a její překonání. In:
Mezinárodní vztahy 3/2006, s. 5-18; 2) J. H. H. Weiler. Federalismus a konstitucionalismus: evropský
Sonderweg. In: Evropská unie. Hospodářský prostor s politickou vizí. Brno 2013, s. 9-29.
 
30.3. Demokratický deficit EU a úsilí o jeho překonání nástroji přímé, zastupitelské a participativní demokracie  
(parlamenty, referenda, evropská občanská iniciativa a fungování politických stran a dalších zprostředkujících
institucí na evropské úrovni)
Smlouva o Evropské unii: čl. 10, 11.
Doporučená literatura: 1) V. Belling, Legitimita moci v postmoderní době. Brno 2009, s. 125- 155, 165-189; 2) A.
Moravcsik. Trápí Evropu skutečně „deficit demokracie“? In: Evropská unie. Hospodářský prostor s politickou
vizí. Brno 2013, s. 29-55;  3) Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království:  Judgment given on 24 January
2017, R v. Secretary of State for Exiting the European Union, dostupné na:
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
 
6.4. Národní parlamenty a legitimita rozhodování v EU
(včetně důsledků pro fungování unikamerálního a bikamerálního zřízení)
Smlouva o Evropské unii: čl. 12, 48. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii (připojený
k Lisabonské smlouvě).
Doporučená literatura: 1) J. Georgiev, Doslov: Snížení demokratického deficitu posílením národních parlamentů.
In: V. Belling, Legitimita moci v postmoderní době. Brno 2009, s. 165-189; 2) P. Kolář, J. Kysela, J. Syllová, J.
Georgiev, Š. Pecháček, Parlament České republiky. 3. vydání, Praha 2013, s. 367-386; 3) § 109a až 109l zákona č.
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119a až § 119s zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu
Senátu.
 
13.4. Zásada subsidiarity v praxi legislativního procesu EU
(právní základ v ústavách členských států a primárním právu EU, politická a soudní praxe)
Smlouva o Evropské unii: čl. 4, 5. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality (připojený
k Lisabonské smlouvě).
Doporučená literatura: 1) J. Georgiev (ed.), Princip subsidiarity v právní teorii a praxi. Praha 2007, s. 15-25,
40-46, 106-118.
 
20.4. Spolkový ústavní soud a recepce doktríny Solange, Maastricht a Lisabon ústavními orgány jiných členských
států
Doporučená literatura: 1) J. Kust (ed.), Evropská inspirace z Karlsruhe. Praha 2009; 2) V. Belling, J. Malíř, L.
Pítrová, Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům. Praha – Plzeň 2010, s. 94-130.
 
27.4. Vztah ústavních soudů členských států a Soudního dvora EU
Doporučená literatura: 1) nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 50/04, 66/04, 19/08 a 5/12 (shrnuto např. v povinné
literatuře nebo sborníku A. Gerloch, J. Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň 2009); 2)
judikatura ústavních soudů ostatních členských států – přehledně např. http://lehrstuhl.jura.uni-
goettingen.de/tschmitz/Lehre/Jurisprudence-on-integration-2.htm
 
4.5. Aktuální otázky hospodářské a měnové integrace
(záchranné fondy, fiskální pakt, evropský semestr) 
Smlouva o fungování Evropské unie: čl. 2-6, 121, 126.
Doporučená literatura: M. Tomášek. Omezuje europeizace rozhodování ústavních institucí ČR? In: A. Gerloch, J.
Kysela a kol., 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Praha 2013, s. 209-230.
 
11.5. Interdisciplinární rozměr diskuse o ústavní identitě nadnárodních celků 
Doporučená literatura: 1) V. Belling, Zrození suveréna. Pojem suverenity a jeho kritika v moderní politické a
právní filosofii. Brno 2014, s. 7-31. 2) P. Lindseth, Equilibrium, Demoi-cracy, and Delegation: On the
‘Administrative, not Constitutional’ Legitimacy of European Integration. JMWP 7/2013,
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/13/documents/Lindseth.pdf
 
 
Podmínky zakončení předmětu

Písemný test, resp. po dohodě s vyučujícím zpracování vybraného tématu formou prezentace na hodině. Další
podrobnosti budou sděleny na úvodní přednášce.
 
 
 
 



Studijní opory

Povinná literatura:
1) V. Pavlíček a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha
2011, s. 351-354, 715-716, 883, 887, 890-892, 1060-1095.
3) ustanovení právních aktů uvedená níže u jednotlivých témat
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3622
Název v jazyce výuky Legal English for Commercial Practice I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English for Commercial Practice I
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I. (HP1401)
Anotace
The course is designed to improve students’ practical legal English skills in commercial law application. This aim 
is achieved by (i) introducing the most important terminology of individual topics primarily through reading and 
listening activities; (ii) practising spoken interaction and writing in legal English and (iii) actively discussing legal

cases. Participants are required to complete two written assignments. The written assignments will represent 25 
percent of the final grade (10% for letter and 15% for moot court activity). 70% attendance is required (specified
in 
number of seminars per semester that must be attended). 
Požadavky ke zkoušce

All students must have 70% attendance regardless of the date when they officially register.Examination in the
form of written test (75% of the final grade) and two written assignments 25% of the final grade).
Sylabus

1. Company law: company formation and management Making a presentation Letter of advice 2. Company law:
capitalisation Contrasting information Summarising Legalese v. plain language Paraphrasing 3. Company law:
fundamental changes in a company; company winding up Explaining a procedure - a checklist Writing minutes A
memorandum  Talking about cause and effect4. Competition law Warning a client of risks An informative email5.
Transnational commercial law
Studijní opory
Povinná:
Amy Krois-Lindner, TransLegal. International Legal English, Student Book. CUP. 2011.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3623
Název v jazyce výuky Legal English for Commercial Practice II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English for Commercial Practice II
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
The course is designed to improve students’ practical legal English skills in commercial law application. This aim 
is achieved by (i) introducing the most important terminology of individual topics primarily through reading and 
listening activities; (ii) practising spoken interaction and writing in legal English and (iii) actively discussing legal

topics. Participants are required to complete two written assignments. The written assignments will represent 25 
percent of the final grade (10% for letter and 15% for memorandum). 70% attendance is required (specified in 
number of seminars per semester that must be attended).
Požadavky ke zkoušce

70% attendance Examination in the form of written test (75% of the final grade) and two written assignments
(25% of the final grade).
Sylabus

1. Contracts: contract formation Paraphrasing contract clauses Negotiating An informative memorandum 2.
Contracts: remedies Initial interview with a client Follow-up correspondence to a client 3. Contracts: assignment
and third-party rights Preparing a lawsuit and developing and argument Persuasive writing and speaking 4.
Employment law Writing email: attachments and formality Expressing an opinion, agreement and disagreement 5.
Sale of goods A case brief: text analysis Presenting a case brief 6. Real property law Comparing and contrasting
Classifying and distinguishing types or categories Giving a presentation 7. Intellectual property Paraphrasing in
plain language Discussing issues
Studijní opory

Povinná: Amy Krois-Lindner, TransLegal. International Legal English, Student Book. CUP. 2011.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3628
Název v jazyce výuky Islam in Europe - ECHR Case Law
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Islam in Europe - ECHR Case Law
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Sean Davidson

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
This course focuses on analysing and assessing decisions of the European Court of Human Rights in various 
cases involving the free religion and free expression rights of Muslims in Europe.  These cases require judges to 
perform the often difficult task of determining where the border may lie in cases of free religion under the
European 
Convention on Human Rights, which was drafted by the Council of Europe in 1950. 
The topic of the free religion rights of Muslims has become particularly important in recent years, and most of the 
cases studied in this course are quite recent, including the 2014 decision in the case of the French veil prohibition 
(S.A.S. v. France).  This course covers cases in a number of contexts, including the free religion rights of students
in 
primary and secondary schools as well as the rights of believers in public.  
In this course, students are encouraged to critically analyse the reasoning of the European Court of Human Rights 
in the cases studied, and there is a particular focus on the proportionality test, as well as the implications of its 
application.  In addition, students are introduced to comparisons with cases decided by American high courts to 
gain better understanding of different reasoning used in different jurisdictions.     
The objectives of this course are: 1) to deepen students’ understanding of how the free religion rights of Muslims 
are protected by the European Court of Human Rights; 2) to deepen the students’ understanding of the 
interpretation of freedom of expression and religion; 3) to provide a deep insight into current issues concerning
the 
definition of human rights in Europe; 4) to provide students the tools to compare and assess various approaches to 
reasoning free religion cases; 5) to aid students in acquiring and exercising sophisticated legal English vocabulary 
and grammar. 
Požadavky ke zkoušce
75% attendance, participation in two mootcourts
Sylabus
Week 1:  Introduction to Freedom of Religion and Expression
Week 2:  Students in Primary Schools
Week 3:  Religious Symbols in Schools
Week 4:  University Students
Week 5:  Moot Court #1
Week 6:  Rights of Teachers
Week 7:  Rights of State Employees
Week 8:  Free Expression - Advocacy of Sharia Law
Week 9:  Moot Court #2
Week 10:  Prohibition of the Veil in Public
Week 11:  Focus on American Courts
Week 12:  Meanings and Implications of Secularism
Studijní opory
ECtHR case law



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3631
Název v jazyce výuky Historické kořeny menšinové problematiky
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Minorities: An Historical Perspective
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je podat studentům přehled vývoje a dlouhodobých problémů menšinové otázky v českých 
zemích a to v komparaci s dalšími státy. Nastíněny v širokých souvislostech budou i dodnes právně či politicky 
aktuální problémy jako jsou "Benešovy dekrety" nebo složité právní problémy restitucí židovského majetku.
Nelze 
ani přehlížet, že právní věda dodnes využívá mnohé koncepce vzniklé již v meziválečné éře, a to obvykle bez 
znalosti složitých historických souvislostí. Lze zmínit např. hlavní stále používanou definici menšin vzniklou v 
případu Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti týkajícího se řecko-bulharských komunit nebo případ 
menšinových škol v Albánii, někdy považovaný za počátek tzv. pozitivní diskriminace. V meziválečné době pak 
Československo hrálo výraznou roli v systému mezinárodněprávní ochrany menšin v rámci Společnosti národů. K

tomu přispívala mj. geografická poloha ČSR přímo v srdci menšinových konfliktů (např. sousedství s Horním 
Slezskem s procesně-právně asi nejkomplikovanějším menšinovým sporem v historii). Menšinová otázka má v 
evropské minulosti i současnosti mimořádný význam, kdy například obě světové války byly zahájeny alespoň 
oficiálně kvůli menšinovým konfliktům. Po odsunu Němců je v českých zemích tento problém často přehlížen, ale
i 
v souvislosti s aktuální migrační krizí se otázka dlouhodobého vývoje a vzniku nových menšin opět aktivizuje. 
Zatímco v moderních českých dějinách, a to hlavně přibližně v letech 1848-1947, dominoval národnostní
problém, 
tak v budoucnosti nelze vyloučit oživení problému náboženských menšin. Právní i politické řešení menšinových 
sporů je přitom velice obtížné a komplikované, přitom česká historie má v mezinárodním srovnání velké 
zkušenosti s různorodými koncepcemi řešení menšinové otázky. Například jen ve dvacátém století lze nalézt v 
historii českých zemí minimálně devět zcela odlišných koncepcí právního postavení menšin.
Požadavky ke zkoušce
Účast na přednáškách v rozsahu alespoň 70 % a zpracování a obhajoba seminární práce v rozsahu 8 - 10 stran
vlastního textu na garanty předem schválené téma. Témata je nutno diskutovat s garanty buď v jejich
konzultačních hodinách, po přednáškách či emailem
Sylabus
1) Úvod, použití historické metody pro řešení aktuálních problémů 
2) Starší tradice menšinové problematiky před rozvojem moderního nacionalismu
3) Národnostní problém v 19. století a spory o ústavní řešení v Rakousku 1848-1867
4) Právní řešení národnostní otázky na konci monarchie
5) Menšinová otázka v politice mezi světovými válkami
6) Jazyková otázka a její právní řešení před úřady a ve školách v ČSR
7) Národnostní problém a veřejná správa v ČSR
8) Mezinárodněprávní ochrana menšin meziválečné éry
9) Snahy o řešení menšinové otázky v době krize ČSR a v exilu za druhé světové války
10) Dekrety prezidenta republiky a postavení menšin v poválečné ČSR
11) Menšiny v komunistickém Československu i dalších zemích sovětského bloku
12) Vývojové tendence v postavení menšin v demokratických státech v posledním půlstoletí 



Studijní opory
Povinná 
1) PETRÁŠ, René - PETRŮV, Helena - SCHEU, Harald a kol. Menšiny a právo v České republice, Praha,
Auditorium 2009, 507 stran
2) PETRÁŠ, René. Menšiny v meziválečném Československu / Právní postavení národnostních menšin v první
československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana, Praha, Karolinum 2009, 437 stran

Doporučená literatura:
1) KUKLÍK, Jan - PETRÁŠ, René. Minorities and Law in Czechoslovakia, Praha, Karolinum 2016, cca 400 stran
(v tisku)
2) PETRÁŠ, René. Cizinci ve vlastní zemi. Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě, Praha,
Auditorium 2012, 255 stran
3) SCHEU, Harald a kol. Migrace a kulturní konflikty, Praha, Auditorium 2011, 322 stran
4) KUKLÍK, Jan a kol. Jak odškodnit holocaust? Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a
odškodnění, Praha, Karolinum 2015, 758 stran5) PETRÁŠ, René. Menšiny v komunistickém Československu /
Právní a faktické postavení národnostních menšin v českých zemích v letech 1948-1970, Praha, VIP - Eurolex
Bohemia 2007, 490 stran
6) SCHEU, Harald Christian. Ochrana národnostních menšin podle mezinárodního práva, Praha, Karolinum 1998,
100 stran
7) KUKLÍK, Jan - NĚMEČEK, Jan. Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o řešení
menšinové otázky v Československu v roce 1938, Praha, Karolinum 2013, 450 stran
8) PETRÁŠ, René. Národní otázka v českých zemích na sklonku monarchie, in: Vývoj české ústavnosti v letech
1618-1918 / Sborník příspěvků, Praha, Karolinum 2006, s. 694-740  
9) KUKLÍK, Jan - NĚMEČEK, Jan. Frontiers, Minorities, Transfers, Expulsions. British diplomacy towards
Czechoslovakia and Poland during WWII. Volume I: Plans, Prague, Faculty of Law, Charles University - Institute
of History CAS 2015, 398 s.
10) PETRÁŠ, René. Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice / Sborník příspěvků z
odborného semináře Menšiny a právo v České republice, Praha, Úřad vlády 2010, 121 stran
11) Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, Praha, Karolinum     monotematická čísla věnovaná právu a menšinám
- č. 1/2013, 4/2015, 1/2016
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

J.Kuklík a kol.Dějiny československého práva 1945-19891Praha Auditorium20111



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3632
Název v jazyce výuky Právní praxe na středních školách II. (Street Law)
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Internship at Secondary Schools II (Street Law)
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět navazuje na předmět Právní praxe na středních školách I, který přiblížil studentům problematiku práva
prostřednictvím představení základů didaktiky práva a následného jejich zapojení do výuky práva na vybraných
středních školách. Umožnil tím studentům práv vnímat propojení mezi právní teorií a praxí a učit se kriticky
přemýšlet, kultivovaně diskutovat, spolupracovat v malých týmech a vysvětlovat právní otázky laikům.
Pokračování tohoto předmětu je zavedeno pro ty absolventy předmětu Právní praxe na středních školách I, kteří
mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti skrz prohlubování svých znalostí
didaktiky práva a výuku práva na vybraných středních školách. Oproti předchozímu předmětu budou pracovat
daleko samostatněji, bude jejich úkolem vystavět a posléze i odučit celé tématické celky a délka jejich praxe na
středních školách bude trvat celý semestr. Vyučovat budou zpravidla ve dvojici. Znalosti didaktiky práva studenti
rozšiřují na pravidelných setkáních s vyučujícím předmětu. Současně vyučující poskytuje studentům nezbytnou
podporu, je s nimi v pravidelném kontaktu a dohlíží na zdárný průběh jejich praxí. Na předmět je možné se zapsat
pouze prostřednictvím mailu vyučujícího (urbanm@prf.cuni.cz). Zakončení předmětu probíhá pomocí kolokvia,
během kterého studenti referují o svých zkušenostech z učení a diskutují o nich s vyučujícím kurzu.
Požadavky ke zkoušce
Zakončení předmětu probíhá formou zkoušky, během kterého studenti referují o svých zkušenostech z učení a
diskutují o nich s vyučujícím kurzu.
Sylabus
Jednotlivé semináře probíhají dle domluvy s vyučujícím blokově. Probírány jsou na nich zkušenosti z praxe a dále
výběr z následující literatury:
1. FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

2. Kolektiv autorů. Právo pro každého - učebnice "Právo pro každý den - Street Law", Partners Czech, Praha
2001.

3. KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

4. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

5. SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování.
Praha: Portál, 1997.

6. URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe.
Praha: Leges, 2013.

7. URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky - historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol.
Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

8. URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na
středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s.

9. URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90
s.



Požadavky k zápisu

Na předmět je možné se zapsat pouze prostřednictvím mailu vyučujícího (urbanm@prf.cuni.cz).
Podmínky zakončení předmětu

Zakončení předmětu probíhá pomocí kolokvia, během kterého studenti referují o svých zkušenostech z učení a
diskutují o nich s vyučujícím kurzu.
Studijní opory

Doporučená literatura:
FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.
Kolektiv autorů. Právo pro každého - učebnice "Právo pro každý den - Street Law", Partners Czech, Praha 2001.
KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.
SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování.
Praha: Portál, 1997.
URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe.
Praha: Leges, 2013.
URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky - historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol.
Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.
URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na
středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s.
URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3633
Název v jazyce výuky Gender a právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Gender and the Law
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Dopadá právo jinak na muže a na ženy? Jakou roli hraje pohlaví/gender v právu a jeho aplikaci? Je právo
"genderově zaujaté" (gender biased)? Může a má být právo (v objektivním smyslu) a individuální práva (v
subjektivním smyslu) použity k odstranění znevýhodnění žen a jiných skupin, které existující genderový řád
poškozuje?

Kurz Gender a právo se pokusí odpovědět na tyto a jiné související otázky. Kurz je založen na četbě a diskuzích
nad zahraniční feministickou literaturou, zejména teoretickou a socio-právní. Koncepční poznatky z ní budou
aplikovány na aktuální otázky českého práva jako je podpora mateřství/rodičovství, právní úprava prostituce,
směrnice o zastoupení žen v dozorčích správních radách. Volba jednoho tématu bude ponechána na studujících.

Semináře budou vedeny interaktivně - studující budou vybízeni ke kritické analýze přečtených materiálů, ke
komentování výkladu a k diskuzi. Některé hodiny budou obsahovat formální debatu (na základě rozdělených rolí,
které budou studující zastávat) či řešení případových studií.

Vyučující předmětu
JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil. (Oxon), Shaw Foundation Fellow in Law, Faculty of Law, University of
Oxford, Europaeum Visiting Professor

Témata 
Gender jako společenský konstrukt
K čemu jsou feministická/genderová právní studia?
Vývoj - vlny feminismu
Studium žen, studium genderu, studium os znevýhodnění? (LGBT a intersekcionalita)
Stejnost a rozdílnost - otázky mateřství a rodičovství
Prostituce - sexuální práce či genderové násilí
Rovnost a afirmativní akce - užití genderových kvót
Použití subjektivních práv pro dosažení genderové rovnosti

Ke způsobu zakončení předmětu vizte sekci "Podmínky zakončení předmětu".

Sylabus

GENDER A PRÁVO
JUDr. Barbara Havelková, LLM, DPhil
 
Kurz je vyučován seminární formou, založenou na rozboru a analýze textů. Vyučující bude vést diskuzi, nebude
ale přednášet. Je tudíž zcela zásadní, aby byli studující dobře seznámeni s předepsanou literaturou. Hodinová
dotace na četbu pro každý seminář je zhruba 4 hodiny. To činí pro každý víkend 24 hodin přípravy. Zařaďte
prosím tento čas do svých rozvrhů!
Některé hodiny jsou založeny na prezentacích argumentů ve skupinách (které určí vyučující) – připravte se na to,
že bude tedy potřeba též koordinovat práci s kolegy a kolegyněmi.
 



V rámci přípravy na kurz srdečně doporučuji shlédnout alespoň pár filmů s genderovou tematikou. Například: 

North Country (2005) – sexuální obtěžování

Boys Don’t Cry (1999) – transgender

Sex Traffic (2004) – obchodování s lidmi

4 months, 3 weeks and 2 days (2007) – potraty v Rumunsku

 
Výuka proběhne v blocích, během dvou víkendů v letním semestru 2016/2017:

Sobota 18. března (9.00-15.00)

Neděle 19. března (9.00-15.00)

Sobota 13. května (9.00-15.00)

Neděle 14. května (9.00-15.00)

 
Den první
 
9.00 – 10.30    Gender jako společenský konstrukt
Následující četba obsahuje jen krátké výtahy – čtěte je prosím o to pozorněji!
Scott JW, ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’ (1986) 91 The American Historical Review 1053,
zejména 1067 střed strany – 1070 střed strany.
MacKinnon CA, Toward a feminist theory of the state (Harvard University Press 1989), ix-xix a 1-12.
Butler J, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Routledge 1990), 1-6.
Scott JW, ‘Gender: Still a Useful Category of Analysis?’ (2010) 57 Diogenes 7.
Doporučená četba:
Renzetti C., Curran D. Ženy, muži a společnost. Karolinum, Praha 2003, str. 20-59.
Nagl-Docekal, H. Feministická filozofie. Praha, Slon 2007, str. 245-301.
 
Použijte přečtenou literaturu v praxi – vyberte právní úpravu, soudní rozhodnutí, či určitou politiku a zamyslete se
nad jejími genderovými dopady. Připravte tříminutovou prezentaci pro třídu (zkuste si ji předtím prosím časovat
doma).
 
10.45 – 12.15 Příklad z praxe Veřejné ochránkyně práv - Hostky: Mgr. Zuzana Odrůjová a Mgr. Jana Kvasnicova
(KVOP)
 
Přečtěte přiložený dokument obsahující příklad, promyslete a připravte právní analýzu.
 
Přestávka na oběd
 
13.30 – 15.00 Gender a právo; K čemu jsou feministická/genderová právní studia?
Povinná literatura:
Chamallas M. Introduction to Feminist Legal Theory. Wolters Kluwer 2013, kapitola 1 a 2.
Doporučená literatura:
Havelková, B.Diskriminace na základě pohlaví. In Bobek, M., Kühn, Z., Boučková, P. (eds.), Rovnost a
diskriminace, C.H. Beck, Praha 2007, str. 221-251.
Fredman, S. Women and the Law. Clarendon Press, Oxford 1997, str. 1-37.
 
Den druhý
 
9.00 – 10.30    Vývoj - vlny feminismu a česká specifika
Vlny



Povinná literatura:
Havelková H, ‘První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly’ in ABC Feminismu, Nesehnutí 2004
Doporučená literatura:
Munro VE. Law and Politics at the Perimeter. Re-Evaluating Key Debates in Feminist Theory. Hart, Oxford 2007,
úvod a kapitola 1.
Chamallas M. Introduction to Feminist Legal Theory. Wolters Kluwer 2013, kapitola 2.
 
Česká specifika
Povinná literatura:
Havelková B., ‘Tři stadia genderu v socialistickém právu’ in Havelková H and Oates-Indruchová L (eds),
Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989, SLON 2015. (Doporučení hodné jsou i ostatní kapitoly
knihy.)
Doporučená literatura:
Šmejkalová-Strickland J, ‘Do Czech women need feminism? Perspectives of feminist theories and practices in
Czechoslovakia’ (1994) 17 Women's Studies International Forum 277.
Snitow A, ‘Feminist Futures in the Former East Bloc’ (1993) 7 Peace &amp; Democracy News 1
Zamyslete se zejména nad tím, zda analýzy Snitow and Šmejkalové-Strickland z raných devadesátých let jsou
ještě aktuální.
 
10.45 – 12.15  Studium žen, studium genderu?  LGBTQ
Host – Petr Kalla
Úkol 1: 
Pročtěte nález ÚS 7/15. Souhlasíte s výsledkem a odůvodněním? Rozhodli byste jinak?
Úkol 2:
Projděte poslanecký návrh novely zákona o registrovaném partnerství, která novelizuje § 13 odst. 2:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&amp;t=320. Je tato novela vhodná? Podpořili byste ji? Případně jakou
její alternativu?
Má být otázka adopcí stejnopohlavními páry ponechána zákonodárci?
 
Doporučená literatura:
Bamforth N, ‘Introduction’ in Bamforth N (ed), Sexual Orientation and Rights, Ashgate 2014.
 
Přestávka na oběd
 
13.30 – 15.00  Rovnost a afirmativní akce
Úkol:
Vyhledejte a pročtěte nejnovější verzi evropské směrnice o zastoupení žen v řídících orgánech podniků. Na
základě vlastní rešerše identifikujte hlavní argumenty pro a proti.
McCrudden C, ‘A Comparative Taxonomy of ‘Positive Action’ and ‘Affirmative Action’ Policies in Schulze (ed),
Non-Discrimination in European Private Law (Mohr Siebeck 2011)
Doporučená literatura:
Fredman S, A comparative Study of the anti-discrimination and equality laws of the USA, Canada, India and
South Africa (European Commission Report, 2012), 63-71.
 
Havelková, B. Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES, Právní rozhledy, 11/2007,
1-9.
 
Den třetí
 
9.00 – 10.30    Stejnost a rozdílnost; genderové stereotypy
Povinná četba:
MacKinnon CA, Feminism unmodified: discourses on life and law (Harvard University Press 1987), pg. 32-45.
Selektivně přečtěte následující rozhodnutí: 
Rozsudek SDEU: C-476/99 Lommers [2002] ECR I-2891; přečtěte též Stanovisko GA Albera
Rozsudek NS US: Price Waterhouse v. Ann Hopkins 490 U.S. 228 (1989).
Doporučená literatura:
Nález Pl. ÚS 42/04, č. 405/2006 Sb. – lze projít rychle; věnujte pozornost odlišnému stanovisku soudce Balíka;
dívejte se zejména na hodnocení vztahů mezi dítětem a rodiči.
 
10.45 – 12.15  Rodina, gender a zájmy dítěte (Téma vybrané studujícími v roce 2015)
Pozice žen a gender v rodině
Povinná literatura: 
Minow M and Shanley ML, ‘Relational rights and responsibilities: revisioning the family in liberal political
theory and law’ (1996) 11 Hypatia 4.
Doporučená literatura: 
Moller Okin S, Justice, Gender, and the Family (Basic Books 1989), kapitola 7, 134-170.
 
K otázce zájmu dítěte



Povinná literatura: 
Scott ES and Emery RE, ‘Gender Politics and Child Custody: The Puzzling Persistence of the Best Interest
Standard’ (2013) Paper Number 13-352 Columbia Law School: Public Law &amp; Legal Theory Working Paper
Group.
 
Přestávka na oběd
 
13.30 – 15.00 Sladění profesního a rodinného života; rodinná politika (Téma vybrané studujícími v roce 2016)
 
Povinná literatura
West R, ‘The Right to Care’ in Feder Kittay E and Feder E (eds), The Subject of Care: Feminist Perspectives on
Dependency (Lanham 2002), str. 88-114.
 
Prezentace
Protože existuje hodně zajímavých materiálů k tématu – o ČR, EU i srovnávacích – část hodiny bude pojata jako
prezentace jejich hlavních tezí a argumentů. Poprosila bych tudíž o dobrovolníky/ce, kteří by připravili krátké,
čtyřminutové, prezentace hlavních argumentů. Dodržení časového limitu je zásadní. Udělejte si proto, prosím,
generálku doma! Vím, že se na každého/ou nedostane. Přečíst níže uvedené materiály ale samozřejmě může
každý…

Doulk, Peters, Poutsma: Variations in adoption of workplace work–family arrangements in Europe: the influence
of welfare-state regime and organizational characteristics (článek) – tohle je náročný, ale zajímavý článek.

Dudová, Hašková: Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a „správná“ péče o děti - srovnání České
republiky a Francie (článek)

Dudová, Hašková, Maříková: Na čí "účet" se v naší společnosti odehrává reprodukce? (kapitola)

Bičáková, Kalíšková: Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce (článek)

 
Den čtvrtý
 
9.00 – 10.30    Interakce os znevýhodnění
Střet náboženství a genderu
Povinná literatura:
Rozhodnutí ESLP ve věci S.A.S. proti Francii
Doporučená literatura:
Wintemute R, ‘Accommodating Religious Beliefs: Harm, Clothing or Symbols, and Refusals to Serve Others’
(2014) 77 Modern Law Review 223
Zpráva VOP o zjištění diskriminace (muslimský šátek) 173/2013/DIS
 
Intersekcionalita
Doporučená literatura:
Crenshaw K, ‘Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination
doctrine, feminist theory and antiracist politics’ [1989] University of Chicago Legal Forum 139 (toto je dlouhý
článek a lze ho číst rychle a selektivně)
Harris A, ‘Race and Essentialism in Feminist Legal Theory’ (1990) 42 Stanford Law Review
581.
 
10.45 – 12.15  Prostituce
Úkol: Přečtěte přiložený dokument obsahující příklad, promyslete a připravte prezentaci argumentů (ve skupinách
určených vyučující).
Doporučená literatura:
Havelková B and Hančilová B (eds), Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci, SLON 2014,
zejména úvod a kapitoly 1 a 4.
 
Přestávka na oběd
 
13.30 – 15.00  Téma dle výběru studujících
 



Podmínky zakončení předmětu

Předpokladem splnění je účast alespoň na třech dnech seminářů (tedy ¾ výuky).
Studující budou hodnoceni na základě seminární práce na téma dohodnuté s přednášející v rozsahu 8-10
normostran. Konečný termín odevzdání bude do 10. 9.2017.
Alternativně je možné psát dvouhodinový test.
Více informací se dozvíte od vyučující předmětu.
Studijní opory

Základní studijní literatura
·         Renzetti C., Curran D. Ženy, muži a společnost. Karolinum, Praha 2003, str. 20-59.
·         Fredman, S. Women and the Law. Clarendon Press, Oxford 1997, str. 1-37.
·         Fredman, S. Antidiskriminační právo. Multikulturní centrum, Praha 2007, první dvě kapitoly knihy.
·         Chamallas M. Introduction to Feminist Legal Theory. Wolters Kluwer 2013, kapitoly 1 a 2.
·         Munro VE. Law and Politics at the Perimeter. Re-Evaluating Key Debates in Feminist Theory. Hart,
Oxford 2007, kapitoly 2 a 3.
·         Nagl-Docekal, H. Feministická filozofie. Praha, Slon 2007, kapitola o právu.
·         Crenshaw K, ‘Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of
antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics’ [1989] University of Chicago Legal Forum 139
·         MacKinnon CA. Feminism unmodified: discourses on life and law. Harvard University Press, Cambridge
MA 1987, str. 32-45.
·         Havelková, B.Diskriminace na základě pohlaví. In Bobek, M., Kühn, Z., Boučková, P. (eds.), Rovnost a
diskriminace, C.H. Beck, Praha 2007, str. 221-251.
·         Havelková, B. Genderová rovnost v období socialismu. In Bobek, M., Molek, P., Šimíček,
V.(eds.)Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví, Mezinárodní politologický ústav
Masarykovy univerzity, Brno 2009, str. 179 - 207.
 
Tyto a další články a judikatura k jednotlivým seminářům budou přístupné elektronicky. Studenti musí být
schopni číst odborné texty v angličtině. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3702
Název v jazyce výuky Ekonomická analýza hospodářské soutěže
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Economic analysis of competition
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Prerekvizity Obchodní právo I (HP0291)

Teorie národního hospodářství II (HP0592)
Evropské právo II (HP1323)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití ekonomické analýzy v českém a evropském soutěžním 
právu a jejím významem pro danou oblast. Důraz bude kladen na ekonomické ukazatele zohledňované při 
posuzování zakázaných dohod (včetně kartelů), zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů. Předmět 
se dotkne rovněž soukromoprávního vymáhání soutěžního práva včetně způsobů kvantifikace škody vzniklé 
porušením antitrustových pravidel s použitím ekonomického modelování. Stranou nezůstanou ani případy 
narušení hospodářské soutěže členskými státy EU, včetně oblasti veřejné podpory, a dále případy narušení 
hospodářské soutěže v ekonomických sektorech podléhajících speciálnímu regulatornímu režimu. Důraz bude 
kladen na aplikační stránku a na případové studie, které budou prezentovat externí přednášející, kteří jsou 
odborníci z praxe a dlouhodobě se zabývající jak vymáháním evropských a vnitrostátních soutěžních pravidel z 
pozice regulátora, tak obhajobou šetřených soutěžitelů z pozice zastupujícího advokáta. 
Při řešení praktických případů porušení soutěžních pravidel rozhodovaných Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže a Evropskou komisí si studenti osvojí znalost stěžejních ekonomických principů uplatňovaných v 
soutěžním právu a při posuzování protisoutěžních praktik, včetně příčin jejich vzniku a způsobů řešení. Předmět z 
hlediska ekonomického rozšiřuje na PF UK již zavedené právní PVP věnující se soutěžnímu právu, především 
PVP Soutěžní právo. Předmětu je určen studentům z vyšších ročníků po absolvování zkoušky z TNH II,
Evropského 
práva II. a Obchodního práva I., doporučeno je absolvování PVP Soutěžní právo (HP0026)
Požadavky ke zkoušce
písmená zkouška; prerekvizita: TNH II. (HP0592), Evropské právo II (HP1323) a Obchodní právo I. (HP0291),
Sylabus
1. Úvod do soutěžní ekonomie a soutěžního práva a jeho historický vývoj → předmět a cíl soutěžního práva,
ekonomické teorie a školy soutěžního práva 
2. Základní principy a pojmy soutěžního práva → soutěžitel, relevantní trh, narušení hospodářské soutěže, újma,
dopad na obchod mezi členskými státy EU, výjimky
3. Zakázané dohody → obecně, druhy - horizontální a vertikální, cílové a účinkové dohody
4. Horizontální a vertikální dohody → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. kauza tzv.
benzínového kartelu; tendrové kartely - bid rigging, exklusivní dohody na on-trade trhu s pivem - kauza
Interbrew, Heineken, Pilsner Urquell; problematika restrikcí on-line prodeje atd.)
5. Zneužití (kolektivního) dominantního postavení → obecně, druhy - vylučovací a vykořisťovací praktiky
6. Vylučovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (např. stlačování marží - kauza
Deutsche Telekom; predátorské ceny a diskriminace - kauza Post Danmark; další vylučovací praktiky - kauza
Intel, šetření společnosti Google ve věci Android atp.)
7. Vykořisťovací praktiky → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech (zejm. problematika
posuzování excesivních cen)
8. Spojování soutěžitelů → druhy spojení, kontrola soutěžitelů, substantivní posuzování spojení, EU a národní
dimenze spojení, (plně funkční) joint venture, závazky 
9. Horizontální spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech
10. Vertikální a konglomerátní spojení soutěžitelů → ekonomické a jiné obrany na praktických příkladech
11. Soukromoprávní prosazování soutěžního práva → základní principy, kalkulace škody podle ekonomických
modelů
12. Vztah ex ante a ex post regulace v soutěžním právu se zaměřením na ekonomické sektory podléhající
speciálnímu soutěžnímu režimu → bankovní a finanční služby, telekomunikace, energetika, doprava (např. kauza
MasterCard, Visa International, Visa Europe, Student Agency)



13. Veřejná podpora a jiné způsoby narušení hospodářské soutěže ze strany státu → dotace, státní záruky, daňové
úlevy a jiná zvýhodnění (např. podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - kauza Preussen Elektra a další)
Studijní opory
Základní literatura:
• Munková, J., Kindl, J., Svoboda, P. Soutěžní právo. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN
978-80-7400-424-7
• Niels, G., Jenkins, H., Kavanagh, J. Economics for Competition Lawyers. Oxford University Press, 2011, ISBN
9780199588510

Doporučená literatura:

• Nejezchleb, K., Hajná, Z., Bejček, J. Ekonomické metody v soutěžním právu. MUNI, 2014, ISBN
978-80-210-7701-0
• Kindl, J., Munková, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.
• Bishop, S., Walker, M. The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement.
3.vyd., Sweet & Maxwell, 2010, ISBN 9780421931909
• Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N. EU Competition Law and Economics. Oxford University Press, 2012,
ISBN 9780199566563
• O’Donoghue, R., Padilla, J. The Law and Economics of Article 102 TFEU. Hart Publishing, 2013, ISBN
9781849461399
• Schwalbe, U., Zimmer, D. Law and Economics in European Merger Control. Oxford University Press, 2009,
ISBN 9780199571819
• další materiály a odkazy na dokumenty in www.uohs.cz 
• články v periodicích (např. časopis Antitrust) podle upozornění přednášejícího  



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3703
Název v jazyce výuky Právo kosmu a telekomunikací
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Space and Telecommunication Law
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se skládá ze dvou rovnoprávných, úzce souvisejících  částí: První část vysvětluje základy práva
využívání 
kosmického prostoru a analyzuje mezinárodní mechanismy, které se podílí na jeho tvorbě. Těžištěm tohoto bloku 
je analýza současných forem využívání kosmického prostoru, např. těžby z nebeských těles, suborbitálních letů 
nebo  kosmické dopravy. Druhá část je zaměřena na právo telekomunikací: Osvětluje základní dokumenty a 
mechanismy Mezinárodní telekomunikační unie a analyzuje systém koordinace využívání radiových frekvencí a 
nástrojů k zamezení škodlivého rušení. 
Požadavky ke zkoušce
Ke zkoušce si studenti po dohodě s vyučujícím vyberou jedno z témat probíraných v přednášce a připraví ústní  a
power pointovou prezentaci. Svůj příspěvek přednesou i pro ostatní studenty v návaznosti na přednášky kurzu.
Hodnocena bude kvalita příspěvku, power pointové prezentace i ústního projevu.
Sylabus
I. Úvod: Nové formy využívání kosmického prostoru, nové formy telekomunikací II. Základy kosmického práva
III. OSN, Regionální organizace, národní zákonodárství v oblasti kosmického práva IV. Nové formy využívání
kosmu z právního pohledu V. Nové formy využívání kosmu z právního pohledu VI. Základy práva
telekomunikací VII. ITU, Regionální prganisace, národní zákonodárství v oblasti telekomunikací VIII.
Koordinace využívání radiových frekvencí IX. Prostředky vyloučení škodlivého rušení X. Závěr, shrnutí.
Studijní opory
Internetové zdroje UN OOSA, ITU, IISL, Knihy Frans von der Dunk, Handbook of Space Law 2015, Mahulena
Hofmann Space comunication in Legal Framework 2015.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3706
Název v jazyce výuky Římské právo - exegeze
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Roman Law - Exegesis
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je zaměřen na interpretaci římskoprávních textů v jejich kontextu, a to z hlediska jejich právního obsahu,
reáliíi dobových souvislostí.
Sylabus

V rámci výuky tohoto předmětu jsou rozebírány texty obsahující informace o římském právu, přičemž se nejedná
pouze o texty právní povahy (Zákon XII desek, Digesta atp.), ale také jiného původu - především úryvky z děl
římských historiků, Cicero atd. Probírána jsou jak obecná témata (interpretační a legislativní pravidla v římském
právu, pojetí trestního práva), tak i speciální materie, jako například právní postavení žen a herců, právní režim
přístavů a divadel nebo specifikace označení používaných pro soudy.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Skřejpek, M., Falada, D., Kuklík, J.Exegesis - výklad právních testů1Aleš ČeněkPlzeň2014III. rozšířené a
doplněné vydání1
D. FaladaRecepce římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20161



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3709
Název v jazyce výuky Profesní etika v právní teorii a praxi
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Professional ethics in legal theory and practice
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace

Cílem předmětu Profesní etika v právní teorii a praxi je seznámit studenty se základními pojmy, otázkami a 
dilematy, kterými se zabývá právní etika. Seznámení nebude, jak název kurzu napovídá, jen teoretické, ale 
zejména praktické. Studenti si na konkrétních případech z praxe vyzkouší, jaké situace absolventi právnických 
fakult v praxi řeší, co vše při jejich řešení musí zvažovat a k jakým důsledkům jednotlivá řešení vedou - pro 
právníka samotného, pro právnický stav i pro celou společnost. 
Důsledné propojení předmětu s praxí budou zajišťovat pozvaní odborníci z řad advokátů, soudců a jiných profesí, 
kteří se budou účastnit vybraných lekcí. Hranice profesní etiky a její fungování v praxi budeme proto hledat v 
dialogu s lidmi, kteří rozličné otázky týkající se profesní etiky řeší ve své každodenní praxi. 
Předmět je koncipován tak, aby mohli být studenti v co největší míře zapojeni do průběhu jednotlivých lekcí.
Vedle 
besed s odborníky z praxe, řízených diskusí, případových studií, domácí přípravy a samostatné práce čeká 
studenty i přehrávání modelových situací. Pracovat budou také s materiály, podle kterých se kurzy právní etiky 
vyučují na zahraničních, zejm. amerických právnických fakultách. 
Zápočet bude udělen za aktivní účast v hodinách a seminární práci. 
Požadavky ke zkoušce
Kredity budou uděleny za vypracování samostatné práce týkající se profesní etiky právníků, kterou studenti
písemně vypracují v podobě seminární práce. Zohledňovat se bude také aktivní účast v hodinách.
Sylabus
1. Úvod do profesní etiky
2. Profesní etika soudců - institucionální zakotvení, práva a povinnosti
3. Práva a povinnosti soudce - způsoby naplnění; výběr soudců, kárné řízení
4. Soudce a profesní etika - návštěva soudce
5. Úvod do profesní etiky advokátů
6. Profesní etika advokátů - institucionální zakotvení, práva a povinnosti
7. Advokát a profesní etika - návštěva advokáta
8. Vztah klient - advokát (vznik, obsah, zánik)
9. Profesní etika státních zástupců - institucionální zakotvení, práva a povinnosti
10. Státní zástupce a profesní etika - návštěva státního zástupce
11. Prezentace seminárních prací 
12. Rezerva
Studijní opory
1. ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. 292 str.
2. BALÍK, Stanislav a kol. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Česká advokátní
komora, 2009. 271 str.
3. KRSKOVÁ, Alexandra. Etické desatoro začínajúceho advokáta: (vademecum profesijnej etiky). Bratislava:
Iura Edition, 2008. 282 str.
4. MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008. 258 str.
5. MOLITERNO, James E. Ethics of the lawyer's work. Saint Paul, Minnesota: Thomson/West Pub. Co., 2003.
6. OAKLEY, Justin a Dean COCKING. Virtue Ethics and Professional Roles. Cambridge: Cambridge University
Press, 2006. 204 str.
7. PARKER, Christine a Adrian EVANS. Inside Lawyers' Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
288 str.
8. SUSSKIND, Richard E. Tomorrow's Lawyers: an Introduction to Your Future. Oxford, United Kingdom:
Oxford University Press, 2013. 180 str.
9. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3711
Název v jazyce výuky Komunální politika: teorie a praxe
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Communal policy: theory and practice
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Komunální politika: teorie a praxe není ryze politologickým předmětem, ale zároveň ho nemůžeme 
zařadit blízko k tradičním předmětům správního práva. Cílem předmětu je tak především představit studentům v 
obsáhlé materii správního práva často skryté právní instituty, které mají výrazný dopad na reálné fungování 
komunální politiky. V daném ohledu lze pravidelně využít i komparace s politikou celostátní, ať už v právní nebo 
také zejména politologické rovině. 
Dalším z cílů předmětu je snaha o reálnou připravenost studentů pro práci v územní samosprávě v úřednických 
pozicích nebo i při správě věcí veřejných v rámci větších či menších územně samosprávných celků. Praktická 
rovina bude rozšířena o návštěvy zastupitelstva hlavního města Prahy nebo některého ze zastupitelstev městských 
částí hlavního města Prahy a také o případné vystoupení hostů, např. ředitele krajského úřadu či některého 
tajemníka města nebo městské části hlavního města Prahy.
Z obsahového hlediska je možné navrhovaný předmět rozdělit do dvou základních bloků, přičemž první se týká 
především volených orgánů územní samosprávy, které budou analyzovány z právního i politologického hlediska. 
Druhý, obdobně časově dotovaný, blok vytvoří prostor pro chápání úřadů územně samosprávných celků jako 
politických aktérů, mj. v oblasti legislativy nebo hospodaření s majetkem. Jde i o celkové postavení úředního 
aparátu, jeho propojení se sférou politiky a politických stran, jakož i o „úřednický“ náhled na sféru komunální 
politiky.
Pozornost bude věnována politologickému rozměru komunální politiky, judikatuře vztahující se k právu na
územní 
samosprávu, způsobu ustavování územní samosprávy včetně úvah de lege ferenda, jednací kultury zastupitelstev 
nebo místního referenda. Vedle volených orgánů budou předmětem zkoumání úřady územně samosprávných 
celků a samotní úředníci, a to i jakožto političtí aktéři, ať již dobrovolní či nedobrovolně „vtažení“ do některých 
politických procesů. Další oblastí je oblast legislativy se zaměřením na legislativní činnost veřejné správě včetně 
judikatury (právní rozměr) a možnost územní samosprávy prosadit některé změny právních předpisů či předpisy 
nové (politologický a také do značné míry právně-sociologický rozměr). Sociologický přístup může být, krom 
empirických dat v legislativě, zaměřen také na profilování komunální politiků a jejich předchozí a budoucí kariéry

(muži, ženy, profese, členství v politických stranách, uplatnění v celostátní politice, kumulace funkcí apod.).
Předmět bude zakončen ústní zkouškou skládající se ze dvou otázek, kdy bude položena teoretická otázka a 
zároveň v rámci druhé z otázek budou studenti prokazovat schopnost řešit s pomocí právních předpisů některé 
praktické otázky, přičemž vedle právního řešení předmětných otázek budou diskutovány i politologické aspekty 
dané situace.
Požadavky ke zkoušce
Předmět bude zakončen ústní zkouškou skládající se ze dvou otázek, kdy bude položena teoretická otázka a
zároveň v rámci druhé z otázek budou studenti prokazovat schopnost řešit s pomocí právních předpisů některé
praktické otázky, přičemž vedle právního řešení předmětných otázek budou diskutovány i politologické aspekty
dané situace.
Sylabus
Předběžná struktura předmětu: 
1) Základní pojmy a kategorie. Veřejná správa, územní samospráva, komunální politika.
2) Orgány územních samosprávných celků a jejich ustavování (včetně úvah de lege ferenda mj. přímá volba
starostů či hejtmanů). Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků, vznik a zánik mandátu zastupitele,
„mimořádné“ volby, teorie koalic, ustavování rady (většinová a menšinová rada). 
3) Jednací kultura zastupitelstev. „Řádná“ a „mimořádná“ zastupitelstva, jednací řády, možnost participace
občanů.
4) Rozhodování o správě věcí veřejných, referendum a místní referendum.
5) Odměňování zastupitelů ve světle chápání politiky jako povolání.



6) Komunální politika na území hlavního města Prahy (včetně městských částí). Politologická analýza vycházející
z předchozích teoretických poznatků. 
7) Postavení úřadů územně samosprávných celků v komunální politice.
8) Praktické podmínky činnosti úředníků. Ustavování do funkcí, postavení, nezávislost, odvolatelnost,
odměňování apod.
9) Vnitřní a vnější legislativa v podmínkách územně samosprávných celků. Možnosti a meze. Právní a
politologické aspekty.
10) Komunální politika a hospodaření s veřejným majetkem. Možnosti a meze. Právní a politologické aspekty.
11) Komunální politika z hlediska úředníků. 
12) Závěrečné shrnutí, příprava na zkoušku. 
Studijní opory
Základní literatura neexistuje v  ucelené podobě (skripta), studentům budou průběžně doporučovány, zasílány a
poskytovány materiály ke studiu. Půjde zejména o texty hlavních právních předpisů (mj. zákon o obcích, zákon o
krajích a zákon o hlavním městě Praze nebo zákon o úřednících územně samosprávných celků), judikaturu, vnitřní
předpisy (zejména jednací řády), jakož i o seznamy zastupitelů, výsledky voleb a modely různých koalic. Dále je
potřebné vycházet z některých pasáží doporučené literatury.
Doporučená literatura:
Balík, S.: Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany
na místní úrovni v letech 1994 - 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.
Balík, S.: Komunální politika. Obce, aktéři a cíle komunální politiky. Praha: Grada, 2009.
Hudák, J., Jüptner, P., Svoboda, J. (eds.): Komunální politické systémy. Praha: Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, 2003.
Jüptner, P.: Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. In: Acta Politologica, 4, 3, str. 232 - 245.
Kopecký, M.: Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
Koudelka, Z.: Obecně závazné vyhlášky. Praha: Linde, 2000.
Šaradín, P., Outlý, J. (eds.): Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Olomouc: Vydavatelství Univerzity
Palackého, 2004.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3712
Název v jazyce výuky Proměny české společnosti od listopadu 1989 do dneška II.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Transformation of the Czech society from November 1989 until today II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět navazuje na výuku "Politologie", která mu vytváří základní pojmovou a ideovou
výbavu. 
Předmět vznikl na základě poptávky studentů, jimž - vzhledem k plynutí času - už někdy chybějí souvislosti,
leckdy 
považované za samozřejmé (události, osobnosti, chronologie aj.). 
Hlavním posláním předmětu je reflexe vývoje po listopadu 1989, ovšem se zahrnutím základních informací o tom,

co mu předcházelo a v jisté míře jej předznamenalo. 
Posledního čtvrtstoletí naší minulosti si nevšímá jen jako výčtu dějů, ale ukotvuje je v teoriích demokratické 
transice a konsolidace, všímá si milníků politických dějin (rozpad federace, opoziční smlouva, otřes stranického 
systému aj.) a jejich vztahu k právu a ekonomice, připomíná velké debaty i výrazné osobnosti. 
Předmět volně navazuje na předmět Proměny české společnosti od listopadu 1989 do dneška I. vyučovaný v 
letním semestru.
Zkouška z předmětu je písemná. K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky ke zkoušce". 
Požadavky ke zkoušce
Kurz končí „zkouškou“ - osobním rozhovorem nad doma vypracovanou esejí (minimálně 5 - 6 normostran) na
dohodnutá (schválená) témata. Eseje budou mít všechny náležitosti: seznam literatury, odkazy. Ty nejlepší budou
zařazeny do sborníku studentů, navštěvujících přednášky a vědecké semináře doc Pitharta.
Sylabus
1. Mezinárodní zapojení ČR: iluze a realita: Visegrad, NATO, EU. Armáda. 
2. Česko-slovenské vztahy historicky. Zlomové okamžiky 1848, 1918, 1928, 1938/39, 1944, 1945/46, 1967/48,
1989, 1992/3
3. Způsoby jednání o společném státě, jeho etapy, jeho protagonisté
4. Zánik federace. „Prozatimní senát“. Vývoj na Slovensku, krize 1998 
5.  Politika a právo v době transformace. Právní kontinuita -  diskontinuita s odstupem času. Ústava z prosince
1992. Justice, státní zastupitelství, Ústavní soud, Nejvyšší správní soud. 
6. Právo EU, „legislativní smršť“. Orgány Evropské Unie, volby do evropského parlamentu.  
7. Poruchy zdejšího systému: klientelismus, „opoziční smlouva“, nevymahatelnost práva, nové strany - nestrany,
oligarchizace, média. 
8. Celkové pohled na domácí scénu: politika a nepolitika, pravice a levice, demokraté a autoritáři.  
9. Celkový pohled: Odkud kam za sedmadvacet let (povaha odstraňovaného režimu, totalitarismus nebo
autoritářský systém, bilance a výhledy v evropských a zejména ve středoevropských srovnáních a kontextech:
naděje a rizika). Budoucnost parlamentarismu.  Přímá demokracie? My a naši sousedé. My a EU, my a 
svět.
10. My v procesech globalizace (a lokalizace). Kam se sune svět… 
11. Rezerva
Studijní opory
Ivo Možný, Proč tak snadno, 2. Vydání
Vladimír Hanzal, Zrychlený tep dějin, 
Václav Klaus, Kde začíná zítřek, knižní klub, 2009
Lubomír Mlčoch, Úvahy o české transformaci, Vyšehrad, 2000
Jiří Suk, V labyrintu revoluce
Petr Pithart: Devětaosmdesátý, Academia, 2009
Petr Pithart: Po Devětaosmdesátém, Academia, 2015
Lubomír Kopeček, Deformace demokracie? Opoziční smlouva a česká politika v letech 1998 - 2002
Michal Kubát, Současná čeká politika- Co s neefektivním režimem, Brno, Barrister and Principal, 2013 



25let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice, Jan Rovenský a kol., nakl.
Filosofia                                                  
Michal Klíma, Od totality k defektní demokracii, Privatizace a kolonizace politických stran netransparentním
byznysem. Slon, 
Bohumil Doležal, Rozvrat české demokratické politiky I., II, II, IV. in Události (internetové noviny B.D. 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3713
Název v jazyce výuky Sociologie a aktuální problémy práva a politologie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Sociology and topical issues of law and political science
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je vytvořit prostor pro otevřenou a kritickou diskuzi právně sociologických témat mezi učiteli a 
studenty právnické fakulty. Diskuzi, která nám pomůže lépe rozumět společnosti, ve které žijeme, i právnímu
řádu, 
který z ní vyrůstá a který ji tvaruje. Jelikož právo úzce souvisí se společností, ve které vzniká, společenské změny 
se nutně odrážejí i v právu.  Právě vzájemná interakce práva a společnosti bude v centru našeho zájmu. V kurzu 
budeme pojmenovávat a analyzovat aktuální společenské změny a sledovat, jak ovlivňují právo – v navrhovaných

regulacích, soudních rozhodnutích i úvahách právních akademiků. Metodicky se bude seminář sestávat jak ze 
setkání, na kterých budou vyučující vykládat a nabízet k diskuzi vybraná témata, tak ze společného kritického
čtení 
sociologických, politologických či právně sociologických textů i ze seminářů věnovaných prezentacím 
připravených studenty.
Požadavky ke zkoušce
Zápočet bude udělen na základě aktivní a pravidelné účasti na seminářích a vypracování jednoho výstupu
(přednesení vlastního tématu, představení knihy, vyhotovení eseje).
Sylabus
Vzhledem k povaze předmětu konečný sylabus předmětu vznikne až v závislosti na konkrétním personálním
složení semináře a aktuálních společenských, politologických a právních událostech. Počítáme nicméně s
přednáškami vyučujících věnovaným metodologii právně sociologického výzkumu, právní socializaci a
disciplinaci společnosti pomocí právních předpisů. Tematicky se budeme věnovat také různým normativním
systémům a jejich významu pro lidské jednání, deviaci, anomii či fakticitě a normativitě v právu. 
Studijní opory
Bauman: Modernita a holocaust
Přibáň: Sociologie práva
Bourdieu: Teorie jednání. Praha: Karolinum.
Foucault: Je třeba bránit společnost. 
Habermas: Strukturální přeměna veřejnosti: Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti
Bell: Kulturní rozpory kapitalismu



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3714
Název v jazyce výuky Sociologie a interpretace velké transformace
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Sociology and interpretation of the great transformation
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem předmětu je systematický rozbor klasicků sociologie a klasických sociologických interpretací společnosti.
V 
předmětu se vychází z originálního přístupu vyučujícího předmětu, prof. Václava Bělohradského. 
Požadavky ke zkoušce
Esej a na ní navázané kolokvium.
Sylabus
1. Úvodní hodina
2. Od katechismu k manifestům
3. Idea pospolitosti a politická hnutí 20. století
4. Max Weber: modernost jako železná klec a sny o úniku z ní
5. Masový člověk a masifikace společnosti
6. Rozšířená mysl: expanze komunikace
7. Postindustriální společnost: rozpory ekonomického růstu
8. Záverečná diskuze
Studijní opory
Weber M.: Metodologie, sociologie a politika
McLuhan, H., M.: Člověk, média a elektronická kultura
Ortega, J.: Vzpoura davů
Bell,D.: Kulturní rozpory kapitalismu



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3716
Název v jazyce výuky Parlament České republiky - teorie a praxe
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Parliament of the CR: Theory and Practice
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurz je věnován nejdůležitějším aspektům uspořádání a činnosti Parlamentu České republiky. Zabývá se 
postavením a činnostmi poslance a senátora, lobbingem a legislativním procesem včetně jeho kontroly Ústavním 
soudem. Kurz je doplněn praxí v obou komorách Parlamentu (vždy jeden den v týdnu). Výuka kombinuje právní a

politologický přístup, zkoumá i lobbing a další parlamentní jevy. Hlavní důraz je kladen na styk s poslanci a 
odborníky z parlamentního prostředí a účast na přípravě studií, které podporují odbornou úroveň poslanecké a 
senátorské iniciativy popř. aktivity směřující k podávání pozměňovacích návrhů k návrhům zákonů. Struktura
kurzu 
se kromě ústavního práva a politologie dotýká i práva EU, když je vysvětlována role výborů pro unijní záležitosti
v 
legislativním procesu EU. V dosavadní formě byl předmět založen v r. 2009 a byl vyučován každý rok. Byl vždy 
velmi úspěšný, a to jak ohlasem účastníků, tak výsledky, které byly použity v odborných útvarech Parlamentu. Z 
dosavadního předmětu vzniklo i několik článků, publikovaných v odborném tisku. 
Předmět může studovat jen velmi omezený počet studentů – vzhledem k omezeným možnostem vstupu studentů 
do Poslanecké sněmovny a Senátu, které jsou pro praxi studentů nezbytné. 
Požadavky ke zkoušce
Zkouška je kombinovaná, představuje písemnou práci, která je ústně představena před kolegy. Zkouška je
doplněna testem, jehož část se týká znalostí, získaných v předmětu, část je hodnotící ve vztahu k osobám, se
kterými se studenti setkají.
Sylabus
Účel předmětu, tedy seznámení se s Parlamentem České republiky, je vyučován na přednáškách, které jsou
uspořádány jako diskuse se studenty. Témata přednášek jsou pouze rámcová, mohou být v diskusi pozměněna a
posunuta vzhledem k preferencím studentů nebo hosta předmětu: 1. Postavení poslance a senátora - právní úprava
a praktické problémy - J. Kysela
2. Odborná podpora poslanců a senátorů (stranické think tanks, lobbing, vysoké školy, úřednická parlamentní
podpora, asistenti) J. Syllová
3. Vybrané externí vlivy na rozhodování Parlamentu (lobbing) - J. Syllová popř. lobbista jako host 
4. Práce člena parlamentu - otázky týkající se nezávislosti a volného mandátu - diskuse se senátorem nebo
poslancem a pracovníkem poslaneckého nebo senátorského klubu - J. Syllová a hosté
5. Legislativní činnost v Poslanecké sněmovně - J. Syllová, jako host odborný referent legislativního odboru
Kanceláře Poslanecké sněmovny
6. Orgány komor v komparativním kontextu; činnost senátní komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a
podobných sněmovních útvarů - J. Kysela
7. Vliv národních parlamentů na rozhodování orgánů EU, zadání úkolu na hodnocení slučitelnosti českého
předpisu s právem EU - J. Syllová a odborník pro práci výboru pro unijní záležitosti jedné z komor Parlamentu
8. Role judikatury v legislativě - J. Kysela
9. Procedura Ústavního soudu při soudní kontrole ústavnosti zákonů (alternativně návštěva Ústavního soudu a
diskuse s ústavním soudcem) - J. Syllová
10. Vliv ESLP na legislativu v ČR - J. Syllová, doplněno diskusí se zmocněncem České republiky u Evropského
soudu pro lidská práva JUDr. Vítem Schormem (nebo pracovníkem jeho útvaru) 11., 12. - aktuální záležitosti,
zkouška



Studijní opory
Kolář, P., Kysela, J., Syllová, J., Geogiev, J., Pecháček, Š. Parlament České republiky. Praha: Leges, 2013.
Kysela, J. (ed). Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges 2016. Pítrová. L.
Evropská dimenze legislativního procesu. Praha: Leges 2016. 
Gerloch, A., Maršálek, P. (eds.) Zákon v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 
Bohadlo, J. et alii (eds.) Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Ministerstvo vnitra 2011.
Gerloch, A., Kysela, J. (eds.), Tvorba práva v České republice po vstupu do EU. Praha: ASPI, 2007.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3717
Název v jazyce výuky Právo mezinárodních smluv
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Law of Treaties
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)

Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právo mezinárodních smluv (HV4050)
Anotace
V předmět bude rozebírána řada dílčích otázek spojených se základním pramenem mezinárodního práva, jímž 
jsou mezinárodní smlouvy. Výuka navazuje na obecný kurs Mezinárodního práva veřejného a je zaměřena na 
rozšíření znalostí mezinárodního práva v oblasti sjednávání mezinárodních smluv, výhrad k nim, vnitrostátní 
aplikace, předběžného provádění, výkladu a v dalších. Přestože bude výuka primárně zaměřena na smlouvy 
uzavírané mezi státy, stranou zájmu nezůstanou ani smlouvy uzavírané mezi státy a mezinárodními mezivládními 
organizacemi a mezinárodními organizacemi navzájem, případně smlouvy uzavírané quasi státními jednotkami. 
Požadavky ke zkoušce
Předmět bude zakončen zkouškou. 

Studenti budou na konci  předmětu disponovat teoretickými i praktickými znalostmi konkrétní právní 
problematiky. Předmět prohloubí znalosti získané v konkrétním předmětu vyučovaném v rámci PFUK. 
Důraz bude kladen na souvislost vnitrostátního práva s právem mezinárodním a evropským. 
Sylabus

Sylabus bude poskytnut studentům na začátku kursu.
Studijní opory
Šturma, P. a Trávničková Z. eds.; Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času, Praha, Česká
společnost pro mezinárodní právo, 2014

Král, R.; Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace, C.H. Beck, Praha 2006

Kontou, N., The Termination and Revision of ZTreaties, in the Light of New Customary International Law,
Clarendon Press Osxford, 1992

Venzke, I.; How Interpretation Makes International Law, On Semantic Change and Normative Twists, Oxford
University Press 2012

Týč, V.; K vnitrostátní přímé závaznosti mezinárodních smluv, Masarykova univerzita, Brno 1996

Gardiner, R.; Treaty Interpretation, Oxford University Press, 2008

Němec, D.; Konkordátní smlouvy Svatého Stolce s postkomunistickými zaměmi, (1990-2008), Ústav pre vztahy
štátu a cirkvi, Bratislava, 2010

Greig, D.W.; Intertemporality and the Law of Treaties, BIICL, 2001

Greig, D.W.; Invalidity and the Law of Treaties, BIICL, 2006

Bin Cheng; General Principles as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge University Press,
1953, 2006

Cannizzaro, E. ed.; The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, 2011

Šturma, P., Balaš, V., Syllová, J., Jirásková, V.; Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smuv,



Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2011

Budník, J.; Zásada smluvní věrnosti v mezinárodním právu, Příspěvek k otázce důvodu platnosti mezinárodního
práva, Orbis, Praha-Brno, 1939

Villiger, M.; Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers,
Leiden-Boston, 2009

Orakhelashvili, A.; The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, Oxford University Press,
2008

Hollis, D.B. ed.; The Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press, 2012

Lord McNair; The Law of Treaties, Oxford University Press, 1961

Stieber, M.; České státní smlouvy, historický nástin, Praha 1910

Mlsna, P., Kněžínek, J.; Mezinárodní smlouvy v českém právu, Teoretická východiska, sjednávání, schvalování,
ratifikace, vyhlašování a aplikace, Linde, Praha, 2009

Šturma, P., Čepelka, Č, Balaš, V.; Právo mezinárodních smluv, Aleš Čeněk, Plzeň, 2011

Jankuv, J, Lantajová, D. a kol; Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právním poriadkom Slovenskej
Republiky, Aleš Čeněk, Plzeň, 2011

Corten, O. Klein, P. ed.; The Vienna Conventions on the Law of Treaties, a Commentary, Oxford University
Press, 2011

Malenovský, J.; Mezinárodní právo veřejné, Obecná část a poměr k jiným právním systémům,  6. vyd., Doplněk,
Brno-Plzeň 2014

Klabbers, J.; The Concept of Treaty in International Law, Kluwer, 1996

Dörr, O., Schmaenbach, K. ed.; Vienna Convention on the Law of Treaties, A Commentary, Springer, 2012



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3721
Název v jazyce výuky Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost
Název v českém jazyce Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost
Název v anglickém jazyce Cyber crime and cyber security
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinně volitelný předmět poskytne studentům základní vhled do problematiky fungování počítačových sítí a 
vybaví studenty znalostmi některých technických problémů kyberkriminality a jejich právního rámce. Fenomén 
kyberprostoru a kyberkriminality má nejen aspekty právní, ale v širším pohledu i morální, proto se předmět
zabývá 
i jejich interakcí, nicméně důraz stále klade na juristickou stránku kybekriminality, konkrétně trestněprávní 
kvalifikaci typických jednání v kyberprostoru. Studenti si dále v průběhu předmětu osvojí základní orientaci v
tom, 
jak správně jednat v osobní i pracovní komunikaci z hlediska kyberbezpečnosti, stejně jako základní pravidla 
jednání, pokud by byli zaměstnáni ve vedoucí funkci ve společnosti či v úřadu a jakým způsobem by se měli 
vypořádávat s kyberbezpečností. Předmět nepomíjí ani trestněprocesní stránku problematiky, zejm. věnuje 
pozornost otázce dokazování v kyberprostoru. Dále je také věnována pozornost problematice kybernetické 
bezpečnostní politice na úrovni státu a představení současného přístupu ČR k zajišťování kybernetické 
bezpečnosti v zemi. Předmět nepomíjí ani problematiku mezinárodních konfliktů v kyberprostoru, hlavní proběhlé

konflikty, používané strategie a cíle kyberútoků, stejně jako budoucí hrozby a jevy, na které je třeba se připravit
do 
budoucna, včetně nástinu konkrétních opatření, které by bylo potřebné včas přijmout za účelem prevence. 
Požadavky ke zkoušce
Zkoušená témata budou odpovídat probraným okruhům v průběhu semestru. Podmínkou konání ústní zkoušky je
úspěšné složení písemného testu a účast alespoň na 70 % seminářů
Sylabus
1) Úvod do základů kybernetické bezpečnosti

2) Etika v kyberprostoru - co je (má být) v souladu s právním řádem a morálkou

3) České a zahraniční kriminologické poznatky o kyberkriminalitě a jejich pachatelích

4) Jak se chovat v digitálním prostředí - předcházení hrozbám a možnosti ochrany

5) Zásady bezpečné praxe pro organizace a jejich vedoucí

6) Důkazní prostředky

7) Teorie kybernetické politiky státu 

8) Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) jako gestor kybernetické bezpečnosti v ČR

9) Role PČR, zpravodajské služby + zahraničních útvarů bojujících s kyberkriminalitou 

10) Mezinárodní kyberkonflikty a zahraniční spolupráce v oblasti kyberkriminality  

11) Kyberkriminalita v blízké budoucnosti: na co se připravit?

12) Exkurze: Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně 



Studijní opory
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Kybernetická kriminalita. V Praze: Karolinum, 2013.
CLOUGH, Jonathan. Principles of cybercrime. Second edition. ISBN 978-1-107-69816-1.
GILLESPIE, Alisdair. Cybercrime: key issues and debates. ISBN 978-0-415-71221-7.
GŘIVNA, Tomáš a Radim POLČÁK, ed. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. ISBN
978-80-903786-7-4.
HERCZEG, Jiří, Eric HILGENDORF a Tomáš GŘIVNA, ed. Internetkriminalität und die neuen
Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Praha: Wolters Kluwer Česká republika,
2010. ISBN 978-80-7357-601-1.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3722
Název v jazyce výuky International Administrative Law
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce International Administrative Law
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
The course will deal with various aspects of the very specific branch of administrative law, which is described as 
“international administrative law” (droit administratif international, diritto amministrativo internazionale, 
Internationales Verwaltungsrecht). It will deal with key issues of this branch of public law: main sources of law 
(bilateral and multilateral international agreements, soft law instruments, transnational impact of provisions of the 
ordinary administrative law), administrative powers delegated to international organisations, transnational 
administrative co-operation, transnational effects of administrative decisions and other public documents. The 
course is opened for both Czech and Erasmus students. 
Požadavky ke zkoušce
The attendance is compulsory, with a maximum of two absences allowed.  The final exam has form of a case
study. Students will be given a choice of three cases to pick one. All questions will be based on the course
curriculum. 
Sylabus
1. Introduction to International Administrative Law: droit administratif international, diritto amministrativo
internazionale, Internationales Verwaltungsrecht; Is International Administrative Law part of International or
Administrative Law? Topical issues of transterritorial administrative activities. 
2. Historical perception of International Administrative Law. Excursion: Global International Law and European
Administrative Law.
3/1. Legal Sources of International Administrative Law: international conventions, customary international law,
EU law. 
3/2. Legal Sources of International Administrative Law: administrative treaties, hard law and soft law,
transposition and implementation of international / EU law. 
4/1. Subjects of International Administrative Law: international administrative unions; their competencies and
impact for national administrative law. 
4/2. Subjects of International Administrative Law: private and hybrid subjects; their competencies and impact for
national administrative law.
4/3. Subjects of International Administrative Law: national executive power; systems of cooperation among
administrative authorities; law applicable by national administrative authorities. 
5/1. Relations of International Administrative Law: powers delegated to international administrative unions.
5/2. Relations of International Administrative Law: international cooperation in administrative matters. 
5/3. Relations of International Administrative Law: recognition, enforcement and delivery of administrative acts,
transterritorial administrative acts. 
6. Current issues of International Administrative Law. 
Studijní opory
BOGDANDY, A. The General Principles of International Public Authority: Sketching a Research Field, German
Law Journal, Vol. 9, 2008, pp. 1909-1939; https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/5
6b85d21859fd0b8c4b202ec/1454923042394/GLJ_Vol_09_No_11_Bogdandy_2.pdf 
DE LUCIA, L. Administrative Pluralism, Horizontal Cooperation and Transnational Administrative Acts, Review
of European Administrative Law, 2012/2, pp. 17-45
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2329089 
KINSBURY, B. The Concept of “Law” in Global Administrative Law, The European Journal of International
Law, Vol. 20, 2009, pp. 23-57; http://www.ejil.org/pdfs/20/1/1784.pdf 
KINSBURY, B., KRISCH, N., STEWART, R. The Emergence of Global Administrative Law, Law and
Contemporary Problems, Vol. 68, 2005, pp. 15-61; https://scholarship.law.duke.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1361&context=lcp
KRISCH, N., KINSBURY, B. Introduction: Global Governance and Global Administrative Law in the
International Legal Order, The European Journal of International Law, Vol. 17, 2006, pp. 1-13;



http://www.ejil.org/pdfs/17/1/64.pdf 
SCHMIDT-ASSMANN, E. The Internationalization of Administrative Relations as a Challenge for
Administrative Law Scholarship, German Law Journal, Vol. 9, 2008, pp. 2061-2080; https://static1.squarespace.c
om/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b85d8f859fd0b8c4b20413/1454923151662/GLJ_Vol_09_No_11_Sch
midt-A%C3%9Fmann.pdf 
WENANDER, H. Recognition of Foreign Administrative Decisions. Zeitschrift fur auslandisches offentliches
Recht, 2011, pp. 755-785.
http://www.zaoerv.de/71_2011/71_2011_4_a_755_786.pdf 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3724
Název v jazyce výuky Akviziční financování v praxi
Název v českém jazyce Akviziční financování v praxi
Název v anglickém jazyce Acquisition financing in practice
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

Magisterské Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V rámci tohoto předmětu si studenti mohou prohloubit své znalosti z oborů finančního a korporátního práva.
Podrobně budou probrány otázky akvizic společností, provádění právního auditu společností (due diligence) a
různé formy financování akvizic společností. 
Hlavní přednášená problematika se bude zaměřovat na financování akvizic, od obecných otázek po úvěrové
financování nebo financování nástroji finančního trhu. Studenti by měli v rámci tohoto předmětu nabýt
komplexní, mezioborové znalosti konkrétně zaměřené na akvizici obchodních společností.
Na výuce se podílejí také odborníci z praxe.
Sylabus

Předmět Akviziční financování v praxi zahrnuje tato témata:

akvizice společností,
právní audit - due diligence,
smlouva o koupi akcií (SPA),
obecné otázky financování,
insolvenční otázky financování,
financování akvizice - úvěr,
financování akvizice - kapitálový trh,
zajištění finančních transakcí.
Studijní opory

Základní literatura:1. WOOD, Philip R. The Law and Practice of International Finance. Londýn: Sweet &amp;
Maxwell, 2008, s. 1 - 632. ISBN 9781847032553.2. FULLER, Geoffrey. The Law and Practice of International
Capital Markets. 3rd revised editon. Londýn: Butterworths Law, 2012 832 s. ISBN 978-1-4057-6571-8.3.
MYŠÁKOVÁ, Petra a Robert PAVLŮ. Propadná zástava v NOZ. Rekodifikace a praxe, roč. 2013, č. 4. ISSN
1805-6822.4. RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008, 471 s. ISBN 978-80-7357-329-4.5.
RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - základní otázky a obecná úprava.
Obchodně právní revue, roč. 2013, č. 7 - 8. ISSN 1803-6554.6. RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového
občanského zákoníku - zástavní právo. Obchodně právní revue, roč. 2013, č. 9. ISSN 1803-6554.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP3725
Název v jazyce výuky Jessup II (moot court)
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Jessup Moot Court II
Výuka v jazyce angličtina
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Prerekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)

Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická fakulta se pravidelně účastní soutěže v oblasti mezinárodního práva veřejného Jessup Moot Court
Competition. Tento předmět je určen pro studenty, kteří o účast na tomto moot courtu mají zájem, přihlásí se a
projdou výběrovým řízením. Velkou výhodou je absolvování předmětu Mooting Skills (Moot court a dovednosti s
ním spojené), které studenty pro tento předmět připraví v obecné rovině. 
Požadavky ke zkoušce

Ke zkoušce je nutné zpracování memoriálů, participace na přípravě k ústnímu kolu, zpracování dalších úkolů
zadaných vyučujícím.
Sylabus

Standarní sylabus u tohoto předmětu není, jedná se o přípravu a účast na moot courtu, zejména na národním, příp.
mezinárodním kole soutěže.
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro ukončení předmětu je zpracování memoriálů, participace na přípravě k ústnímu kolu, zpracování
dalších úkolů zadaných vyučujícím.
Studijní opory

Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. 2008.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP4041
Název v jazyce výuky Soutěžní právo a liberalizace síťových sektorů v Evropě
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Competition law and liberalization of network industries in Europe
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Hlavním přínosem pro studenty je pochopení hospodářské soutěže ve specifických podmínkách síťových sektorů. 
Po absolvování kurzu se studenti vyznají v národních a evropských pravidlech hospodářské soutěže a budou moci 
porovnat jednotlivé národní předpisy. Budou také znát zákládní principy a fungování regulace trhu, a hlavní
rozdíly 
v právní praxi jednotlivých národních orgánů, dohlížejících na dodržování hospodářské soutěže.

Zaměření předmětu
Účinná hospodářská soutěž je hlavním organizačním principem jednotného evropského trhu, ale některé klíčové 
sektory dodnes nefungují bez regulace. Vzhledem k tomu, že velké evropské společnosti působí po celé Evropě, 
je důležité, aby studenti pochopili pravidla hospodářské soutěže a regulace nejen v národním, ale i v evropském 
kontextu. Kurz si klade za cíl vysvětlit kontext a odchylky českého, německého a maďarského soutežního práva v 
evropském kontextu. Jako referenční národní právní řády byl vybrán jeden, který je starým členským státem EU, a

jeden, který má obdobné právněpolitické pozadí jako ČR. Předmět není zaměřen pouze na právní úpravu, nýbrž 
důraz je kladen zejména na rozhodovací praxi a práci s právními prameny.
Sylabus

1)      12.10. Síťové sektory (Dr. iur. Rita Simon LL.M, BA)
Úvod – síťové sektory a jejich ekonomické aspekty, síťové externality, Service public a veřejné služby 
 
2) 19.10. Opakování: soutěžní právo (v síťových sektorech) (JUDr. Petra Pipková Ph.D., LL.M.eur)
Úvod do problematiky soutěžního práva v síťových sektorech, adresáti normy
  
3) 26.10. Pokračování opakování soutěžního práva (v síťových sektorech) (JUDr. Petra Pipková Ph.D., LL.M.eur)
Soutěžní právo v síťových sektorech: vymezování relevantního trhu, protisoutěžní praktiky
 
4) 2.11 Regulace v síťových sektorech (Dr. iur. Rita Simon LL.M, BA)
Regulační cíle a regulační nástroje (kontrola přístupu, síťová regulace, regulace cen) 
 
5) 9.11. Regulace trhu –– Pošta (JUDr. Štěpán Svoboda, LL.M, Evropská Komise (DG COMP)
Liberalizovaný trh poštovních služeb – přežije veřejná služba?
  
6) 16.11 Regulace a liberalizace trhu telekomunikace (Dr. iur. Rita Simon LL.M, BA) 
Liberalizace trhu, regulační cíle, regulační nástroje (kontrola přístupu, síťová regulace, regulace cen)
 
 7) 23.11 Telekomunikace a soutěžní právo (JUDr. Petra Pipková Ph.D., LL.M.eur)
Relevantní trhy, margin squeeze, spolupráce při výstavbě infrastruktury, udílení licencí a jeho soutěžní aspekty a
state aid
 
8) 30.11 Liberalizace a regulace energetického sektoru (Mgr. David Vosol, M.B.A. – bpv BRAUN PARTNERS)
Liberalizace a regulace, regulace cen
  
9) 7.12 Plyn a soutěžní právo (JUDr. Petra Pipková Ph.D., LL.M.eur) 
Liberalizace trhu, relevantní trhy, refusal to supply
 
10) 14.12. Výkon státní správy v síťových odvětvích (JUDr. Jakub Handrlica LL.M, Ph.D.)



Právní rámec k evropskému právu (pravomoci Komise, Agentur a národních regulačních orgánů), vytváření
agentur na evropské úrovni (BEREC, ACER), požadavky nezávislosti národních regulačních orgánů, právní
úprava v České republice a její perspektivy
  
11) 21.12 2017 Doprava a soutěžní právo (JUDr. Petra Pipková Ph.D., LL.M.eur)
Liberalizace trhu, relevantní trhy, predace, diskriminace
  
12) 4.1. Regulace trhu – Doprava (Dr. iur. Rita Simon LL.M, BA)
Regulační cíle, regulační nástroje (kontrola přístupu, síťová regulace, regulace cen)
  
13) 11.1.2017 Zkouška
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Whish & BaileyCompetition Law17. vyd20121
Bellamy & ChildEuropean Community Law of Competition16. vyd20082
Jones & SufrinEU Competition Law14. vyd20112
SchmidtWettbewerbspolitik und Kartellrecht19. vyd20122
EmmerichKartellrecht111. vyd20082
KühlingSektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften11. vyd20042
Petr a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR11. vyd20092



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP4042
Název v jazyce výuky Regulace telekomunikací
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Regulation of Telecommunications
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Tento předmět se zabývá právní úpravou telekomunikací, a to jak z hlediska vnitrostátního práva, tak z hlediska
práva EU.Pokrývá primárně historický vývoj, současný stav a trendy regulace sektorové a rovněž se dotýká
dalších forem regulace ovlivňující podnikání v telekomunikacích. Typicky regulace ochrany osobních údajů,
ochrany spotřebitele a ochrany hospodářské soutěže. Kromě prezentace a vysvětlení fungování regulace a
relevantní právní úpravy modul představuje související judikaturu evropskou a národní a seznamuje s aktuálními
vývojovými trendy služeb v telekomunikaci.
Metody výuky

- specifika ochrany osobních údajů v telekomunikacích (ePrivacy směrnice)
- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)  - Úřad pro ochranu osobních údajů jako orgán dozoru,
WP29
8. Ochrana hospodářské soutěže v telekomunikacích
- právní rámec ochrany hospodářské soutěže na národní a komunitární úrovni - oligopolní charakter
telekomunikačního trhu a jeho implikace - vztah regulace sektorové (ex ante) a regulace soutěžní (ex post) -
rozdělení pravomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého telekomunikačního úřadu
9. Soutěžněprávní judikatura v telekomunikacích  - vybraná národní a evropská judikatura v oblasti
telekomunikací  10. Data Retention - právní rámec poskytování součinnosti telekomunikančích operátorů a
vybraných orgánů veřejné moci - aktuální judikatura Ústavního soudu a SDEU
11. Případové studie, diskuse
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke kontrole studia:
Zkouška probíhá formou písemného testu.
Tématické okruhy ke zkoušce:
1. Pojem regulace – účel, vývoj
2. Právní rámec regulace telekomunikací na národní a evropské úrovni
 3. Úloha sektorového regulátora, úloha Evropské komise v procesu sektorové regulace
 
4. Pojem významné tržní síly v telekomunikacích
5. Regulace omezených přírodních zdrojů, univerzální služba
6. Smluvní vztahy v telekomunikacích na maloobchodní a velkoobchodní úrovni
 
7. Ochrana osobních údajů v telekomunikacích, data retention 8. Ochrana hospodářské soutěže
v telekomunikacích
Sylabus

Výběrový předmět  seznámí studenty s charakteristikou, vývojem a trendy právní úpravy a výkonu regulace
telekomunikací v České republice v kontextu sektorové regulace evropské.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Prof. Ian Lloyd and prof. David P. MellorTelecomu¨mucations Law1Sweet & Maxwell20131



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP4060
Název v jazyce výuky Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Selected Issues of Criminal Liability of Juridical Persons and Proceedings against

Them

Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo I (HP0761)

Trestní právo II (HP0762)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Trestní odpovědnost právnických osob je novým fenoménem v českém právním řádu, do kterého byla 
inkorporována zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Je to téma 
právně závažné a vysoce aktuální, proto lze považovat za vhodné ustavit nový předmět, který by se zabýval touto 
specifickou otázkou trestního práva hmotného i procesního.
Povinně volitelný předmět "Trestní odpovědnost právnických osob" by z hlediska své struktury měl v úvodu 
definovat pojem trestní odpovědnosti právnických osob včetně mezinárodněprávních základů, jimiž lze rozumět 
seznámení s mezinárodními úmluvami a předpisy Evropského společenství a Evropské unie upravující trestní 
odpovědnost právnických osob.
Meritem předmětu by mělo být seznámení studentů s českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob, 
která je speciální jak vůči trestnímu zákoníku, tak trestnímu řádu, a s jeho jednotlivými zásadními otázkami. Těmi

je kriminalizace jednání právnických osob, přičitatelnost trestného činu právnické osobě a sankcionování 
právnických osob za jejich protiprávní jednání. Pozornost bude věnována také trestnímu řízení vedenému proti 
právnické osobě s důrazem na otázky obhajoby právnické osoby v trestním řízení.
Povinně volitelný předmět Trestní odpovědnost právnických osob se bude věnovat rozdílům oproti obecné úpravě

v trestním zákoníku a trestním řádu a pozornost bude zaměřená též na praktické dopady účinnosti zákona o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Předmět Trestní odpovědnost právnických osob bude zakončen zkouškou, která bude mít ústní formu.
Korekvizitou 
předmětu je úspěšné absolvování předmětu Trestní právo I (HP0761) a Trestní právo II (HP0762).
Požadavky ke zkoušce

Otázky:
1.      Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání
2.      Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, argumenty proti jejímu zavedení
3.      Trestní odpovědnost právnických osob v České republice (vztah k trestní odpovědnosti fyzických osob, nové
zásady trestního práva)
4.      Modely trestní odpovědnosti právnických osob
5.      Působnost českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
6.      Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu
7.      Rozsah kriminalizace jednání právnických osob
8.      Trestní odpovědnost právnické osoby a přičitatelnost trestného činu právnické osobě
9.      Jaká opatření musí právnická osoba provést, aby se vyvinila z trestní odpovědnosti?
10.    Trestní odpovědnost nástupce právnické osoby
11.    Sankcionování právnické osoby
12.    Trestní odpovědnost právnických osob v česko-slovenském srovnání
13.    Zvláštnosti trestního řízení proti právnické osobě dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
14.    Vztah trestního řízení ke správnímu řízení dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
15.    Společné řízení proti právnické a fyzické osobě
16.    Zajišťovací opatření proti právnické osobě
17.    Obhajoba právnické osoby



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jelínek, J., Herczeg, J:Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou - 2. vydání1Praha,
Leges2013978-80-87576-43-41
Jelínek, J. a kolTrestní odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy1Praha: Leges,
2013978-80-87576-58-82
Jelínek, JTrestní odpovědnost právnických osob1Praha, Linde, 2007 978-80-72016-83-92
Další aktuální doporučená literatura bude upřesněna při přednášce12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP4420
Název v jazyce výuky Praktika z českého jazyka
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Practical Czech lessons
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Cílem tohoto kurzu není systematické opakování středoškolského učiva českého jazyka, je soustředěn na ty
položky gramatiky, které mohou být problematické v akademické a institucionální komunikaci nebo jinak
ztěžovat interpretaci textu. Těmto položkám (pravopis cizích slov a jejich flexe, velká písmena, interpunkce,
slovosled a aktuální členění věty) pak bude věnována pozornost v teoretickém výkladu, komentáři konkrétních
jazykových jevů i v praktických (stylizačních, transpozičních aj.) cvičeních. Posluchači budou vedeni k tomu, aby
pozorněji sledovali současnou jazykovou praxi a dokázali ji nejen kriticky hodnotit, ale i pojmenovat a popsat
faktory, které považují za kritické.
Požadavky ke zkoušce

splnění písemného testu alespoň na 70%
odevzdání tří domácích písemných prací podle aktuálního zadání
odevzdání tří písemných prací vypracovaných  v semináři podle aktuálního zadání
odevzdání náhradních písemných prací za absence

Výsledná známka má tyto složky: 
závěrečný test: 60%
domácí písemné práce: 20%
školní písemné práce:  20%
Sylabus

Pravopis
problematické případy psaní s/z (mimo přejatá slova); i/y po obojetných, mě/mně
pravopis přejatých slov
spřežky
velká písmena
data, číselné údaje, zkratky, tituly
 
Morfologie a slovotvorba
slovní druhy a gramatické kategorie
problematické případy flexe jmen a sloves
flexe přejatých slov
slovotvorba
 
Syntax
klasifikace odchylek ve větné stavbě
interpunkce
slovosled
aktuální členění věty
glutinační intervaly



Podmínky zakončení předmětu

Za každou absenci odevzdá student náhradní písemnou práci podle aktuálního zadání během semestru.
Na závěrečný test se mohou přihlásit jen ti studenti, kteří odevzdali domácí písemné práce i případné náhradní
práce za absence
Studijní opory

1. CVRČEK, Václav a kol. . Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Vyd. 1. . 2010.
2. HLAVSA, Zdeněk et al. Pravidla českého pravopisu: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky . Vyd 2., op. Praha: Academia. 1998.
3. GREPL, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. . Vyd 2., op. Praha: NLN. 2008. .
4. KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1.(2., 3., 4,) ročník gymnázií. 2., upr. v. Praha: SPN . 2009.
5. ŠMILAUER, Vladimír. Nauka o českém jazyku: Pomocná kniha pro vyučování na školách II. cyklu. . 6. vyd.
Praha: SPN. 1982.
6. ŠTÍCHA, František a kol.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1.vyd.. Praha: Academia. 2013.
7. PRAVDOVÁ, Markéta, ed. a SVOBODOVÁ, Ivana, ed. Akademická příručka českého jazyka. Vyd. 1. Praha:
Academia. 2014.
Internetová jazyková příručka ÚJČ AVČR (on-line)



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP4979
Název v jazyce výuky Teorie právnických osob
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Theory of Legal Entities
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 3
Garant doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Prerekvizity Teorie práva II (HP0682)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Přijetí nového občanského zákoníku znamená v mnoha oblastech právní úpravy soukromého práva diskontinuitní 
předěl. Ne jinak je tomu i v případě právní úpravy právnických osob. Dosavadní pojetí spočívající nejspíše na tzv.

organické teorii bylo koncepčně nahrazeno tzv. teorií fikce. Koncepční změna právní úpravy s sebou nepochybně 
přinese množství otázek, které budou pouze na základě textu zákona obtížně řešitelné. Cílem předmětu tak bude 
právě osvětlit původ a vývoj pojmu právnické osoby a poskytnout tak možná východiska pro interpretaci nové 
právní úpravy. 

Z tohoto hlediska je velmi důležitý pojem osoby morální. Ta totiž představuje klíč, s jehož pomocí lze pochopit 
vývoj, ve kterém se od pojmu osoby přirozené oddělil pojem osoby morální, aby byl následně nahrazen pojmem 
osoby právnické. Pojem morální osoby je důležitý i proto, že byl obsažen jako pojem platného práva v ABGB, 
přičemž však jeho význam byl podstatně odlišný od našeho současného chápání. 

U kořenů pojmu „právnické osoby“ tak, jak jej chápeme dnes, stál F. C. Savigny, který je také spojován s tzv.
teorií 
fikce. Jeho teorie je však pouze jednou z plejády tzv. „klasických teorií“ právnických osob tak, jak vznikly v
průběhu 
19. století. Konkrétně se jedná o Gierkeho teoriii reálné svazové osobnosti, zájmovou teorii R. v. Iheringa a 
kombinovanou teorii E. Bernatzika. Tyto teorie jsou stále důležité, neboť představují základ, na který většina 
současných teoretiků navazuje. 

Zásadní předěl pro pojem osoby v právním smyslu znamenal právní normativismus, jehož pojetí právnické osoby 
bude věnována samostatná přednáška. Následně bude rozebrán současný zahraničním přístup k právnické 
osobě. Konkrétně půjde o koncepci Rolfa Ostheima, Fritze Rittnera, Gunthera Teubnera, Thomase Raisera, 
Jerzyho Wróblewského, jakož i autorů, kteří se hlásí k postmoderním přístupům v právní vědě. Poslední
přednáška 
bude věnována současnému teoretickému pojetí právnických osob, tak jak plyne z platného práva.

Sylabus

Pojmové vymezení subjekt, subjektivita, osoba, morální osoba, právnická osoba.
Filozofický koncept "morální osoby"
Pojem morální osoby v kodifikacích (zejména ABGB)
Pojem právnické osoby, jeho původ a teoretické vymezení.
Teorie fikce a teorie reality právnických osob
Zájmová a kombinovaná teorie právnických osob
Normativní konstrukce právnické osoby
Současné teorie právnických osob (Ostheim, Rittner, Teubner)
Současné teorie právnických osob (Raiser, Wroblewski, postmodernismus)
Dnešní teoretické pojetí právnických osob vyvozené z platného práva

 



Podmínky zakončení předmětu

Předmět Teorie právnických osob bude zakončen zkouškou na základě zpracování seminární práce
z cizojazyčného zdroje. Zkouška se bude převážně týkat diskuse nad touto seminární prací. Podmínkou úspěšného
absolvování  je rovněž řádná docházka. Více než tři absence znamenají nemožnost absolvovat předmět. 
K možnosti podrobit se zkoušce z tohoto předmětu a  úspěšně jej absolvovat  bude třeba 
(1) pravidelná účast na výuce, 
(2) vypracování seminární práce.
Studijní opory

Povinná literatura:

Beran, K.: Pojem osoby v právu. Praha 2012.

 
Doporučená literatura:

Beran, K.: Právnické osoby veřejného práva. Praha 2006.

Frinta, O.: Právnická osoba. Praha 2008

Havel B.: Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací,
Auditorium, Praha 2010.

Hurdík, J.: Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. Brno 2004.

Hurdík, J.: Pojem osoba a geneze jeho obsahu jako základ konstrukce osob v právním smyslu. Časopis pro právní
vědu a praxi č. 3/2000, str. 306n.

Hurdík, J.: Právnické osoby a jejich typologie (1. vydání). Praha 2003.

Knapp, V.: O právnických osobách. Právník č. 10-11/1995, str. 980n.

 
 



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP6070
Název v jazyce výuky Translating Czech civil law into English
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Translating Czech civil law into English
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Seminář má za cíl seznámit studenty se základními principy překládání právních textů a překladatelskými postupy
při překládání civilní legislativy a odvozených právnických textů do angličtiny.
Požadavky ke zkoušce

Předpokladem pro závěrečné hodnocení je zpracování VŠECH zadaných úkolů a minimálně 80% účast na
seminářích. 
Sylabus

PROSÍM, ABY SE DO PŘEDMĚTU ZAPISOVALI STUDENTKY A STUDENTI, KTEŘÍ MAJÍ O
PROBLEMATIKU PŘEKLADU OPRAVDU ZÁJEM, JSOU PŘIPRAVENI SE PRAVIDELNĚ NA SEMINÁŘ
PŘIPRAVOVAT A VYPRACOVAT ZADANÉ ÚKOLY
 
* Basic theoretical issues in legal translation: role of the knowledge of source law and target law;
* Approaches to interpretation of the source text;
* How many legal "Englishes" are there?;
* Identification of translational difficulties; role of dictionaries;
* Approaches to the translation of terminology;
* Synonymy in terminology; polysemy in terminology;
* Translating legal realia;
* Making sense in legal translation
all topics based upon the new Czech Civil Code
Studijní opory

Prosím zapsané studenty, aby si na první seminář přinesli (tištěnou nebo elektronickou verzi) knihy Právní
překlad v teorii a praxi (Chromá, Karolinum 2014) - více
zde http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&amp;id=254238



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP6071
Název v jazyce výuky Translating Czech criminal law into English
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Translating Czech criminal law into English
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Trestní právo II (HP0762)
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět se soustředí na základní aspekty překládání českých trestněprávních textů do angličtiny z pohledu teorie
a praxe. Texty, s nimiž se v seminářích pracuje, zahrnují jak hmotněprávní, tak procesní problematiku. Zmíněny
jsou také trestněprávní dokumenty v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech v EU. Splnění
povinností v rámci předmětu je ve formě zkoušky.   
Požadavky ke zkoušce

Předpokladem závěrečného hodnocení je
1. alespoň 80% docházka na semináře, a
2. vypracování všech zadaných překladů v určeném časovém limitu
Sylabus

Syllabus:* Basic theoretical issues in translation of criminal law* Global criminal law? * Czech criminal
legislation - substantive criminal law and criminal procedure* Approaches to interpretation of the source text -
critical analysis* Identification of translational difficulties; role of dictionaries* Approaches to the translation of
criminal terminology* Synonymy and polysemy in terminology* Translating legal realia* Making sense in the
translation of criminal texts
All aspects will be illustrated on authentic Czech and English legal texts and various approaches to translation will
be shown
Vstupní požadavky

U studentů, kteří se přihlásí na předmět, se předpokládá dobrá znalost angličtiny, výsledek z AJ IV nejhůře "velmi
dobře" a PREREKVIZITA pro zápis jsou splněné zápočty z TP I a II.
Požadavky k zápisu

Absolvování tohoto předmětu má smysl pro ty studenty, kteří se více zajímají o trestní právo, mají dobrou znalost
právnické angličtiny a jsou ochotni průběžně pracovat.
Podmínky zakončení předmětu

Předpokladem pro závěrečné hodnocení je vypracování všech zadaných překladů v daných termínech a alespoň
80% účast na seminářích.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:
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