
D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0071
Název v jazyce výuky Dějiny práva a státu evropských zemí a USA
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce History of State and Law in Europe and the USA
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/4
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Radim Seltenreich
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V rámci předmětu "Dějiny práva a státu evropských zemí a USA"  se vyučují především základní rysy evropského
kontinentálního a angloamerického právního vývoje, jako dvou základních právních systémů "euroatlantické
civilizace". Důraz je kladen především na veřejné právo, přičemž nechybí ani snaha o základní komparativní
postižení klíčových ústavních institutů důležitých zemí západní Evropy a USA. Výklad je přitom zasazen do
širšího kontextu politických a kulturních dějin těchto zemí, jakož i právního myšlení a právní filozofie
jednotlivých relevantních dějinných etap.
Konkrétně tedy výuka začíná stručnou informací o starověkém právním vývoji, přičemž chronologicky následuje
výklad o středověkém a raně novověkém evropském právu. Hlavní důraz je ovšem kladen na evropské právní
dějiny 19. a 20. století, kdy došlo jak k zformování současné moderní podoby právního řádu, tak ale i k závažným
deformacím, které do koncepce "právního státu" vnesly totalitní systémy a ideologie. Obdobně je zdůrazněn i
angloamerický vývoj, v němž právo sehrálo snad ještě významnější úlohu než na evropském kontinentu a bez
něhož je společenský a politický systém této oblasti jen stěží pochopitelný.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška probíhá ústní formou. Zkušební otázky jsou v přiloženém souboru.
Sylabus

Předmět "Obecné dějiny státu a práva evropských zemí a USA" se vyučuje
jako jednosemestrální vždy v zimním semestru. Předmět je povinný a je
zakončen ústní zkouškou (2 přednášky týdně).
Úkolem výuky předmětu je přitom poskytnout studentům základní informace
o právním vývoji v klíčových evropských zemích a USA. V současnosti probíhá i
určitá "přestavba" předmětu, která by měla zohlednit poznatky
právně-historické komparatistiky posledního období. V souladu s tím
probíhají na katedře právních dějin i práce na 2 oddělených učebnicích 
Dějin evropského kontinentálního práva (vydána v roce 2003) a Dějin anglo-amerického práva, které
by měly poukázat na odlišná východiska obou těchto velkých právních
systémů.
Pozornost je v této souvislosti věnována i problematice dějin právních  a
politických učení. Celková budoucí koncepce oboru je tak jednoznačně
orientována na prohloubení právně-historických znalostí budoucích právníků.

Podmínky zakončení předmětu

30%
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kolektiv autorů PF UKDějiny evropského kontinentálního práva1Praha20181
Kuklík, Jan, Seltenreich, RadimDějiny angloamerického práva1Praha20071
BalíkPrávní dějiny evropských zemí a USA1Praha19992
J.KinclVšeobecné dějiny státu a práva1Praha19832



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 HP0131
Název v jazyce výuky Finanční právo I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Financial Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Finanční právo, který zahrnuje předměty Finanční právo I a II, podává základní informace o finančním
právu a finanční vědě. Finanční věda, coby jedna z finančních nauk, je ekonomickou vědou pojednávající o
financích a finanční činnosti veřejné moci. Na výklad o finanční vědě navazuje výklad o finančním právu, které je
samostatným oborem veřejného práva regulujícím veřejné finance. V rámci předmětu Finanční právo I je nejprve
pozornost zaměřena na obecnou část finančního práva (zejména otázky vymezení finančního práva, pramenů
finančního práva, předmětu, subjektech a obsahu finančního práva, dozorových postupů ve finančním právu atd.).
Následně jsou předmětem výkladu jednotlivé podobory finančního práva, a to zejména měnové a devizové právo,
rozpočtové právo, dotační právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo a právo
kapitálového trhu. Daňovému právu v širším slova smyslu je následně věnován předmět Finanční právo II.
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.     Předmět Finanční právo I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto
předmětu.
2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Finanční právo I získá student 4 kredity.
3.     Zápočet z předmětu Finanční právo I je možné získat na seminářích z předmětu Finanční právo I v letním
semestru nebo složením celokatederního zápočtového testu.
4.      Pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je pět.
Zápočet na seminářích v letním semestru
5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Finanční právo I na seminářích v letním semestru určuje vedoucí
semináře.
Celokatederní zápočtový test 
6.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy ve zkouškovém období letního semestru a rovněž ve
zkouškovém období zimního semestru.
7.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.
8.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na
seminářích z předmětu Finanční právo I v letním semestru (tj. zejména obecná část finančního práva, měnové a
devizové právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu,
rozpočtové právo, dotační právo). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní
předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.
9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 30 minut.
10.   Zápočtový test se skládá z 12 testových otázek, nejvíce lze získat 24 bodů.
11.   Za každou otázku je možné získat 0, 1, 1,5 nebo 2 body.
12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 15 bodů.
13.   U každé otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují
křížkem.
Sylabus

Předmět Finanční právo I zahrnuje tato témata:
- základní finanční kategorie a finanční nauky,
- obecnou část finančního práva,
- měnové a devizové právo,
- právo finančního systému,
- bankovní právo,
- pojišťovací právo,
- právo kapitálového trhu,



- rozpočtové právo,
- dotační právo a
- specifické oblasti se vztahem k finančnímu právu.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí společně u předmětů Finanční právo I a II 30 %.
Studijní opory

Základní literatura:
1.     KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s.
ISBN 978-80-7552-936-7.
2.      BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.
3.     VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN
978-80-7380-736-8.
4.      NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80-85305-45-3.
Ostatní literatura:
1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN
978-80-7357-564-9.
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.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované
vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-271-4.
4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009.
455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.
5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN
0323-0619.
6.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Finanční právo v první dekádě 21. století.
4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.
7.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Daňové právo ve světle rekodifikace
soukromého práva. 3/2013. Praha: Karolinum, 2014. ISSN 0323-0619.
8.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN
978-80-7179-598-8.
9.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC,
2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.
10.   NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.
11.   RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.
12.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny
veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum,
2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.
Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod
2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla)
7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
8.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
9.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole)
10.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
11.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
12.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
13.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
14.   zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
15.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
16.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
17.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
18.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
19.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
20.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie
21.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
22.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách



23.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
24.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
25.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
26.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
27.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
28.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
29.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
30.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
31.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi
4.      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
5.      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
6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
7.      Smlouva o fungování Evropské unie
8.      směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty
9.      směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS
10.   směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění
energetických produktů a elektřiny
11.   směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých
členských států
12.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými
společnostmi z různých členských států
13.   nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
rozpočtu Unie
14.   rozhodnutí Rady č. 2014/335,o systému vlastních zdrojů Evropské unie
15.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí
16.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
17.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
18.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje
19.   zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
20.   vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
21.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
22.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
23.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
24.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
25.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
26.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
27.   zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
28.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
29.   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
30.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
31.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
32.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením
33.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
34.   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)
35.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
36.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
37.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních
poplatcích za karetní platební transakce
38.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve
Společenství a zrušení Nařízení (ES) č. 2560/2001
39.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích



doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006
40.   nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů
41.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou
Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic



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 HP0132
Název v jazyce výuky Finanční právo II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Financial Law   II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Finanční právo I (HP0131)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět Finanční právo, který zahrnuje předměty Finanční právo I a II, podává základní informace o finančním
právu a finanční vědě. Finanční věda je ekonomickou vědou pojednávající o financích a finanční činnosti veřejné
moci. Na výklad o finanční vědě navazuje výklad o finančním právu, které je samostatným oborem veřejného
práva regulujícím veřejné finance. V rámci předmětu Finanční právo I je nejprve pozornost zaměřena na obecnou
část finančního práva (zejména otázky vymezení finančního práva, pramenů finančního práva, předmětu,
subjektech a obsahu finančního práva, dozorových postupů ve finančním právu atd.). Následně jsou předmětem
výkladu jednotlivé podobory finančního práva, a to zejména měnové a devizové právo, rozpočtové právo, dotační
právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo a právo kapitálového trhu. Daňovému právu
v širším slova smyslu je následně věnován předmět Finanční právo II.
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.     Předmět Finanční právo II je zakončen zkouškou.
2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Finanční právo II získá student 6 kreditů.
3.      Zkouška z předmětu Finanční právo II je kombinovaná, tj. sestává se z písemné a z ústní části.
4.      Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném úseku studia (akademickém roce).
Písemná část zkoušky z předmětu Finanční právo II
5.      Písemnou část zkoušky může student konat nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny.
6.      Písemná část zkoušky se koná formou celokatederního testu. Celokatederní testy se konají vždy ve
zkouškovém období zimního semestru a rovněž ve zkouškovém období letního semestru.
7.      Za úspěšně složenou písemnou část zkoušky se považuje rovněž úspěšné absolvování seminářů z předmětu
Finanční právo II v zimním semestru.
8.      Studentovi, který úspěšně neabsolvuje písemnou část zkoušky z předmětu Finanční právo ani v druhém
opravném termínu, bude zkouška z předmětu Finanční právo II klasifikována známkou "neprospěl/a" (4).
Absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru
9.      K úspěšnému absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v zimním semestru je nutné splnit
podmínku alespoň 80 % účasti na seminářích a úspěšně složit seminární test. Podmínku účasti na seminářích je
možné v případě aktuálního zahraničního studia nahradit odevzdáním seminární práce (na téma předem schválené
vedoucím semináře, v rozsahu 7-10 normostran) vedoucí katedry prostřednictvím tajemníka katedry.
10.   Ze seminárního testu je možné získat nejvíce 30 bodů.
11.   K úspěšnému složení seminárního testu je potřeba získat nejméně 20 bodů.
12.   Obsah seminárního testu a další podmínky pro úspěšné absolvování seminářů z předmětu Finanční právo II v
zimním semestru stanoví vedoucí příslušného semináře.
Písemná část zkoušky z předmětu Finanční právo II konaná formou celokatederního testu
13.   Předmětem písemné části zkoušky z předmětu Finanční právo II konané formou celokatederního testu jsou
témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Finanční právo II v zimním semestru (tj.
zejména daňové právo v širokém slova smyslu). Při skládání celokatederního testu je možné používat kalkulačku
a nekomentované znění těchto právních předpisů:
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
- zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
- zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů



- části 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – daň ze zemního plynu a některých
dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
         Rozhodné je vždy znění příslušného právního předpisu platné a účinné v den konání celokatederního testu.
14.   Časový limit pro vypracování celokatederního testu je 60 minut.
15.   Celokatederní test se skládá z 9 testových otázek a 2 příkladů, nejvíce lze získat 30 bodů.
16.   Za otázky č. 1-9 je možné získat za každou otázku 0, 1, 1,5 nebo 2 body a za otázky č. 10 a 11 (příklady) za
každou otázku 0 až 6 bodů.
17.   K úspěšnému složení celokatederního testu je nutné získat nejméně 20 bodů.
18.   U otázek č. 1-9 může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují
křížkem. U příkladů se hodnotí postup a výsledek řešení příkladu.
Ústní část zkoušky z předmětu Finanční právo II
19.   K ústní části zkoušky z předmětu Finanční právo II bude student připuštěn po úspěšném absolvování
písemné části zkoušky.
20.   Student bude odpovídat na tři otázky (jednu z koše A, jednu z koše B a jednu z koše C), které si vylosuje.
21.   Celkový výsledek kombinované zkoušky z předmětu Finanční právo II bude klasifikován zkoušejícím ústní
části zkoušky, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a" (4). Zkoušející
může při hodnocení přihlédnout k výsledku písemné části zkoušky.
22.   V případě klasifikace známkou "neprospěl/a" (4), student v daném úseku studia (akademickém roce) opakuje
pouze ústní část zkoušky.
Sylabus

Předmět Finanční právo II zahrnuje tato témata
- úvod do daňového práva
- správa daní
- daně z příjmů
- daň z nemovitých věcí
- daň z nabytí nemovitých věcí, daň silniční a daň z hazardních her
- daň z přidané hodnoty
- spotřební a energetické daně
- poplatky a ostatní příjmy veřejných rozpočtů
- mezinárodní zdanění
- clo
Podmínky zakončení předmětu

KOŠ A (obecná část)
A 1.     Finance a finanční vztahy
A 2.     Finanční činnost, finanční veřejná správa
A 3.     Finanční nauky
A 4.     Pojem, účel, předmět a obsah finančního práva
A 5.     Právní principy ve finančním právu
A 6.     Subjekty finančního práva a jejich členění
A 7.     Ústřední subjekty finanční správy
A 8.     Ostatní (neústřední) subjekty finanční správy
A 9.     Česká národní banka
A 10.   Ministerstvo financí
A 11.   Postavení a systém finančního práva
A 12.   Prameny finančního práva
A 13.   Dozorové postupy ve finančním právu – dozor a dohled
A 14.   Dozorové postupy ve finančním právu – kontrola a audit
A 15.   Následky porušení finančního práva
KOŠ B (zvláštní část daňová)
B 1.     Pojem, funkce a druhy daní (v širším smyslu)
B 2.     Daňová soustava a principy jejího uspořádání
B 3.     Konstrukční prvky daní
B 4.     Mezinárodní dvojí zdanění
B 5.     Subjekty daní z příjmů
B 6.     Předmět daní z příjmů
B 7.     Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
B 8.     Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti
B 9.     Zdaňování příjmů z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů
B 10.   Základ, sazba a výpočet daní z příjmů
B 11.   Daňové odpisy
B 12.   Správa daní z příjmů a daň vybíraná srážkou
B 13.   Daň z pozemků
B 14.   Daň ze staveb a jednotek
B 15.   Silniční daň



B 16.   Daň z hazardních her
B 17.   Daň z nabytí nemovitých věcí
B 18.   Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty
B 19.   Základ, sazba a výpočet daně z přidané hodnoty
B 20.   Správa daně z přidané hodnoty
B 21.   Spotřební a energetické daně
B 22.   Státní, místní a ostatní poplatky
B 23.   Clo a jeho správa
B 24.   Principy správy daní
B 25.   Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
B 26.   Právní prostředky ochrany při správě daní
B 27.   Daňové řízení nalézací
B 28.   Evidence a placení daní
B 29.   Zajištění a vymáhání daní
B 30.   Otázka dle vlastního výběru (žolík)
KOŠ C (zvláštní část nedaňová)
C 1.     Vymezení a principy rozpočtového práva
C 2.     Veřejné rozpočty a rozpočtová soustava
C 3.     Rozpočtový proces a rozpočtová odpovědnost
C 4.     Obsah veřejných rozpočtů
C 5.     Rozpočtové hospodaření – klasické a fondové
C 6.     Dotační právo
C 7.     Druhy dotací a veřejná podpora
C 8.     Měnové a devizové právo
C 9.     Hotovostní peníze a peněžní oběh
C 10.   Bezhotovostní peníze a platební styk
C 11.   Finanční systém a finanční instituce
C 12.   Bankovní právo a úvěrové instituce
C 13.   Banky a regulace jejich činnosti
C 14.   Pojišťovací právo a jeho principy
C 15.   Pojišťovny, zajišťovny a distributoři pojištění
C 16.   Finanční trhy – pojem, členění a právní regulace
C 17.   Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu
C 18.   Investiční nástroje a investiční služby
C 19.   Investiční společnosti a investiční fondy
C 20.   Úvěrové právo, regulace spotřebitelského úvěru
C 21.   Právo proti praní špinavých peněz
C 22.   Účetní právo, cenové a oceňovací právo, mzdové právo
C 23.   Právo veřejných zakázek
C 24.   Herní právo
C 25.   Otázka dle vlastního výběru (žolík)
 
 
Podíl garanta na výuce činí společně u předmětů Finanční právo I a II 30 %.
Studijní opory

Základní literatura:
1.     KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 344 s.
ISBN 978-80-7552-935-0.
2.     VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finančního práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018.
191 s. ISBN 978-80-7380-736-8.
Ostatní literatura:
1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN
978-80-7357-564-9.
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.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL a Roman VYBÍRAL. Pojišťovací právo. 2. přepracované
vydání. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-271-4.
4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta Prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009.
455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.
5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae: Finanční právo v první dekádě 21. století. Iuridica
4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.
6.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae: Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého
práva. Iuridica 3/2013. Praha: Karolinum, 2014. ISSN 0323-0619.
7.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN
0323-0619.
8.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN
978-80-7179-598-8.



9.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC,
2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.
10.   NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.
11.   RADVAN, Michal, et al. Finanční právo a finanční správa: Berní právo. 1. vydání. Brno: Doplněk,
Masarykova univerzita, 2008. 509 s. ISBN 978-80-210-4732-7, 978-80-7239-230-8.
12.   RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.
13.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny
veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum,
2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.
Základní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod
2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla)
7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
8.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
9.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole)
10.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
11.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
12.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
13.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
14.   zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
15.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
16.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
17.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
18.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
19.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
20.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie
21.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
22.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
23.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
24.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
25.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
26.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
27.   zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
28.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
29.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
30.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
31.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
32.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):
 
1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi
4.      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
5.      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
6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
7.      zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
8.      zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
9.      Smlouva o fungování Evropské unie
10.   směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty
11.   směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS
12.   směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění
energetických produktů a elektřiny
13.   směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých
členských států



14.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými
společnostmi z různých členských států
15.   nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
rozpočtu Unie
16.   rozhodnutí Rady č. 2014/335,o systému vlastních zdrojů Evropské unie
17.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí
18.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
19.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
20.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje
21.   vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
22.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
23.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
24.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
25.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
26.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
27.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
28.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
29.   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
30.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
31.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
32.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením
33.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
34.   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)
35.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
36.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
37.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích
za karetní platební transakce
38.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve
Společenství a zrušení Nařízení (ES) č. 2560/2001
39.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích
doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006
40.   nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů
41.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou
Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic



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 HP0261
Název v jazyce výuky Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Private International Law and International Trade Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo II (HP0292)

Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Mezinárodní právo soukromé je odvětví právního řádu, které obsahuje právní normy, jež výlučně upravují
soukromoprávní vztahy (tzn. vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva), ve kterých se
vyskytuje tzv. mezinárodní (popř. zahraniční nebo cizí) prvek, přičemž zahrnuje i normy procesní, které upravují
postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek. Jde
tedy o právní poměry, které mají vztah k více než jednomu právnímu řádu.

Mezinárodní prvek se v soukromoprávním vztahu může projevit u subjektu tohoto vztahu, u skutečnosti právně
významné pro vznik a existenci právního vztahu nebo u předmětu právního vztahu. Vztah k zahraničí musí být
vždy dostatečně významný.

Mezinárodní prvek v řízení o občanskoprávních věcech může spočívat v tom, že účastníkem řízení je cizí státní
příslušník nebo určitý procesní úkon je třeba provést v zahraničí.

V těchto případech vzniká otázka, kterého práva se má pro konkrétní úpravu právního vztahu z dotčených dvou
nebo více právních řádů použít. V současné době převládají dva základní způsoby úpravy soukromoprávních
vztahů s mezinárodním prvkem : kolizní a přímý způsob úpravy.

Při kolizním způsobu úpravy se pro určení rozhodného práva používají zvlášní normy, jež se obvykle nazývají
normy kolizní. Kolizní normy však samy neobsahují hmotněprávní úpravu práv a povinností účastníků
soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, ale za pomoci určitých skutečností, které se označují jako
hraniční určovatelé, vybírají právní řád určitého státu (jeho právní předpisy), kterým se pak upravují práva a
povinnosti účastníků.

Při přímém hmotněprávním způsobu úpravy se používají přímé normy, které obsahují bezprostřední úpravu práv a
povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem a bezprostředně se na tyto vztahy aplikují
(tzn. nepotřebují ke svému použití odkaz kolizní normy). Přímé normy jsou obsaženy především v
mnohostranných mezinárodních smlouvách, jimiž dochází k částečné unifikaci hmotněprávních norem pro určité
druhy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem.

Do mezinárodního práva soukromého patří také vnitrostátní normy, jež jsou určeny výlučně pro úpravu poměrů s
mezinárodním prvkem a které jsou označovány jako věcné normy mezinárodního práva soukromého. K jejich
aplikaci však nedochází bezprostředně jako u přímých norem právního řádu, jehož jsou součástí, ale až na základě
jejich výběru kolizní normou.

Normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v
němž je mezinárodní prvek, jsou nazývány mezinárodním právem procesním a také se zařazují do mezinárodního
práva soukromého.
Sylabus

Mezinárodní právo soukromé, pojem, předmět, prameny, unifikace
Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé
Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkaz
Aplikace  zahraničního práva
Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní předpisy
Úvod do mezinárodního civilního procesního práva



Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrech  
Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčení
Kolizní úprava závazkového práva
Kolizní úprava věcných práv
Kolizní úprava rodinného práva
Kolizní úprava dědického práva  
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40 %.
 
Podmínkou získání zápočtu je:
 

alespoň 2/3 účast na seminární výuce (účast na 4 seminářích z  5, případně z 6)     spojená s výraznou aktivitou
během seminářů, 

alespoň 2/3 účast na seminární výuce, referát přednesený na semináři (včetně  schopnosti odpovědět na případné
navazující otázky učitele či studentů),

alespoň 2/3 účast na seminární výuce a  účast na kolokviu organizovaném podle rozhodnutí  učitele, který vede 
seminář,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce, vypracování seminární práce na téma MPS a schopnost odpovědět na
doplňující otázky učitele vztahující se ke zvolenému tématu,  

alespoň 2/3  účast na seminární výuce a vypracování práce na téma MPS v rámci SVOČ či  v jiné   odborné
soutěži,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce a vystoupení na konferenci, semináři či jiném obdobném odborném fóru
věnovaném  problematice MPS,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce,  článek v odborném tisku s problematikou MPS
 
 
2.    Studenti, kteří  nezískají  kredity  splněním  některé  z  výše uvedených podmínek a mají alespoň 2/3  účast 
na  seminářích,  mohou  získat  zápočet  na základě bodovaného testu, který proběhne podle dohody s učitelem
vedoucím seminář.
 
3.    Aktivitu studentů a splnění dalších podmínek hodnotí učitel vedoucí seminář.
 
Studentům  s individuálním   studijním  plánem,  či  dočasně  studujícím  v zahraničí,  či
v jiných  mimořádných  případech  bude  poskytnuta  možnost  získat zápočet na základě kolokvia 
organizovaného  učitelem  pověřeným  pro  jednotlivé školní roky.
 

Studijní opory

Povinná literatura:
1.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk,
Plzeň - Brno 2015.
 
Doporučená literatura
2.      Pauknerová M.. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.
3.      Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení
Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.
4.      Valdhans, J. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2012.
5.      Rozehnalová N. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, Brno. 2010.
6.      Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.
7.      Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém:



komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.
8.      Kučera, Z., Gaňo, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém, Komentované vydání. Doplněk Brno, Aleš
Čeněk, Plzeň 2014.
9.      Bříza, P. a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014.
10.    Pfeiffer, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013.
11.   Rozehnalová, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého, Wolters Kluwer 2016.
12.   Pfeiffer, M. Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, Wolters Kluwer 2017.



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 HP0262
Název v jazyce výuky Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Private International Law and International Trade Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I (HP0261)

Občanské právo hmotné IV (HP0277)
Evropské právo II (HP1323)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právo mezinárodního obchodu je účelově uspořádaný soubor právních norem z různých právních odvětví a
různého původu, jež spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování
mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Pro úpravu těchto styků není možné
vystačit pouze s vnitrostátními předpisy, které upravují vnitrostátní obchodní styky, ale vyžadují si zvláštní právní
úpravu.

Vztahy vznikající v mezinárodním obchodním styku, které jsou předmětem práva mezinárodního obchodu, nejsou
omezeny pouze na prostou výměnu zboží a služeb mezi subjekty z různých států, ale zahrnují v širším smyslu i
společnou výrobu, vědeckotechnickou spolupráci, mezinárodní platební styk, mezinárodní přepravu zboží apod.

Právní normy, které upravují tyto vztahy, mají různou povahu a patří do různých právních odvětví. Normy z
oblasti správního práva upravují výkon státní správy v oblasti hospodářských styků se zahraničím (např. vydávání
různých povolení k dovozu nebo vývozu zboží). Normy z oblasti práva finančního upravují devizové vztahy v
mezinárodním obchodním styku, daně a poplatky. Velký význam mají i normy soukromoprávní, které upravují
práva a povinnosti účastníků mezinárodního obchodního styku; sem patří obchodní a občanské zákoníky, přímé
normy a normy procesní upravující soudní a rozhodčí řízení.

Významným pramenem práva mezinárodního obchodu jsou také mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní
obchodní a hospodářské styky, smlouvy unifikující hmotněprávní normy a smlouvy unifikující procesněprávní
normy.

Protože do vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku mohou vstupovat také státy a mezinárodní
organizace vládní povahy, jsou pro jejich vztahy pramenem i mezinárodní smlouvy a mezinárodněprávní obyčej.

Právo mezinárodního obchodu je úzce spojeno s mezinárodním právem soukromým, neboť mají stejné způsoby
úpravy vztahů, které vznikají mezi subjekty z různých států. Jsou to metody kolizní a přímá, přičemž v právu
mezinárodního obchodu vzhledem k výsledkům unifikačních snah států je způsob přímý daleko významnějším
způsobem úpravy vztahů v mezinárodním obchodním styku než způsob kolizní.

Právo mezinárodního obchodu je též předmětem výuky na právnických a ekonomických fakultách, přičemž
celková náplň výuky tohoto předmětu se v jednotlivých státech liší vzhledem k potřebám jejich praxe, tradicí
výuky i existencí národních právních předpisů, které jsou prameny práva mezinárodního obchodu příslušného
státu.
Požadavky ke zkoušce

Okruh zkušebních problémů

Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního
Způsoby úpravy soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem
Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé
Statutární teorie, její význam pro vývoj mezinárodního práva soukromého a její překonání
Kvalifikační problém, způsob jeho řešení



Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárodním právu soukromém
Zásady používání zahraničního práva v České republice
Subjekty v mezinárodním právu soukromém, právní jednání, zastoupení, promlčení
Kolizní úprava věcných práv
Kolizní úprava smluvních závazkových vztahů
Kolizní úprava mimosmluvních závazkových vztahů
Kolizní úprava pracovněprávních vztahů
Kolizní úprava rodinného práva
Kolizní úprava dědického práva
Přímé normy, pojem, prameny, jejich uplatnění v českém právu
Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích v tuzemsku
Uplatnění nutně použitelných předpisů při úpravě soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem
Evropské mezinárodní právo soukromé
Pravomoc českých soudů ve vztahu k zahraničí
Právní pomoc ve styku s cizinou
Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí
Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
Ochrana zahraničních investic a řešení mezinárodních investičních sporů
Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět a prameny
Ingerence státu do mezinárodních obchodních a hospodářských styků
Mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky
Zajištění závazků v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
Právní podmínky podnikání zahraničních osob v tuzemsku
Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku
Obchodní zastoupení v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
Licenční smlouvy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
Vztahy v mezinárodní přepravě
Způsoby placení v mezinárodním obchodním a hospodářském styku
Mezinárodní obchodní arbitráž
Sylabus

Sylabus přednášek z práva mezinárodního obchodu
 
Pojem, předmět, prameny, způsoby úpravy, unifikace práva mezinárodního obchodu
-          pojem PMO
-          předmět PMO
-          systém PMO, třídění jeho norem
-          prameny PMO
-          prostředky vytvoření praxí mezinárodního obchodu
-          unifikace PMO, unifikační orgány (UNCITRAL, UNIDROIT, Haagská konference)
-          vztah PMO a Evropského mezinárodního práva soukromého
 
Organizace a řízení mezinárodního obchodního styku, udělování licencí k vývozu a dovozu zboží, podnikání
cizinců v ČR, řešení sporů z investic
-          státní regulace mezinárodních obchodních a hospodářských styků
-          regulace předpisy Evropské unie
-          regulace mezinárodními smlouvami
-          regulace vnitrostátními předpisy
-          vydávání licencí k vývozu a dovozu zboží
-          úprava podnikání cizinců v ČR
-          ochrana a podpora zahraničních investic a řešení sporů z investic
 
Subjekty v mezinárodním obchodním styku, Světová obchodní organizace a jiné mezinárodní organizace
významné pro mezinárodní obchodní styk
-          pojem osobní statut
-          fyzické osoby
-          právnické osoby
-          státy a mezinárodní organizace
-          Světová obchodní organizace a jiné mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní styk
 
Placení v mezinárodním obchodním styku, zajištění závazků
-          mezistátní úprava platebního styku
-          soukromoprávní úprava platebního styku
-          aplikace imperativních norem v rámci mezinárodního platebního styku
-          subjekty mezinárodního platebního styku
-          platební prostředky a jejich dělení
-          věcněprávní instituty zajištění závazků a jejich kolizní úprava
-          závazkověprávní instituty zajištění závazků a jejich kolizní úprava



-          pojištění a financování vývozních úvěrů
-          státní záruka při vývozu nebo dovozu zboží
 
Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku
-          způsoby úpravy mezinárodní kupní smlouvy
-          přímá úprava mezinárodní kupní smlouvy (Vídeňská úmluva a Newyorská úmluva)
-          kolizní úprava mezinárodní kupní smlouvy (mezinárodní smlouvy, nařízení Řím I, Římská úmluva, ZMPS)
-          zvláštní úprava mezinárodní kupní smlouvy o nemovitostech a cenných papírech
 
Smlouvy o dílo, licenční smlouvy, smlouvy o vědeckotechnické spolupráci, leasing, další smluvní typy používané
v mezinárodním obchodním styku
-          smlouvy v mezinárodní výstavbě investičních celků
-          licenční smlouvy
-          smlouvy o vědeckotechnické spolupráci
-          smlouvy o specializaci a kooperaci
-          smlouvy leasingové
-          smlouvy manažerské
 
Smlouvy v mezinárodní přepravě
-         právní úprava přepravní smlouvy v mezinárodním obchodním styku
-         mezinárodní železniční přeprava
-         mezinárodní silniční přeprava
-         mezinárodní letecká přeprava
-         vnitrozemská vodní přeprava
-         námořní přeprava
-         multimodální přeprava
-         přeprava v EU
 
Právo Evropské unie, mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
-          mezinárodní hospodářské styky a Evropská unie
-          právo Evropské unie z hlediska MPS a PMO
-          evropské mezinárodní právo soukromé a procesní – pojem, předmět, prameny
-          EU a české mezinárodní právo soukromé
 
Mezinárodní e-obchod
-           pojem mezinárodní e-obchod
-           specifické právní otázky e-obchodu
-           určování rozhodného práva e-smluv s mezinárodním prvkem
-           specifika spotřebitelských e-smluv s mezinárodním prvkem
-           význam UNCITRAL pro mezinárodní e-obchod
-           Úmluva OSN o užití elektronických sdělovacích prostředků v mezinárodních
smlouvách
 
Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v soudním řízení
-          způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního styku
-          alternativní způsoby řešení sporů
-          soudní řízení (nařízení Brusel I bis)
-           pravidla pro určení mezinárodně příslušného soudu a možnost prorogace v mezinárodním obchodním
styku
-          uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí vydaných ve sporech z mezinárodního obchodního styku
 
Mezinárodní insolvenční právo
-           insolvenční řízení jako překážka mezinárodního obchodu
-           pojemmezinárodního insolvenčního práva
-           vnitrostátní právní úprava mezinárodního insolvenčního práva
-           nařízení Rady ES č. 1346/2000 a nařízení EP a Rady č. 2015/848 o insolvenčním řízení
-           relevantní judikatura SD EU
-           vzorový zákon UNCITRAL a význam UNCITRAL pro mezinárodní insolvenční řízení
 
Mezinárodní obchodní arbitráž
-          pojem mezinárodní obchodní arbitráž
-          úprava v mezinárodních smlouvách
-          ZRŘ, ZMPS a zahraniční úpravy
-          dokumenty UNCITRAL v oblasti rozhodčího řízení
-          rozhodčí nález a jeho právní účinky
-          zrušení rozhodčího nálezu dle ZRŘ a Evropské úmluvy
-          rozhodování sporů ohledně doménových jmen .eu
-          zvláštnosti institucionálního rozhodčího řízení



-          Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
-          Vybrané rozhodčí soudy v zahraničí (Paříž, Vídeň, Stockholm, AAA, Bratislava)
 
Uznání a výkon rozhodčích nálezů
-          pojem uznání a výkon a odepření uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
-          úprava v ZMPS
-          Newyorská úmluva
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 34 %.
Studijní opory

Povinná:
1.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk,
Plzeň - Brno 2015.
 
Doporučená:
2.      Pauknerová M. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.
3.      Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení
Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.
4.      Růžička K. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Plzeň, Aleš Čeněk. 2005.
5.      Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2013.
6.      Rozehnalová N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Wolters Kluwer, Praha. 2010.
7.      Rozehnalová, N., Drličková, K., Valdhans, J. a kolektiv, Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních
obchodních transakcí, Masarykova univerzita, Brno. 2014.
8.      Šturma, P., Balaš, V., Mezinárodní ekonomické právo, 2. vydání, C.H.Beck 2013.
9.      Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.
10.    Poláček, B. Právo mezinárodního obchodu, Wolters Kluwer 2017.
 



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 HP0271
Název v jazyce výuky Občanské právo hmotné I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Substantive Civil Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity České a československé právní dějiny II (HP0892)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V
předmětu občanské právo hmotné I je těžištěm výkladu obecná část občanského práva.
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: zápočet.
Zápočet je možno získat zásadně účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11)
spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje
učitel – vedoucí semináře.
 
V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách(o formě a hodnocení rozhoduje
vedoucí semináře), např.:
-         vypracování a přednes referátu,
-         rozbor odborného článku či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
-         kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)
 
Požadavky pro uznání předmětů OPH I a OPH II z předchozího studia:
Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde
zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na
obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány  nové či koncepčně zcela nově pojaté právní instituty, které dosud v
takovém rozsahu vyučovány nebyly (např. právnické osoby, relativní neúčinnost právních jednání, nové pojetí
věcí v právním smyslu   atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době účinnosti Všeobecného občanského
zákoníku z roku 1811.. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně,
a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a
IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci
nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II
(postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud
byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah
rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy obecné části občanského práva
hmotného a věcných práv.
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01. Pojem, předmět a systematika občanského práva
02. Zásady a prameny občanského práva
03. Subjekty občanského práva: fyzické a právnické osoby
04. Ochrana osobnosti
05. Zastoupení
06. Občanskoprávní skutečnosti
07. Právní jednání
08. Protiprávní jednání
09. Občanské právo v subjektivním smyslu. Občanskoprávní povinnost.
10. Předmět občanského práva
11. Promlčení, prekluze, vydržení
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.



Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 90%.
Studijní opory

Literatura povinná:
DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)
Literatura doporučená:
01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2014
02. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014.
Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. 
 



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 HP0272
Název v jazyce výuky Občanské právo hmotné II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Substantive Civil Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné I (HP0271)

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HP0402)
Teorie práva II (HP0682)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V
předmětu občanské právo hmotné II tvoří těžiště výkladu problematika věcných práv a práv k nehmotným
statkům.
Požadavky ke zkoušce

Předmět zkoušky:  Obecná část občanského práva, věcná práva, duševní vlastnictví.  OPH II otázky PZK od LS
ak. roku 2013-14(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)Sada A01. Základní zásady soukromého práva02.
Evropské komunitární soukromé právo03. Prameny občanského práva04. Normy občanského práva (kogentnost a
dispozitivnost v soukromém právu)05. Právní skutečnosti06. Právní jednání (pojem, druhy, obsah)07. Právní
jednání (náležitosti)08. Smlouvy (pojem, vznik)09. Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy 10. Výklad
právního jednání11. Právní následky vadného právního jednání12. Právní události; právní domněnky a fikce13.
Subjekty občanského práva14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)15. Smrt, domněnka smrti,
prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při
narušení schopnosti právně jednat17. Ochrana osobnosti člověka18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky,
klasifikace)19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)20. Zastoupení (pojem, účel, druhy)21. Smluvní
zastoupení22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a
jejich ochrana (vč. svépomoci)24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)25. Předmět v občanském právu
(obecně)26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled)27. Věci nemovité a věci movité28. Věc
hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby,
počátek, trvání, překážky30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta31. Prekluze na rozdíl od promlčení;
vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydrženíSada B01. Věcná práva (pojem, druhy,
charakteristiky)02. Držba (podstata, charakteristiky)03. Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)04.
Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)05. Ochrana vlastnického práva06.
Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)07. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a
limine z č. 6)08. Pluralitní modality vlastnictví (druhy, obecné chrakteristiky)09. Podílové spoluvlastnictví10.
Společenství a další modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 9)11. Věcná práva k věci cizí (pojem,
druhy)12. Právo stavby13. Věcná břemena obecně, druhy14. Služebnosti (pojem, druhy)15. Reálná břemena16.
Zástavní právo (pojem, účel, předmět)17. Vznik a zánik zástavního práva (rozlišení podle povahy zásatvy)18.
Realizace zástavy19. Zadržovací (retenční) právo20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)21.
Svěřenský fond - pojem (podstata), subjekty22. Právo autorské (pojem a obsah)23. Autorské dílo (pojem a
druhy)24. Užití autorského díla25. Ochrana práva autorského26. Práva související s právem autorským
 
Požadavky pro uznání předmětů OPH I a OPH II z předchozího studia: 
Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde
zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na
obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány  nové či koncepčně zcela nově pojaté právní instituty, které dosud v
takovém rozsahu vyučovány nebyly (např. právnické osoby, relativní neúčinnost právních jednání, nové pojetí
věcí v právním smyslu   atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době účinnosti Všeobecného občanského
zákoníku z roku 1811.. Výuka rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně,
a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a
IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci
nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II



(postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud
byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah
rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy obecné části občanského práva
hmotného a věcných práv.
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01. Vlastnictví - obecné výklady, vymezení pojmu 02. Nabývání vlastnictví 03. Spoluvlastnictví 04. Věcná práva
k cizím věcem 05. Svěřenský fond06. Práva k nehmotným statkům (průmyslová práva, autorské právo)
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.
Podmínky zakončení předmětu

lPředmět zkoušky:  Obecná část občanského práva, věcná práva, duševní vlastnictví.  OPH II otázky PZK od LS
ak. roku 2013-14(student losuje po jedné otázce ze sady A i B)Sada A01. Základní zásady soukromého práva02.
Evropské komunitární soukromé právo03. Prameny občanského práva04. Normy občanského práva (kogentnost a
dispozitivnost v soukromém právu)05. Právní skutečnosti06. Právní jednání (pojem, druhy, obsah)07. Právní
jednání (náležitosti)08. Smlouvy (pojem, vznik)09. Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy 10. Výklad
právního jednání11. Právní následky vadného právního jednání12. Právní události; právní domněnky a fikce13.
Subjekty občanského práva14. Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)15. Smrt, domněnka smrti,
prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého16. Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při
narušení schopnosti právně jednat17. Ochrana osobnosti člověka18. Osoby právnické (pojem, pojmové znaky,
klasifikace)19. Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)20. Zastoupení (pojem, účel, druhy)21. Smluvní
zastoupení22. Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupení23. Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a
jejich ochrana (vč. svépomoci)24. Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)25. Předmět v občanském právu
(obecně)26. Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled)27. Věci nemovité a věci movité28. Věc
hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věci29. Role času v soukromém právu, lhůty a doby,
počátek, trvání, překážky30. Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůta31. Prekluze na rozdíl od promlčení;
vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydrženíSada B01. Věcná práva (pojem, druhy,
charakteristiky)02. Držba (podstata, charakteristiky)03. Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)04.
Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)05. Ochrana vlastnického práva06.
Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)07. Nabytí vlastnického práva - ostatní (a
limine z č. 6)08. Pluralitní modality vlastnictví (druhy, obecné chrakteristiky)09. Podílové spoluvlastnictví10.
Společenství a další modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 9)11. Věcná práva k věci cizí (pojem,
druhy)12. Právo stavby13. Věcná břemena obecně, druhy14. Služebnosti (pojem, druhy)15. Reálná břemena16.
Zástavní právo (pojem, účel, předmět)17. Vznik a zánik zástavního práva (rozlišení podle povahy zásatvy)18.
Realizace zástavy19. Zadržovací (retenční) právo20. Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)21.
Svěřenský fond - pojem (podstata), subjekty22. Právo autorské (pojem a obsah)23. Autorské dílo (pojem a
druhy)24. Užití autorského díla25. Ochrana práva autorského26. Práva související s právem autorským
Studijní opory

Literatura povinná:  01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek
1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
02. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2015
 Literatura doporučená:
01. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny
soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)
02. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014
 Právní předpisy:  01. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému
právu) 02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 04.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 05. Zákon č. 207/2000
Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a
zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
06. Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv)
  Orientačně: 01. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zrušený předpis (jen
pokud jde o nabývání vlastnického práva) 02. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
03. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 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 HP0273
Název v jazyce výuky Občanské právo hmotné III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Substantive Civil Law III
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V
předmětu občanské právo hmotné III tvoří těžiště výkladu problematika závazků, smluvního práva a deliktního
práva. Výklady jsou zasazeny do kontextu unijního práva. 
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: zápočet

Zápočet je možno získat zásadně účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11)
spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje
učitel – vedoucí semináře.
 
V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách(o formě a hodnocení rozhoduje
vedoucí semináře), např.:
-         vypracování a přednes referátu,
-         rozbor odborného článku či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
-         kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)
 
Požadavky pro uznání předmětů OPH III a OPH IV z předchozího studia:
Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde
zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na
obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.právo
stavby, svěřenský fond, svěřenské náhradnictví, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.).. Výuka
rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013
(Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze
uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky.
Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné III (zápočet) a IV (postupová zkouška) lze tudíž
uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v
období 01. 01 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude
odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva hmotného, tj. především závazků,
dědického a rodinného práva.
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01. Úvod do závazkového práva (pojem, funkce, zásady, druhy, systematické členění) 02. Pojem závazku, jeho
subjekty, vznik, obsah 03. Základy smluvního práva (pojem smlouvy, druhy smluv, uzavření smlouvy) 04.
Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva ve prospěch třetí osoby, smlouva fixní 05. Spotřebitelské smlouvy (pojem,
zásady, druhy, evropské spotřebitelské právo) 06. Společná práva a společné závazky 07. Změny závazků 08.
Zánik závazků 09. Zajištění a utvrzení dluhu 10. Základy deliktního práva (prevence škod, jednotlivé předpoklady
odpovědnosti za škody, funkce odpovědnosti za škody, rozsah a způsob náhrady škody), evropské komunitární
deliktní právo  11. Jednotlivé případy odpovědnosti za škodu  12. Závazky z jiných právních důvodů, zejména
závazky z bezdůvodného obohacení
Přednášky mohou reagovat na aktuální otázky občanskoprávní smluvní a deliktní teorie a praxe. 
Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.



Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40%.
Studijní opory

Literatura povinná:
DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)
Literatura doporučená:
01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2014
02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009
03. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014
Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.



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 HP0277
Název v jazyce výuky Občanské právo hmotné IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Substantive Civil Law IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)

Občanské právo hmotné III (HP0273)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V
předmětu občanské právo hmotné IV tvoří těžiště výkladu problematika jednotlivých smluvních typů, dědického a
rodinného práva.
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: postupová zkouška - ústní 
Předmět zkoušky:
Závazkové právo (obecná i zvláštní část), rodinné právo, dědické právo.
Požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a přednesené látky.
OPH IV otázky PZK od LS ak. roku 2013-14  (student losuje po jedné otázce ze sady A i B)  Sada A  01. Pojem a
funkce závazkového práva 02. Závazkové právo smluvní 03. Závazkové právo deliktní 04. Pojem závazkového
právního poměru 05. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání 06. Obligační (závazková)
práva a povinnosti z protiprávních jednání 07. Dílčí závazky 08. Solidární závazky  09. Nedílné závazky 10. Práva
a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího 11. Předmět závazků 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků)
13. Druhy závazků (třídění) 14. Smlouva o smlouvě budoucí 15. Smlouvy konsensuální a reálné 16. Smlouvy
formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní 17. Práva z vadného
plnění (odpovědnost za vady) - obecně 18. Změna závazků (obecně) 19. Změna v subjektech závazku (obecně)
20. Postoupení pohledávky 21. Postoupení smlouvy 22. Změna v obsahu závazku 23. Prodlení dlužníka 24.
Prodlení věřitele 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) 26. Smluvní pokuta 27. Ručení 28. Finanční záruka 29.
Zajištění závazků převodem práva 30. Jistota. Uznání dluhu 31. Zánik závazků (obecně) 32. Splnění 33.
Započtení 34. Odstoupení od smlouvy 35. Zánik závazku dohodou 36. Smrt dlužníka nebo věřitele 37. Nemožnost
plnění 38. Splynutí  39. Prevence škod v občanském právu 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu 41.
Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost,
spoluúčast poškozeného 43. Rozsah a způsob náhrady škody 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za
vady 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)  Sada B  01. Darování 02. Koupě a směna 03. Vedlejší
ujednání při kupní smlouvě 04. Výprosa. Výpůjčka. 05. Nájem (obecně) 06. Nájem bytu 07. Pacht 08. Zápůjčka;
úvěr 09. Závazky ze schovacích smluv 10. Závazky ze smluv příkazního typu 11. Zájezd 12. Závazky ze smluv o
přepravě 13. Dílo 14. Péče o zdraví 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv
17. Společnost; tichá společnost 18. Pojištění 19. Sázka, hra, los 20. Předpoklady dědění 21. Pořízení pro případ
smrti (obecně) 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) 23. Svěřenské nástupnictví 24. Vedlejší doložky
v závěti 25. Dědická smlouva 26. Odkaz 27. Zákonná posloupnost 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana.
Povinný díl 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v
právu soukromém a vztah k právu veřejnému 31. Uzavření manželství, zejména formy 32. Vznik manželství:
prohlášení, proces vzniku (sňatek) 33. Překážky manželství 34. Vady sňatečného projevu 35. Zdánlivé manželství
36. Neplatné manželství 37. Rozvod manželství 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství 39. Práva a
povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti 40. Nositelé (subjekty)
rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým 41. Osvojení 42. Pěstounská péče (základní rozdíly
oproti osvojení) 43. Poručenství a opatrovnictví 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské
odpovědnosti 45. Správa jmění nezletilého 46. Zastoupení nezletilého 47. Určování rodičovství (obecně) 48.
Určování otcovství 49. Výživné (obecné otázky) 50. Výživné pro nezletilé dítě 51. Výživné mezi rodiči a dětmi
52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely
 
Požadavky k uznání předmětů OPH III a OPH IV z předchozího studia:
Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012. Nejde



zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na
obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.právo
stavby, svěřenský fond, svěřenské náhradnictví, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.).. Výuka
rekodifikovaného občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013
(Občanské právo hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze
uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky.
Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné III (zápočet) a IV (postupová zkouška) lze tudíž
uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v
období 01. 01 2012 až 01. 01. 2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude
odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva hmotného, tj. především závazků,
dědického a rodinného práva.
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01. Kupní smlouva, směnná smlouva 02. Darovací smlouva, půjčka, výpůjčka 03. Smlouva o dílo 04. Nájemní
smlouva 05. Rodinné právo - obecný výklad, manželství (uzavření, neplatnost, neexistence, zánik) 06. Rodičovská
odpovědnost 07. Určování rodičovství; osvojení 08. Péče o dítě jinými osobami než rodiči 09. Vyživovací
povinnost 10. Dědické právo - obecné výklady 11. Předpoklady dědění 12. Dědění ze závěti a ze zákona  
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.
Podmínky zakončení předmětu

Forma kontroly studia:postupová zkouška - ústní 
Předmět zkoušky:
Závazkové právo (obecná i zvláštní část), rodinné právo, dědické právo.
Požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a přednesené látky.
OPH IV otázky PZK od LS ak. roku 2013-14  (student losuje po jedné otázce ze sady A i B)  Sada A  01. Pojem a
funkce závazkového práva 02. Závazkové právo smluvní 03. Závazkové právo deliktní 04. Pojem závazkového
právního poměru 05. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání 06. Obligační (závazková)
práva a povinnosti z protiprávních jednání 07. Dílčí závazky 08. Solidární závazky  09. Nedílné závazky 10. Práva
a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího 11. Předmět závazků 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků)
13. Druhy závazků (třídění) 14. Smlouva o smlouvě budoucí 15. Smlouvy konsensuální a reálné 16. Smlouvy
formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní 17. Práva z vadného
plnění (odpovědnost za vady) - obecně 18. Změna závazků (obecně) 19. Změna v subjektech závazku (obecně)
20. Postoupení pohledávky 21. Postoupení smlouvy 22. Změna v obsahu závazku 23. Prodlení dlužníka 24.
Prodlení věřitele 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) 26. Smluvní pokuta 27. Ručení 28. Finanční záruka 29.
Zajištění závazků převodem práva 30. Jistota. Uznání dluhu 31. Zánik závazků (obecně) 32. Splnění 33.
Započtení 34. Odstoupení od smlouvy 35. Zánik závazku dohodou 36. Smrt dlužníka nebo věřitele 37. Nemožnost
plnění 38. Splynutí  39. Prevence škod v občanském právu 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu 41.
Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost,
spoluúčast poškozeného 43. Rozsah a způsob náhrady škody 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za
vady 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)  Sada B  01. Darování 02. Koupě a směna 03. Vedlejší
ujednání při kupní smlouvě 04. Výprosa. Výpůjčka. 05. Nájem (obecně) 06. Nájem bytu 07. Pacht 08. Zápůjčka;
úvěr 09. Závazky ze schovacích smluv 10. Závazky ze smluv příkazního typu 11. Zájezd 12. Závazky ze smluv o
přepravě 13. Dílo 14. Péče o zdraví 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv
17. Společnost; tichá společnost 18. Pojištění 19. Sázka, hra, los 20. Předpoklady dědění 21. Pořízení pro případ
smrti (obecně) 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) 23. Svěřenské nástupnictví 24. Vedlejší doložky
v závěti 25. Dědická smlouva 26. Odkaz 27. Zákonná posloupnost 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana.
Povinný díl 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v
právu soukromém a vztah k právu veřejnému 31. Uzavření manželství, zejména formy 32. Vznik manželství:
prohlášení, proces vzniku (sňatek) 33. Překážky manželství 34. Vady sňatečného projevu 35. Zdánlivé manželství
36. Neplatné manželství 37. Rozvod manželství 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství 39. Práva a
povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti 40. Nositelé (subjekty)
rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým 41. Osvojení 42. Pěstounská péče (základní rozdíly
oproti osvojení) 43. Poručenství a opatrovnictví 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské
odpovědnosti 45. Správa jmění nezletilého 46. Zastoupení nezletilého 47. Určování rodičovství (obecně) 48.
Určování otcovství 49. Výživné (obecné otázky) 50. Výživné pro nezletilé dítě 51. Výživné mezi rodiči a dětmi
52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely
Studijní opory

Literatura povinná:
01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
02. ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý:
Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
03. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
04. Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,



2012
 
Literatura doporučená:
01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014
02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. a V. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2014
03. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny
soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)
04. DVOŘÁK, J. a kol. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017 (příslušné části)
Právní předpisy:
Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České
republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (části vztahující se k soukromému právu)Zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisůZákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných  rejstříků právnických a fyzických
osobSdělení č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
Orientačně:
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 18/1997
Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (části vztahující se k soukromému právu) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele



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 HP0281
Název v jazyce výuky Občanské právo procesní I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Civil Procedure I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Teorie práva II (HP0682)

Ústavní právo II (HP1172)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V
předmětu občanské právo procesní I tvoří těžiště výkladu obecné otázky procesního práva (pojem a druhy
procesu, prameny procesního práva, zásady, subjekty, procesní úkony).
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: zápočet
Zápočet je možno získat zásadně  účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11)
spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje
učitel – vedoucí semináře.
 
V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách (o formě a hodnocení rozhoduje
vedoucí semináře), např.:
-         vypracování a přednes referátu,
-         vypracování cvičného právního jednání či procesního úkonu,
-         vypracování cvičné klauzurní práce,
-         vypracování písemné zprávy o návštěvě soudního jednání,
-         účast v simulovaném procesu,
-         účast v diskusích,
-         případně test či kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)
 
Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:
Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a
postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou
náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních
soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka
civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo
procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní
povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní
povinnosti z předmětu Občanské právo procesní I (zápočet) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní
povinnost vykonána po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013,
je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn
platné právní úpravy občanského práva procesního, tj. obecné části zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a
obecné části zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01.  Civilní proces - úvod, pojem a druhy 02. Procesní právo (prameny, povaha norem, vývoj) 03. Právo na
spravedlivý proces 04. Odvětvové principy civilního procesu 05. Organizace soudů, postavení soudců. 06. Civilní
pravomoc a příslušnost soudu 07. Další instituce justičního systému 08. Účastníci řízení  09.. Procesní úkony,
včetně žaloby 10. Procesní zastoupení
11.  Předběžná řízení a předběžná opatření
12.   Procesní podmínky
 
 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.



Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 60%.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská
učebnice. 9. vydání. Praha: Leges, 2018.
02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.
 
 
Právní předpisy:
01.  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.) 02. Usnesení
č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.) 03.
Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 04. Zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 05. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění
pozdějších předpisů 06. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 07. Zákon č. 358/1992
Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů 08. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších
předpisů (část I., hlava 2.) 09. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
10. Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 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 HP0282
Název v jazyce výuky Občanské právo procesní II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Civil Procedure II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo procesní I (HP0281)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V
předmětu občanské právo procesní II tvoří těžiště výkladu řízení před soudem prvního stupně a opravné
prostředky.
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: zápočet
Zápočet je možno získat zásadně účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11)
spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje
učitel – vedoucí semináře.
 
V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách(o formě a hodnocení rozhoduje
vedoucí semináře), např.:
-         vypracování a přednes referátu,
-         rozbor odborného článku či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
-         kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)
 
Požadavky pro uznání předmětů OPP II a OPP III z předchozího studia:
Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a
postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou
náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních
soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka
civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo
procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní
povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní
povinnosti z předmětů Občanské právo procesní II (zápočet) a III (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy,
pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období
01.01.2012 až 01.01.2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat
rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva procesního, tj. řízení před soudem I. stupně a
opravných prostředků.
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
 
01. Zahájení řízení, žaloba
02. Průběh řízení, dispoziční úkony účastníků
03. Dokazování
04. Soudní rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost
06. Náklady řízení
07. Zvláštní (nesporná) řízení
08. Opravné prostředky obecně
09. Odvolání
10. Dovolání
11. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost
12. Soudní  přezkum rozhodnutí veřejné správy
 



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.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta n avýuce činí 30%.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská
učebnice. 9. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2018 (v tisku; dostupnost - říjen 2018).
02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018 (v tisku; dostupnost - říjen 2018).
Právní předpisy:
01. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)
02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava
V.)
03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
06. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
07. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
08. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
09. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů
10. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)
11. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
12. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
13. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů
14. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci
15. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
16. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, 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 HP0285
Název v jazyce výuky Občanské právo procesní III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Civil Procedure III
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo procesní I (HP0281)

Občanské právo procesní II (HP0282)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. Předmět
Občanské právo procesní III se jak přednáškami, tak seminární výukou soustřeďuje na komplexní výklad
vykonávacího řízení (jak soudního výkonu rozhodnutí dle šesté části občanského soudního řádu či ustanovení §
492-513a zákona o zvláštních řízeních soudních, tak exekuce dle exekučního řádu) a řízení insolvenčního (včetně
problematiky likvidačních i sanačních způsobů řešení úpadku). Na úvod výuky je s ohledem na svou povahu
řazen výklad alternativních metod řešení sporů, který se zaměřuje především na základní metody uplatňované v
českém právu, teda na rozhodčí řízení a mediaci.
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: postupová zkouška - ústní; požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a
přednesených témat.
 
Otázky:
Poznámka: Student losuje po jedné otázce ze sady A i B  Sada A: Obecná část OSŘ a ZŘS. Nalézací řízení v I. a
II. stupni, sporné a nesporné
 01. Soudnictví - pojem a druhy 02. Civilní proces - pojem a vývoj, druhy 03. Vztah hmotného a procesního práva
04. Řízení sporné a nesporné 05. Prameny civilního procesního práva, jejich působnost a výklad 06. Působení
evropského práva na český civilní proces 07. Soustava soudů 08. Soudci, přísedící a jiné soudní osoby, obsazení
soudu 09. Advokát v civilním procesu 10. Notář v civilním procesu 11. Státní zastupitelství v civilním procesu 12.
Soudní exekutor 13. Procesní zásady, pojem a členění 14. Nezávislost a nestrannost soudu a soudce, zákonný
soudce 15. Právo na spravedlivý proces (principy fungování soudnictví) 16. Odvětvové principy civilního procesu
17. Civilní pravomoc soudů 18. Příslušnost soudů 19. Subjekty řízení, účastníci - přehled 20. Způsobilost
účastníků, jejich zastoupení v procesu 21. Účastníci ve sporném řízení, věcná a procesní legitimace 22. Jednání za
stát v civilním procesu 23. Procesněprávní vztah a jeho obsah 24. Procesní lhůty a procesní úkony obecně 25.
Doručování - pojem, význam, právní úprava 26. Koncentrace řízení - obecně 27. Předběžná opatření a zajištění
důkazu 28. Zahájení řízení, žaloba 29. Druhy žalob 30. Dispoziční úkony účastníků 31. Přerušení a zastavení
řízení 32. Procesní podmínky 33. Dokazování obecně 34. Důkazní prostředky 35. Prejudiciální otázka 36.
Náklady řízení - pojem, placení 37. Náhrada nákladů řízení 38. Průběh řízení - obecně 39. Příprava jednání 40.
Jednání 41. Soudní smír, smírčí a mediační řízení 42. Soudní rozhodnutí - obecně, formy rozhodnutí 43.
Rozsudek, druhy rozsudků 44. Zkrácené/rozkazní řízení 45. Právní moc rozhodnutí 46. Vykonatelnost rozhodnutí
47. Řízení ve věcech fyzických a právnických osob - přehled (Hlava I. a Hlava II. zvláštní části ZŘS) 48. Řízení o
pozůstalosti 49. Jiná řízení - přehled (Hlava IV. zvláštní části ZŘS) 50. Řízení ve věcech rodinněprávních -
přehled 51. Veřejné rejstříky 52. Soudní přezkum rozhodnutí veřejné správy 53. Opravné systémy a soustava
opravných prostředků 54. Odvolání obecně: přípustnost, účinky, odvolací důvody 55. Odvolací řízení a
rozhodnutí o odvolání  Sada B: Mimořádné opravné prostředky. Alternativní řešení sporů. Vykonávací a exekuční
řízení. Insolvenční řízení  01. Alternativní řešení sporů 02. Řízení před rozhodci a rozhodčími soudy 03.
Mimořádné opravné prostředky - přehled 04. Dovolání 05. Žaloba na obnovu řízení 06. Žaloba pro zmatečnost 07.
Zásady výkonu rozhodnutí a exekuce 08. Titul pro výkon rozhodnutí a exekuční titul 09. Druhy a způsoby výkonu
rozhodnutí a exekuce 10. Žaloby při výkonu rozhodnutí a při exekuci 11. Soudní výkon rozhodnutí - obecně 12.
Exekuce - obecně 13. Nařízení a provedení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce 14. Odklad a zastavení
soudního výkonu rozhodnutí a exekuce 15. Prohlášení o majetku 16. Skončení soudního výkonu rozhodnutí a
exekuce 17. Náklady soudního výkonu rozhodnutí a exekuce 18. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých a
výkon zvláštních předběžných opatření 19. Srážky ze mzdy 20. Prodej movitých věcí 21. Prodej a správa
nemovitých věcí 22. Přikázání pohledávky 23. Postižení závodu 24. Zřízení soudcovského, resp. exekutorského



zástavního práva k nemovitým věcem 25. Výkon rozhodnutí pro nepeněžitá plnění 26. Vztah soudu a soudního
exekutora při exekuci 27. Exekuční příkaz a provedení exekuce 28. Náklady exekučního řízení 29. Úpadek a
zahájení insolvenčního řízení 30. Způsoby řešení úpadku 31. Druhy věřitelů a uplatňování jejich pohledávek 32.
Insolvenční správce 33. Incidenční spory v insolvenčním řízení 34. Průběh insolvenčního řízení 35. Věřitelské
orgány v insolvenčním řízení
 
Sada A: Obecná část OSŘ a ZŘS. Nalézací řízení v I. a II. stupni, sporné a nesporné
 01. Soudnictví - pojem a druhy (pojmové znaky soudnictví, právo na soudní ochranu, objektivní pojetí
soudnictví, druhy soudnictví, soudnictví z hlediska dělby státní moci, soudnictví a stát / právní stát)
02. Civilní proces - pojem a vývoj, druhy (pojmové prvky civilního procesu, obecné vývojové rysy civilního
procesu, vývoj v českých zemích, perspektivy dalšího vývoje, pojem procesních druhů (řízení nalézací /sporné a
nesporné/, řízení vykonávací /exekuční/, řízení insolvenční, řízení zajišťovací, rozhodčí /arbitrážní/ řízení)
03. Vztah hmotného a procesního práva (hmotné právo a právo procesní jako samostatné právní fenomény, vztah
civilního procesu k soukromému hmotnému právu, vztah k jiným odvětvím práva)
04. Řízení sporné a nesporné (vzájemné rozhraničení obou těchto druhů nalézacího řízení, diferenciační kritéria
rozhraničení mezi sporným a nesporným řízením)
05. Prameny civilního procesního práva, jejich působnost a výklad (občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.),
zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.), jejich struktura, další vnitrostátní předpisy, které
mají různou povahu (buď jsou přímo aplikovány, anebo ovlivňují aplikaci jiných procesních norem), předpisy
evropského práva, působnost civilněprocesních norem (místní, osobní a časová působnost procesních norem),
výklad civilněprocesních norem jako vodítko pro jejich aplikaci, metody výkladu)
06. Působení evropského práva na český civilní proces (předpisy evropského práva jako prameny
civilněprocesního práva (právo primární a právo sekundární), významná Nařízení, která se týkají civilního
procesu)  
07. Soustava soudů (vymezení soustavy soudů, rozlišení soudů obecných, soudů zvláštních a tzv. soudů
mimořádných, pojem „článek“ soudní soustavy a pojem „soudní instance“, nadstátní soudní orgány)
08. Soudci, přísedící a jiné soudní osoby, obsazení soudu (ustanovování soudců, funkční a pracovní postavení
soudců, odpovědnost soudců, zánik funkce soudce, vyloučení soudců, přísedící jako další soudní osoby,
předpoklady ustanovení do funkce, zánik funkce, obsazení soudu, problematika účasti laiků)
09. Advokát v civilním procesu (působnost advokáta v civilním procesu, advokát jako zástupce účastníka řízení,
práva a povinnosti advokátů, odpovědnost advokáta, zahraniční advokát v ČR)
10. Notář v civilním procesu (profese notáře v civilním procesu, notář jako zástupce účastníka řízení, práva a
povinnosti notáře, odpovědnost notáře, notář v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař (soudní komisariát)
11. Státní zastupitelství v civilním procesu (role státního zastupitelství v civilním procesu, práva a povinnosti
státních zástupců při výkonu své funkce, odpovědnost státního zástupce)
12. Soudní exekutor (postavení a činnost soudních exekutorů, odpovědnost soudního exekutora, pověření
soudního exekutora provedením exekuce, výkon exekuční činnosti a dalších činností soudním exekutorem)
13. Procesní zásady, pojem a členění (pojem základních principů (zásad), pojetí podstaty procesních zásad,
zakotvení procesních zásad, právo na spravedlivý proces (principy fungování soudnictví), tzv. odvětvové principy
civilního procesu)
14. Nezávislost a nestrannost soudu a soudce, zákonný soudce (princip nezávislosti soudů a soudců, jeho obsah a
garance, požadavek nestrannosti soudu a soudce, nepodjatost soudce jako součást práva na spravedlivý proces,
princip zákonného soudu a zákonného soudce, rozvrh práce, obsazení soudu)
15. Právo na spravedlivý proces (principy fungování soudnictví) (vymezení práva na spravedlivý proces, přehled
principů práva na spravedlivý proces (obsah, funkce a účel), nezávislost a nestrannost soudů a soudců, princip
zákonného soudu a zákonného soudce, princip rovnosti a kontradiktornosti (právo na právní pomoc), princip
veřejnosti, princip ústnosti a přímosti, princip hospodárnosti, princip předvídatelnosti)
16. Odvětvové principy civilního procesu (vymezení principů civilního procesu, přehled tzv. odvětvových
principů civilního procesu (obsah, funkce a účel), princip dispoziční a princip oficiality, princip projednací a
princip vyšetřovací, princip volného hodnocení důkazů a princip legální důkazní (průvodní) teorie, princip
jednotnosti řízení (arbitrárního pořádku) a princip koncentrační (legálního pořádku), zvaný též eventuální),
princip materiální pravdy a princip formální pravdy, správnost a spravedlnost soudního rozhodování)
17. Civilní pravomoc soudů (pojem civilní soudní pravomoc, zúžení civilní soudní pravomoci, tzv. výlučná
pravomoc (odlišení problematiky tzv. incidenčních sporů), konflikty soudních pravomocí, tzv. kompetenční
konflikt, příslušnost (ve smyslu „pravomoc“) podle evropského práva)
18. Příslušnost soudů (pojem a druhy příslušnosti soudů, věcná příslušnost, funkční příslušnost, místní příslušnost,
kauzální příslušnost, zkoumání příslušnosti a rozhodování o ní)
19. Subjekty řízení, účastníci – přehled (definice subjektů řízení, vymezení subjektů řízení, obligatorní subjekty
řízení, zvláštní subjekty řízení, osoby zúčastněné na řízení, postavení diváka, pojem, znaky a předpoklady
účastenství, první, druhá a třetí definice účastníků řízení, práva a povinnosti účastníků)
20. Způsobilost účastníků, jejich zastoupení v procesu (předpoklady účastenství, pojem způsobilost být
účastníkem, pojem procesní způsobilost, zastoupení účastníků řízení v procesu, zastoupení procesně
nezpůsobilého účastníka, zmocněnec v civilním procesu, plná moc (prostá plná moc, procesní plná moc)
21. Účastníci ve sporném řízení, věcná a procesní legitimace
-      definice účastníků sporného řízení
-      přistoupení dalšího účastníka
-      záměna účastníků
-      procesní nástupnictví



-      společenství účastníků
-      vedlejší a hlavní intervence
-      věcná a procesní legitimace
 22. Jednání za stát v civilním procesu
-      Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
-      zákonná působnost Úřadu
-      práva a povinnosti Úřadu v civilním procesu
 23. Procesněprávní vztah a jeho obsah
-      pojem procesněprávní vztah
-      vznik, změna a zánik procesněprávního vztahu
-      obsah procesněprávního vztahu
-      struktura procesněprávního vztahu (komplexní /základní/ procesní vztah, konkrétní procesní vztahy)
 24. Procesní lhůty a procesní úkony obecně
-      zákonné procesní lhůty, soudcovské procesní lhůty
-      počítání a běh procesních lhůt
-      prominutí zmeškání lhůty
-      pojem procesní úkon
-      procesní úkon soudu (místo a čas procesních úkonů, soudní protokoly a soudní spis)
-      procesní úkony účastníků (forma a obsah procesního úkonu, místo a čas procesního úkonu účastníků)
 25. Doručování - pojem, význam, právní úprava
-      právní úprava doručování, pojem a význam doručování
-      doručující orgány
-      způsoby doručování
-      doručování v rámci EU
 26. Koncentrace řízení – obecně
-      prvky koncentrace řízení zavedené novelou občanského soudního řádu, zák. č. 30/2000 Sb., a dále
prohloubené zák. č. 7/2009 Sb.
-      koncepce zákonné koncentrace
-      koncepce soudcovské koncentrace
 27. Předběžná opatření a zajištění důkazu
-      podstata a účel předběžných opatření
-      náležitosti návrhu na zahájení řízení o vydání předběžného opatření
-      obsah předběžného opatření, uložení povinnosti třetí osobě
-      řízení o předběžném opatření a rozhodnutí (zánik, zrušení, vykonatelnost předběžného opatření soudem)
-      odpovědnost za újmu způsobenou předběžným opatřením a jistota (kauce)
-      zajištění důkazu – důvody, předmět zajištění
-      zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví
 28. Zahájení řízení, žaloba
-      zahájení řízení, jeho účinky
-      pojem žaloba (žalobní právo)
-      složky civilní (občanskoprávní) žaloby, strany (účastníci), předmět žaloby, žalobní důvod
-      žaloba jako procesní úkon (náležitosti žaloby – obecné a zvláštní obligatorní náležitosti žaloby)
-      žalobní petit, druhy petitů
-      spojování žalobních nároků v žalobě, uplatnění vzájemných nároků žalovaného – vzájemná žaloba
 29. Druhy žalob
-      kritéria klasifikace žalob
-      žaloba na plnění
-      žaloba určovací
-      žaloba o založení, změnu či zrušení právního poměru
-      žaloba (resp. návrh) ve věcech osobního stavu (statusové)
-      skupinová (kolektivní) žaloba
 30. Dispoziční úkony účastníků
-      pojem dispoziční úkony účastníků (procesní prostředky, jimiž je předmět řízení v průběhu dotčen a měněn –
obecně)
-      spojení věcí
-      změna žaloby
-      zpětvzetí žaloby
-      vzájemná žaloba a námitka započtení
-      uznání nároku
-      soudní smír
 31. Přerušení a zastavení řízení
-      překážky postupu řízení – obecně
-      překážky dočasného rázu – přerušení řízení, jednotlivé případy přerušení řízení, následky přerušení řízení,
klid řízení
-      překážky trvalé – zastavení řízení, případy zastavení řízení, vztah k překážce rei iudicatae
 32. Procesní podmínky
-      pojem procesní podmínky
-      výčet podmínek civilního procesu



-      procesní podmínky na straně soudu
-      procesní podmínky na straně účastníků řízení
-      procesní podmínky vztahující se k právnímu principu ne bis in idem
-      další procesní podmínky
-      nedostatky procesních podmínek a jejich následky
 33. Dokazování obecně
-      pojem procesní dokazování
-      skutečnost a právo
-      pojem dokazování v procesním smyslu
-      předmět dokazování obecně
-      předmět dokazování konkrétně
-      čím zákon usnadňuje dokazování – právní domněnky
-      postavení soudu a účastníků v důkazním řízení (fáze dokazování)
 34. Důkazní prostředky
-      pojem důkazní prostředek
-      vymezení důkazních prostředků obecně
-      výslech svědka
-      znalecký posudek (expertiza)
-      listiny
-      ohledání
-      výslech účastníků řízení
-      zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob
-      další důkazní prostředky
 35. Prejudiciální otázka
-      pojem a význam prejudiciální (předběžné nebo též předurčující) otázky
-      postup soudu, oprávnění soudu posoudit jakoukoliv právní otázku, úvaha soudu
-      zákaz prejudiciálního posouzení
-      předběžná otázka ve vztahu k Soudnímu dvoru EU v Lucemburku
 36. Náklady řízení - pojem, placení
-      pojem nákladů řízení
-      druhy nákladů řízení (hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, soudní poplatek /osvobození od soudních
poplatků/, náklady důkazů, odměna notáře jako soudního komisaře, odměna správce pozůstalosti, odměna za
zastupování, je-li zástupcem advokát, notář nebo patentový zástupce, další druhy nákladů řízení)
-      placení nákladů řízení a hrazení náklady řízení
-      rozhodnutí o nákladech řízení
 37. Náhrada nákladů řízení
-      zásady náhrady nákladů řízení
-      náhrada nákladů sporného řízení
-      zmírňovací (moderační) právo soudu
-      náhrada nákladů nesporného řízení
-      rozhodnutí o nákladech řízení
 38. Průběh řízení – obecně
-      průběh řízení po jeho zahájení
-      přidělení věci v souladu s rozvrhem práce určitému soudci (senátu)
-      postup soudu z úřední povinnosti
-      zkoumání procesních podmínek, odstranění případných vad
-      poučovací povinnost soudu
-      postup účastníků řízení
 39. Příprava jednání
-      úkony soudu v rámci přípravy jednání
-      kvalifikovaná výzva
-      přípravné jednání
 40. Jednání
-      pojem jednání
-      předvolání k jednání
-      zahájení jednání a jeho průběh
-      vyloučení veřejnosti
-      poučovací povinnost soudu
-      odročení jednání
-      skončení jednání
-      rozhodnutí věci bez nařízení jednání
 41. Soudní smír, smírčí a mediační řízení
-      soudní smír jako dispoziční úkon účastníků
-      podstata a účel smírčího řízení
-      průběh smírčího řízení
-      schválení smíru soudem
-      opravné prostředky
-      podstata, účel a vztah mediačního řízení k soudnímu řízení (mediace nařízená soudem)



 42. Soudní rozhodnutí - obecně, formy rozhodnutí
-      rozhodnutí jako procesní úkon soudu
-      fáze soudního rozhodování (pojem a význam, vynesení rozhodnutí, vyhlášení rozhodnutí, písemné
vyhotovení rozhodnutí, doručení rozhodnutí, vázanost soudu rozhodnutím)
-      forma soudního rozhodnutí
-      obsah soudního rozhodnutí
-      skutkové zjištění a právní posouzení
-      oprava a doplnění rozhodnutí
 43. Rozsudek, druhy rozsudků
-      pojem a dělení rozsudků
-      rozsudek konstitutivní a deklaratorní
-      rozsudek a žaloba
-      rozsudek a předmět řízení
-      zvláštní druhy rozsudků (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání)
 
44. Zkrácené/rozkazní řízení
-      zkrácené řízení – průběh, forma rozhodnutí
-      rozkazní řízení – zákonné předpoklady, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský platební
rozkaz
-      směnečné a šekové řízení
-      řízení předcházející rozsudku pro uznání a rozsudku pro zmeškání
-      Evropské řízení o drobných nárocích
 45. Právní moc rozhodnutí
-      pojem a význam právní moci
-      formální právní moc (konečnost rozhodnutí)
-      materiální právní moc (pozitivní stránka – závaznost rozhodnutí, negativní stránka – nezměnitelnost
rozhodnutí)
 46. Vykonatelnost rozhodnutí
-      pojem vykonatelnosti
-      nabytí vykonatelnosti
-      předběžná vykonatelnost
-      odklad vykonatelnosti
 47. Řízení ve věcech fyzických a právnických osob - přehled (Hlava I. a Hlava II. zvláštní části ZŘS)
-      řízení o některých podpůrných opatřeních (splnění podmínky v předběžném prohlášení, a popř. změna nebo
zrušení předběžného prohlášení, schválení smlouvy o nápomoci a odvolání podpůrce, schválení zastoupení
členem domácnosti)
-      řízení o svéprávnosti
-      řízení ve věcech opatrovnictví člověka
-      řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti (prohlášení člověka za nezvěstného, prohlášení člověka za mrtvého,
určení data smrti)
-      řízení o přivolení k zásahu do integrity
-      řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu (detenční řízení)
-      řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu
 48. Řízení o pozůstalosti
-      předmět a účel řízení o pozůstalosti
-      zahájení řízení o pozůstalosti a jeho průběh
-      notář v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař (soudní komisariát)
-      účastenství v řízení o pozůstalosti
-      projednání dědictví
-      rozhodnutí o dědictví a náklady řízení o pozůstalosti
-      opravné prostředky v řízení o pozůstalosti
-      likvidace pozůstalosti
 49. Jiná řízení - přehled (Hlava IV. zvláštní části ZŘS)
-      řízení o úschovách
-      řízení o umoření listin
-      řízení ve věcech kapitálového trhu
-      řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže
-      řízení o nahrazení souhlasu zástupce české advokátní komory k seznámení se s obsahem listin
-      řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva
-      řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti
-      řízení o soudním prodeji zástavy
-      řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry
 50. Řízení ve věcech rodinněprávních – přehled
-      řízení ve věcech manželských a partnerských (řízení o povolení uzavřít manželství, řízení ve statusových
věcech manželských – řízení o určení, zda tu manželství je či není a o neplatnost manželství, řízení o rozvod
manželství, řízení ve statusových věcech partnerských)
-      předběžná řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí (předběžné opatření, prodloužení předběžného



opatření)
-      řízení o určení a popření rodičovství (řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, řízení o
určení a popření otcovství, řízení o určení a popření mateřství)
-      řízení ve věcech osvojení (řízení ve věcech osvojení nezletilého, řízení o osvojení zletilého)
-      péče soudu o nezletilé (předběžná úprava poměrů dítěte, řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, zvláštní
ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí)
-      řízení ve věcech mládeže
-      výkon rozhodnutí ve věcech rodinněprávních (zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti
domácímu násilí, zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů nezletilého dítěte, výkon
rozhodnutí o péči o nezletilé dítě, zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného, zvláštní
ustanovení o uznávání ochranných opatření)
 51. Veřejné rejstříky
-      veřejné rejstříky obecně
-      principy ovládající veřejné rejstříky
-      sbírka listin
-      druhy veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků
jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností)
-      řízení ve věcech veřejného rejstříku
 52. Soudní přezkum rozhodnutí veřejné správy
-      rozhraničení mezi SŘS a OSŘ
-      řízení podle části páté OSŘ (obecná ustanovení, podání žaloby, řízení o žalobě, rozhodnutí o žalobě)
-      civilní proces a správní soudnictví
 53. Opravné systémy a soustava opravných prostředků
-      pojem opravného řízení
-      opravné systémy obecně
-      apelační opravný systém
-      kasační (zrušovací) opravný systém
-      revizní opravný systém
-      opravný prostředek – pojem, dělení (řádné a mimořádné)
 54. Odvolání obecně: přípustnost, účinky, odvolací důvody
-      odvolání jako řádný opravný prostředek
-      přípustnost odvolání (objektivní podmínky přípustnosti odvolání, nepřípustnost odvolání proti rozsudkům,
nepřípustnost odvolání prosti usnesení, přípustnost odvolání jen proti výroku rozhodnutí, lhůta pro podání
odvolání, subjektivní podmínky přípustnosti odvolání)
-      náležitosti odvolání
-      vzdání se odvolání, zpětvzetí odvolání, zpětvzetí návrhu na zahájení řízení v odvolacím řízení
-      účinky odvolání (suspenzivní účinek odvolání, rozsah suspenzivního účinku odvolání, tzv. štěpení práva;
devolutivní účinek odvolání, autoremedura)
-      odvolací důvody
 55. Odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání
-      úkonu soudu první instance
-      řízení u odvolacího soudu
-      rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu
-      zákaz novot
-      rozhodnutí o odvolání (forma rozhodnutí odvolacího soudu, odmítnutí odvolání, potvrzení napadeného
rozhodnutí, změna rozhodnutí, zrušení rozhodnutí)
-      náklady odvolacího řízení
 
 Sada B: Mimořádné opravné prostředky. Alternativní řešení sporů. Vykonávací a exekuční řízení. Insolvenční
řízení  01. Alternativní řešení sporů
-      urovnání sporů nahodilé (ad hoc) a institucionální
-      postavení rozhodujícího nebo jinak zúčastněného orgánu
-      faktory ovlivňující metody alternativního urovnání sporu
-      platná právní úprava v ČR
-      metody alternativního řešení sporů (opětné jednání /renegociace/, předarbitrážní urovnávací metody,
zprostředkování /mediace/, smírčí řízení /konciliace/, rozhodčí řízení, miniproces)
 02. Řízení před rozhodci a rozhodčími soudy
-      rozhodčí řízení obecné a zvláštní
-      rozhodčí smlouva, arbitrabilita
-      rozhodčí orgán (rozhodci), stále rozhodčí soudy v ČR
-      zahájení rozhodčího řízení, jeho průběh
-      pomoc obecných soudů v rozhodčím řízení, kontrolní funkce soudu v rozhodčím řízení
-      rozhodnutí v rozhodčím řízení, forma rozhodnutí
-      poměr k cizině, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
 03. Mimořádné opravné prostředky – přehled
-      mimořádní opravné prostředky obecně
-      dovolání
-      žaloba na obnovu řízení



-      žaloba pro zmatečnost
-      žaloba o neplatnost smíru
 04. Dovolání
-      dovolání jako mimořádný opravný prostředek
-      přípustnost dovolání (objektivní podmínky přípustnosti dovolání, nepřípustnost dovolání, posouzení
přípustnosti dovolacím soudem, lhůta pro podání dovolání, subjektivní podmínky přípustnosti dovolání)
-      povinné zastoupení
-      dovolací důvody
-      náležitosti dovolání
-      účinky dovolání (devolutivní účinek)
-      řízení a rozhodnutí o dovolání (řízení o dovolání, rozsah přezkumné činnosti dovolacího soudu, rozhodnutí o
dovolání – zamítnutí dovolání, zrušení napadeného rozhodnutí, změna rozhodnutí odvolacího soudu, zastavení
dovolacího řízení, odmítnutí dovolání, forma rozhodnutí, řízení po zrušení rozhodnutí, náklady dovolacího řízení)
 05. Žaloba na obnovu řízení
-      přípustnost žaloby na obnovu řízení
-      důvody žaloby na obnovu řízení
-      náležitosti žaloby na obnovu řízení
-      účinky žaloby na obnovu řízení
-      řízení a rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení
-      náklady řízení o žalobě na obnovu řízení
 06. Žaloba pro zmatečnost
-      přípustnost žaloby pro zmatečnost
-      důvody žaloby pro zmatečnost
-      náležitosti žaloby pro zmatečnost
-      účinky žaloby pro zmatečnost
-      řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost
-      náklady řízení o žalobě pro zmatečnost
 07. Zásady výkonu rozhodnutí a exekuce
-      zásady výkonu rozhodnutí a exekuce - obecně
-      dispoziční zásada
-      zásada oficiality
-      zásada přiměřenosti
-      obrana povinného a ochrana povinného
-      zásada pořadí (priority), zásada přednosti a zásada poměrného uspokojení (proporcionality)
 08. Titul pro výkon rozhodnutí a exekuční titul
-      vykonatelnost rozhodnutí, doložka vykonatelnosti
-      titul pro výkon rozhodnutí podle OSŘ
-      tituly pro exekuci
-      okruh titulů, které nelze vymáhat
 09. Druhy a způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce
-      druhy výkonu rozhodnutí, resp. exekuce (pro peněžité a pro nepeněžité plnění, personální a reální arest)
-      způsoby výkonu rozhodnutí pro peněžitá plnění (srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, správa nemovité
věci, prodej movitých věcí, prodej nemovitých věcí, postižení závodu, zřízení soudcovského zástavního práva k
nemovitým věcem)
-      způsoby exekuce pro peněžitá plnění (srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázání pohledávky, správa
nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí, postižení závodu, pozastavení řidičského oprávnění)
-      způsoby výkonu rozhodnutí pro nepeněžitá plnění (vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci,
provedení prací a výkonů)
-      způsoby exekuce pro nepeněžitá plnění (vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a
výkonů)
-      způsoby výkonu rozhodnutí podle ZŘS
 10. Žaloby při výkonu rozhodnutí a při exekuci
-      incidenční spory vyvolané vykonávacím řízením, resp. exekucí
-      vylučovací žaloba
-      poddlužnická žaloba
-      odporovací (odporová) žaloba
-      žaloba z lepšího práva
-      návrhy na zastavení výkonu rozhodnutí (proti výkonu rozhodnutí nebo proti titulu pro výkon rozhodnutí
podle § 268 OSŘ)
 11. Soudní výkon rozhodnutí – obecně
-      příslušnost soudu (věcná a místní příslušnost)
-      účastníci řízení
-      průběh soudního výkonu rozhodnutí (činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, prohlášení o majetku,
nařízení a provedení soudního výkonu rozhodnutí, odklad soudního výkonu rozhodnutí, skončení soudního
výkonu rozhodnutí)
-      náklady soudního výkonu rozhodnutí
 12. Exekuce – obecně
-      obecný výklad k exekučnímu řízení



-      průběh exekuce: návrh oprávněného na exekuci (exekuční návrh) a žádost soudního exekutora o nařízení
exekuce a o pověření jejím provedením, pověření soudního exekutora provedením exekuce, vyrozumění o
zahájení exekuce (účinky a obrana povinného), vydání exekučního příkazu soudním exekutorem, provedení
exekuce soudním exekutorem, skončení exekuce, výplata výtěžku exekuce oprávněnému
-      náklady exekučního řízení
 13. Nařízení a provedení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
-      nařízení soudního výkonu rozhodnutí - forma rozhodnutí soudu, doručování rozhodnutí o nařízení výkonu
rozhodnutí, opravné prostředky, účinky nařízení
-      provedení soudního výkonu rozhodnutí, arrestatorium a inhibitorium
-      soudní vykonavatel, soudní exekutor
-      pověření soudního exekutora provedením exekuce, vyrozumění o zahájení exekuce
-      provedení exekuce soudním exekutorem, exekuční příkaz
 14. Odklad a zastavení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
-      odklad soudního výkonu rozhodnutí na návrh povinného
-      odklad soudního výkonu rozhodnutí z rozhodnutí soudu
-      předpoklady pro odložení soudního výkonu rozhodnutí
-      důvody odkladu exekuce
-      zastavení exekuce na návrh nebo bez návrhu
-      důvody pro zastavení soudního výkonu rozhodnutí, obecné a zvláštní důvody
 15. Prohlášení o majetku
-      podstata institutu
-      právní následky prohlášení o majetku
-      návrh na prohlášení o majetku
-      předvolání k prohlášení o majetku
 16. Skončení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
-      způsoby skončení soudního výkonu rozhodnutí (vymožení plnění, bezvýslednost výkonu rozhodnutí,
zastavení soudního výkonu rozhodnutí)
-      způsoby skončení exekuce (úspěšné vymožení plnění, neuspokojení vymáhaného plnění, zastavení exekuce)
 17. Náklady soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
-      náklady soudního výkonu rozhodnutí
-      náklady exekuce
-      druhy nákladů řízení
-      placení nákladů soudního výkonu rozhodnutí (exekuce)
-      náhrada nákladů soudního výkonu rozhodnutí (exekuce)
 18. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých a výkon zvláštních předběžných opatření
-      výkon rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů – předmět výkonu, nařízení a provedení výkonu, obecné
předběžné opatření
-      výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti - nařízení a provedení výkonu, pokuty, odnětí dítěte
-      výkon rozhodnutí o navrácení dítěte v případě mezinárodních únosů dětí
 19. Srážky ze mzdy
-      podstata výkonu rozhodnutí
-      předmět výkonu rozhodnutí
-      nařízení výkonu rozhodnutí
-      provedení výkonu rozhodnutí
-      poddlužnická žaloba
-      odklad a zastavení výkonu
-      exekuce srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů
 20. Prodej movitých věcí
-      podstata výkonu rozhodnutí
-      předmět výkonu rozhodnutí
-      nařízení výkonu rozhodnutí
-      provedení výkonu rozhodnutí
-      rozvrh výtěžku
-      exekuce prodejem movitých věcí
 21. Prodej a správa nemovitých věcí
-      prodej nemovitých věcí - podstata výkonu rozhodnutí, nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, dražba,
předražek, druhé dražební jednání, rozvrh výtěžku, popírání pohledávek, prodej spoluvlastnického podílu, prodej
zástavy
-      exekuce prodejem nemovité věci
-      správa nemovité věci - postižení nemovité věci, předmět a podstata správy nemovité věci, nařízení výkonu
rozhodnutí, provádění správy nemovité věci, výtěžek a jeho rozvrh, správa spoluvlastnického podílu na nemovité
věci
-      exekuce správou nemovité věci
 22. Přikázání pohledávky
-      předmět výkonu rozhodnutí: pohledávka povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázání jiné peněžité
pohledávka povinného, postižení jiných majetkových práv povinného
-      nařízení výkonu rozhodnutí
-      přikázání pohledávky v exekuci



 23. Postižení závodu
-      předmět výkonu rozhodnutí (exekuce)
-      nařízení výkonu rozhodnutí
-      provedení výkonu rozhodnutí
-      rozvrh rozdělované podstaty
-      prodej rodinného závodu
-      exekuce postižením závodu
 24. Zřízení soudcovského, resp. exekutorského zástavního práva k nemovitým věcem
-      podstata a předmět výkonu
-      nařízení výkonu
-      trvání soudcovského zástavního práva
-      exekutorské zástavní právo
 25. Výkon rozhodnutí pro nepeněžitá plnění
-      vyklizení – předmět výkonu rozhodnutí, nařízení výkonu rozhodnutí, provedení výkonu rozhodnutí, vyklizení
bytu s náhradou dle titulů pro výkon rozhodnutí vydaných dle OZ 1964
-      odebrání věci – podstata a předmět výkonu rozhodnutí, nařízení výkonu rozhodnutí, provedení výkonu
rozhodnutí
-      rozdělení společné věci – podstata a předmět výkonu rozhodnutí, nařízení a provedení výkonu rozhodnutí
-      provedení prací a výkonů – podstata a předmět výkonu rozhodnutí, nařízení a provedení výkonu rozhodnutí,
exekuce provedením prací a výkonů
 26. Vztah soudu a soudního exekutora při exekuci
-      návrh oprávněného na exekuci (exekuční návrh) a žádost soudního exekutora o nařízení exekuce a o pověření
jejím provedením
-      pověření soudního exekutora provedením exekuce
-      vyrozumění o zahájení exekuce, účinky a obrana povinného
-      vydání exekučního příkazu soudním exekutorem
-      provedení exekuce soudním exekutorem
 27. Exekuční příkaz a provedení exekuce
-      exekuční příkaz jako rozhodnutí soudního exekutora
-      účinky exekučního příkazu
-      obsahové náležitosti exekučního příkazu
-      pravidla pro volbu exekučního způsoby
-      ochrana povinného
 28. Náklady exekučního řízení
-      náklady exekuce
-      snížení nákladů exekuce, záloha na náklady exekuce
-      náhrada nákladů exekuce a nákladů oprávněného
-      postup soudního exekutora při vymáhání nákladů exekuce a nákladů oprávněného
 29. Úpadek a zahájení insolvenčního řízení
-      úpadek dlužníka - definice úpadku (platební neschopnost a předlužení)
-      hrozící úpadek dlužníka
-      insolvenční návrh – náležitosti návrhu, přílohy návrhu
-      účinky zahájení insolvenčního řízení
-      moratorium
-      projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm
-      rozhodnutí o úpadku
-      zamítnutí insolvenčního návrhu
 30. Způsoby řešení úpadku
-      likvidační a sanační způsoby řešení úpadku
-      konkurs a nepatrný konkurs (účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka, prohlášení konkursu a
společné jmění manželů, průběh konkursního řízení, zpeněžení majetkové podstaty, nepatrný konkurs)
-      reorganizace (návrh na povolení reorganizace, rozhodnutí o návrhu, postavení věřitelů, reorganizační plán,
skončení reorganizace)
-      oddlužení (návrh na povolení oddlužení, rozhodnutí o návrhu, způsoby provedení oddlužení, schválení
oddlužení, skončení oddlužení)
 31. Druhy věřitelů a uplatňování jejich pohledávek
-      dělení věřitelů v insolvenčním řízení
-      přihlašování pohledávek
-      přezkoumání přihlášených pohledávek
-      jiné způsoby uplatňování pohledávek
 32. Insolvenční správce
-      postavení insolvenčního správce
-      seznam insolvenčních správců
-      ustanovení insolvenčního správce
-      výkon funkce insolvenčního správce, odpovědnost za škodu nebo jinou újmu
-      odvolání insolvenčního správce, zproštění z funkce
-      zástupce insolvenčního správce, předběžný insolvenční správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní
insolvenční správce



-      odměna a náhrada hotových výdajů
 33. Incidenční spory v insolvenčním řízení
-      kategorie insolvenčních incidenčních sporů
-      příslušnost soudu
-      účastenství v incidenčních sporech
-      průběh incidenčního sporu
-      rozhodnutí v incidenčních sporech, forma rozhodnutí
-      náklady incidenčního sporu
 34. Průběh insolvenčního řízení
-      zahájení insolvenčního řízení
-      insolvenční návrh
-      účinky zahájení insolvenčního řízení
-      moratorium
-      projednání a rozhodnutí o insolvenčním návrhu
-      rozhodnutí o úpadku
-      zamítnutí insolvenčního návrhu
-      stanovení způsobu řešení úpadku
-      skončení insolvenčního řízení
 35. Věřitelské orgány v insolvenčním řízení
-      věřitelské orgány obecně
-      schůze věřitelů
-      věřitelský výbor
-      zástupce věřitelů
 
Požadavky pro uznání předmětů OPP II a OPP III z předchozího studia:
Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a
postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou
náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních
soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka
civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo
procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní
povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní
povinnosti z předmětů Občanské právo procesní II (zápočet) a III (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy,
pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období
01.01.2012 až 01.01.2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat
rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva procesního, tj. řízení před soudem I. stupně a
opravných prostředků.
 
 
 
 
 
 
Sylabus

01.  Alternativní (metody) řešení sporů (ADR) – formální a neformální metody, institucionální a ad hoc metody,
rozhodčí řízení, mediace. Řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele a další zvláštní případy.
02.  Vykonávací řízení  - obecný výklad: pojem, rozlišení mezi soudním výkonem rozhodnutí dle OSŘ či ZŘS a
exekucí dle ExŘ, řešení souběžných výkonů rozhodnutí či exekucí, druhy výkonu rozhodnutí či exekuce,
předpoklady pro výkon rozhodnutí či exekuci, zásady výkonu rozhodnutí či exekuce. Incidenční spory ve výkonu
rozhodnutí a exekuci.
03. Soudní výkon rozhodnutí - průběh vykonávacího řízení; pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
(včetně prohlášení o majetku), fáze výkonu rozhodnutí, rozhodnutí ve výkonu rozhodnutí, náklady výkonu
rozhodnutí, opravné prostředky ve výkonu rozhodnutí.
04. Exekuce podle exekučního řádu – průběh exekuce, vztah exekučního soudu a soudního exekutora, fáze
exekuce, činnost soudního exekutora při provádění exekuce, rozhodnutí v exekuci, náklady exekuce, opravné
prostředky v exekuci.
05.   Jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce: pro vymáhání peněžitého i nepeněžitého plnění; výkon
rozhodnutí ve věcech rodinněprávních dle ZŘS.
06.  Insolvenční řízení – pojem, zásady, interdisciplinarita, subjekty (insolvenční soud, insolvenční správce,
věřitelské orgány), průběh (fáze) řízení.
07. Insolvenční řízení – majetková podstata, uplatňování pohledávek a možnosti věřitelů (přezkum pohledávek).
Incidenční spory insolvenční.
08.  Likvidační způsoby řešení úpadku: Konkurs a řešení úpadku finančních institucí.
09.  Sanační způsob řešení úpadku: Reorganizace a oddlužení.
10. Aktuální otázky vývoje civilního procesu (nalézacího i vykonávacího řízení)
 
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.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 60%.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská
učebnice. 9. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2018.
02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018.
 
Literatura doplňující:
01.DVOŘÁK, J., MALÝ, K. a kol.  200. let Všeobecného občanského zákoníku (část D). Vyd.1. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2011  
02. DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2008
03. FIALA, J. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. Praha, NČSAV 1965
04. FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (Exekuční spory). Acta Universitatis Carolinae.
Iuridica. 1972
05. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011
06. MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998
07. MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001
08. MACKOVÁ, A. Právní pomoc (historické kořeny a možná řešení). AUC  IURIDICA 1-2/2003, Otázky
rekodifikace soukromého práva 
09. MACUR, J. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993
10. MACUR, J. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2000
11. PAUKNEROVÁ, M., TOMAŠEK, M. et al.  Nové jevy na počátku 21. století (část 8.). Vyd. 1. Praha:
Nakladatelství Karolinum, 2009
12. SMOLÍK, P. Vývoj exekučního řízení v českých zemích a Československu do roku 1963. In Sborník vydaný u
příležitosti 10. výročí založení Exekutorské komory České republiky. 1. vyd. Praha: Exekutorská komora České
republiky, 2011
13. VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. Praha: Leges,
2014
14. WINTEROVÁ, A. O nové pojetí civilního procesu. Soubor statí. AUC Iuridica 4/2004. Karolinum 2006
15. WINTEROVÁ, A., DVOŘÁK, B., LAVICKÝ, P., MOLNÁR, P. In GERLOCH, A. (ed.). Viktor Knapp:
vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
16. ZOULÍK, F. Cesty práva: výbor statí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013
 
Právní předpisy:
01. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.) 02. Usnesení
č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.) 03.
Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
04. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 05. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský
řád, ve znění pozdějších předpisů 06. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
07. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 08. Zákon č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 09. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
10. Zákon č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
11. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 12.
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů
13. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů – část III. a IV.
14. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.) 15. Zákon č. 119/2001
Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších
předpisů
16. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
17. Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
18. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 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 HP0291
Název v jazyce výuky Obchodní právo I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Business 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 Zápočet Počet kreditů 1
Garant doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné I (HP0271)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmětem výuky obchodního práva I. jsou obecné instituty obchodního práva (podnikatel a podnikání, obchodní
závod, obchodní firma, obchodní rejstřík atd.), veřejnoprávní úprava podmínek podnikání, soutěžní právo a právo
průmyslového vlastnictví.
Sylabus

Obchodní právo – pojem, povaha, předmět, systém, prameny a perspektiva.
 
Právní postavení podnikatele. Pojem podnikatele, členění podnikatelů, pojem podnikání, závod a jeho organizační
složky, rodinný závod, základní dispozice se závodem, podnik v evropském právu 
 
Obchodní firma. Pojem obchodní firmy, vývoj firemního práva, principy firemního práva, ochrana obchodní
firmy. Sídlo podnikatele. Obchodní listiny. 
 
Právní jednání podnikatele. Jednání podnikatele fyzické osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokura.
 
 
Obchodní tajemství. Obchodní rejstřík. Pojem a ochrana obchodního tajemství. Pojem a funkce obchodního
rejstříku, princip jeho publicity. 
 
 
České a evropské právo proti omezování hospodářské soutěže. Povaha, funkce a členění soutěžního práva,
kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, veřejné podpory.
 
České a evropské právo proti nekalé soutěži.
 
České a evropské právo průmyslového vlastnictví.
 
Ochranné známky. Povaha, druhy, vznik, dispozice, ochrana 
 
Právo cenných papírů. Směnečné právo.
 
Právní úprava živnostenského podnikání v ČR a v evropském kontextu. Podnikání zahraničních osob v ČR.
 
České a evropské účetní právo (ve vztahu k podnikatelům)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30 %.
 
Zápočet z obchodního práva I. je udělován za úspěšné absolvování zápočtového testu - bližší podmínky viz
soubor k tomuto předmětu.



Studijní opory

Povinná literatura
 
Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí
podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
 
Doporučená literatura
 
Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2012.
Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit,
2012.
Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck,
2011.
 
Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.
 
 
Právní předpisy  
 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Smlouva o fungování EU
Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy
 
Všechny uvedené předpisy v platném znění.



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 HP0292
Název v jazyce výuky Obchodní právo II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Business Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo I (HP0291)

Ústavní právo II (HP1172)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmětem výuky obchodního práva II. je právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev). 
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou získání zápočtu je:
 

alespoň 2/3 účast na seminární výuce (účast na 8 seminářích z 12, případně na 7 z 11)  spojená s výraznou
aktivitou během seminářů,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce, aktivní účast na simulovaném obchodním soudním sporu,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce, referát přednesený na semináři (včetně schopnosti odpovědět na případné
navazující otázky učitele či studentů),

alespoň 2/3 účast na seminární výuce a účast na kolokviu organizovaném podle rozhodnutí učitele, který vede
seminář,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce, vypracování seminární práce na téma obchodního práva a schopnost
odpovědět na doplňující otázky učitele vztahující se ke zvolenému tématu,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce a vypracování práce na téma obchodního práva v rámci SVOČ či v jiné
odborné soutěži,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce a vystoupení na konferenci, semináři či jiném obdobném odborném fóru
věnovaném obchodně právní problematice,

alespoň 2/3 účast na seminární výuce, článek v odborném tisku s obchodně právní problematikou.
 
 
Studenti, kteří nezískají kredity splněním některé z výše uvedených podmínek a mají    alespoň 2/3 účast na
seminářích, mohou získat zápočet na základě bodovaného testu,    který proběhne na předposledním semináři.
 
 
Aktivitu studentů a splnění dalších podmínek hodnotí učitel vedoucí seminář.
 
 
Studenti přecházející z nekreditního systému do kreditního, kterým je v rámci diferenčních povinností předepsána



povinnost získat zápočet z obchodního práva jsou povinni získat zápočet některým z výše uvedených způsobů, a
to i účastí na seminární výuce uskutečňované v zimním semestru; v takovém případě jsou povinni se na první
hodině přihlásit u učitele vedoucího seminář (důležité pro vedení docházky a vyhodnocení aktivity). Totéž platí i
pro studenty, kteří nezískali zápočet v letním semestru.
 
 
Studentům s individuálním studijním plánem, či dočasně studujícím v zahraničí, či v jiných mimořádných
případech (není plnění pracovních povinností) bude poskytnuta možnost získat zápočet na základě testu
organizovaného pověřeným učitelem, kterým je JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.  Podrobnější pravidla jsou tato:
 

Test bude typu multiple choice. Jako správná se hodnotí odpověď, u níž jsou zakroužkovány všechny správné
varianty (může jich být více jak jedna). Test se bude skládat z 20 otázek. Na vypracování testu bude studentům
poskytnuto 30 minut.
 

Pro úspěšné absolvování testu je nutno, aby student získal 12 bodů (za každou správnou odpověď je jeden bod).
 

Do 30. dubna vyhlásí pověřený učitel prostřednictvím elektronické nástěnky termíny pro absolvování
zápočtového testu tak, aby byl jeden termín stanoven v květnu, červnu a září. Stejně tak učiní do 31. října ohledně
termínů pro prosinec, leden a únor.
 

O absolvování testu podle tohoto bodu požádají studenti pověřeného učitele do 31. května nebo do 30. listopadu, a
to buď osobně, nebo prostřednictvím elektronické pošty či písemně prostřednictvím sekretářky katedry.
 

Rozsah látky, z níž test bude vycházet, je tento:

Podnikání a podnikatel

Obchodní firma

Právní jednání podnikatele

Obchodní rejstřík, princip publicity, charakter zápisů do obchodního rejstříku

Nekalá soutěž

Právo proti omezování hospodářské soutěže

Obchodní korporace – obecná charakteristika

Obchodní korporace  - založení, vznik, zrušení, zánik a neplatnost

Osobní obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků

Kapitálové obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků, a struktura společnosti

Družstvo (základní charakteristika)



 

Sylabus

Obecné otázky obchodních korporací      
 
Osobní obchodní společnosti                           
 
Akciová společnost                               
 
Společnost s ručením omezeným            
 
Družstvo                                             
 
Přeměny obchodních korporací               
 
Právo podnikatelských seskupení            
 
Evropské formy obchodních korporací     
 
Právní způsoby řešení majetkové nedostatečnosti obchodní korporace 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 42 %.
Studijní opory

Literatura 
Povinná 
Černá, S., Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí
podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
Černá, S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2018. 
 
Doporučená 
Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů, 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2016. 
Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.
Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2014.
Bejček, J., Šilhán, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.
Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. C.H. Beck, 2013.
Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.
 
Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI,
2006.
Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.
Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.
Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2012.
 
Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2017.
Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha:
Wolters Kluwer, 2014.
Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností. V praxi a pro praxi (nejen soudní). 1. vyd. Praha: Bova Polygon,
2016.
 
Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.
 
 
 
 
Právní předpisy
 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)



Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení
Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti
Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a
evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
Smlouva o fungování EU
Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy
Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE)
Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)
Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství
Směrnice EP a Rady č. 2017/1132/EU o některých aspektech práva obchodních společností
Směrnice EP a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o
změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)
 
Všechny uvedené předpisy v platném znění.



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 HP0296
Název v jazyce výuky Obchodní právo III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Business Law III
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)

Obchodní právo I (HP0291)
Obchodní právo II (HP0292)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmětem výuky obchodního práva III. je zvláštní úprava postavení podnikatele v závazkových vztazích. I v
rámci jednotné úpravy závazkového práva v občanském zákoníku respektují jednotlivá ustanovení a instituty
specifika podnikatelů (zejména jejich odbornost)- ve vztazích mezi podnikateli navzájem i ve vztahu k jiným
osobám (zejména spotřebitelům). Obdobně některé smluvní typy jsou typicky a převážně užívány právě v
obchodní praxi.
Požadavky ke zkoušce

 
Zkouškové otázky platné od zimního semestru akademického roku 2016/2017
 
 
            I.
 
 

Povaha, struktura a funkce obchodního práva, české a evropské prameny obchodního práva

Podnikatel (pojem, postavení, jméno a sídlo)

Jednání (za) podnikatele

Obchodní závod, rodinný závod, koncernový závod; podnik ve smyslu evropského práva

Podmínky podnikání (živnostenské a neživnostenské podnikání); podnikání zahraničních osob

Obchodní a živnostenský rejstřík

Účetnictví podnikatele

Úpadek podnikatele, jeho důsledky a způsoby jeho řešení

Práva k nehmotným statkům při podnikání (obchodní tajemství, průmyslová práva)



České a evropské právo na ochranu hospodářské soutěže

Česká a evropská úprava nekalé soutěže

Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích

Povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli

Ochrana podnikatele jako slabší strany

Zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem

Veřejné zakázky a jejich zadávání

Typické zajišťovací instituty v podnikání

Kupní smlouva 

Smlouva o dílo a smlouva o kontrolní činnosti

Dispozice s obchodním závodem

Nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský pronájem věcí movitých, leasing

Smlouvy příkazního typu v podnikání  a franšíza

Smlouva o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu, inkasu a úvěru

Smlouvy přepravní

Pojistná smlouva

Smlouva o společnosti a smlouva o tiché společnosti

Odpovědnost podnikatele za škodu a za prodlení   

Administrativní a trestní odpovědnost podnikatele

Cenné papíry

Zaknihované a imobilizované cenné papíry

Směnky
                                                      
II. 
 



České a evropské právo obchodních korporací (pojem, prameny, základní zásady a funkce)

Pojem a právní povaha obchodní korporace

Právní formy a další třídění obchodních korporací (základní rozdíly, funkce, kritéria volby právní formy)

Vytvoření obchodní korporace, neplatnost obchodní korporace

Vklady a základní kapitál

Účast v obchodní korporaci (podíl, jeho povaha, obsah, nakládání s ním)

Ochrana člena obchodní korporace (ochrana menšinových společníků, ochrana zájmu většinového společníka)

Orgány obchodní korporace (pojem, třídění, působnost)

Člen voleného orgánů obchodní korporace (podmínky výkonu funkce, vznik a zánik funkce, povinnosti člena
voleného orgánu a důsledky jejich porušení)

Ochrana věřitelů obchodní korporace

Účast obchodní korporace v podnikatelském seskupení

Zrušení obchodní korporace bez právního nástupce Přeměny obchodních korporací

Veřejná obchodní společnost

Komanditní společnost

Společnost s ručením omezeným (základní charakteristika, založení a vznik, organizační struktura)

Společnost s ručením omezeným (podíl a postavení společníka)

Akciová společnost (základní charakteristika, akcie a další cenné papíry vydávané společností)

Akciová společnost (postavení akcionáře)

Akciová společnost (organizační struktura)

Družstvo (právní povaha, členění družstev, založení a vznik, organizační struktura)

Družstvo (družstevní podíl, postavení člena družstva)

Obchodní korporace se zvláštním právním režimem (banky, stavební spořitelny, družstevní záložny, pojišťovny)

Unijní formy obchodních korporací



Právo kapitálového trhu

Kolektivní investování
 

Sylabus

Perspektivy evropského unijního korporačního a závazkového práva a národní obchodní právo
 
Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu
                                                                                          
Právní úprava kolektivního investování
 
Státní podnik a další majetkové účasti státu v podnikatelských subjektech
 
Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazích
 
Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem (obchodní podmínky, adhezní uzavírání smluv, nabídka
reklamou, veřejná nabídka, veřejná soutěž)
 
Veřejné zakázky (zadávání a ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatele)
 
Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv
 
Obchodní závod a dispozice s ním
 
Vybrané zajišťovací instituty v podnikání (finanční záruka, finanční zajištění, zástavní právo k podílu, cennému
papíru, zaknihovanému cennému papíru a účtu vlastníka cenného papíru)
 
Smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, kontrolní činnost, franšíza, smlouva zasilatelská)
 
Nájem a podnájem v podnikání (nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský pronájem movitých věcí,
leasing, nájem dopravního prostředku)
 
Cenné papíry a zaknihované cenné papíry
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 34 %.
Studijní opory

 
Literatura k postupové zkoušce 
 
 
 
            Povinná literatura
 
 

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s.,
2015.

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí
podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.

Černá, S. a kol.: Sbírka příkladů z obchodního práva. 5., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018.
 
Doporučená literatura
 

Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M.: Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2016.



Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI,
2006.

Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo – komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2017.

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích – Komentář. 1. vyd. Praha:
Wolters Kluwer, 2014.

Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit,
2012.

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck,
2011.
 
Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.
 
Právní předpisy k postupové zkoušce 
 
 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový



Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)

Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)
 
Všechny uvedené předpisy v platném znění.
        



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 HP0391
Název v jazyce výuky Právo životního prostředí I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Environmental Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právo životního prostředí vychází z poznatků o příčinách a důsledcích globálního ohrožování a poškozování
životního prostředí a z požadavků na zajištění jeho ochrany. Podává ucelený přehled o právní úpravě ochrany, o
principech a metodách, nástrojích a cílech ochrany obecně a konkrétně při ochraně jednotlivých složek životního
prostředí (ovzduší, voda, půda) a ekosystémů (les, příroda a krajina), při ochraně před zvláštními zdroji
ohrožování (odpady, chemické látky, ionizující záření, ad.) a při ochraně na exponovaných úsecích lidské činnosti
(hornictví, doprava, energetika, zemědělství). Zahrnuje českou legislativu spolu s legislativou EU a mezinárodní
smlouvy. Zvláštní pozornost věnuje ústavním základům ochrany, základům ochrany v EU, uplatňování
ekologické odpovědnosti, prosazování práva prostřednictvím orgánů veřejné správy, přístupu k informacím a
účasti veřejnosti na ochraně a uplatňování některých nástrojů (územní plánování, posuzování vlivů na životní
prostředí, integrované povolení).

Právo životního prostředí představuje do jisté míry inkoherentní soubor právních předpisů upravujících ochranu
životního prostředí. Jde zároveň o jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních oborů, který charakterizují
časté změny stávajících právních úprav a vznik právních úprav nových.

V právním systému je právo životního prostředí součástí práva veřejného, které má své ústavněprávní základy.

Přesto se již ustaluje pojetí právního oboru jako strukturovaného systému, který má především svou obecnou a
zvláštní část, jako je tomu u tradičních oborů, např. práva občanského nebo trestního. Je to důsledek vlivu a
vývoje souboru předpisů v nejvyspělejších členských státech Evropské unie a vývoje systému práva životního
prostředí Evropské unie samé.
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce:
Obecná pravidla
1.      Předmět Právo životního prostředí I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia
tohoto předmětu.
2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I získá student 4 kredity.
3.      Zápočet z předmětu Právo životního prostředí I je možné získat na seminářích z předmětu Právo životního
prostředí I v letním semestru či složením celokatederního zápočtového testu.
4.      Počet pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je limitován pouze počtem vypsaných
termínů.
Zápočet na seminářích v letním semestru
5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I na seminářích v letním semestru jsou
založeny podmínkou 70% účasti na seminářích a úspěšným složením seminárního testu. Obsah seminárního testu
případně další podmínky určuje vedoucí semináře.
Celokatederní zápočtový test
6.      Celokatederní zápočtové testy se konají pouze ve zkouškovém období  příslušného letního semestru.
7.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.
8.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na
seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru (tj. zejména obecná a vybraná témata části
zvláštní). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky,
komentáře ani kalkulačku.
9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 60 minut.
10.   Zápočtový test se skládá z 12 otázek, 6 testových otázek po 1 bodu a 6 rozepisovacích otázek po 2 bodech.
Nejvíce lze získat 18 bodů.



11.   Za rozepisovací otázku je možné získat 0,5, 1, 1,5 nebo 2 body.
12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 12 bodů.
13.   U každé testové otázky může být správná pouze jedna odpověď. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.
14. Zápočtový test se hodnotí pouze prospěl/a – neprospěl/a dále se neklasifikuje.
Sylabus

Systém práva životního prostředí se člení na dvě základní části, obecnou a zvláštní část.
 
Obecná část zahrnuje základy ochrany, předmět, systém, prameny práva životního prostředí a nástroje jeho
ochrany spolu s ústavními základy a hlavními principy, organizaci ochrany, právní odpovědnost a ochranu v
mezinárodním a evropském komunitárním právu.
 
Zvláštní část zahrnuje prostředky ochrany (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovanou
prevenci a omezování znečištění, přístup k informacím a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí), právní
úpravy ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů, ochranu před zdroji ohrožení a ochranu ve
vybraných oborech lidské činnosti. Jde o skupinu předpisů o ochraně složek, tj. vody, půdy a ovzduší. Druhá
skupina zahrnuje ochranu ekosystémů, tj. zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny. Další skupinu tvoří
předpisy týkající se ochrany rostlinstva a živočišstva.
 
Čtvrtou skupinu tvoří předpisy o ochraně před zdroji ohrožování životního prostředí, tj. zákon o odpadech, zákon
o obalech, zákon o chemických látkách, o hnojivech, o biocidech, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o prevenci
havárií, atomový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví (v rámci něj úprava ochrany před hlukem a vibracemi)
a zákon o geneticky modifikovaných organismech.
 
Složkové předpisy především definují konkrétní předmět ochrany a povinnosti znečišťovatelů a uživatelů zdrojů.
Obsahují také ustanovení o ekonomických nástrojích (zejména poplatcích). Mají rovněž ustanovení o
odpovědnosti za porušování jejich konkrétních norem.
 
Právní úpravu organizace a kompetencí státní správy v oblasti ochrany životního prostředí obsahují jednak
kompetenční zákon, složkové předpisy a zákony o obcích a o krajích.
 
Dále sem patří zákon o České inspekci životního prostředí a zákon o Státním fondu životního prostředí.
 
Právo životního prostředí patří podle charakteru převážné části norem do něho zařazených do oblasti veřejného
práva. Má však velmi úzké vazby na některé instituty soukromého práva jako je odpovědnost za škodu, vlastnické
právo a užívací práva k přírodním složkám.
 
 
Rozpis přednášek z Práva životního prostředí I
Letní semestr akademického roku 2018/2019
 
Rozpis přednášek:
 
1. Životní prostředí – charakteristika, význam, příčiny ohrožování a stav životního prostředí v ČR a ve světě.
Základy ochrany životního prostředí – 19.2.2019 – přednášející: Doc. Stejskal   
 
2. Právo životního prostředí – úloha práva v ochraně životního prostředí, předmět, prameny, ústavní základy a
principy. Organizace ochrany životního prostředí v ČR a ve světě.  –  26.2. 2019 – přednášející: Prof.
Damohorský
 
3. Nástroje ochrany životního prostředí v právu – 5.3.2019 – přednášející: JUDr. Sobotka
     
4. Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí – 12.3.2019 – přednášející:
    Prof. Damohorský
                                                                                                             
5. Územní plánování a územní řízení – 19.3.2019 – přednášející: Prof. Damohorský
 
6. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) - 26.3.2019 – přednášející: JUDr. Sobotka
 
7. Integrovaná prevence (IPPC)  -  2.4.2019 – přednášející: JUDr. Sobotka
 
8. Ochrana životního prostředí a vlastnické právo – 9.4.2019 - přednášející: Prof. Damohorský
 
9. Právo na informace o životním prostředí a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí –  16.4.2019 -
přednášející: JUDr. Franková
 
10. Role soudů v ochraně životního prostředí – 23.4.2019 – přednášející: Prof. Damohorský  
 



11. Unijní právo životního prostředí – 30.4.2019 - přednášející: Doc. Stejskal
 
12. Mezinárodní právo životního prostředí – 7.5. 2019 přednášející: Prof. Damohorský 
 
 
Přednášky se konají vždy v  úterý od 10:00 hod – 12:00 hod. v místnosti č.120.
 
Změna přednášejícího je vyhrazena.
 
 
 
 
 
Rozpis seminářů z Práva životního prostředí I
Letní semestr akademického roku 2018/2019
 
 
Pozor semináře začínají až druhý týden výuky, aby byla odpřednášena procvičovaná látka!
 
1. Úvodní seminář – metodika, informace, literatura. Ochrana životního prostředí.
   (týden od 25.2.2019)
 
2. Právo životního prostředí – principy, pojmy a východiska. Ústavní základy práva životního prostředí. (týden od
4.3.2019)
 
3. Nástroje OŽP. (týden od 11.3.2019)
 
4. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. (týden od 18.3.2019)
 
5. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí. (týden od 25.3.2019)
 
6. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí I. (týden od 1.4.2019)
    Územní plánování – koncepční nástroje
 
7. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí II. (týden od 8.4.2019)
    Územní plánování – realizační nástroje.
 
8. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí III. (týden od 15.4.2019)
    Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
    Integrovaná prevence a kontrola znečišťování (IPPC).
 
9. Vlastnictví a ochraně životního prostředí. (od 22.4.2019)
 
10. Právo na informace o životním prostředí. Orgány ochrany ŽP. (týden od 29.4.2019)
 
11. Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí a přístup k soudní ochraně.
    (týden od 6.5.2019)
 
Poznámka: V týdnu od 13.5.2019 budou psány zápočtové testy po seminárních skupinách dle dispozic jejich
vyučujících.
 
Termíny a místa seminářů
 
 
1.      Pondělí              12,00            401       Prof. Damohorský
2.      Pondělí              12,00            405       Doc. Stejskal
3.      Pondělí              14,00            401        JUDr. Chaloupková  
4.      Pondělí              14,00            405        JUDr. Sobotka
5.      Úterý                 08,00            348       JUDr. Pokorný
6.      Úterý                 14,00            214       JUDr. Sobotka
7.      Úterý                 14,00            225       Doc. Stejskal
8.      Středa               08,00            225        Mgr. Fabšíková
9.       Středa              10,00            401        JUDr. Žákovská
10.   Středa              12,00            403       JUDr. Derlich
11.   Středa              12,00            103       JUDr. Žákovská
12.   Středa              16,00            303       JUDr. Pokorný
13.   Středa              18,00            350       JUDr. Pokorný       
14.   Čtvrtek             08,00            402       JUDr. Franková



15.   Čtvrtek             08,00            225       Mgr. Novák
16.   Čtvrtek             10,00            231        JUDr. Žákovská
17.   Čtvrtek             10,00            401        JUDr. Franková
18.   Čtvrtek             12,00            101        JUDr. Derlich
19.   Čtvrtek             12,00            214        JUDr. Franková
20.  Čtvrtek              14,00            300        JUDr. Derlich                   
21.   Čtvrtek             16,00            403        JUDr. Sobotka
 
 Kapacita seminářů zcela početně překrývá celý čtvrtý ročník.
 
Poznámka:
 
Semináře se konají po jednotlivých skupinách každý týden v rozsahu dvou hodin. Začátek seminární výuky je až
ve 2. týdnu,  účast na seminářích a přednáškách není povinná. Během 8. semestru,ale nejpozději do jeho konce
(přesně do 26.9. 2019 včetně), je nutné složit zápočet formou testu, který je zároveň podmínkou pro připuštění k
vykonání kombinované (písemné a ústní) zkoušky z PŽP. Zápočet  lze složit buď na příslušné seminární skupině v
týdnu od 13. května 2019 nebo v rámci vypsaných termínů celokatedrálních  zápočtových testů, které se budou
konat v průběhu druhé poloviny května, června a září 2019. POZOR v dalších měsících až do května roku 2020
již žádné termíny testů katedrou vypisovány NEBUDOU, a to ani pro studenty s ISP ! Test lze při neúspěchu
opakovat i vícekrát, pouze je limitovaný počtem termínů vypsaných katedrou.
 
 
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky ke zkoušce:
Obecná pravidla
1.      Předmět Právo životního prostředí I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia
tohoto předmětu.
2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I získá student 4 kredity.
3.      Zápočet z předmětu Právo životního prostředí I je možné získat na seminářích z předmětu Právo životního
prostředí I v letním semestru či složením celokatederního zápočtového testu.
4.      Počet pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je limitován pouze počtem vypsaných
termínů.
Zápočet na seminářích v letním semestru
5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Právo životního prostředí I na seminářích v letním semestru jsou
založeny podmínkou 70% účasti na seminářích a úspěšným složením seminárního testu. Obsah seminárního testu
případně další podmínky určuje vedoucí semináře.
Celokatederní zápočtový test
6.      Celokatederní zápočtové testy se konají pouze ve zkouškovém období  příslušného letního semestru.
7.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.
8.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na
seminářích z předmětu Právo životního prostředí I v letním semestru (tj. zejména obecná a vybraná témata části
zvláštní). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky,
komentáře ani kalkulačku.
9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 60 minut.
10.   Zápočtový test se skládá z 12 otázek, 6 testových otázek po 1 bodu a 6 rozepisovacích otázek po 2 bodech.
Nejvíce lze získat 18 bodů.
11.   Za rozepisovací otázku je možné získat 0,5, 1, 1,5 nebo 2 body.
12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 12 bodů.
13.   U každé testové otázky může být správná pouze jedna odpověď. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.
14. Zápočtový test se hodnotí pouze prospěl/a – neprospěl/a dále se neklasifikuje.
Studijní opory

Literatura:
 
Povinná:
1. Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C.H. Beck. Praha. 2010  2. Damohorský
Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská Karolina. Sbírka
praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010. 
Doporučená:
Texty zákonů - zejména: Úplná znění předpisů využitých v přednáškách– ASPI, popř. Sagit
ÚZ č.1223/2018 – Životní prostředí ÚZ č. 1089/2018- Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství,
Ochrana zvířat ÚZ č. 1207/2017 - Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  Šturma, P. a kol.: Mezinárodní
právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)  Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní
právo životního prostředí – II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha 2008  Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany
přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 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 HP0392
Název v jazyce výuky Právo životního prostředí II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Environmental Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právo životního prostředí I (HP0391)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právo životního prostředí vychází z poznatků o příčinách a důsledcích globálního ohrožování a poškozování
životního prostředí a z požadavků na zajištění jeho ochrany. Podává ucelený přehled o právní úpravě ochrany, o
principech a metodách, nástrojích a cílech ochrany obecně a konkrétně při ochraně jednotlivých složek životního
prostředí (ovzduší, voda, půda) a ekosystémů (les, příroda a krajina), při ochraně před zvláštními zdroji
ohrožování (odpady, chemické látky, ionizující záření, ad.) a při ochraně na exponovaných úsecích lidské činnosti
(hornictví, doprava, energetika, zemědělství). Zahrnuje českou legislativu spolu s legislativou EU a mezinárodní
smlouvy. Zvláštní pozornost věnuje ústavním základům ochrany, základům ochrany v EU, uplatňování
ekologické odpovědnosti, prosazování práva prostřednictvím orgánů veřejné správy, přístupu k informacím a
účasti veřejnosti na ochraně a uplatňování některých nástrojů (územní plánování, posuzování vlivů na životní
prostředí, integrované povolení).

Právo životního prostředí představuje do jisté míry inkoherentní soubor právních předpisů upravujících ochranu
životního prostředí. Jde zároveň o jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních oborů, který charakterizují
časté změny stávajících právních úprav a vznik právních úprav nových.

V právním systému je právo životního prostředí součástí práva veřejného, které má své ústavněprávní základy.

Přesto se již ustaluje pojetí právního oboru jako strukturovaného systému, který má především svou obecnou a
zvláštní část, jako je tomu u tradičních oborů, např. práva občanského nebo trestního. Je to důsledek vlivu a
vývoje souboru předpisů v nejvyspělejších členských státech Evropské unie a vývoje systému práva životního
prostředí Evropské unie samé.
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.     Předmět Právo životního prostředí II je zakončen zkouškou.
2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Právo životního prostředí II získá student 6 kreditů.
3.      Zkouška z předmětu Právo životního prostředí II je kombinovaná, tj. sestává se z písemné a z ústní části.
4.      Písemnou a ústní část zkoušky je nutné složit ve stejném akademickém roce.
Písemná část zkoušky z předmětu Právo životního prostředí II
1)    Zkouška z PŽP II je kombinovaná, tzn. neúspěch v kterékoliv části zkoušky je počítán jako neúspěšný pokus.
Celkově může kombinovanou zkoušku student konat nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny.
2)    Písemnou část zkoušky lze skládat:
                                                       a.     na seminářích
                                                       b.     formou celokatedrálně organizované písemné části zkoušky.
3)    Podmínkou možnosti skládat písemnou část zkoušky na semináři je minimálně 70% účast na seminářích.
Tuto část písemné zkoušky připravuje vyučující semináře. Podmínku splnění docházky je možno prominout
pouze prostřednictvím vedoucího katedry na základě písemné žádosti jím schválené a výlučně z důvodů
zahraničního studia či stáže.
4)    Celokatederní písemná část zkoušky se koná vždy ve zkouškovém období zimního semestru a rovněž ve
zkouškovém období letního semestru.
5)    Časový limit pro vypracování písemné části zkoušky je 90 minut.
6)    Z písemné části zkoušky lze získat až 30 bodů. K úspěšnému složení je potřeba získat nejméně 18 bodů. 
Písemná část zkoušky je hodnocena takto:

a.     0 – 17 bodů – nedostatečně



b.     18 – 22 bodů dobře
c.     23 -  26 bodů velmi dobře
d.     27 – 30 bodů výborně.

7)    Písemná část zkoušky se skládá z 9 otevřených (rozepisovacích) otázek a 2 příkladů.
8)    Za otázky č. 1- 9 (otevřené) je možné získat za každou otázku 0, 0,5,  1, 1,5 nebo 2 body a za otázky č. 10 a
11 (příklady) za každou otázku 0 až 6 bodů (odstupňované po půlbodech). Celkem lze získat 30 bodů.
9)    Předmětem písemné části zkoušky z předmětu Právo životního prostředí II konané formou celokatederně
organizované písemné části zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z
předmětu Právo životního prostředí I + II, tedy v letním a zimním semestru. Při skládání písemné části zkoušky je
možné používat nekomentované znění těchto právních předpisů:

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve
znění pozdějších předpisů

         Rozhodné je vždy znění příslušného právního předpisu platné a účinné v den konání písemné části zkoušky.
 
Ústní část zkoušky z předmětu Právo životního prostředí II
1)    K ústní části zkoušky z předmětu Právo životního prostředí II bude student připuštěn po úspěšném
absolvování písemné části zkoušky.
2)    Student bude odpovídat na dvě otázky (jednu z koše A a jednu z koše B), které si vylosuje.
3)    Celkový výsledek kombinované zkoušky z předmětu Právo životního prostředí II bude klasifikován
zkoušejícím ústní části zkoušky, a to známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) nebo "neprospěl/a"
(4). Celkové hodnocení zkoušky vychází z výsledku písemné a ústní části zkoušky, podmínkou hodnocení
známkami "výborně" (1), "velmi dobře" (2), "dobře" (3) však je úspěšné absolvování obou částí zkoušky..
4)    V případě klasifikace známkou "neprospěl/a" (4) z ústní části zkoušky, student v daném akademickém roce
opakuje pouze ústní část zkoušky.
Zkouškové otázky k ústní části zkoušky
Student si vylosuje jednu otázku z koše A a jednu otázku z koše B.
 
 Koš A - Obecná část:
 1.  Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle.
 2.  Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny).
 3.  Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí.
 4.  Základní právní principy ochrany životního prostředí.
 5.  Administrativněprávní  nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití).
 6. Koncepční a dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 
 7.  Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce).
 8.  Odpovědnost za přestupky v ochraně životního prostředí.
 9.  Odpovědnost za ztráty na životním prostředí (pojem, kategorie, formy nápravy).
10. Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí.
11. Právní formy účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí.
12. Právo na informace o životním prostředí.
13. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni (vývoj, institucionální zajištění a role mezinárodního
práva).
14. Právní úprava ochrany životního prostředí v unijním právu (akční programy, zakotvení v primárním právu,
prosazování práva, promítnutí do národního práva).
15. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí.
16. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí (obecná a zvláštní, subjekty a jejich úloha v ochraně
životního prostředí).
17. Česká inspekce životního prostředí (úloha, působnost a pravomoc).
18. Postavení a úloha veřejných stráží v ochraně životního prostředí.
19. Územní plánování (koncepční nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí.
20. Územní plánování (realizační nástroje) - jeho nástroje a jeho úloha v ochraně životního prostředí.
21. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA).



22. Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA).
23. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC).
 Koš B - Zvláštní část
  1. Ochrana ovzduší (předmět, prameny, hlavní cíle a směry právní úpravy).
 2. Nástroje ochrany ovzduší před znečišťováním (koncepční, administrativní, ekonomické).
 3. Ochrana ozónové vrstvy Země v právu.
 4. Ochrana klimatického systému Země v právu.
 5. Ochrana vod (předmět, prameny, právní povaha vod, obecné a zvláštní nakládání).
 6. Ochrana kvality a množství vod.
 7. Územní (plošná) ochrana vod.
 8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět, pojem, cíl a prostředky ochrany, ochrana kvality a rozlohy).
 9. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany).
10. Ochrana lesa při obecném užívání lesů.
11. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese.
12. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle).
13. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny.
14. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody.
15. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody.
16. Soustava Natura 2000 a její právní úprava.
17. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (prameny mezinárodního, evropského a národního práva)
18. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje).
19. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti).
20. Právní úprava nakládání s komunálními odpady.
21. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami a pravidla nakládání s nimi, prevence
závažných havárií)
22. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady).
23. Poplatky za využívání přírodních zdrojů (půda, voda, nerostné bohatství).
 Poznámka: V rámci všech otázek je relevantní materií rovněž právní úprava veřejné správy a deliktní
odpovědnosti na daném úseku. Dále se předpokládá u studenta znalost materie předcházejících předmětů;
zejména OPH, Správního práva, Trestního práva, Mezinárodního a evropského práva.
Sylabus

PR
Systém práva životního prostředí se člení na dvě základní části, obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje
základy ochrany, předmět, systém, prameny práva životního prostředí a nástroje jeho ochrany spolu s ústavními
základy a hlavními principy, organizaci ochrany, právní odpovědnost a ochranu v mezinárodním a evropském
komunitárním právu.
 
Zvláštní část zahrnuje prostředky ochrany (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí, integrovanou
prevenci a omezování znečištění, přístup k informacím a účast veřejnosti na ochraně životního prostředí), právní
úpravy ochrany jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů, ochranu před zdroji ohrožení a ochranu ve
vybraných oborech lidské činnosti. Jde o skupinu předpisů o ochraně složek, tj. vody, půdy a ovzduší. Druhá
skupina zahrnuje ochranu ekosystémů, tj. zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny. Další skupinu tvoří
předpisy týkající se ochrany rostlinstva a živočišstva.
 
Čtvrtou skupinu tvoří předpisy o ochraně před zdroji ohrožování životního prostředí, tj. zákon o odpadech, zákon
o obalech, zákon o chemických látkách, o hnojivech, o biocidech, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o prevenci
havárií, atomový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví (v rámci něj úprava ochrany před hlukem a vibracemi)
a zákon o geneticky modifikovaných organismech.
 
Složkové předpisy především definují konkrétní předmět ochrany a povinnosti znečišťovatelů a uživatelů zdrojů.
Obsahují také ustanovení o ekonomických nástrojích (zejména poplatcích). Mají rovněž ustanovení o
odpovědnosti za porušování jejich konkrétních norem.
 
Právní úpravu organizace a kompetencí státní správy v oblasti ochrany životního prostředí obsahují jednak
kompetenční zákon, složkové předpisy a zákony o obcích a o krajích.
 
Dále sem patří zákon o České inspekci životního prostředí a zákon o Státním fondu životního prostředí.
 
Právo životního prostředí patří podle charakteru převážné části norem do něho zařazených do oblasti veřejného
práva. Má však velmi úzké vazby na některé instituty soukromého práva jako je odpovědnost za škodu, vlastnické
právo a užívací práva k přírodním složkám.
 
Témata
 
1/ Právní úprava ochrany ovzduší
 
2/ Právní úprava ochrany vod



 
3/ Právní úprava ochrany půdy
 
4/ Právní úprava ochrany lesa
 
5/ Právní úprava ochrany přírody a krajiny
 
6/ Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva
 
7/ Právní úprava nakládání s odpady a obaly
 
8/ Právní úprava ochrany před ionizujícím zářením (nový atomový zákon)
 
9/ Právní úprava nakládání s chemickými látkami a průmyslové havárie, ochrana před
    neionizujícím zářením
 
10/ Právní úprava ochrany lidského zdraví a životního prostředí, hluk a vibrace, nakládání
    s geneticky modifikovanými organismy
 
11/ Energetické, horní, zemědělské a dopravní právo ve vztahu k ochraně životního prostředí
 
12/ Novinky v právu životního prostředí
 
PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  II.
Zimní semestr – akademický rok 2018/2019
  
Katedra práva životního prostředí
 
Výuka od 1. 10. 2018  do  21. 12. 2018 – 12 týdnů 
 
Odborný garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.
 
Přednášky vždy ÚTERÝ 14,00 – 16,00 hodin, místnost č. 300
 
 
 
Rozpis přednášek 
 
1/ Právní úprava ochrany ovzduší – Prof. Damohorský – 2. 10. 2018
 
2/ Právní úprava ochrany vod – JUDr.  Sobotka – 9. 10. 2018
 
3/ Právní úprava ochrany půdy – Prof. Damohorský – 16. 10. 2018
 
4/ Právní úprava ochrany lesa – Prof. Damohorský – 23. 10. 2018
 
5/ Právní úprava ochrany přírody a krajiny – Doc. Stejskal – 30. 10. 2018
 
6/ Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva – Prof. Damohorský – 6. 11. 2018
 
7/ Právní úprava nakládání s odpady a obaly – JUDr. Sobotka – 13. 11. 2018
 
8/ Právní úprava ochrany před ionizujícím zářením (nový atomový zákon)
–   Prof. Damohorský – 20. 11. 2018
 
9/ Právní úprava nakládání s chemickými látkami a průmyslové havárie, ochrana před
    neionizujícím zářením – JUDr. Žákovská – 27. 11. 2018
 
10/ Právní úprava ochrany lidského zdraví a životního prostředí, hluk a vibrace, nakládání
    s geneticky modifikovanými organismy – JUDr. Franková – 4. 12. 2018
 
11/ Energetické, horní, zemědělské a dopravní právo ve vztahu k ochraně životního prostředí
-          JUDr. Pokorný – 11. 12. 2018
 
12/ Novinky v právu životního prostředí (změny oproti učebnici)
-          Doc. Stejskal – 18. 12. 2018
 
ZMĚNA PŘEDNÁŠEJÍCÍHO JE VYHRAZENA



 
 
Rozpis seminářů
 
1. Úvodní seminář – metodika, informace, literatura.
Průřezové nástroje ochrany životního prostředí – jejich vzájemné vztahy a procesní fungování.
(týden od  8. 10. 2018) 
 
2. Právní úprava ochrany ovzduší.
 (týden od 15. 10. 2018) 
 
3. Právní úprava ochrany vod. 
(týden od 22. 10. 2018) 
 
4. Právní úprava ochrany půdy.
(týden od 29. 10. 2018)
 
5. Právní úprava ochrany lesa.
    (týden od 5. 11. 2018)
 
6. Právní úprava ochrany přírody a krajiny.
    (týden od 12. 11. 2018)
 
7. Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva.
    (týden od 19. 11. 2018)
 
8. Právní úprava ochrany před odpady a ostatními zdroji ohrožení.
    (týden od 26. 11. 2018)
 
9. Administrativní a sankční nástroje ochrany životního prostředí.
    (týden od 3. 12. 2018)
 
10. Koncepční a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí.
     (týden od 10. 12. 2018)
 
11. Speciální nástroje ochrany životního prostředí (územní, časové a osobní).
      (týden od 17. 12. 2018)
 
 
 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40%.
Studijní opory

Literatura ke studiu:
 
Povinná: 
 
1. Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, C. H. Beck. Praha. 2010 
2. Damohorský Milan, Drobník Jaroslav, Franková Martina, Sobotka Michal, Stejskal Vojtěch, Žákovská
Karolina. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. vydání. Wolters - Kluwer ČR. Praha. 2010.
 
 
Doporučená:
 
Texty zákonů - například:
Úplná znění předpisů využitých v přednáškách– ASPI, popř. Sagit 
 
ÚZ č. 1189/2017 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat
ÚZ č. 1184/2017 – Životní prostředí
ÚZ č. 1207/2017  - Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
 
 
Literatura:
 
Šturma, P. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí – I.(obecná) část, IFEC, Praha 2004 (dotisk 2008)



 
Damohorský, M. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí –  II. díl (zvláštní část), IFEC, Praha  2008
 
Stejskal,V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost, Linde, Praha 2006
 
Damohorský,M. – Stejskal,V.(edit.) : Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany životního prostředí.
Sborník z mezinárodní konference. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 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 HP0401
Název v jazyce výuky Římské právo a základy novodobého práva soukromého I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Roman Law and the Foundations of Modern Private Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V rámci výuky tohoto předmětu je podán ucelený výklad o dějinách římského práva, tj. o jeho pramenech, státním
zřízení antického Říma. Největší pozornost je soustředěna na vysvětlení jednotlivých institutů římského práva
soukromého počínaje právem osob, přes právo věcné, obligace (ze smluv a z deliktů), dědické právo a římský
soukromý proces. Vyloženy jsou rovněž tzv. obecné nauky. Přednášeny jsou také další osudy římského práva v
kontextu evropského právního vývoje.
Požadavky ke zkoušce

Zakončení výuky v předmětu římské právo a základy novodobého práva soukromého.
Zimní semestr:
Výuka bude ukončena zápočtem. Znalosti budou prověřeny formou znalostního testu v následujícím rozsahu:
prameny práva, právo osob, věcná práva. Test bude obsahovat 30 otázek, každá otázka bude hodnocena jedním
bodem.
Způsob hodnocení:
Započteno: 6 správných odpovědí z každé ze tří částí testu à 10 otázek
Test bude organizován pro celý ročník. 4 termíny v rámci zimního zkouškového období, 1 termín (náhradní) na
konci výuky letního semestru.
Letní semestr:
Výuka bude ukončena zkouškou složenou ze dvou části:
1. Písemná část - splnil - 6 správných odpovědí z 10 otázek
Jedná se o test skládající se ze skutkového zadání a 10 právních otázek vázaných na uvedené skutkové zadání.
Písemná část bude organizována pro celý ročník. 4 termíny v rámci zkouškového období za letní semestr, 1 termín
(náhradní) v září.
2. Ústní část - Otázky k ústní zkoušce jsou zveřejněny v dokumentech katedry pod názvem "Otázky k ústní
zkoušce z římského práva"
Viz blíže dokumenty katedry a soubor "Způsob zakončení v předmětu ŘP ...".
Dokumenty z obou odkazů jsou k disposici také přímo zde v IS.
Sylabus

Římské právo a základy novodobého práva soukromého je předmětem zkoušky po 2. semestru magisterského
studia.
Obsahem tohoto předmětu je ucelený výklad o římském právu, se zvláštním zřetelem k potřebám dalšího studia na
právnické fakultě. Z tohoto důvodu nejsou také probírány otázky spojené s právem trestním a problémy
organizace správy římského státu jsou vykládány pouze s ohledem na otázky pramenů práva a jeho aplikace.
Úvodem jsou vyloženy ty problémy, které umožňují pochopení dalších partií látky. Jedná se o seznámení s
prameny římského práva a římským státním zřízením, a to od nejstarších dob, až do vlády císaře Iustiniana.
Především se jedná o otázky spojené s legislativou lidových shromáždění, činností praetora a tvorby císařských
konstitucí. Stejně tak je však přednášena problematika vývoje římské právní vědy. Značná pozornost je rovněž
věnována kodifikacím římského práva: Zákoník dvanácti desek, Codex Theodosianus, tzv. Corpus iuris civilis
(Codex Iustinianus, Digesta, Institutiones). Jádro výuky je soustředěno na otázky soukromého práva. Právo osob
zahrnuje zejména pak výklad o právní subjektivitě a způsobilosti k právnímu jednání v kontextu římského práva,
o příbuzenství a římském manželství. Věcná práva obsahují seznámení s problematikou vlastnického práva
(včetně jeho ochrany a způsobů nabývání), držby a věcných práv k věci cizí (servitutes, superficies, emphyteusis).
V rámci závazkového práva (obligací) jsou studenti seznamováni jednak s obecnými otázkami jako je vznik,
změna, zánik a zajištění závazků a pak s jednotlivými zavazovacími důvody. Závazky ze smluv zahrnují
vysvětlení nejen čtyř základních skupin (smlouvy verbální, literární, reálné a konsenzuální) ale i dalších
(nepojmenované reálné kontrakty, quasi kontrakty, pacta). Vyloženy jsou rovněž obligace z deliktů (krádež,



loupež, protiprávní poškození cizí věci, urážka na cti, podvod atp.). Dědické právo obsahuje testamentární i
zákonnou dědickou posloupnost, stejně jako výklad o odkazech. V rámci procesního práva je pozornost
soustředěna na všechny tři typu soukromého procesu: proces legisakční, formulový, cognitio extra ordinem. Závěr
tvoří výklady o tzv. obecných naukách, zejména o náležitostech právního jednání. Integrální součástí tohoto
předmětu jsou rovněž další osudy římského práva v evropském právním kontextu (tzv. recepce římského práva) se
zvláštním zaměřením na Itálii a Německo.
Výuka předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého umožňuje studentům seznámit se na
samotném počátku studia práv, na příkladu římského práva, s technikou tvorby, aplikace a fungování práva v jeho
celistvosti. Kromě toho se jedná rovněž o předmět propedeutického charakteru, poskytující studentům
terminologické i obsahové základy znalosti práva, a to zejména práva soukromého.
Podmínky zakončení předmětu

30%
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

J. Kincl, V. Urfus, M. SkřejpekŘímské právo1C.H.BeckPraha19951
M. SkřejpekŘímské soukromé právo. Systém a instituce1Aleš ČeněkPlzeň20171
V. UrfusHistorické základy novodobého práva soukromého1C.H.BeckPraha20011
D. FaladaRecepce římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20161
M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. ŠejdlPřípady z římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20181
M. SkřejpekŘímské právo v datech1C.H.BeckPraha19972
M.SkřejpekPoodkryté tváře římského práva1Havlíček BRAINTEAMPraha20062
M. SkřejpekIus et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě1Pelhřimov19992
M. SkřejpekPrameny římského práva1ORACPraha20042
P. Blaho, M. SkřejpekIustiniani institutiones1KarolinumPraha20102
M. SkřejpekDigesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta lecta1KarolinumPraha20152
Bona FidesSborník z konference1PFUKPraha20002
GaiusUčebnice práva ve čtyřech knihách (překl.J.Kincl)1Plzeň20072
P. Blaho, H. HausmaningerPraktické štúdie z rímskeho práva1MANZWien-Bratislava1993 (2. vyd., 1998)2
L. HeyrovskýDějiny a systém soukromého práva římského1Praha1910 (případně jiné)2
J. VančuraÚvod do studia soukromého práva římského1Praha19232
M. SkřejpekLatinsko-český slovníček římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20122
Intervalla delucida. http://www.prf.cuni.cz/intervalla/index.htm12



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 HP0402
Název v jazyce výuky Římské právo a základy novodobého práva soukromého II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Roman Law and the Foundations of Modern Private Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Římské právo a základy novodobého práva soukromého I (HP0401)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V rámci výuky tohoto předmětu je podán ucelený výklad o dějinách římského práva, tj. o jeho pramenech, státním
zřízení antického Říma. Největší pozornost je soustředěna na vysvětlení jednotlivých institutů římského práva
soukromého počínaje právem osob, přes právo věcné, obligace (ze smluv a z deliktů), dědické právo a římský
soukromý proces. Vyloženy jsou rovněž tzv. obecné nauky. Přednášeny jsou také další osudy římského práva v
kontextu evropského právního vývoje.
Požadavky ke zkoušce

Zakončení výuky v předmětu římské právo a základy novodobého práva soukromého.
Zimní semestr:
Výuka bude ukončena zápočtem. Znalosti budou prověřeny formou znalostního testu v následujícím rozsahu:
prameny práva, právo osob, věcná práva. Test bude obsahovat 30 otázek, každá otázka bude hodnocena jedním
bodem.
Způsob hodnocení:
Započteno: 6 správných odpovědí z každé ze tří částí testu à 10 otázek
Test bude organizován pro celý ročník. 4 termíny v rámci zimního zkouškového období, 1 termín (náhradní) na
konci výuky letního semestru.
 
Letní semestr:
Výuka bude ukončena zkouškou složenou ze dvou části:
1. Písemná část - splnil - 6 správných odpovědí z 10 otázek
Jedná se o test skládající se ze skutkového zadání a 10 právních otázek vázaných na uvedené skutkové zadání.
Písemná část bude organizována pro celý ročník. 4 termíny v rámci zkouškového období za letní semestr, 1 termín
(náhradní) v září.
2. Ústní část - Otázky k ústní zkoušce jsou zveřejněny v dokumentech katedry pod názvem "Otázky k ústní
zkoušce z římského práva"
Viz blíže dokumenty katedry a soubor "Způsob zakončení v předmětu ŘP ...".
Dokumenty z obou odkazů jsou k disposici také přímo zde v IS.
Sylabus

Římské právo a základy novodobého práva soukromého je předmětem zkoušky po 2. semestru magisterského
studia.
Obsahem tohoto předmětu je ucelený výklad o římském právu, se zvláštním zřetelem k potřebám dalšího studia na
právnické fakultě. Z tohoto důvodu nejsou také probírány otázky spojené s právem trestním a problémy
organizace správy římského státu jsou vykládány pouze s ohledem na otázky pramenů práva a jeho aplikace.
Úvodem jsou vyloženy ty problémy, které umožňují pochopení dalších partií látky. Jedná se o seznámení s
prameny římského práva a římským státním zřízením, a to od nejstarších dob, až do vlády císaře Iustiniana.
Především se jedná o otázky spojené s legislativou lidových shromáždění, činností praetora a tvorby císařských
konstitucí. Stejně tak je však přednášena problematika vývoje římské právní vědy. Značná pozornost je rovněž
věnována kodifikacím římského práva: Zákoník dvanácti desek, Codex Theodosianus, tzv. Corpus iuris civilis
(Codex Iustinianus, Digesta, Institutiones). Jádro výuky je soustředěno na otázky soukromého práva. Právo osob
zahrnuje zejména pak výklad o právní subjektivitě a způsobilosti k právnímu jednání v kontextu římského práva,
o příbuzenství a římském manželství. Věcná práva obsahují seznámení s problematikou vlastnického práva
(včetně jeho ochrany a způsobů nabývání), držby a věcných práv k věci cizí (servitutes, superficies, emphyteusis).
V rámci závazkového práva (obligací) jsou studenti seznamováni jednak s obecnými otázkami jako je vznik,



změna, zánik a zajištění závazků a pak s jednotlivými zavazovacími důvody. Závazky ze smluv zahrnují
vysvětlení nejen čtyř základních skupin (smlouvy verbální, literární, reálné a konsenzuální) ale i dalších
(nepojmenované reálné kontrakty, quasi kontrakty, pacta). Vyloženy jsou rovněž obligace z deliktů (krádež,
loupež, protiprávní poškození cizí věci, urážka na cti, podvod atp.). Dědické právo obsahuje testamentární i
zákonnou dědickou posloupnost, stejně jako výklad o odkazech. V rámci procesního práva je pozornost
soustředěna na všechny tři typu soukromého procesu: proces legisakční, formulový, cognitio extra ordinem. Závěr
tvoří výklady o tzv. obecných naukách, zejména o náležitostech právního jednání. Integrální součástí tohoto
předmětu jsou rovněž další osudy římského práva v evropském právním kontextu (tzv. recepce římského práva) se
zvláštním zaměřením na Itálii a Německo.
Výuka předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého umožňuje studentům seznámit se na
samotném počátku studia práv, na příkladu římského práva, s technikou tvorby, aplikace a fungování práva v jeho
celistvosti. Kromě toho se jedná rovněž o předmět propedeutického charakteru, poskytující studentům
terminologické i obsahové základy znalosti práva, a to zejména práva soukromého.
Podmínky zakončení předmětu

30%
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

J. Kincl,  V. Urfus,  M. SkřejpekŘímské právo1C.H.BeckPraha19951
M. SkřejpekŘímské soukromé právo. Systém a instituce1Aleš Čeněk, Plzeň20171
V. UrfusHistorické základy novodobého práva soukromého1C.H.BeckPraha20011
D. FaladaRecepce římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20161
M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. ŠejdlPřípady z římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20181
M. SkřejpekŘímské právo v datech1C.H.BeckPraha19972
M. SkřejpekPoodkryté tváře římského práva. Havlíček BRAINTEAM1Praha20062
M. SkřejpekIus et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě1Pelhřimov19992
M. SkřejpekPrameny římského práva1ORACPraha20042
P. Blaho, M. SkřejpekIustiniani institutiones1KarolinumPraha20102
M. SkřejpekDigesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta lecta1KarolinumPraha20152
Bona fidesSborník z konference1PFUKPraha20002
GaiusUčebnice práva ve čtyřech knihách (překl. J. Kincl)1Plzeň20072
P. Blaho, H. HausmaningerPraktické štúdie z rímského práva1MANZWien-Bratislava1993 (2. vyd., 1998)2
L. HeyrovskýDějiny a systém soukromého práva římského1Praha1910 (případně jiné)2
J. VančuraÚvod do studia soukromého práva římského1Praha19232
M. SkřejpekLatinsko-český slovníček římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20122
Intervalla delucidahttp://www.prf.cuni.cz/intervalla/index.htm12



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 HP0591
Název v jazyce výuky Teorie národního hospodářství I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Theory of National Economy I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Anotace TNH I 

Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je
vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci
negativních dopadů na zbytek společnosti. Stručně, právo by mělo mít dobré společenské konsekvence.
Mikroekonomie je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky.
Mikroekonomie je tedy přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů.

Cílem předmětu TNH I je studium základních mikroekonomických konceptů a teorií. Důraz je kladen na
pochopení principů ekonomie relevantních pro právníky: nabídka a poptávka, trhy a efektivita, hospodářská
soutěž, tržní selhání a vládní nástroje pro jejich řešení, vládní selhání, strategické chování a teorie her. Absolventi
předmětu budou dostatečně vybaveni pro využití těchto principů v navazující předmětu Teorie národního
hospodářství II, jehož podstatnou náplní je ekonomická analýza práva.
Požadavky ke zkoušce

 
V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena zápočtem (4 kredity). Zápočet je udělen za zisk 18 bodů z
maximálně 30 možných, přičemž max. 22 bodů je možné získat za písemný zápočtový test, max. 2 body za
docházku a max. 6 bodů za aktivitu na seminářích. Zároveň z písemného zápočtového testu je nutné získat
minimálně 11 bodů.
 
Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že
studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na
ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a
aplikace. 
 
Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika otázkách (celkem 12
otázek za semestr). Odevzdání podepsaného kvizu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích
jsou 2 body, za účast na všech seminářích kromě jednoho 1 bod, za nižší účast 0 bodů. Za plný počet správných
odpovědí na otázky ve všech kvizech je 6 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se na body za aktivitu
přepočítávají proporcionálně. 
 
Zápočtový test pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV se píše formou celokatedrového zápočtového
testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v IS, přihlašování je možné pouze přes informační
systém. Počet termínů ve zkouškovém období je celkem 5 (pro studenty magisterského studijního programu 4
termíny ve zk. období v květnu a červnu, 1 termín ve zk. období v září; pro studenty CŽV 5 termínů v jejich zk.
období v květnu a červnu).
 
Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští. Bližší informace v
dokumentech katedry.



Sylabus

. Co je to ekonomie a její vztah k právu

Tradice ekonomie na právnických fakultách.

Vědecká metoda, teorie, empirie, experimenty a myšlenkové experimenty.

Model jako traktovatelné zjednodušení reality a role předpokladů.

Hlavní četba: Mankiw kap. 2
2. Hlavní principy mikroekonomie

Lidé volí mezi alternativami.

Cena věci rovní se tomu, čeho se vzdáte pro její získání.

Racionální lidé myslí v mezních veličinách.

Lidé reagují na pobídky.

Obchodováním si mohou polepšit obě strany.

Trhy jsou obvykle dobrým způsobem organizace ekonomické aktivity.

Vlády mohou někdy zlepšit výsledky fungování trhů.

Hlavní četba: Mankiw kap. 1
3. Specializace a směna

Produkce a produkční funkce.

Zákon klesajících výnosů.

Hranice produkčních možností.

Náklady obětované příležitosti a komparativní výhoda.

Specializace a směna.

Rostoucí výnosy, specializace a vznik komparativní výhody.

Hlavní četba: Mankiw kap. 3, Leonard Reed, Já tužka.
4. Ekonomické síly: poptávka a nabídka

Konkurence.



Nabídka.

Poptávka.

Rovnováha

Elasticita

Determinanty elasticity poptávky.

Determinanty elasticity nabídky.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 4 a 5.
5. Trhy, efektivita a blahobyt

Ochota platit a přebytek spotřebitele.

Ochota prodat a přebytek výrobce.

Celkový přebytek a efektivita.

Cenová regulace.

Náklady mrtvé váhy.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 7 a 6 (Regulace cen).
6. Aplikace: zdanění a mezinárodní obchod

Dopad daňového břemene.

Rozhodující faktory obchodu.

Zisky a ztráty z obchodu.

Obchodní bariéry.

Vzájemná závislost a náklady konfliktu.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 6 (Daně), 8 a 9.
7. Tržní a vládní selhání

Externality.

Pigouova daň.

Vlastnická práva, transakční náklady a Coaseho teorém.



Veřejné statky a společné zdroje.

Tragédie obecní pastviny.

Rational ignorance, rent seeking a korupce.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 10 a 11.
8. Základy optimalizačního chování

Funkce přínosů a její vlastnosti.

Funkce nákladů a její vlastnosti.

Funkce čistých přínosů a optimální volba.

Tři typy optimalizačních úloh a jejich řešení.

Funkce užitku a klesající mezní užitek spotřebitele

Ekonomický zisk a náklady firmy.

Klesající mezní výnosy a rostoucí mezní náklady

Hlavní četba: Mankiw, kap. 13, 14, 21.
9. Konkurenční trhy versus monopol

Dokonalá konkurence.

Efektivita dokonale konkurenčního trhu

Monopol a jeho chování

Přirozený monopol.

Cenová diskriminace a efektivita.

Veřejné politiky regulující monopoly.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 14, 15.
10. Trhy práce

Nabídka a poptávka na trzích výrobních faktorů: práce, kapitál, půda

Diskriminace

Determinanty mezd (lidský kapitál, schopnosti, kompenzující rozdíly, náhoda)



Nerovnost: měření a příčiny

Hlavní četba: Mankiw, kap. 18, 19, 20.
11. Strategické chování a teorie her

Věznovo dilema.

Nash equilibrium.

Sekvenční hry

Aplikace: Kontrakty, vzájemně zaručená destrukce, oligopol a kartely.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 16., Frank a Bernanke, kap. 9.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí: 50%
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Mankiw, Gregory N.Zásady ekonomie1Praha: GRADA1
Materiály poskytované průběžně k jednotlivým seminářům (dostupné na Moodle)11
Frank, R.H.; Bernanke, B.S.Ekonomie1Praha, Grada20032
Holman, R.Ekonomie 16. vydáníGrada C.H.Beck2
CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org12



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 HP0592
Název v jazyce výuky Teorie národního hospodářství II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Theory of National Economy II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet + zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Teorie národního hospodářství I (HP0591)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Anotace TNH II

Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je
vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci
negativních dopadů na zbytek společnosti. Stručně, právo by mělo mít dobré společenské konsekvence. Ekonomie
je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky. Ekonomie je tedy
přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů.

Tento předmět staví na předchozím předmětu Teorie národního hospodářství I. Na úvod doplňuje základní
znalosti ekonomie týkající se financí a makroekonomie. Další část předmětu potom aplikuje nástroje ekonomie na
právo. Právní instituce nastavují omezení a podněty, v jejich rámci probíhá lidská aktivita. Ekonomická analýza
bude využita pro osvětlení oblastí práva jako vlastnictví, odpovědnost za škodu, smluvní právo a trestní právo.
Ekonomie poskytuje jednotný rámec propojující tyto zdánlivě oddělené právní oblasti a umožní tak lépe
porozumět jejich společným aspektům. V předmětu bude kladen důraz na pochopení toho, jak rozdílné právní
normy ovlivňují lidské chování a fungování trhů, a zda mají pozitivní nebo negativní vliv na blahobyt společnosti.

Absolvováním předmětu by studenti měli získat:
- Znalost a porozumění pojmů z oblasti financí a makroekonomie
- Schopnost rozeznat ekonomické aspekty v právních problémech a aplikovat základní principy ekonomie pro
jejich analýzu.
- Schopnost produkovat smysluplné predikce ohledně dopadů právních norem na lidské jednání a fungování trhů.
- Schopnost zhodnotit právní normy z hlediska ekonomické efektivnosti.

Sylabus

1. Firma a finance
1.           Hodnota peněz v čase, úrok.
2.           Cena aktiva (akcie, firma, budova) je současná hodnota budoucích finančních toků. 
3.           Finanční kapitál
4.           Rozvaha a výsledovka
2. Makroekonomické minimum pro právníky
1.           Hrubý domácí produkt
2.           Inflace
3.           Fiskální politika, státní rozpočet, deficit, dluh
4.           Monetární politika, centrální banka a její nezávislost
5.           Základní empirická fakta: HDP, hospodářské cykly, inflace, deficit, dluh
3. Koncepty efektivnosti a jejich aplikace
1.           Vzácnost a plýtvání.
2.           Efektivnost
3.           Pareto efektivost
4.           Kaldor-Hicksovo kritérium.
5.           Analýza nákladů a výnosů.
6.           Konsekvencialismus
7.           Aplikace: vyvlastnění
4. Hodnocení dopadů právních regulací (RIA) 



1.           Metody vyhodnocní dopadů právních regulací
2.           Cost-benefit analýza
3.           Analýza ex-ante a ex-post
4.           Proces RIA v domácím a evropském legislativním procesu
5.           Příklady dobré a špatné praxe 
5. Instituce a společenský blahobyt
1.           Dlouhodobý hospodářský růst: fakta
2.           Ekonomické mechanismy hospodářského růstu
3.           Vlastnická práva
4.           Inkluzivní a extraktivní instituce
5.           Právní rodiny a hypotéza efektivnosti common law.
6. Vlastnictví
1.           Přínosy a náklady vlastnických práv.
2.           Vlastnictví jako svazek oprávnění.
3.           Limity vlastnictví.
4.           Ustavení a verifikace vlastnictví.
5.           Ochrana vlastnictví a nápravná opatření při narušení vlastnictví.
7. Odpovědnost za škodu 
1.           Ekonomická teorie odpovědnosti za škodu.
2.           Minimalizace společenských nákladů.
3.           Jednostranné nehody: Objektivní a subjektivní odpovědnost, nedbalost, Handovo pravidlo
4.           Dvoustranné nehody.
5.           Odpovědnost za škodu na zdraví a životě.
6.           Hodnota statistického života.
8. Smluvní vztahy
1.           Teorie vyjednávání a smluvní vztahy.
2.           Oportunistické chování a vynutitelnost smluvních závazků.
3.           Motivace k plnění či porušení smlouvy v závislosti na nápravných opatření.
4.           Ekonomická interpretace smluv.
5.           Neúplné kontrakty, defaultní pravidla a vyplňování mezer.
6.           Asymetrické informace ve smlouvách: neplatnost, informační povinnost
7.           Smlouvy a alokace rizika
9. Ekonomie kriminality
1.           Ekonomický model kriminálního jednání.
2.           Ekonomická teorie optimální trestní politiky.
1.           Trestní řízení a alternativní trestní procedury.
2.           Leniency programy.
10. Ekonomie soudního procesu
1.           Soukromé a společenské náklady soudního sporu
2.           Motivace účastníků soudního procesu
3.           Mimosoudní vyrovnání 
11. Asymetrické informace, problém pána a správce 
1.           Asymetrické informace
2.           Problém pána a správce (zmocnění): morální hazard
3.           Aplikace: korupce
4.           Aplikace: oddělení vlastnictví od managementu v korporaci
 
 
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
Podmínky zápočtu: 
Zápočet je udělen za dosažení minimálního počtu za docházku a aktivitu na seminářích. Docházka a aktivita
budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika otázkách.
Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že
studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na
ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a
aplikace. 
Podmínky zkoušky:
Před konáním zkoušky je student povinen mít SIS udělení zápočtu z TNH I a TNH II, jinak se nelze na zkoušku
do systému přihlásit a zkoušku absolvovat.
Závěrečná zkouška z TNH je písemná, obsahuje látku za oba semestry výuky. Obsahem písemného testu je sada
otázek multiple choice a sada delších problémy k řešení (obdobné problémům předepisovaným na semináře).
Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména porozumění ekonomických pojmů a principů a schopnost
aplikovat tyto pojmy a principy na konkrétní otázky fungování trhů a právní regulace.
Závěrečná zkouška má formu celokatedrového písemného testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených
katedrou v SIS. Přihlašování je možné pouze přes informační systém.  
Individuální zápočty, individuální termíny zkoušek, ani ústní přezkušování se nepřipouští. Bližší informace v



souboru "Podmínky zakončení TNH I a TNH II 2019" v SIS stránce tohoto souboru.
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Fryštenská M:Ekonomická analýza civilního práva. 1MUNI Brno2015978-80-210-7880-21
Mankiw, Gregory N.Zásady ekonomie1Praha: GRADA19991
Dušek, L. a Montag, J.Jurisprudence262016Ekonomický přístup ke zkoumání práva: přehled metodologie a nástin
příležitosti pro výzkum v České r40 - 421
Montag, Dušek, Broulík at alEkonomická analýzy práva: základní koncepty a aplikace1On-line skripta20191
Cooter, R. and Ulen, T.Law and Economics, dostupné na https://scholarship.law.berkeley.edu/books/216th
ed.Berkeley Law Books20162
Frank, R.H., Bernanke, B.S.Ekonomie1Praha, Grada20032
CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org12
Holman, R.Ekonomie 16. vydáníPraha: C.H.Beck2
Posner, RichardEconomic Analysis of the Law15.New York: Aspen Publishers19983 - 312
Montag, J. and Sobek, T.Proportionality test1New York: Springer20182
Acemoglu, D, Johnson, S. and Robinson, J.A.Proč státy selhávají120151.2
Calabresi, Guido and Melamed, A. DouglasProperty rules, liability rules, and inalienability: one view of the
cathedral11972Harvard Law Review20489 - 11282
Montag, J.http://jinepravo.blogspot.com/2016/1222016Zdravý selský rozum: o ekonomickém významu a
interpretaci rozumnosti v občanském zákoníku2
Kühn, Z.http://jinepravo.com/2007/1022007Má mít náhrada škody v soukromém právu sankční funkci?2
Další materiály budou poskytované průběžně k jednotlivým seminářům (dostupné na Moodle)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 HP0631
Název v jazyce výuky Politologie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Political Science
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
"Politologie" patří na zdejší fakultě mezi předměty, jejichž účelem je zprostředkovat poznání a pochopení
kontextu, v němž právo vzniká, jímž je ovlivňováno a na nějž působí. Zřetelnější vazba se projevuje vůči výuce
ústavního práva, které - spolu se "Státovědou" - představuje jako entitu založenou sice na tradičních teoriích,
pojmech a institutech, současně se ovšem měnící vývojem společnosti, politiky atd. Jde tu krom jiného o ujasnění
rozdílu mezi texty a realitou, institucemi "na papíře" a konkrétními aktéry s jejich motivy a zájmy. Na druhém
pólu se výuka "Politologie" dotýká "Sociologie pro právníky". "Klasické" přednášky jsou doplněny semináři v
dvoutýdenním cyklu (pět až šest za semestr), jež jsou věnovány důkladnějšímu zkoumání vybraných témat více
interaktivní formou (promluvy vedoucího semináře kombinované s referáty a diskusemi).  

Zkouška z předmětu je písemná. 
Požadavky ke zkoušce

Pokyny k písemné zkoušce z předmětu Politologie
  Zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí:
 1. Výstižné vymezení pěti pojmů, resp. párových dvojic pojmů, které se na několika řádcích vejde do rámečku.
Za každou úplně správnou odpověď můžete získat 1 bod, za částečně správnou odpověď1/2 bod. Celkem je
možné získat za tuto část zkoušky 5 bodů.
2. Esej, resp. poučená úvaha v rozsahu 3 a více stran A4 (kdyby se jednalo o normostrany, jde přibližně o 5400 a
více znaků - podstatou je uvědomit si, že každý má jiný rukopis, takže by neměl rozsahové kritérium obcházet
zvětšením velikosti písma) na zadané téma
Budete mít na výběr ze čtyř témat a vaším úkolem bude podle níže uvedených kritérií sepsat odbornou esej, resp.
poučenou úvahu na vámi zvolené téma. Posuzovaná kritéria jsou - vedle rozsahu - následující:
 (1)   Vlastní obsah práce včetně uvedení konkrétních příkladů a odkazů na relevantní literaturu. Vaše práce by
neměla zůstat pouze v obecné rovině nebo jako ničím nepodložená "pocitová" úvaha, ale měla by obecné úvahy
vhodně dokládat na konkrétních příkladech a případně též zasazovat do kontextu odkazem na relevantní odbornou
literaturu. V případě, že aspirujete na hodnocení známkou "výborně", je nutné prokázat znalost přečtené literatury
(např. odkazem na autory a nepřímými citacemi). Komentováním současné politické situace, ani osobním
politickým krédem body nezískáte.
 (2)   Logická struktura a konzistentnost práce. Vámi použité argumenty a jednotlivé části práce by si neměly
protiřečit, práce by měla mít jednotnou, navazující logickou strukturu, která vyústí ve vlastní závěr.
Samozřejmostí je požadavek na stylistickou a jazykovou úroveň. Váš text by měl být čitelný, bez gramatických
chyb (zkoušku je možné psát v českém nebo slovenském jazyce) a přehledně graficky strukturovaný. Za více
hrubých chyb či matoucí interpunkce se hodnocení snižuje o jeden bod.
 
Za esej můžete získat až 8 bodů podle toho, do jaké míry dokážete naplnit výše uvedená kritéria.
Celková známka bude odpovídat počtu nasbíraných bodů. Současně je třeba, aby práce ani v jedné části (definice
pojmů; esej) zcela nepropadla - v takovém případě bude celá práce hodnocena jako nedostatečná (tj. z každé části
je nutno získat alespoň 1 bod). 1 bod je možné získat za nadprůměrnou aktivitu na seminářích, především v
podobě referátů.  
 
Celkový počet bodů             Výsledná známka
13-11                                          1
10-9                                            2
8-6                                              3
5-0                                              4 
 



Časový limit na celou zkoušku je 100 minut.
Sylabus

 
Politologie patří na právnické fakultě mezi obligatorní předměty, které nejsou ryze právnické; zařazují nicméně
právo jako reálný fenomén a předmět vědeckého zájmu do patřičného společenského a vědního kontextu.
Podobná je na zdejší fakultě role sociologie, sociální psychologie, teorií národního hospodářství apod.
Ve výuce vyházíme z vnímání úlohy politologie jako předmětu komplementárního, blízkého státovědě, teorii
práva a ústavnímu právu. Tomu se přizpůsobuje také výběr přednášených témat. Oborům platného práva je z
klíčového pojmu "demokratický právní stát" ponecháván zájem o právní stát; v politologii se zabýváme vývojem,
předpoklady a typy demokracie a jejich alternativami či antipody. Největší pozornost je nicméně věnována
politickým ideologiím, jež zůstávají stranou pozornosti dalších předmětů, přičemž jejich význam pro povahu
politického a ústavního systému, resp. státu vůbec, je očividný. Třetím pilířem výuky je vedle demokracie a
politických ideologií analýza politických struktur, zejména politických stran, a volebních systémů, jež tuzemské
politologii v posledních letech dominují.
Výuka politologie, či vlastně úvodu nebo pozvání do politologie, probíhá v zimním semestru. Organizována je v
podobě přednášky (2 hod. týdně) a seminářů (1 hod. týdně), které se konají ve čtrnáctidenním cyklu. Celý kurs je
zakončen písemnou zkouškou, která se koná v pěti až šesti termínech od ledna do června následujícího
kalendářního roku.
Písemná zkouška sestává ze dvou částí: 1. z co možná přesného a lakonického vymezení pěti pojmů, resp.
párových dvojic pojmů; 2. ze sepsání eseje na jedno ze čtyř témat, sdělených v úvodu zkoušky. Témata esejů v
zásadě kopírují témata přednášek. K provedení zkoušky je vyhrazeno 110 min.
Orientační seznam přednášených témat (vždy aktuálně na začátku semestru v dokumentech KPS):

Teorie politiky. Politika a ideologie; otevřená společnost. Moc a autorita. Politika a právo.
Demokracie a svoboda, jejich dějiny. Demokracie a právní stát.
Občanská společnost. Hnutí, lobby a skupiny organizovaného zájmu.
Politické strany (pojem, typologie, stranické systémy).
Proměny stranických systémů  v českých zemích.
Modely vlády (vládnutí).
Komparace volebních systémů a jejich důsledků. Svobodné a demokratické volby.
Politické ideologie I. (konzervatismus, liberalismus a socialismus).
Politické ideologie II. (nacionalismus, fašismus, nacismus, anarchismus).
Pravice, levice: svoboda a rovnost. Totalitní a autoritářské režimy.
 Přechody k demokracii. Politická kultura.
Vývoj českého politického systému od 2. pol. 19. století.  

Seznam doporučené literatury může být průběžně měněn na přednáškách a seminářích.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 27 %.
Studijní opory

 
Literatura ke studiu předmětu
"Politologie"
 
 
 
Základní:
Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy (Praha, 2. vyd. 2004), kap. 2, 5, 6, 8 až 13,
nebo
Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky (Praha, 2011), kap. 1, 5, 15 až 17, 20 až 22.
Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství (Praha, 2001).
Michal Kubát: Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? (Brno, 2013).
 
Doporučená:
Fareed Zakaria: Budoucnost svobody (Praha, 2004).
Andrew Heywood: Politologie (Praha, 2004).
Andrew Heywood: Politické ideologie (Praha, 2005).
Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo: Politické systémy (Brno, 2011).
Stanislav Balík, Michal Kubát: Teorie a praxe nedemokratických režimů (Praha, 2012).
Miroslav Novák: Systémy politických stran (Praha, 1997).
Vladimír Klokočka: Ústavní systémy evropských států (Praha, 2. vyd. 2006).
Jiří Přibáň, Pavel Holländer (eds.): Právo a dobro v ústavní demokracii (Praha, 2011).
Petr Pithart: Obrana politiky (Praha, 2. vyd. 2005).
Jan Wintr: Česká parlamentní kultura (Praha, 2010).



Jan Kysela: Ústava mezi právem a politikou (Praha, 2014).
 
Zaměření a využití jednotlivých titulů je komentováno v seminářích; tam mohou být doporučeny rovněž další
knihy k hlubšímu studiu. 



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 HP0641
Název v jazyce výuky Pracovní právo I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Labour Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné I (HP0271)

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HP0402)
Teorie práva II (HP0682)
Ústavní právo II (HP1172)
Evropské právo I (HP1322)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Obor práva, při jehož výuce je věnována pozornost těmto oblastem - individuální pracovní právo, kolektivní 
pracovní právo a vybrané aspekty z oblasti právní úpravy zaměstnanosti.
Požadavky ke zkoušce

Studijní literatura:  Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání,
Praha: C. H. Beck, 2017 Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 4. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer,
2014 Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015  Právní předpisy:  Zák. č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 120/1990
Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších
předpisů, Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p. Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p. Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p. Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se
stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o
nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p. Zák. č. 118/2000 Sb. o
ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Sylabus

Obor pracovního práva lze spolu s oborem práva sociálního zabezpečení podřadit pod širší pojem, jímž je tzv.
sociální právo.   Pracovní právo lze dělit z různých hledisek. Již tradiční je dělení na tzv. individuální pracovní
právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu závislé
práce) a kolektivní pracovní právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zástupci zaměstnanců a
zaměstnavatelem, resp. zástupci zaměstnavatelů).  Historicky první a současně asi nejdůležitější oblastí, která
tvoří pracovní právo, je individuální pracovní právo. Individuální pracovní právo bývá zpravidla chápáno jako
soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby (zaměstnance) užívá za odměnu jiný subjekt -
zaměstnavatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba. Jedná se tedy o vztahy mezi zaměstnavateli a
zaměstnanci. Těžiště úpravy individuálního práva je obsaženo v zákoníku práce.  Druhou oblastí pracovního
práva (která se v řadě případů prolíná s individuálním pracovním právem a doplňuje ho) je kolektivní pracovní
právo. Kolektivní pracovněprávní vztahy zahrnují právní vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy
zaměstnanců (v ČR jsou jimi především odborové organizace) a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími. Součástí
kolektivního pracovního práva je však též soubor norem, které jsou výsledkem smluvněprávních jednání
uvedených subjektů kolektivních právních vztahů (především normativní část kolektivních smluv). Kolektivní
pracovněprávní vztahy jsou právně upraveny jednak přímo v zákoníku práce, který upravuje především jejich
hmotněprávní stránku a jednak v zákoně o kolektivním vyjednávání, který upravuje především procesněprávní
stránku těchto vztahů a současně stanoví subsidiární použití zákoníku práce.  Vedle toho bývá pod předmět
pracovního práva podřazována i právní úprava zaměstnanosti, jíž rozumíme soubor právních norem regulující
vztahy, které vznikají při realizaci práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací a souvisejícím



hmotném zabezpečení podle čl. 26 LZPS. Právní úprava zaměstnanosti, je charakteristická, oproti právní úpravě
shora zmíněných oblastí, primárně veřejnoprávní metodou úpravy, s tím že i právní vztahy, které reguluje, mají
převážně veřejnoprávní charakter. Lze ji tudíž v rámci pojmu sociálního práva vnímat co do podstaty spíše blíže
právu sociálního zabezpečení. Z tohoto důvodu je v rámci výuky předmětu pracovního práva věnována pozornost
pouze vybraným aspektům z oblasti zaměstnanosti, které mají úzkou vazbu primárně na předmět právní úpravy
individuálního pracovního práva (zejména agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání osob se
zdravotním postižením atp.).  Pracovní právo historicky vzniklo zejména z důvodu potřeby chránit slabší stranu
pracovního vztahu, tj. zaměstnance. I v současné době je možno považovat ochrannou funkci za nejdůležitější a
převažující funkci pracovního práva. Na druhou stranu nelze tuto funkci rozhodně považovat za jedinou. Vedle
ochranné funkce hraje nezanedbatelnou i organizační funkce pracovního práva. Pracovní právo vytváří rámec a
podmínky, za nichž se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce, odměny za práci a stanoví pravidla pro
fungování trhu práce. Poskytuje rovněž zaměstnavatelům nástroje pro řízení podniku a jednotlivých zaměstnanců
a jejich kolektivů. Dále vytváří podmínky i pro účast zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků.
Obsahový a personální rozpis výuky - přednášek z předmětu Pracovní právo I.
Přednášky se konají v letním semestru  každý čtvrtek od 12:00 v místnosti č. 100                                                     
                                                                                    
 
1)         Předmět pracovního práva, jeho prameny a postavení v systému práva (prof. Štangová)
2)         Pracovněprávní vztahy a právní vztahy účasti na práci (prof. Pichrt)
3)         Pracovněprávní skutečnosti (dr. Morávek) 
4)         Vznik pracovního poměru a jeho obsah (prof. Pichrt) 
5)         Změny pracovního poměru (prof. Pichrt)
6)         Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (Doc. Hůrka)
7)         Skončení pracovního poměru - I. (doc. Štangová) 
8)         Skončení pracovního poměru - II. (doc. Štangová) 
9)         Pracovní doba, doby odpočinku (doc.Štefko) 
10)       Dovolená (doc.Vysokajová)
11)       Mzda a plat (doc. Hůrka)       
12)       Překážky v práci (prof. Pichrt) 
                                           
 
Semináře 

Předmět pracovního práva, jeho prameny a postavení v systému práva

Pracovněprávní vztahy

Pracovněprávní skutečnosti

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru

Změny pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Pracovní doba, doby odpočinku

Dovolená

Mzda a plat

 
 
Obsahové rozvržení výuky seminářů je pouze orientační, učitel vedoucí konkrétní seminární výuku rozhoduje o
aktuálním programu seminářů.  
 
 
 
 
 
 
 



Podmínky zakončení předmětu

Pracovní právo I.
Předmět povinného základu Pracovní právo I. je zakončen zápočtovým testem. 
Pravidla pro absolvování zápočtového testu z pracovního práva
 
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení stanoví pravidla pro absolvování zápočtu z předmětu
Pracovní právo pro studenty předmětu PP I v příslušném ak. roce.
Udělení zápočtu je podmínkou k absolvování ústní zkoušky. Zápočet lze primárně splnit formou celokatederního
písemného testu.
Doplňkově jsou vedoucí seminářů z PP I. po zhodnocení aktivní účasti studenta na seminářích v individuálních
případech oprávněni výjimečně udělit zápočet studentům zapsaným, resp. navštěvujícím jimi vedený seminář, bez
toho, že by tito studenti absolvovali písemný test; v takovém případě se zápočty udělují zpravidla na posledním
semináři, nejpozději však do dne ukončení seminární výuky v předmětu v příslušném semestru.
 
Pravidla celokatederního zápočtového testu:
Datum a místo konání:
-          celkem 6 termínů (2 v květnu, 2 v červnu, 2 v září)
-          přesné termíny a umístění budou vyvěšeny na nástěnce sekretariátu katedry, způsob přihlašování bude
prostřednictvím internetu dle pokynů výpočetního střediska
-          přihlásit se mohou pouze studenti, a kteří absolvovali letní semestr pracovního práva a jsou zapsaní k
výuce v PP I.
-          některá z větších poslucháren (č.100, 120 nebo 300) po dohodě s tajemníkem fakulty
 
Řešitelský čas:
-          45 minut
 
Zadání:
-          praktická aplikace ustanovení právních předpisů regulujících pracovněprávní vztahy, rozsah bude
odpovídat látce, která byla přednesena v letním semestru
-          tři části: a) řešení otázek praktického příkladu
              b) testové otázky
              c) vyhotovení právního jednání
-          možnost použití písemných („papírových“) předpisů v úplném znění (bez komentářů, výkladu a judikatury)
 
Hodnocení:
-          výsledky budou „vyvěšeny“ v informačním systému jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel testu, který
získá alespoň 60 % bodů
 
 
                                                                                                          JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.        
tajemník katedry, v.r.
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní právo II.
Předmět společného základu Pracovní právo II. je zakončen ústní zkouškou. Student si vytáhne po jedné otázce ze
skupiny A a ze skupiny B. 
Zkušební otázky z předmětu Pracovní právo
 
část A
1)      Pojem, vymezení a předmět úpravy pracovního práva
2)      Postavení pracovního práva v systému práva
3)      Vztah pracovního a občanského práva
4)      Mezinárodní prvek v pracovním právu
5)      Evropské pracovní právo
6)      Prameny pracovního práva
7)      Vznik a vývoj pracovního práva
8)      Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam
9)      Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě 
10)  Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu
11)  Pracovněprávní vztahy a jejich prvky                
12)  Právní skutečnosti v pracovním právu
13)  Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu



14)  Vady právních jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích
15)  Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení 
16)  Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů
17)  Závislá práce a nelegální práce
18)  Pojem a druhy pracovního poměru
19)  Vznik pracovního poměru
20)  Změna pracovního poměru
21)  Dočasné přidělení
22)  Skončení pracovního poměru
23)  Závazkové právní vztahy v pracovněprávních vztazích
24)  Zajištění a utvrzení dluhů z pracovněprávních vztahů
25)  Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
26)  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
27)  Flexibilní formy výkonu práce
28)  Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí
29)  Osobnostní práva zaměstnance a jejich ochrana v pracovněprávních vztazích
30)  Doručování písemnosti v pracovněprávních vztazích
31)  Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů
32)  Další právní vztahy účasti na práci
33)  Pojetí odpovědnosti v pracovním právu
34)  Základní rozdíly v postavení zaměstnanců ve mzdové a platové sféře
35)  Agenturní zaměstnávání
36)  Formy kolektivních pracovněprávních vztahů, kolektivní práva zaměstnanců
37)  Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích
38)  Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog
39)  Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání
40)  Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva
  
část B
 
1)      Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru, výběr uchazečů o zaměstnání
2)      Pracovní smlouva a její náležitosti
3)      Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se)  pracovního místa vedoucího zaměstnance
4)      Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání)
5)      Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době)
6)      Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního
vztahu)
7)      Převedení na jinou práci
8)      Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení
9)      Rozvázání pracovního poměru výpovědí
10)  Dohoda o rozvázání pracovního poměru
11)  Okamžité zrušení pracovního poměru
12)  Omezení při rozvazování pracovního poměru
13)  Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele
14)  Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru
15)  Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky
16)  Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti 
17)  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
18)  Délka pracovní doby a její rozvržení
19)  Konto pracovní doby
20)  Doba odpočinku a její druhy
21)  Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost
22)  Práva a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP
23)  Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením
24)  Odměňování závislé práce
25)  Důležité osobní překážky v práci
26)  Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
27)  Překážky v práci na straně zaměstnavatele
28)  Dovolená
29)  Péče o zaměstnance
30)  Prohlubování a zvyšování kvalifikace
31)  Odpovědnost zaměstnance za škodu
32)  Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
33)  Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání
34)  Práce konaná zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele („home working“)
35)  Přístup k nadnárodním informacím
36)  Kolektivní smlouvy
37)  Kolektivní smlouva vyššího stupně a její extenze



38)  Kolektivní spory
39)  Právo na stávku, výluka
40)  Odborová organizace
 
Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.
Studijní opory

Studijní literatura:  Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání,
Praha: C. H. Beck, 2017 Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 4. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer,
2014 Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015  Právní předpisy:  Zák. č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 120/1990
Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších
předpisů, Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p. Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p. Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p. Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se
stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o
nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p. Zák. č. 118/2000 Sb. o
ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



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 HP0642
Název v jazyce výuky Pracovní právo II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Labour Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Pracovní právo I (HP0641)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Obor práva, při jehož výuce je věnována pozornost těmto oblastem - individuální pracovní právo, kolektivní 
pracovní právo a vybrané aspekty z oblasti právní úpravy zaměstnanosti.
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen ústní zkouškou - obě otázky (po jedné z čáti A i B) se losují. 
 
Zkušební otázky z předmětu Pracovní právo
 
část A 
 
1)     Pojem, vymezení a předmět úpravy pracovního práva
2)     Postavení pracovního práva v systému práva
3)     Vztah pracovního a občanského práva
4)     Mezinárodní prvek v pracovním právu
5)     Evropské pracovní právo
6)     Prameny pracovního práva
7)     Vznik a vývoj pracovního práva
8)     Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam
9)     Ochranná funkce pracovního práva a její projevy v právní úpravě 
10) Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu
11) Pracovněprávní vztahy a jejich prvky                  
12) Právní skutečnosti v pracovním právu
13) Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu
14) Vady právních jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích
15) Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení 
16) Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů
17) Závislá práce a nelegální práce
18) Pojem a druhy pracovního poměru
19) Vznik pracovního poměru
20) Změna pracovního poměru
21) Dočasné přidělení
22) Skončení pracovního poměru
23) Závazkové právní vztahy v pracovněprávních vztazích
24) Zajištění a utvrzení dluhů z pracovněprávních vztahů
25) Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
26) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
27) Flexibilní formy výkonu práce
28) Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí
29) Osobnostní práva zaměstnance a jejich ochrana v pracovněprávních vztazích
30) Doručování písemnosti v pracovněprávních vztazích
31) Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů
32) Další právní vztahy účasti na práci
33) Pojetí odpovědnosti v pracovním právu
34) Základní rozdíly v postavení zaměstnanců ve mzdové a platové sféře
35) Agenturní zaměstnávání



36) Formy kolektivních pracovněprávních vztahů, kolektivní práva zaměstnanců
37) Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích
38) Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog
39) Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání
40) Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva
 
 část B
 
1)     Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru, výběr uchazečů o zaměstnání
2)     Pracovní smlouva a její náležitosti
3)     Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se)  pracovního místa vedoucího zaměstnance
4)     Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání)
5)     Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době)
6)     Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního
vztahu)
7)     Převedení na jinou práci
8)     Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení
9)     Rozvázání pracovního poměru výpovědí
10) Dohoda o rozvázání pracovního poměru
11) Okamžité zrušení pracovního poměru
12) Omezení při rozvazování pracovního poměru
13) Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele
14) Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru
15) Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky
16) Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti 
17) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
18) Délka pracovní doby a její rozvržení
19) Konto pracovní doby
20) Doba odpočinku a její druhy
21) Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost
22) Práva a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP
23) Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením
24) Odměňování závislé práce
25) Důležité osobní překážky v práci
26) Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
27) Překážky v práci na straně zaměstnavatele
28) Dovolená
29) Péče o zaměstnance
30) Prohlubování a zvyšování kvalifikace
31) Odpovědnost zaměstnance za škodu
32) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
33) Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání
34) Práce konaná zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele („home working“)
35) Přístup k nadnárodním informacím
36) Kolektivní smlouvy
37) Kolektivní smlouva vyššího stupně a její extenze
38) Kolektivní spory
39) Právo na stávku, výluka
40) Odborová organizace
 
Otázky k předmětu Pracovní právo k 2. části SZZ, obecná část

Pojem, vymezení, obsah pracovního práva a postavení pracovního práva v právu soukromém
Mezinárodní a unijní prameny pracovního práva
Vymezení závislé práce; nelegální práce a její právní důsledky
Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam
Právní vztahy a skutečnosti v pracovním právu
Právní jednání v pracovněprávních vztazích
Soudobé tendence tvorby a aplikace pracovního práva (liberalizace, koncept flexicurity  aj.)
Autonomie vůle a ochranná funkce pracovního práva
Atypické pracovněprávní vztahy (prekérní, doplňkové, dočasné aj.)
Skončení pracovního poměru
Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v
nepodnikatelské sféře
Práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pojetí odpovědnosti v pracovním právu
Zastupování zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích
Úloha národního i nadnárodního sociálního dialogu v pracovním právu (vliv na utváření právního rámce i



realizaci pracovněprávních vztahů)
Státní služba

 
Otázky k předmětu Pracovní právo k 2. části SZZ, zvláštní část

Vznik základních pracovněprávních vztahů

Změny pracovního poměru (včetně přechodu práva a povinností v pracovněprávních vztazích)
Jednostranné způsoby skončení pracovního poměru a jejich omezení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky
Pracovní doba a doba odpočinku (včetně dovolené)
Zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců
Odměňování v pracovněprávních vztazích
Odpovědnost zaměstnance
Odpovědnost zaměstnavatele
Překážky výkonu práce a jejich následky
Strany kolektivních pracovněprávních vztahů, jejich práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích
Realizace práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání
Kolektivní smlouvy a jejich význam v pracovním právu
Kolektivní spory, včetně realizace práva na stávku
Veřejná kontrola dodržování povinností v pracovněprávních vztazích
Zprostředkování zaměstnání agenturou práce

 
 
Sylabus

Obor pracovního práva lze spolu s oborem práva sociálního zabezpečení podřadit pod širší pojem, jímž je tzv.
sociální právo.   Pracovní právo lze dělit z různých hledisek. Již tradiční je dělení na tzv. individuální pracovní
právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu závislé
práce) a kolektivní pracovní právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zástupci zaměstnanců a
zaměstnavatelem, resp. zástupci zaměstnavatelů).  Historicky první a současně asi nejdůležitější oblastí, která
tvoří pracovní právo, je individuální pracovní právo. Individuální pracovní právo bývá zpravidla chápáno jako
soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby (zaměstnance) užívá za odměnu jiný subjekt -
zaměstnavatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba. Jedná se tedy o vztahy mezi zaměstnavateli a
zaměstnanci. Těžiště úpravy individuálního práva je obsaženo v zákoníku práce.  Druhou oblastí pracovního
práva (která se v řadě případů prolíná s individuálním pracovním právem a doplňuje ho) je kolektivní pracovní
právo. Kolektivní pracovněprávní vztahy zahrnují právní vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy
zaměstnanců (v ČR jsou jimi především odborové organizace) a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími. Součástí
kolektivního pracovního práva je však též soubor norem, které jsou výsledkem smluvněprávních jednání
uvedených subjektů kolektivních právních vztahů (především normativní část kolektivních smluv). Kolektivní
pracovněprávní vztahy jsou právně upraveny jednak přímo v zákoníku práce, který upravuje především jejich
hmotněprávní stránku a jednak v zákoně o kolektivním vyjednávání, který upravuje především procesněprávní
stránku těchto vztahů a současně stanoví subsidiární použití zákoníku práce.  Vedle toho bývá pod předmět
pracovního práva podřazována i právní úprava zaměstnanosti, jíž rozumíme soubor právních norem regulující
vztahy, které vznikají při realizaci práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací a souvisejícím
hmotném zabezpečení podle čl. 26 LZPS. Právní úprava zaměstnanosti, je charakteristická, oproti právní úpravě
shora zmíněných oblastí, primárně veřejnoprávní metodou úpravy, s tím že i právní vztahy, které reguluje, mají
převážně veřejnoprávní charakter. Lze ji tudíž v rámci pojmu sociálního práva vnímat co do podstaty spíše blíže
právu sociálního zabezpečení. Z tohoto důvodu je v rámci výuky předmětu pracovního práva věnována pozornost
pouze vybraným aspektům z oblasti zaměstnanosti, které mají úzkou vazbu primárně na předmět právní úpravy
individuálního pracovního práva (zejména agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání osob se
zdravotním postižením atp.).  Pracovní právo historicky vzniklo zejména z důvodu potřeby chránit slabší stranu
pracovního vztahu, tj. zaměstnance. I v současné době je možno považovat ochrannou funkci za nejdůležitější a
převažující funkci pracovního práva. Na druhou stranu nelze tuto funkci rozhodně považovat za jedinou. Vedle
ochranné funkce hraje nezanedbatelnou i organizační funkce pracovního práva. Pracovní právo vytváří rámec a
podmínky, za nichž se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce, odměny za práci a stanoví pravidla pro
fungování trhu práce. Poskytuje rovněž zaměstnavatelům nástroje pro řízení podniku a jednotlivých zaměstnanců
a jejich kolektivů. Dále vytváří podmínky i pro účast zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků. 
 
 
Obsahové a personální rozvržení přednášek z pracovního práva
Zimní semestr – školní rok 2018/2019
Přednášky se konají ve středu, v místnosti č. 300 od 12:00 hod.
Začátek přednášek v týdnu od 1.10.2018



 
            1) 3 .10.2018     Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (doc. Hůrka)

            2) 10.10.2018      Odpovědnost zaměstnavatele za škodu  ( prof. Bělina)

 
3) 17.10.2018      Odpovědnost zaměstnance za škodu  (dr. Drápal)
 
4) 24.10.2018      Rovné zacházení se zaměstnanci  a zákaz ddiskriminace (prof. Štangová)
 
 5) 31.10.2018      Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance  (prof. Štangová)    
 
6) 7.11.2018        Výkon závislé práce ve služebních vztazích  (dr. Morávek)
                              
7) 14.11.2018      Koncepce kolektivního pracovního práva a jeho prameny  (prof. Pichrt)                                        
                                                      
                                                                                                                                                                                       
   
8) 21.11.2018      Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, řešení kolektivních pracovních sporů (prof.
Pichrt)                                                         

 
            9) 28.11.2018      Informování a projednání v pracovněprávních vztazích;  zástupci zaměstnanců a
evropská rada zaměstnanců (prof. Pichrt)                                    
 

           10) 5.12.2018      Agenturní zaměstnávání a činnost agentur práce při zprostředkování zaměstnání; ochrana
dětské práce (prof. Pichrt)
 
           11) 12.12.2018    Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí;vysílání zaměstnanců (doc. Štefko)
                                                
           12) 19.12.2018    Kontrolní činnost   (doc. Štefko)
 
            13)  9.1.2019      Aktuální otázky pracovního práva z pohledu legislativy (doc. Hůrka)           
                
                                                                                                                              
                                               
                                
                
 
 
 
 
 
 
Obsahové rozvržení seminářů z pracovního práva 
zimní semestr – 2018/2019
začátek seminární výuky v týdnu od 8.10.2018
 
                                                           
 

Překážky v práci
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Doplňkové pracovněprávní vztahy
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu                   
Odpovědnost zaměstnance za škodu                                   
Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance
Řešení individuálních pracovních sporů
Koncepce kolektivního pracovního práva a jeho prameny
Kolektivní smlouvy, řešení kolektivních pracovních sporů
Zástupci zaměstnanců a jejich úlohy; právo na informace a projednání 
Agenturní zaměstnávání, zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, ochrana dětské práce

 
Poznámka: 



Vyučující mohou individuálně upravovat program seminářů, které vedou.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.
Studijní opory

Studijní literatura:  Bělina, M., Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání,
Praha: C. H. Beck, 2017 Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 4. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer,
2014 Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015  Právní předpisy:  Zák. č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 120/1990
Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších
předpisů, Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p. Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .., ve zn. p. p. Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, ve zn. p. p. Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se
stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o
nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí .., ve zn. p. p. Zák. č. 118/2000 Sb. o
ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací (antidiskriminační zák.), ve zn. p. p. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



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 HP0681
Název v jazyce výuky Teorie práva I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Theory of Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Teorie práva I. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se
základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací
článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů
práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná
seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých,
povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních
profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Požadavky ke zkoušce

Studentům je v seminářích udělován zápočet, jenž je jednou z podmínek - vedle vykonání zápočtu z Teorie práva
II - pro přistoupení ke zkoušce z Teorie práva II.
Sylabus

1. Pojem práva, právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené; sociologický  přístup k
právu; právo a právní vědomí; právo a právní věda
2. Právní normy - pojem, obecné a specifické rysy právních norem, jejich struktura
3. Právní normy - působnost, klasifikace        
4. Právní normy a právní principy (pojem právního principu, význam právních principů v recentním právu, jejich
klasifikace, vztah k právním normám)
5. Prameny práva - pojem, klasifikace
6. Prameny práva (právní řád) České republiky    
7. Tvorba práva v České republice
8. Typy právní kultury (kontinentální, angloamerický, islámský) 
9. Systém práva; jednota a diferenciace na právní odvětví. Právo soukromé a právo veřejné, právo hmotné a 
právo procesní
10. Vztah práva národního a mezinárodního; právo Evropské unie                              
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 80 %.
Studijní opory

Povinná literatura:
Gerloch, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 



 
Doporučená literatura:

 

Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.

Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013.

Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004.

Gerloch, A., Beran, K. a kol.. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014.

Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P. Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha:
ASPI, 2008.

Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
Gerloch, A., Žák Krzyžanková, K. (eds.). Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn
práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002.

Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008.

Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha: Leges 2012.

Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci při
aplikaci práva, Praha: Auditorium. 2010.



Večeřa, M., Gerloch, A., Beran, K., Rudenko, S. Všeobecná teória práva. Plzeň: Čeněk. 2017.

Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva, Praha: Auditorium 2013.

Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 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 HP0682
Název v jazyce výuky Teorie práva II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Theory of Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet + zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Teorie práva I (HP0681)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Teorie práva II. si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, základními právními vztahy a instituty a se
základy právní argumentace a právního myšlení. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací
článek mezi různými právními obory a odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů
práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná
seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých,
povětšinou právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních
profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (postupy lege artis).
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen ústní zkouškou.  Této zkoušky se může student zúčastnit, pokud mu byl udělen zápočet z
Teorie práva I. (v zimním semestru) a Teorie práva II (v letním semestru). Seznam zkouškových otázek je
přiložen jako samostatný soubor a je uložen rovněž ve složce dokumenty na internetových stránkách katedry
teorie práva a právních učení.
Sylabus

1. Interpretace  práva - pojem, primární objekt a sekundární objekty interpretace; závaznost a významnost
interpretačních závěrů
2. Metody (metodologické direktivy) výkladu práva;  základy právní argumentace
3. Subjektivní práva a právní povinnosti, právní tituly
4. Subjekty práva. Fyzické a právnické osoby.  Orgány  veřejné moci. Druhy právní způsobilosti
5. Aplikace práva; pojem a stadia procesu aplikace práva      
6. Akty aplikace práva
7. Právní odpovědnost - pojem, klasifikace. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost
8. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti
9. Vztah práva a státu, právní stát a vláda práva
10. Demokratický právní stát. Základní práva a svobody v recentním právním státě    
11. Státoprávní záruky a základní strukturní modality recentního právního státu. Ústavnost a zákonnost, právní
záruky ústavnosti a zákonnosti 
12. Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo, právní jistota. Problematika vztahu legality a
legitimity
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 80 %.
Studijní opory

Povinná literatura:
Gerloch, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.



Gerloch, A. a kol. Praktikum teorie práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 

 
Doporučená literatura:

 

Beran, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.

Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013.

Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004.

Gerloch, A., Beran, K. a kol.. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2014.

Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P. Beran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha:
ASPI, 2008.

Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
Gerloch, A., Žák Krzyžanková, K. (eds.): Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn
práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002.

Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008.

Ondřejek, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha: Leges 2012.



Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci při
aplikaci práva, Praha: Auditorium. 2010.

Večeřa, M., Gerloch, A., Beran, K., Rudenko, S. Všeobecná teória práva. Plzeň: Čeněk. 2017.

Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva, Praha: Auditorium 2013.

Wintr, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 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 HP0701
Název v jazyce výuky Správní právo I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Administrative Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)

Teorie práva II (HP0682)
Ústavní právo II (HP1172)
Evropské právo I (HP1322)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Obsahem výuky jsou základní instituty správního práva. Je analyzován pojem veřejné správy, jenž je základním
pojmem správního práva. Vysvětlena je organizace veřejné správy a postavení osob majících veřejná práva a
povinnosti. Výuka se rovněž zaměřuje na rozbor systému pramenů správního práva. Je pojednáno o stěžejních
principech, které ovládají  činnost veřejné správy, jako jsou princip zákonnosti, rovnosti, proporcionality a
legitimního očekávání. V rámci těchto výkladů je vysvětlena problematika neurčitých právních pojmů a správního
uvážení. Dále je ve výuce věnována pozornost základům evropského správního práva. Studenti se seznámí s
aktuální judikaturou českých i evropských soudů.

Požadavky ke zkoušce

Předmět Správní právo I je zakončen zápočtem. 
Podmínkou udělení zápočtu je
1.      Účast na seminářích
Tolerovány jsou dvě absence na semináři.
2.       Aktivní účast na semináři
Vedoucí semináře zadá studentům v průběhu semestru alespoň jeden úkol (vypracování seminární práce,
zpracování referátu, případně jiné srovnatelné úkoly), podmínkou je uspokojivé zvládnutí tohoto úkolu. Pokud
student nezvládne zadaný úkol nebo nesplní povinnou minimální účast na semináři, nemá již možnost v daném
semestru zápočet získat. Celokatederní testy jsou organizovány výhradně pro studenty s individuálním studijním
plánem.
 
Studenti s individuálním studijním plánem mohou zápočet získat po uspokojivém zvládnutí celokatederního testu.
 
Organizace celokatederního testu
-          1 termín ve zkouškovém období v zimním semestru (leden - únor) pro získání zápočtu SP I.
-          1 termín ve zkouškovém období v letním semestru (květen) pro získání zápočtu SP II.
 
Pro zvládnutí celokatederního testu se vyžadují znalosti v objemu materie, odpřednášené v daném semestru na
přednáškách. Povinnou studijní literaturou, předepsanou pro přípravu na celokatederní zápočet je učebnice
Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání, Praha : C. H. Beck, 2016, a dále skripta Pomahač, R.,
Pítrová, L. Správní právo I. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, a to v rozsahu odpřednášené
materie.
Celokatederní test je koncipován jako test typu "multiple choice" (tj. správná může být jedna, vícero, nebo žádná
odpověď), je složen z 10 otázek, přičemž k udělení zápočtu se vyžaduje správné zodpovězení minimálně 6-ti
otázek.
 
 
 



Sylabus

Veřejná správa a správní právo
Správní status jednotlivce
Subjekty a vykonavatelé veřejné správy
Prameny správního práva
Zákonnost ve veřejné správě
Rovnost, proporcionalita a legitimní očekávání
Odpovědnost ve veřejné správě
Veřejná správa a správní právo za hranicemi státu
Základy organizace české veřejné správy
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce čini 50%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

HENDRYCH, D. a kolSprávní právo. Obecná část19. vydáníPraha: C.H.Beck20161
POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, LSprávní právo I1Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta20161
Pomahač, R. a kolSprávní právo - Casebook1Praha: Wolters Kluwer20182



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 HP0702
Název v jazyce výuky Správní právo II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Administrative Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo I (HP0701)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Obsahem výuky Správního práva II je především problematika forem činnosti veřejné správy a také právní úprava
postupů při výkonu veřejné správy. Nejprve je pozornost věnována samotnému členění forem činnosti veřejné
správy a jeho jednotlivým kritériím. Poté následují výklady k jednotlivým druhům správních úkonů, tedy ke
správním předpisům, správním opatřením, správním aktům, veřejnoprávním smlouvám a neregulativním úkonům
veřejné správy. Tyto výklady zahrnují hmotněprávní i procesněprávní aspekty realizace těchto úkonů. Samostatně
je pojednáno o problematice správního řízení, kdy jsou probrány subjekty správního řízení, řízení v prvním stupni,
řízení o řádných opravných prostředcích, řízení o mimořádných a dozorčích prostředcích a exekuční řízení.
Součástí Správního práva II je též institut veřejného užívání a v neposlední řadě pak problematika personálního
substrátu veřejné správy, pozornost je věnována zejména právní úpravě systému státní služby. V rámci přednášek
i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských
soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Požadavky ke zkoušce

Předmět Správní právo II je zakončen zápočtem. 
 
Podmínkou udělení zápočtu je
1.      Účast na seminářích
Tolerovány jsou dvě absence na semináři.
2.       Aktivní účast na semináři
Vedoucí semináře zadá studentům v průběhu semestru alespoň jeden úkol (vypracování seminární práce,
zpracování referátu, případně jiné srovnatelné úkoly), podmínkou je uspokojivé zvládnutí tohoto úkolu. Pokud
student nezvládne zadaný úkol nebo nesplní povinnou minimální účast na semináři, nemá již možnost v daném
semestru zápočet získat. Celokatederní testy jsou organizovány výhradně pro studenty s individuálním studijním
plánem.
 
Studenti s individuálním studijním plánem mohou zápočet získat po uspokojivém zvládnutí celokatederního testu.
 
Organizace celokatederního testu
-          1 termín ve zkouškovém období v zimním semestru (leden - únor) pro získání zápočtu SP I.
-          1 termín ve zkouškovém období v letním semestru (květen) pro získání zápočtu SP II.
 
Pro zvládnutí celokatederního testu se vyžadují znalosti v objemu materie, odpřednášené v daném semestru na
přednáškách. Povinnou studijní literaturou, předepsanou pro přípravu na celokatederní zápočet je učebnice
Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání, Praha : C. H. Beck, 2016, a dále skripta Pomahač, R.,
Pítrová, L. Správní právo I. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, a to v rozsahu odpřednášené
materie.
Celokatederní test je koncipován jako test typu "multiple choice" (tj. správná může být jedna, vícero, nebo žádná
odpověď), je složen z 10 otázek, přičemž k udělení zápočtu se vyžaduje správné zodpovězení minimálně 6-ti
otázek.
Sylabus

 
Státní služba 
 
Formy správní činnosti I. - úvod, klasifikace
 



Formy správní činnosti II. - správní předpisy
 
Formy správní činnosti III. - správní opatření, správní rozhodnutí
 
Formy správní činnosti IV. - veřejnoprávní smlouvy
 
Formy správní činnosti V. - zásahy, osvědčení a podobné úkony
  
Správní řád, správní řízení
 
Subjekty správního řízení
 
Správní řízení v I. stupni
 
Řádné opravné prostředky ve správní řízení
  
Mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky ve správní řízení
 
Správní exekuce
 
Veřejné užívání
 
 
 
 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

HENDRYCH, D. a kolSprávní právo. Obecná část19. vydáníPraha: C.H.Beck20161
Pomahač, R. a kolSprávní právo - Casebook1Praha : Wolters Kluwer20182



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 HP0703
Název v jazyce výuky Správní právo III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Administrative Law III
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo I (HP0701)

Správní právo II (HP0702)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Obsahem výuky Správního práva III jsou některé sekundární instituty správního práva a problematika kontroly
veřejné správy, zejména kontroly soudní. Nejprve je pozornost věnována problematice správního dozoru. Dochází
k vymezení druhů a fází správního dozoru. Posluchači jsou seznámeni s právy a povinnostmi kontrolujících i
kontrolovaných osob při kontrolním zjišťování i při uplatňování opatření k nápravě. Značný prostor je poskytnut
problematice správní odpovědnosti, zejména podmínkám vzniku správní odpovědnosti, společným znakům
správních deliktů i specifikům jednotlivých druhů správních deliktů, a to v hmotněprávních i procesněprávních
souvislostech. Podstatnou část náplně kurzu představuje oblast správního soudnictví se zaměřením na organizaci i
jednotlivé druhy řízení. Výuku uzavírají témata vyvlastnění a náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné právě. V
rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a
judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Požadavky ke zkoušce

Otázky k postupové zkoušce 
Při zkoušce bude losována jedna otázka ze skupiny "A" a jedna otázka ze skupiny "B".
A
1. Veřejná správa a správní právo
2. Prameny správního práva
3. Abstraktní akty, nařízení
4. Opatření obecné povahy, návrh na zrušení opatření obecné povahy
5. Právní předpisy obcí a krajů
6. Faktické zásahy
7. Neregulativní úkony
8. Správní akt, pojem a druhy
9. Náležitosti a vady správních aktů
10. Veřejnoprávní smlouvy
11. Správní dozor
12. Veřejné užívání
13. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy,
správní úřady, správní orgány
14. Působnost a pravomoc správních úřadů
(správních orgánů)
15. Správní uvážení a neurčité právní pojmy
16. Zaměstnanci veřejné správy; státní služba
17. Organizace státní správy
18. Postavení a působnost obcí a krajů
19. Dozor nad výkonem působnosti územních
samosprávných celků
20. Vyvlastnění a omezení majetkových práv
21. Odpovědnost za škodu ve veřejné správě
B
1. Správní řízení, pojem a charakteristika
2. Správní řád – předmět úpravy a rozsah jeho působnosti
3. Správní orgány jako subjekty správního řízení
4. Účastníci správního řízení



5. Zahájení a průběh správního řízení
6. Podání, žádost, podnět, stížnost ve správním řízení
7. Rozhodnutí ve správním řízení
8. Řádné opravné prostředky ve správním řízení
9. Přezkumné řízení a obnova řízení ve správním řízení
10. Správní exekuce
11. Obecné otázky správního trestání; správní delikty
12. Odpovědnost za přestupek
13. Správní tresty a ochranná opatření
14. Řízení o přestupcích
15. Pojem správního soudnictví a jeho vývoj na území České republiky
16. Pravomoc a příslušnost správních soudů, Nejvyšší správní soud
17. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
18. Žaloba proti nečinnosti správního orgánu
19. Žaloba proti zásahu správního orgánu
20. Kompetenční spory
21. Kasační stížnost a obnova řízení ve správním soudnictví
 
 
Sylabus

Vyvlastnění a jiná omezení majetkových práv
Správní dozor 
Správní dozor 
Správní trestání I.
Správní trestání II.
Správní trestání III.
Správní soudnictví I.
Správní soudnictví II.
Správní soudnictví III.
Správní soudnictví IV.
Správní soudnictví V.
Náhrada škody
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

HENDRYCH, D. a kolSprávní právo. Obecná část19. vydáníPraha: C.H.Beck20161
Pomahač, R. a kolSprávní právo - Casebook1Praha : Wolters Kluwer20182



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 HP0761
Název v jazyce výuky Trestní právo I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Criminal Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HP0402)

Teorie práva II (HP0682)
Správní právo I (HP0701)
Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)
České a československé právní dějiny II (HP0892)
Ústavní právo II (HP1172)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich
pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich
spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími
orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při
ukládání a výkonu sankcí.
V rámci předmětu Trestní právo I se vyučuje první oblast obecné části trestního práva hmotného týkající se
problematiky viny. Pozornost je věnována především úvodním výkladům trestního práva hmotného a jeho
základním pojmům a institutům.
Předmět Trestní právo I je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Požadavky ke zkoušce

Předmět Trestní právo I je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Sylabus

 
Obsahem předmětu Trestní právo I je první oblast obecné části trestního práva hmotného, tj. problematika viny,
která tvoří tzv. základ trestní odpovědnosti. Na začátku se výuka věnuje pojmu, funkcím a základním zásadám
trestního práva hmotného, které představují vůdčí právní ideje, na nichž je založena právní úprava podmínek
trestní odpovědnosti a následků s jejich porušením spojených. Zevrubná pozornost je pak věnována pojmu
trestného činu, jeho třídění a pojmu skutkové podstaty trestného činu. Podrobně jsou rozebírány všechny znaky
(skupiny znaků) trestného činu. Pozornost je věnována též základům trestní odpovědnosti právnických osob, a to
jak v rámci výkladu o subjektu (pachateli) trestného činu, tak samostatně. Na uvedené oblasti navazují další
klíčová témata základů trestní odpovědnosti, zejm. vývojová stadia trestného činu, problematika účastenství a
mnohosti (souběhu) trestných činů.
Seminární výuka navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek, přičemž studenti při ní získávají i dílčí
poznatky ze zvláštní části trestního práva hmotného.
Předmět Trestní právo I je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Studium trestního práva hmotného vyžaduje kromě studia předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i
studium platných právních předpisů a judikatury.
 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30 %.



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

Jelínek, J. a kol.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část 6. vydání podle stavu k 1. 10. 20171Praha:
Leges, 20171
Šámal, P. a kolTrestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Obě učebnice pod č. 1 a 2 lze použít
alternativně1Praha: Wolters Kluwer, ČR, 20161
Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kolPříklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání1Praha:
Leges, 20171
Jelínek, J. a kolPraktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. aktual. a rozšířené vydání k
1.12.20161Praha: Leges, 20162
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, MSystém českého trestního práva1Praha: Novatrix, 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 HP0762
Název v jazyce výuky Trestní právo II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Criminal Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo I (HP0761)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich
pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich
spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími
orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při
ukládání a výkonu sankcí.
V rámci předmětu Trestní právo II, který navazuje na předmět Trestní právo I, se vyučuje druhá část obecné části
trestního práva hmotného týkající se sankcionování (tj. problematika trestání a ukládání ochranných opatření),
problematika trestání mladistvých a zvláštní část trestního práva hmotného.
Předmět Trestní právo II je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Požadavky ke zkoušce

Předmět Trestní právo II je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Sylabus

Obsahem předmětu Trestní právo II je druhá základní oblast obecné části trestního práva hmotného, tj.
problematika sankcionování (ukládání trestů a ochranných opatření). V rámci výuky základního kurzu trestního
práva tak po problematice viny následuje problematika „trestu“, v níž je pozornost věnována jak trestání
dospělých pachatelů, tak trestání pachatelů mladistvých. Větší část výuky v tomto předmětu je pak věnována
zvláštní části trestního práva hmotného. V rámci zvláštní části jsou zevrubným způsobem probrána nejdůležitější
témata, tedy jednotlivé hlavy zvláštní části trestního kodexu. Ve výuce jsou rozvíjeny i poznatky z obecné části
trestního práva hmotného, a to na konkrétních případech naplňujících skutkové podstaty jednotlivých trestných
činů. Seminární výuka navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek.
Předmět Trestní právo II je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Studium trestního práva hmotného vyžaduje kromě studia předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i
studium platných právních předpisů a judikatury.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jelínek, J. a kol.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část 6. vydání podle stavu k 1. 10. 20171Praha:
Leges, 20161
Šámal, P. a kolTrestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Obě učebnice pod č. 1 a 2 lze použít
alternativně1Praha: Wolters Kluwer, ČR 20161
Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kolPříklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání1Praha:
Leges, 20171
Jelínek, J. a kolPraktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. aktual. a rozšířené vydání k 1. 12.
20161Praha: Leges, 20162
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, MSystém českého trestního práva1Praha: Novatrix, 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 HP0763
Název v jazyce výuky Trestní právo III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Criminal Law III
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet + zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo I (HP0761)

Trestní právo II (HP0762)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich
pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich
spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími
orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při
ukládání a výkonu sankcí.
V rámci předmětu Trestní právo III se vyučuje trestní právo procesní (formální), které je nerozlučně spjato s
oblastí trestního práva hmotného (materiálního). Předpokladem úspěšného absolvování tohoto předmětu jsou
znalosti nabyté v rámci předmětů Trestní právo I a Trestní právo II, věnující se trestnímu právu hmotnému, neboť
kromě jiného platí, že trestní právo hmotné i trestní právo procesní vycházejí ze stejných kriminálně politických a
ústavních principů. Mají společný cíl, společný pojmoslovný aparát a společné instituty. V předmětu Trestní
právo III je podán ucelený výklad ke všem klíčovým oblastem trestního práva procesního, počínaje základními
zásadami trestního procesu, jejichž respektování je jedním ze základních předpokladů fungování demokratického
právního státu. Pozornost je dále věnována základním pojmům a institutům trestního práva procesního. V rámci
výuky se probírají rovněž všechna stadia trestního řízení.
Předmět Trestní právo III je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Požadavky ke zkoušce

Předmět Trestní právo III je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Po zápočtu následuje ústní postupová zkouška, v rámci níž se prověřují znalosti z trestního práva hmotného
(obecné i zvláštní části) a trestního práva procesního.
 
Otázky k postupové zkoušce z trestního práva
 
Otázky z trestního práva hmotného – obecná část
1.           Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady
2.           Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie
3.           Internacionalizace a europeizace trestního práva
4.           Působnost trestních zákonů
5.           Pojem trestného činu a jeho znaky
6.           Skutková podstata trestného činu
7.           Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající
8.           Objekt trestného činu
9.           Objektivní stránka trestného činu
10.         Pachatel trestného činu
11.         Příčetnost
12.         Trestní odpovědnost právnických osob
13.         Sankcionování právnických osob
14.         Subjektivní stránka trestného činu
15.         Omyl v trestním právu
16.         Okolnosti vylučující protiprávnost
17.         Vývojová stadia trestné činnosti
18.         Trestná součinnost a účastenství
19.         Nepřímý pachatel, spolupachatelství
20.         Souběh trestných činů a recidiva



21.         Zánik trestní odpovědnosti
22.         Pojem a účel trestu, systém trestů
23.         Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení
24.         Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem
25.         Nepodmíněný trest odnětí svobody
26.         Zásady ukládání trestů dospělým
27.         Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu
28.         Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení
29.         Ochranná opatření
30.         Trestní odpovědnost mladistvých
31.         Sankcionování mladistvých
 
 
 
 
Otázky z trestního práva hmotného – zvláštní část
1.           Trestné činy proti životu
2.           Trestné činy proti zdraví
3.           Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví
4.           Trestné činy proti těhotenství ženy
5.           Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody,
svěření dítěte do moci jiného, zavlečení
6.           Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy
7.           Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a
shromažďování, omezování svobody vyznání
8.           Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
9.           Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
10.         Trestné činy proti rodině a dětem
11.         Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra
12.         Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání
13.         Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek
14.         Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací
15.         Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus)
16.         Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti
17.         Trestné činy hospodářské
18.         Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy
19.         Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty
20.         Trestné činy proti životnímu prostředí
21.         Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
22.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné
moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob
23.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství
24.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další
trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci
25.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí
26.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku
27.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství
28.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina
29.         Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a
další formy trestné součinnosti
30.         Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské
31.         Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy
 
 
 
 
Otázky z trestního práva procesního
1.            Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v
trestním řízení
2.            Předmět trestního řízení, předběžné otázky
3.            Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady
4.            Subjekty trestního řízení a strany, soudy
5.            Podezřelý, obviněný, obhájce
6.            Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení
7.            Státní zastupitelství a policie
8.            Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů
9.            Jednotlivé důkazní prostředky
10.          Zajištění osob a věcí v trestním řízení



11.          Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání
12.          Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení
13.          Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání
14.          Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost
15.          Hlavní líčení
16.          Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých
17.          Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení
18.          Řádné opravné prostředky
19.          Mimořádné opravné prostředky
20.          Vykonávací řízení
21.          Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních
Sylabus

Obsahem předmětu Trestní právo III je trestní právo procesní. Výuka tak navazuje na předměty Trestní právo I a
Trestní právo II, neboť pro úspěšné absolvování předmětu jsou nezbytné znalosti z trestního práva hmotného. Na
začátku se výuka věnuje pojmu a předmětu trestního řízení, a dále např. problematice předběžných otázek. V
úvodu je pozornost věnována rovněž právu na spravedlivý proces, které tvoří jeden ze základních pilířů
demokratického právního státu a jeho význam odráží tendenci konstitucionalizace trestního řízení. Zvláštní
význam je proto přikládán i zásadám trestního řízení. Poté se výuka věnuje základním subjektům vystupujícím v
rámci trestního řízení, zejména jejich významu a rolím v trestním procesu, a dále zajišťovacím prostředkům se
zaměřením na institut vazby. Samostatná pozornost je pak věnována problematice dokazování v trestním řízení,
které je zvláštní formou poznání určité objektivní skutečnosti. Poté následují výklady o všech stadiích trestního
řízení. V rámci výuky je pamatováno i na tzv. zvláštní způsoby řízení, které kvůli svému praktickému i
teoretickému významu zaslouží samostatný výklad.
Seminární výuka navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek, přičemž studenti při ní získávají i dílčí
poznatky z uplatňování trestního práva v praxi.
Předmět Trestní právo III je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Po zápočtu následuje ústní postupová zkouška, v rámci níž se prověřují znalosti z trestního práva hmotného
(obecné i zvláštní části) a trestního práva procesního. Studium trestního práva procesního vyžaduje kromě studia
předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i studium platných právních předpisů a judikatury.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jelínek, J. a kol.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část 6. vydání podle stavu k 1. 10. 20171Praha:
Leges, 20171
Šámal, P. a kolTrestní právo hmotné. 8. přepracované vydání1Praha: Wolters Kluwer, ČR 2016Učeb. č. 1 a 2 lze
použít alternativně1
Jelínek, J. a kol.Trestní právo procesní5. aktual. a doplněné vydání podle stavu k 1. 3.20181Praha: Leges, 20181
Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kolTrestní právo procesní. 6. aktualizované vydání1Praha: Wolters Kluwer,
ČR 2015Učeb. č. 3 a 4 lze použít alternativně1
Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kolPříklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání1Praha:
Leges, 20171
Jelínek, J. a kolPraktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. aktual. a rozšířené vydání k 1. 12.
20161Praha: Leges, 20162
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, MSystém českého trestního práva1Praha:  Novatrix, 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 HP0765
Název v jazyce výuky Trestní právo IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Criminal Law IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 0/1
Ukončení a kredity Klauzurní práce Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo III (HP0763)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich
pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich
spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími
orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při
ukládání a výkonu sankcí.
V rámci předmětu Trestní právo IV, který navazuje na předmět Trestní právo III (zakončený zkouškou z trestního
práva), studenti rozvíjejí a prohlubují své znalosti nabyté v předešlých předmětech základního kurzu trestního
práva. Jsou připravování zejména na napsání klauzurní práce, a to jak z hlediska formálního, tak z hlediska
obsahového. Dále jsou posluchači seznamováni s aktuálními změnami české trestní legislativy.
Předmět Trestní právo IV je ukončen písemnou klauzurní prací. K jejímu úspěšnému napsání je třeba dosáhnout
minimální hranice 8 bodů ze 14 možných, přičemž klauzurní práce se hodnotí jako celek.
Požadavky ke zkoušce

Předmět Trestní právo IV je ukončen písemnou klauzurní prací. K jejímu úspěšnému napsání je třeba dosáhnout
minimální hranice 8 bodů ze 14 možných, přičemž klauzurní práce se hodnotí jako celek.
Sylabus

Obsahem předmětu Trestní právo IV je příprava na klauzurní práci z trestního práva, která ověřuje schopnost
studentů aplikovat své teoretické znalosti z trestního práva hmotného a procesního na praktickém případu, což
připravuje studenty na praxi jednotlivých právnických profesí. Ve výuce je se studenty procvičována například
správná metodika zpracování klauzurní práce, zadána cvičná klauzurní práce a probráno její vzorové řešení. V
rámci předmětu jsou v programu přednášek i vybraná aktuální témata trestního práva hmotného i trestního práva
procesního nebo problematiky v teorii a praxi složité či sporné. Kromě seznámení s aktuálními změnami české
trestní legislativy, je pozornost také zaměřena na hlubší rozbor vybraných otázek z předešlé výuky.
Předmět Trestní právo IV je ukončen písemnou klauzurní prací. K jejímu úspěšnému napsání je třeba dosáhnout
minimální hranice 8 bodů ze 14 možných, přičemž klauzurní práce se hodnotí jako celek. Studium trestního práva
hmotného vyžaduje kromě studia předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i studium platných
právních předpisů a judikatury.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jelínek, J. a kol.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část6. vydání podle stavu k 1. 10. 20171Praha:
Leges, 20161
Šámal, P. a kol.Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání1Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2016Učeb. č. 1 a 2 lze
použít alternativně1
Jelínek, J. a kol.Trestní právo procesní5. aktual. a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 20181Praha: Leges, 20161
Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kolTrestní právo procesní. 6. aktualizované vydání1Praha: Wolters Kluwer,
ČR 2015Učeb. č. 3 a 4 lze použít alternativně1
Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kolPříklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání1Praha:
Leges, 20171
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), v platném znění31
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), v platném znění31



Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, v platném znění31
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění31
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.31
Zákon č. 218o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, v platném
znění320031
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění31
Zákon č. 45o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),v platném
znění320131
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v platném znění31
Jelínek, J. a kol Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. aktual. a rozšířené vydání k 1. 12.
20161Praha: Leges, 20162
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, MSystém českého trestního práva1Praha:  Novatrix, 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 HP0805
Název v jazyce výuky Správní právo IV.
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Administrative Law IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Klauzurní práce Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo III (HP0703)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Výuka zahrnuje vybrané úseky ze zvláštní části správního práva. Tradičně je pozornost věnována právní úpravě
územního plánování a stavebního řádu, přičemž každý semestr je k této oblasti připojen okruh dalších témat z
jednoho či více rezortů veřejné správy. Důraz je kladen na praktickou práci s právními předpisy, zejména na
schopnost vyhledání relevantních právních norem, na jejich správnou interpretaci a schopnost argumentace při
prosazování právních závěrů. Posluchači jsou vedeni k nalézání řešení konkrétních kauz. Klíčové je vytváření
souvislostí s právními normami řazenými do obecné části správního práva. Prohlouben je výklad týkající se
zásahů do majetkových práv. Pozornost je rovněž věnována problematice vnějších kontrol veřejné správy a právu
na svobodný přístup k informacím. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti
ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního
práva.
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke klauzurní práci a její organizaci
 
 
(1) Číslo místnosti, v níž student KLP koná, je před konáním práce uveřejněno na nástěnce katedry správního
práva a správní vědy.
 
(2) Studenti se dostaví do určené místnosti k provedení prezence v přiměřené době před zahájením KLP (prezence
začíná zpravidla od 12:00 – 12:10, není-li oznámeno jinak).
 
(3) Student je povinen se při prezenci prokázat (výkazem o studiu - indexem nebo průkazem studenta) a podepsat
se na prezenční listinu.
 
(4) Před vstupem do místnosti, v níž se koná KLP, si studenti vypnou jakákoliv komunikační zařízení, včetně
zařízení umožňujících připojení k internetu.
 
(5) Zadání KLP spočívá v popisu určitého případu, jehož součástí mohou být i citace rozhodnutí, podání účastníků
apod. Na popsaný případ navazuje sedm otázek, nejvýše u dvou otázek může být připojena podotázka. Každá
otázka je hodnocena maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 14 bodů. Pro úspěšné vykonání
klauzurní práce je nutné dosáhnout alespoň 8 bodů.
 
(6) Seznam právních předpisů potřebných k řešení zadaného příkladu je stejný pro všechny termíny KLP daného
akademického roku. Seznam právních předpisů je zveřejněn na internetových stránkách katedry.
 
(7) Každý student pracuje samostatně a může používat pouze texty právních předpisů. Právní předpisy s
poznámkami nebo komentáře, popř. další prameny je zakázáno používat. Je zakázáno rovněž půjčovat si právní
předpisy v průběhu KLP od jiných studentů.
 
(8) Odpovědi se zaznamenávají pouze na katedrou označených papírech. Zpracované odpovědi i zadání se při
odchodu z místnosti odevzdávají. Od okamžiku zahájení zpracování KLP se považuje odchod z místnosti za
ukončení KLP. Pokud je odpověď nečitelná, hodnotí se otázka jako nezodpovězená.
 
(9) Při porušení pravidel pro zpracování KLP může být student vyloučen z daného termínu.
 



(10) Výsledky KLP a zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději do čtrnácti dnů od jejího
vykonání prostřednictvím IS. Nahlížení do KLP se koná nejpozději do čtrnácti dnů od vyhlášení výsledků na
sekretariátě katedry. Student může požádat učitele, který jeho KLP opravoval, aby s ním v rámci konzultačních
hodin probral jeho KLP a její hodnocení. Učitel, který práci hodnotil může provést změnu hodnocení KLP. Jiné
změny hodnocení je oprávněn provést pouze vedoucí katedry.
 
Upozornění:  Předpokladem pro konání KLP je splnění ústní zkoušky - postupové zkoušky z předmětu Správní
právo III.
 
Sylabus

Právní úprava územního plánování a stavebního řádu I. 
Právní úprava územního plánování a stavebního řádu II.
Právní úprava územního plánování a stavebního řádu III.
Právní úprava urychlení výstavby
 Právní úprava vyvlastnovacího řízení a soudního přezkumu vyvlastnění
Právní úprava pozemních komunikací
Právní úprava provozu na pozemních komunikacích I.
Právní úprava provozu na pozemních komunikacích II.
Vybrané otázky správního řízení 
Vybrané otázky správního řízení a správního soudnictví
Vnější kontroly veřejné správy
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30%.
Studijní opory

   Právní předpisy:
 
-          Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
-          Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.
-          Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb.,
č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s. )
-          zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o
vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
-          zákonč. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( zákon o
silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů
-          zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
 
  
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Hendrych, D. a kolSprávní právo. Obecná část. 9. vydání1Praha : C.H.Beck20161



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 HP0851
Název v jazyce výuky Mezinárodní právo veřejné I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Public International Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Ústavní právo I (HP1171)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurs mezinárodního práva veřejného je dvousemestrální. Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen
všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění
dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz
na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
V prvním semestru výuky se studenti seznámí se základními pojmy. Větší pozornost je kromě jiného věnována
definici mezinárodního práva veřejného, subjektům, pramenům (probírány jsou zejména mezinárodní smlouvy a
mezinárodní obyčeje), druhům pravidel mezinárodního práva či kodifikaci mezinárodního práva. Pozornost je
věnována i problematice vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu, tj. otázce recepce
mezinárodního práva do práva vnitrostátního. Posluchači jsou rovněž seznámeni s úpravou odpovědnosti a řešení
sporů v mezinárodním právu, další témata jsou zaměřena kupříkladu na postavení státu. Studenti jsou rovněž
seznámeni s rostoucí úlohou mezinárodního práva při úpravě postavení obyvatelstva a jednotlivců, zejména s
významem mezinárodněprávní ochrany lidských práv, a to v univerzálním i evropském měřítku (zde zejména
úprava v rámci Rady Evropy). 
Ve druhém semestru navazuje výuka na teoretické ukotvení mezinárodního práva v prvním semestru a pozornost
je věnována otázkám zvláštním, zejména režimu státního území, kosmu, moře, právu mezinárodních organizací,
zejm. OSN, humanitárnímu právu či právo mezinárodní bezpečnosti.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.
Po absolvování obou semestrů je student podrobně seznámen s problematikou mezinárodního práva, dokáže
chápat vnitrostátní právo České republiky v širším kontextu a interpretovat dění kolem sebe. 
Materie probíraná na přednáškách a seminářích je také rozebírána v řadě volitelných předmětů.  
Cíl předmětu

Cílem výuky je seznámit posluchače se všemi základními instituty a odvětvími mezinárodního práva veřejného.
Metody výuky

Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k
procvičení znalostí získaných na přednáškách. 
Požadavky ke zkoušce

Předmět Mezinárodní právo veřejné I je zakončen zápočtem. 
 
Podmínky pro získání zápočtu z MPV
    o   účast na nejméně 70 % seminářů,
    o   účast musí být aktivní, možná je i prezentace seminární práce, anebo případu (záleží na vedoucím semináře),
    o   splnění dalších úkolů určených vedoucím semináře.
Zápočet uděluje vyučující daného semináře. 
Pokud student/ka nezíská zápočet v příslušném semináři, může se účastnit celokatederního testu, na jehož termín
bude možno se zapsat na konci semestru přes IS. Termíny jsou vždy dva ve zkouškovém období zimního
semestru a jeden v semestru letním.
 



Sylabus

Úvod  do předmětu Mezinárodní právo veřejné, Pojem a zvláštnosti MP
Definice MP, název, předmět, funkce, mezinárodní společenství, zvláštnosti MP ve srovnání s vnitrostátním
právem.
 
Prameny a normy MP I                                                                                                     
Mezinárodní smlouva, obyčej, jejich vzájemný vztah, obecné zásady právní, jednostranné právní akty států a
mezinárodních organizací, soudní rozhodnutí, názory nauky.
 
Prameny a normy MP  II                                                                                          
Právo mezinárodních smluv                                                  
 
Prameny a normy MP III                                                                                                     
Vztah MP k vnitrostátnímu právu (monistická a dualistická koncepce, praxe států, zejména ČR).
 
Prameny a normy MP IV.                                                                                    
Zásady a normy, kogentní a dispozitivní pravidla, univerzální, partikulární a lokální pravidla, materiální a
procesní pravidla, pravidla časově neomezená a omezená, pravidla vyšlá z užívání, tvrdá (hard law ) a měkká (soft
law) pravidla
 
Subjekty                                            
Subjekty MP a jejich odlišnosti. MP subjektivita.
 
Právní postavení států                                                                                                   
Suverénní a závislé státy (území), státy jednotné a složené, uznání státu, uznání vlády, uznání za povstalce, uznání
za bojující stranu, uznání za národ, vznik a zánik státu a jejich právní důsledky (sukcese).
 
Právní postavení států II
Kompetence a imunity státu
 
Postavení obyvatelstva a jednotlivců v MP                                                                            
Státní občanství, cizinecký režim, diplomatická ochrana, extradice, boj s mezinárodní zločinností.
 
Ochrana lidských práv I                                                     
Univerzální systém
 
Ochrana lidských práv II                                                                           
Evropský systém                                                                          
 
Mezinárodní uprchlické právo a ochrana menšin
Univerzální úprava uprchlické práva, definice uprchlíka, princip non-refoulement. Úprava právního postavení
menšin. 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 60 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Čepelka, ŠturmaMezinárodní právo veřejné1C.H.BeckPraha20081
Potočný, OndřejMezinárodní právo veřejné, zvláštní část16.vydání   C. H. Beck, Praha20111
Kol. CASEBOOK - Vybrané případy ke studiu mezinárodního práva. 3. doplněné vydání1PFUKPraha20151
Šturma a kol. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů 1PF UKPraha20092
Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti1AUC Iuridica 3/2005Praha20052
Balaš, ŠturmaKurs mezinárodního ekonomického práva1C.H.BeckPraha19972
ČepelkaPrávo mezinárodních smluv1KarolinumPraha19992
HýbnerováEvropská ochrana lidských práv, základní dokumenty1KarolinumPraha19922
MalenovskýMezinárodní právo veřejné, obecná část14.vydání, DoplněkBrno20042
Potočný, OndřejVybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací12.vydání, KarolinumPraha19982
ŠturmaMezinárodní a evropské kontrolní mechanizmy v oblasti lidských práv12.vydání,C.H.BeckPraha20032
ŠturmaMezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva1KarolinumPraha20012
Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí1AUC Iuridica3-419983
Geistlinger, Konjecic (eds.)Public international law at Central European Universities,
Casebook1KarolinumPraha20013



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 HP0852
Název v jazyce výuky Mezinárodní právo veřejné II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Public International Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Kurs mezinárodního práva veřejného je dvousemestrální. Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen
všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění
dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz
na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
V prvním semestru výuky se studenti seznámí se základními pojmy. Větší pozornost je kromě jiného věnována
definici mezinárodního práva veřejného, subjektům, pramenům (probírány jsou zejména mezinárodní smlouvy a
mezinárodní obyčeje), druhům pravidel mezinárodního práva či kodifikaci mezinárodního práva. Pozornost je
věnována i problematice vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu, tj. otázce recepce
mezinárodního práva do práva vnitrostátního. Posluchači jsou rovněž seznámeni s úpravou odpovědnosti a řešení
sporů v mezinárodním právu, další témata jsou zaměřena kupříkladu na postavení státu. Studenti jsou rovněž
seznámeni s rostoucí úlohou mezinárodního práva při úpravě postavení obyvatelstva a jednotlivců, zejména s
významem mezinárodněprávní ochrany lidských práv, a to v univerzálním i evropském měřítku (zde zejména
úprava v rámci Rady Evropy). 
Ve druhém semestru navazuje výuka na teoretické ukotvení mezinárodního práva v prvním semestru a pozornost
je věnována otázkám zvláštním, zejména režimu státního území, kosmu, moře, právu mezinárodních organizací,
zejm. OSN, humanitárnímu právu či právo mezinárodní bezpečnosti.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.
Po absolvování obou semestrů je student podrobně seznámen s problematikou mezinárodního práva, dokáže
chápat vnitrostátní právo České republiky v širším kontextu a interpretovat dění kolem sebe. 
Materie probíraná na přednáškách a seminářích je také rozebírána v řadě volitelných předmětů.  
Metody výuky

Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k
procvičení znalostí získaných na přednáškách. 
Požadavky ke zkoušce

Předmět Mezinárodní právo veřejné II je zakončen ústní zkouškou.
 
Seznam otázek ke zkoušce z MPV
1.     Pojem mezinárodního práva a jeho zvláštnosti ve srovnání s vnitrostátním právem 
2.     Historie mezinárodního práva a jeho nauky
3.     Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (teoretické koncepce a praktické řešení v ústavách států)
4.     Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva (řešení ve vnitrostátním právu ČR, Ústava ČR)
5.     Subjekty mezinárodního práva (posudek MSD Náhrada škod utrpěných ve službách OSN z roku 1949)
6.     Svrchovaný stát a jeho kompetence - uznání, třídění států
7.     Vznik a zánik státu, sukcese
8.     Prameny mezinárodního práva (rozsudek MSD Diplomatický azyl z roku 1950 a rozsudek MSD
Kontinentální šelf z roku 1969)
9.     Pojem mezinárodní smlouvy, uzavírání mezinárodních smluv (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku
1969)  
10.  Náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy (Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969)  
11.  Neplatnost, suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv (rozsudek MSD Gabčíkovo-Nagymaros
z roku 1997)
12.  Výhrady k mezinárodním smlouvám a výklad mezinárodních smluv (Vídeňská úmluva o smluvním právu z
roku 1969)  



13.  Druhy pravidel mezinárodního práva (kogentní, dispozitivní, aj.)
14.  Mezinárodní odpovědnost států (rozsudek MSD Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku
1980, rozsudek MSD Genocida v Bosně a Hercegovině z roku 2007)
15.  Obsah, formy a stupně odpovědnosti (rozsudek SDMS Chorzówská továrna z roku 1928)
16.  Okolnosti vylučující protiprávnost (Návrh článků o odpovědnosti státu za mezinárodní protiprávní jednání z
roku 2001)
17.  Odpovědnost státu za činnost nezakázanou mezinárodním právem (arbitráž Trail Smelter z roku 1941)  
18.  Retorze a represálie (arbitráž Naulilaa z roku 1928)
19.  Sebeobrana (případ Caroline z roku 1841, rozsudek MSD Některé vojenské a polovojenské činnosti v
Nikaragui a proti ní z roku 1986)
20.  Kolektivní donucovací opatření, zejm. akce Rady bezpečnosti (kapitola VII Charty OSN)
21.  Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů
22.  Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů
23.  Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu
24.  Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy (rezoluce VS OSN 2625 z roku 1970)  
25.  Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva
26.  Mezinárodněprávní úprava občanství fyzických osob (rozsudek MSD Nottebohm z roku 1955)
27.  Mezinárodněprávní úprava státní příslušnosti právnických osob (rozsudek MSD Barcelona Traction z roku
1970)
28.  Diplomatická ochrana (Návrh článků o diplomatické ochraně z roku 2006)
29.  Univerzální systém mezinárodněprávní ochrany lidských práv
30.  Evropský systém ochrany lidských práv (rozsudky ESLP Soering z roku 1989 a D. H. v. ČR z roku 2008)
31.  Ochrana menšin, azyl a uprchlictví
32.  Právní režim státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, pohraniční režimy (arbitráž Las
Palmas z roku 1928)
33.  Mořské právo (rozsudek MSD Korfský průliv z roku 1949)
34.  Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles
35.  Právní režim Arktidy a Antarktidy
36.  Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí
37.  Základní zásady práva ozbrojených konfliktů, pojem mezinárodního a vnitřního ozbrojeného konfliktu
(rozsudek ICTY Tadić z roku 1995)
38.  Ochrana obětí války (ženevské právo)
39.  Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)
40.  Stíhání a trestání zločinů podle mezinárodního práva
41.  Mezinárodní trestní tribunály ad hoc (rozsudek ICTY Tadić z roku 1995, rozsudek ICTR Akayesu z roku
1998)
42.  Mezinárodní trestní soud (Římský statut MTS)
43.  Vnitrostátní orgány pro mezinárodní styky (rozsudek SDMS Východní Grónsko z roku 1933)
44.  Zahraniční orgány pro mezinárodní styky (rozsudek MSD Diplomatický a konzulární personál USA v
Teheránu z roku 1980 a rozsudek MSD LaGrand z roku 2001)
45.  Mezinárodní konference - pojem, funkce, procedura, způsob usnášení
46.  Mezinárodní organizace - pojem, druhy, způsob usnášení
47.  OSN - cíle, zásady, orgány, členství, hlavní orgány (Charta OSN)
48.  Evropské mezinárodní organizace - Rada Evropy, NATO, OBSE, Evropská unie
49.  Mezinárodní ekonomické a finanční organizace - WTO a Brettonwoodský systém
50.  Ochrana mezinárodních investic
Při zkoušce z mezinárodního práva veřejného se vyžaduje znalost dokumentů mezinárodního práva, zejména
Charty OSN (Potočný, Ondřej, Obecné mezinárodní právo v dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo Informační
ústředí OSN), Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 (Potočný, Ondřej, Obecné veřejné právo v
dokumentech, C.H.Beck, 2000 nebo č. 15/1988 Sb) a dalších dokumentů zvláště smluvních, které se vztahují k
otázkám, jež jsou předmětem výuky a zkoušky.
 
Dále upozorňujeme studenty, kteří se připravují na zkoušku z mezinárodního práva veřejného, na nutnost sledovat
aktuální vývoj v souvislosti s mezinárodním právem. Proto doporučujeme pravidelnou docházku na přednášky a
semináře z mezinárodního práva a pravidelné sledování sdělovacích prostředků.
Sylabus

Odpovědnost státu                                                                                                                                                   
Porušení mezinárodněprávního závazku, přičitatelnost, škoda, okolnosti vylučující protiprávnost, poškozený
subjekt, reparace (restituce, kompenzace, satisfakce), odpovědnost za delikt a zločin, odpovědnost za škodlivé
následky činností nezakázaných mezinárodním právem.
 
Donucení                                                                                                                                                                       
                Pojem donucovací opatření, retorze, represálie, sebeobrana, sankce Rady bezpečnosti.
 
Řešení sporů, MSD                                                                                                                                                        
                  
Diplomatické prostředky, mezinárodní arbitráž, mezinárodní soudní řízení, zejména Mezinárodní soudní dvůr v



Haagu
 
Státní orgány pro mezinárodní styky                                                                        
Vnitrostátní orgány, zahraniční orgány, diplomatické právo, konzulární úřady, česká diplomatická praxe.
 
Právo mezinárodní bezpečnosti a základní zásady válečného práva a neutrality za ozbrojeného konfliktu.               
 
Použití síly, kolektivní bezpečnost, rozlišení jus ad bellum a jus in bello. Válečná okupace, zakázané prostředky a
způsoby vedení války, ukončení válečného stavu.
 
Právo ozbrojeného konfliktu a mezinárodní humanitární právo                                 
Ochrana obětí války (ranění, nemocní, váleční zajatci, civilní obyvatelstvo).
 
Mezinárodní prostory                                                                                                                                                    
   
Pobřežní vody, pásmo souvislé, výlučné hospodářské pásmo, kontinentální šelf, mořské průlivy a průplavy, volné
moře, dno a podzemí volného moře (společné dědictví lidstva); právní režim Antarktidy, kosmického prostoru a
nebeských těles, zejména Měsíce.
 
Území státu                                                                                                     Části státního území, nabývání a ztráta
státního území, státní hranice, územní výsost, právní režim vzdušného prostoru, národních vod a mezinárodních
řek. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí.
 
Mezinárodní trestní právo                                                                                                                                            
Zločiny podle MP, mezinárodní trestní tribunály, smlouvy k postihu mezinárodní zločinnosti.
 
Právo mezinárodních konferencí a organizací                                            
Druhy mezinárodních konferencí, jejich svolávání, procedura, způsob usnášení, právní povaha jejich usnesení;
pojem mezinárodních organizací, jejich funkce, struktura, povaha usnesení jejich orgánů, výsady a imunity
mezinárodních organizací a jejich zaměstnanců, vztahy organizací k členským a nečlenským státům a vztahy k
jiným vládním a nevládním organizacím. OSN, univerzální a evropské organizace.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 35 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Čestmír Čepelka, Pavel ŠturmaMezinárodní právo veřejné12C.H.Beck, Praha2008978-80-7179-728-91
Potočný, Ondřej. Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část16. vydáníC.H.Beck, Praha20111
Pavel Šturma a kol.CASEBOOK. Výběr z případů z mezinárodního práva veřejného13.doplněnéUK v Praze
Právnická fakulta, ediční středisko2015978-80-87975-33-61
Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti, AUC Iuridica 3/20051Praha20052
Balaš, ŠturmaMezinárodní ekonomické právo1C.H.BeckPraha2013978-80-7179-069-32
Šturma, Čepelka, BalašPrávo mezinárodních smluv1Aleš ČeněkPlzeň2011978-80-7380-341-42
MalenovskýMezinárodní právo veřejné, obecná část14. vydáníDoplněk. Brno20042
Potočný, OndřejVybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací12. vydáníKarolinum. Praha19982
ŠturmaMezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv13. vydáníC.H.Beck.
Praha2010978-80-7400-318-92
Seidl-HohenveldernMezinárodní právo veřejné1CODEXPraha1999(2.vyd., ASPI Publishing 2001)2
ŠturmaMezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva1KarolinumPraha20012
Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí1AUC Iuridica 3-419983
Geistlinger, Konjecis (eds.)Public International Law at Central European Universities,
Casebook1KarolinumPraha20013



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 HP0891
Název v jazyce výuky České a československé právní dějiny I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Czech and Czechoslovak Legal History I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších
počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je
ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou.
Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Požadavky ke zkoušce

Způsob zakončení předmětu viz přiložený soubor.
Sylabus

Obsahem předmětu je vývoj českého práva, státu i správy od nejstarších počátků v době Přemyslovské až do roku
1945. Těžiště výkladu je v době 19. - 20. století, kde se klade zvláštní důraz na historický vývoj moderních
právních systémů a jejich souvislost se současným platným právem a dále pak na historický vývoj české a
československé státnosti.
Podmínky zakončení předmětu

30%
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Malý, K. a kol.Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání1LegesPraha20101
Adamová, K., Soukup, L.Prameny k dějinám práva v českých zemích, 2. vyd.1Aleš ČeněkPlzeň20102
K. MalýTrestní právo v Čechách v 15. - 16. století1UKPraha19892
Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost1Praha20072
ed. Malý, K., Soukup, L.Vývoj české ústavnosti 1618 - 19181KarolinumPraha20062



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 HP0892
Název v jazyce výuky České a československé právní dějiny II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Czech and Czechoslovak Legal History II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity České a československé právní dějiny I (HP0891)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších
počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je
ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou.
Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Požadavky ke zkoušce

Způsob zakončení předmětu viz přiložený soubor.
Sylabus

Obsahem předmětu je vývoj českého práva, státu i správy od nejstarších počátků v době Přemyslovské až do roku
1945. Těžiště výkladu je v době 19. - 20. století, kde se klade zvláštní důraz na historický vývoj moderních
právních systémů a jejich souvislost se současným platným právem a dále pak na historický vývoj české a
československé státnosti.
Podmínky zakončení předmětu

30%
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Kuklík, J. a kol.Dějiny československého práva 1945 - 19891AuditoriumPraha20111
Malý, K. a kol.Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání1LegesPraha20101
ed. Skřejpková. P.Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918 -
1938)1KarolinumPraha20092
Maršálek, P.Pod ochranou hákového kříže1AuditoriumPraha20122
Vojáček, L., Schelle, K.Slovenské právní dějiny1Aleš ČeněkPraha20142
Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost1Praha20072



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 HP1000
Název v jazyce výuky Občanské právo hmotné a procesní - KLP
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Substantive Civil Law and Civil Procedure - Case-study Test
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 Klauzurní práce Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné IV (HP0277)

Občanské právo procesní III (HP0285)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Klauzurní práce je komplexní formou kontroly studia v předmětech občanské právo hmotné (I až IV) a občanské
právo procesní (I až III). Zkouška prověřuje schopnost užít poznatky získané teoretickým studiem k řešení
praktických případů.
Požadavky ke zkoušce

Požadavky a pokyny pro splnění klauzurní práce a další informace vztahující se k její organizaci
 stanovené podle čl. 18 – čl. 24 Pravidel pro organizaci studia na PF UK:
 (1) Organizace, příprava a průběh KLP se řídí čl. 18 a násl. Pravidel pro organizaci studia na PF UK, těmito
Požadavky a pokyny pro splnění KLP (titulní strana KLP).
(2) Nejpozději v den konání KLP bude zveřejněno rozdělení studentů do jednotlivých místností (prostřednictvím
SIS – modul nástěnka – a prostřednictvím nástěnky katedry občanského práva                u míst. č. 221).
 (3) Student se dostaví do určené místnosti k provedení prezence v přiměřené době před zahájením KLP (prezence
začíná zpravidla od 12:00 – 12:10, není-li oznámeno jinak).
 (4) Student je povinen při prezenci prokázat svoji totožnost a podepsat se na prezenční listinu.
 (5) Před vstupem do místnosti, v níž se koná KLP, je student povinen vypnout jakákoliv komunikační zařízení,
včetně zařízení umožňujících připojení k internetu.
 (6) KLP se skládá ze tří příkladů. Ke každému příkladu se vztahují tři otázky. Každá otázka je hodnocena
maximálně dvěma body, celkem lze tedy dosáhnout nejvíce 18 bodů. Pro úspěšné vykonání klauzurní práce je
nutné dosáhnout alespoň 10 bodů.
(7) Zadání spolu se vzorovým řešením katedra zveřejní nejpozději při zpřístupnění výsledků KLP prostřednictvím
SIS (modul nástěnka).
 (8) Výsledky KLP budou zpřístupněny prostřednictvím SIS nejpozději do 2 týdnů ode dne jejího konání.
 (9) Katedra oznámí studentům termín, kdy mohou do KLP nahlédnout. Termín nahlížení bude stanoven tak, aby
se konal nejpozději do 14 dnů od zpřístupnění výsledků. Po uplynutí termínu 14 dnů od zpřístupnění výsledků je
klasifikace uzavřena.
 (9) Závazné pokyny pro vypracování (včetně předepsaných právních předpisů) jsou uvedeny na titulní straně
KLP, rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách v dokumentech katedry.
 (10) Nedostaví-li se student na termín KLP, na který je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován
a termín KLP propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje
vedoucí katedry.
 (11) Tyto požadavky jsou účinné od akademického roku 2017/2018.
 

Předpokladem pro konání KLP je splnění ústních zkoušek z daného předmětu, tj. student musí mít splněny
postupové zkoušky OPH II, OPH IV i OPP III.

 



Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30%.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
02. ZUKLÍNOVÁ, M ., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý:
Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
03. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2015
04. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací.
Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.
05. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.
 06. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
07. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
08. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
09. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
10. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Literatura doporučená:
01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. - V. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2014
02. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část.  5. vydání.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009
        03. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. 5.
vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009       
        04. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014
        05. PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.:
Proměny soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)



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 HP1151
Název v jazyce výuky Právo sociálního zabezpečení I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Social Security Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo I (HP0701)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právo sociálního zabezpečení patří k povinným předmětům vyučovaným  na PFUK ve 4. a 5.ročníku. Studium je
dvousemestrální a jednou z podmínek je úspěšné absolvování předmětů Pracovní právo I a Pracovní právo II.
Právo sociálního zabezpečení tvoří soubor  právních norem upravujících hmotné zabezpečení a služby, které stát
(případně obec, kraj) zajišťuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být
výdělečně činní nebo jejich příjem nestačí na pokrytí zvýšených výdajů se sociální událostí spojených.
Účelem práva sociálního zabezpečení je poskytování sociální ochrany zahrnující všechna opatření, která mají
zabraňovat vzniku nepříznivých sociálních situací nebo alespoň zmírňovat jejich dopad na občany a jejich rodiny.
Systém práva sociálního zabezpečení se člení do tří subsystémů, a to na:
•sociální pojištění (zahrnující zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění)
•sociální zaopatření (představované státní sociální podporou)
•sociální pomoc (zahrnující pomoc v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a sociální služby)

Požadavky ke zkoušce

Povinná: 1. Koldinská, K., Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 7.. Praha: C. H. Beck. 2018. 
Doporučená: 1. Koldinská, K., Scheu, H., Štefko, M. Sociální integrace cizinců, Auditorium, Praha 2016
2. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer, Praha 2017
3. Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.   Právní předpisy:   Zdravotní pojištění, zdravotní
služby - zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v
platném znění  - zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění 
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v
platném znění  - zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění  -
zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění  - zákon č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, v platném znění  - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
Nemocenské a důchodové pojištění: - zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění - zákon
č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění - zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, v platném znění  - zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění
- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění
- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění
Státní sociální podpora: - zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění  Sociální pomoc a
sociální služby: - zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění 
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění - zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
v platném znění - zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění - nař. vlády
č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, v platném znění
Sylabus

Cílem výuky předmětů Právo sociálního zabezpečení I a Právo sociálního zabezpečení II je seznámení studentů s
právní úpravou sociálního zabezpečení, jejím vývojem, se systémem práva sociálního zabezpečení, jeho prameny,
financováním a organizací a řízením v jednotlivých subsystémech. V rámci studia budou studentům objasněny
také mezinárodněprávní aspekty dané problematiky a legislativa EU včetně koordinace systémů sociálního
zabezpečení.
Výuka Práva sociálního zabezpečení I a Ii probíhá formou přednášek a je doplňována semináři, jejichž témata
jsou volena tak, aby si studenti upevnili   znalosti získané na přednáškách formou diskuse a řešením praktických
příkladů.



 V rámci předmětu by měla být věnována pozornost zejména následujícím oblastem: 

Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení

     2.  Právní skutečnosti a právní vztahy v  sociálním zabezpečení 
     3.   Organizace a financování sociálního zabezpečení
      4.  Veřejné zdravotní pojištění
       5.  Práva pacientů a zdravotní služby
      6. Nemocenské pojištění – dávky v nemoci a při ošetřování
      7.  Nemocenské pojištění – dávky v mateřství a rodičovství
      8. Důchodové systémy, důchodová reforma
      9.   Starobní důchod                                                                                                                                                 
                                              
     10.  Invalidní důchod, důchody pozůstalých
     11. Státní sociální podpora – dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
     12. Ostatní dávky státní sociální podpory                                                                                    
      13. Sociální pomoc,  pomoc v hmotné nouzi
      14. Sociální služby, dávky pro osoby se zdravotním postižením
      15. Aktivní politika zaměstnanosti
      16. Pasivní politika zaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti
      17. Postavení OSVČ v právu sociálního zabezpečení
      18. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení
      19. Organizace a řízení v sociálním zabezpečení
      20. Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv
      21. Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii
      22.Sociální zabezpečení občanů států mimo EU
      23. Aktuální změny v právu sociálního zabezpečení
Aktuální seznam vyučujících:
doc. JUDr. Kristína Koldinská, Ph.D., JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.,  prof. JUDr. Jan
Pichrt, Ph.D., doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., doc. JUDr. .Martin Štefko, Ph.D.,, doc. JUDr. Margerita
Vysokajová, Ph.D.
 
PŘEDNÁŠKY Z PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
 
Letní semestr ak. r. 2018/2019 
 (středa 14-16h v č.120)
 
 
20.2. Úloha, základní zásady, vývoj a systém práva sociálního zabezpečení (prof.Štangová)
27.2. Právní skutečnosti a právní vztahy v  sociálním zabezpečení  (doc.Hůrka)    
  6.3. Organizace a financování sociálního zabezpečení (doc.Koldinská)
13.3. Veřejné zdravotní pojištění (doc.Koldinská)
20.3. Práva pacientů  a zdravotní služby (doc.Koldinská)
27.3. Nemocenské pojištění – dávky v nemoci a při ošetřování (doc.Vysokajová)
  3.4. Nemocenské pojištění – dávky v mateřství a rodičovství (doc.Vysokajová)
 10.4. Důchodové systémy, důchodová reforma (doc.Koldinská)
 17.4. Starobní důchod   (dr.Lang) 
24.4. Invalidní důchod, důchody pozůstalých (dr.Lang)
15.5. Státní sociální podpora – pojem a dávkový systém (prof.Štangová)
                                                                                                                                                                              
                       
 
SEMINÁŘE  Z  PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
 
Letní  semestr ak.r. 2018/2019 
 
 
 

Právo sociálního zabezpečení - jeho úloha, systém a základní zásady

 

Právní skutečnosti a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení

 

Organizace a financování sociálního zabezpečení



 

Veřejné zdravotní pojištění a zdravotní služby

 

Nemocenské pojištění

 

Důchodové pojištění

 
 
 
Pozn. Obsahové rozvržení seminářů může každý vyučující měnit dle své úvahy a potřeb konkrétní seminární
skupiny.
 
Podmínky zakončení předmětu

 
Písemný zápočtový test studenti absolvují po skončení výuky Práva sociálního zabezpečení I.
Ústní zkoušku skládají po skončení výuky Práva sociálního zabezpečení II.
 
Právo sociálního zabezpečení I.
 
Pravidla pro absolvování zápočtového testu z práva sociálního zabezpečení
 
            Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení stanoví tato pravidla pro absolvování zápočtu z
předmětu Právo sociálního zabezpečení pro studenty PSZ I ve školním roce 2018/19.
Zápočet je podmínkou k absolvování ústní zkoušky. Zápočet lze primárně splnit formou celokatederního
elektronického testu na fakultním intranetu (v systému moodle)[i] v PC učebně PF UK v Praze.
Vedoucí seminářů z PSZ I. po zhodnocení aktivní účasti studenta na seminářích v individuálních případech
oprávněni výjimečně udělit zápočet studentům zapsaným, resp. navštěvujícím jimi vedený seminář; v takovém
případě se zápočty udělí zpravidla na posledním semináři nejpozději však do dne ukončení seminární výuky
předmětu v příslušném semestru.
 
Pravidla celokatederního zápočtového testu:
 
Čas a místo konání:
-          celkem 8 termínů (v měsících květnu, červnu a září). Způsob přihlašování prostřednictvím internetu dle
pokynů výpočetního střediska
-          přihlásit se mohou pouze studenti, kteří absolvovali letní semestr práva sociálního zabezpečení a jsou
zapsaní k výuce v PSZ I
-          v počítačových učebnách fakulty (č. 017 a 408)
 
Řešitelský čas:
-          30 minut
 
Zadání:
-          rozsah bude odpovídat látce, která byla přednesena v letním semestru
-          15 testových otázek – výběr z více možných odpovědí
-          možnost použití předpisů v úplném znění (bez komentářů, výkladu a judikatury) v tištěné formě, které si
studenti mohou přinést na zápočet i v multimediální formě prostřednictvím právních informačních systémů
(zejména ASPI, Beck Online, CODEXIS atp.), které jim budou v době testu na PC zpřístupněny.
 
Hodnocení:
-          výsledky budou „vyvěšeny“ v informačním systému
-          jako úspěšný bude vyhodnocen řešitel testu, který získá alespoň 70 % bodů
 
 
 
 
 
                                                                                                          JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.        
tajemník katedry, v.r.



[i] Podrobné informace o možnosti přihlášení do prostřední moodle jsou zpřístupněny v průběhu semestru v
dokumentech katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 
 
 
 
Právo sociálního zabepzečení II.
 
Obecná část

Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení
Pojem a koncepce sociálního zabezpečení
Hlavní etapy vývoje sociálního zabezpečení
Základní zásady sociálního zabezpečení
Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení
Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení
Činnost Rady Evropy v oblasti sociálního zabezpečení
Mezinárodní organizace práce a její význam v sociálním zabezpečení
Antidiskriminační směrnice EU a jejich vliv na ochranu sociálních práv
Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU
Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení
Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení
Obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení
Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení
Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení
Financování sociálního zabezpečení
Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém
Pojem důchodového pojištění a dávkový systém
Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy
Pojem státní sociální podpory a dávkový systém
Pojem sociální pomoci a dávkový systém
Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení
Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení
Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení
Pojem sociálních služeb
Aktivní politika zaměstnanosti
Pasivní politika zaměstnanosti
Subjekty právních vztahů zaměstnanosti

 
Zvláštní část

Organizace a řízení v pojistných systémech kromě zdravotního pojištění
Organizace a řízení v nepojistných systémech
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Starobní důchod
Invalidní důchod
Pozůstalostní důchody
Doplňkové penzijní spoření
Dávky nemocenského pojištění poskytované v nemoci
Dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství
Zdravotní služby
Práva pacientů
Práva a povinnosti pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění
Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění
Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu
Ostatní dávky státní sociální podpory (poskytované nezávisle na výši příjmu)
Dávky pěstounské péče
Rodičovský příspěvek
Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením
Pomoc v hmotné nouzi
Subjekty poskytující sociální služby
Sociální šetření v nepojistných systémech sociálního zabezpečení
Sociální služby
Příspěvek na péči
Posuzování zdravotního stavu v sociálním zabezpečení
Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci
Zprostředkování zaměstnání



Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

 
Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.

Studijní opory

Povinná:1. Koldinská, K., Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 7.. Praha: C. H. Beck.
2018.Doporučená:1. Koldinská, K., Scheu, H., Štefko, M. Sociální integrace cizinců, Auditorium, Praha 2016
2. Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer, Praha 2017
3. Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.Právní předpisy:Zdravotní pojištění, zdravotní služby-
zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění - zákon ČNR
č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění -
zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění - zákon č.372/2011
Sb., o zdravotních službách, v platném znění - zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v
platném znění - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
Nemocenské a důchodové pojištění:- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění- zákon
č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění - zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, v platném znění - zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění
- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění
- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění
Státní sociální podpora:- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném zněníSociální pomoc a
sociální služby:- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění -
zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v
platném znění- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Koldinská, K.; Tröster P. a kol. Právo sociálního zabezpečení17.Praha: C. H. Beck20181
Koldinská, K.Sociální právo1Praha: C. H. Beck20132
Koldinská, K., Štefko, M.Sociální práva cizinců1Praha: C. H. Beck20132



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 HP1152
Název v jazyce výuky Právo sociálního zabezpečení II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Social Security Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Pracovní právo II (HP0642)

Právo sociálního zabezpečení I (HP1151)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právo sociálního zabezpečení je předmětem všeobecného základu, který studentům poskytuje podrobné 
informace o systému sociálního zabezpečení v České republice, jakož i o mezinárodních aspektech sociálního 
zabezpečení. V rámci výuky předmětu právo sociálního zabezpečení jsou studenti též informováni o právní
úpravě 
zaměstnanosti (primárně z hlediska zajištění pro případ ztráty zaměstnání a realizace práva na zprostředkování 
zaměstnání). Při výuce je položen kromě jiného důraz na právní vztahy v jednotlivých subsystémech sociálního 
zabezpečení, jakož i řízení ve věcech sociálního zabezpečení.
Požadavky ke zkoušce

  Právní předpisy:   Zdravotní pojištění, zdravotní služby - zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a
o změně některých souvisejících zákonů,  - zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, v platném znění  - zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, v platném znění  - zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění, v platném znění  - zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách - zákon č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, v platném znění   Nemocenské a důchodové pojištění: - zákon č.187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění, v platném znění - zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění  -
zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění - zákon č. 427/2011 Sb., o
doplňkovém penzijním spoření, v platném znění - zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, v platném znění  - zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, v platném znění   Státní sociální podpora: - zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, v platném znění  Sociální pomoc a sociální služby: - zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením  - zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění - zákon č.111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění - zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném
znění - nař. vlády č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
 
Otázky k předmětu „Právo sociálního zabezpečení“ (od akademického roku 2017/2018)
 
Toto znění zkouškových otázek primárně váže na zahájení výuky předmětu Právo sociálního zabezpečení I. v
letním semestru akademického roku 2016/2017 a bude tudíž prvně užito při zkouškách z předmětu Právo
sociálního zabezpečení II. ve zkouškovém období zimního semestru akademického roku 2017/2018.  Znění otázek
je dostupné i v dokumentech katedry. 
 
Obecná část
1.     Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení
2.     Pojem a koncepce sociálního zabezpečení
3.     Hlavní etapy vývoje sociálního zabezpečení
4.     Základní zásady sociálního zabezpečení
5.     Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení
6.     Mezinárodní organizace působící v oblasti sociálního zabezpečení a jejich význam v českém SZ
7.     Činnost Rady Evropy v oblasti sociálního zabezpečení
8.     Antidiskriminační směrnice EU a jejich vliv na ochranu sociálních práv
9.     Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU
10.   Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv, judikatura ÚS
11.   Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení



12.   Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení
13.   Obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení
14.   Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení
15.   Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení
16.   Financování sociálního zabezpečení
17.   Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém
18.   Pojem důchodového pojištění a dávkový systém
19.   Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy
20.   Pojem státní sociální podpory a dávkový systém
21.   Pojem sociální pomoci a dávkový systém
22.   Státní politika zaměstnanosti
23.   Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení
24.   Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení
25.   Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení
 
Zvláštní část
1.     Organizace a řízení v pojistných systémech kromě zdravotního pojištění
2.     Organizace a řízení v nepojistných systémech
3.     Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
4.     Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5.     Starobní důchod
6.     Invalidní důchod
7.     Pozůstalostní důchody
8.     Doplňkové penzijní spoření
9.     Dávky nemocenského pojištění poskytované v nemoci
10.   Dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství
11.   Zdravotní služby
12.   Práva pacientů
13.   Práva a povinnosti pojištěnce ve veřejném zdravotním pojištění
14.   Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění
15.   Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu
16.   Ostatní dávky státní sociální podpory (poskytované nezávisle na výši příjmu)
17.   Dávky pěstounské péče
18.   Rodičovský příspěvek
19.   Zprostředkování zaměstnání a dávky v nezaměstnanosti
20.   Aktivní politika zaměstnanosti
21.   Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením
22.   Pomoc v hmotné nouzi
23.   Sociální služby
24.   Příspěvek na péči
25.   Posuzování zdravotního stavu v sociálním zabezpečení
 
 
Otázky k předmětu Právo sociálního zabezpečení k 2. části SZZ - obecná část
 

Předmět, cíle a systém práva sociálního zabezpečení

Prameny práva sociálního zabezpečení

Vznik a vývoj moderních forem sociálního zabezpečení na území dnešní ČR

Základní zásady sociálního zabezpečení

Sociální práva a jejich uplatňování v sociálním zabezpečení

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

Pojem a druhy právních vztahů sociálního zabezpečení



Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení, obsah a objekt právních vztahů sociálního zabezpečení

Právní skutečnosti v právu sociálního zabezpečení

Mezinárodní smlouvy v právu sociálního zabezpečení

Financování sociálního zabezpečení

Důchodová reforma

Vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby sociálního zabezpečení

Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení

Obligatorní a fakultativní dávky sociálního zabezpečení

Aktivní politiky zaměstnanosti
 
Otázky k předmětu Právo sociálního zabezpečení k 2. části SZZ -  zvláštní část
 

Pojem nemocenského pojištění a dávkový systém

Pojem důchodového pojištění a dávkový systém

Pojem veřejného zdravotního pojištění a jeho základní principy

Pojem státní sociální podpory a dávkový systém

Pojem a koncepce sociální pomoci

Organizace a řízení v nemocenském a důchodovém pojištění

Hmotné zabezpečení ve stáří

Poskytování zdravotní péče a reforma zdravotnictví, zdravotní služby

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zabezpečení při ztrátě živitele

Zabezpečení osob se zdravotním postižením

Pomoc rodinám s dětmi v právu sociálního zabezpečení



Systém sociálních služeb

Pomoc v hmotné nouzi

Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

Sylabus

Právo sociálního zabezpečení je dvousemestrální předmět společného základu vyučovaný formou přednášek a
seminářů, zakončený zkouškou. Předmět seznamuje posluchače se sociálním zabezpečením z hlediska
systémového, ale především z hlediska právních vztahů v sociálním zabezpečení. Studenti si při jeho studiu osvojí
solidní znalosti o fungování systému sociálního zabezpečení v České republice. Seznámí se i s legislativou
Evropské unie v této oblasti a mezinárodními aspekty dané problematiky. Těžiště studia spočívá v právních
vztazích fungujících v jednotlivých subsystémech sociálního zabezpečení - zejména v oblasti sociálního pojištění,
státní sociální podpory a sociální péče. Pozornost je věnována i právní úpravě vážící se na ztrátu zaměstnání
(hmotného zajištění pro případ ztráty zaměstnání, realizace práva na zprostředkování zaměstnání a související
aspekty - např. poradenské činnosti atd.). V rámci výuky je pamatováno rovněž na procesněprávní vztahy
sociálního zabezpečení a jejich specifika. Přednášky jsou doplněny semináři, jejichž témata jsou volena tak, aby si
studenti v rámci předmětu upevnili znalosti získané na přednáškách prostřednictvím praktické diskuse a řešení
příkladů z právě probíraných oblastí práva sociálního zabezpečení. Na výuku tohoto předmětu společného základu
navazují další výběrové předměty vyučované katedrou.
 
 
Semináře z práva sociálního zabezpečení
 
1. Státní sociální podpora.
2. Sociální pomoc, pomoc v hmotné nouzi.
3. Sociální služby a dávky pro osoby se zdravotním postižením.
4. Politika zaměstnanosti, dávky a služby zaměstnanosti.
5. Odpovědnost v právu sociálního zabezpečení.
6. Organizace a řízení v sociálním zabezpečení.
7. Sociální zabezpečení migrujících osob.
8. Analýza vybraných judikátů ÚS či NSS.
 
Poznámka: Obsahové rozvržení seminářů může každý vyučující měnit dle své úvahy a potřeb konkrétní seminární
skupiny.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí alespoň 30 %.
Studijní opory
Povinná:
1. Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 6.. Praha: C. H. Beck. 2013.
2. Bělina M. a kol., Pracovní právo, 6. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2014

Doporučená:
1. Koldinská, K.. Sociální právo. Praha: C. H. Beck. 2013.
2. Koldinská, K., Štefko, M.. Sociální práva cizinců. Praha: C. H. Beck. 2013

 
Právní předpisy:

Zdravotní pojištění, zdravotní služby
- zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o  změně  některých souvisejících zákonů,  
- zákon ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně  České republiky, v platném znění 
- zákon ČNR č.280/1992 Sb., o resortních, oborových,  podnikových a dalších zdravotních    pojišťovnách, v
platném znění 
- zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné  zdravotní pojištění, v platném znění  
- zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách
- zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění  

Nemocenské a důchodové pojištění:
- zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
- zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění  



- zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění
- zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění
 - zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění  sociálního zabezpečení, v platném znění  
- zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální  zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v
platném znění  

Státní sociální podpora:
- zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Sociální pomoc a sociální služby:
- zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
- nař. vlády č.409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

- zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
- zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Koldinská,K., Tröster P. a kol.Právo sociálního zabezpečení. 7.1Praha: C.H.Beck20181
Bělina, M., Pichrt.J.Pracovní právo, 7. doplněné a podstatně přepracované vydání1Praha: C.H. Beck20171
Koldinská,K.Sociální právo1Praha: C.H.Beck20132
Koldinská,K., Tomeš,I., Křepelka,F.Sociální právo EU1Praha: Wolters Kluwer20172
Koldinská,K., Štefko,M., Scheu,H.Ch.Sociální integrace cizinců1Praha: Auditorium 20162



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 HP1161
Název v jazyce výuky Státověda
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Theory of State
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět je "vědou o státě". Výklad směřuje k poznání struktury státu, jeho možných způsobů uspořádání, původu
a vývoji jednotlivých institutů stát  a vztah stát-občan charakterizujících.
Sylabus

Státověda jako vědní obor je východiskem pro studium ústavního práva, neboť zkoumá a klasifikuje to, co ústavní
právo popisuje a vytváří &#8211; tedy stát.
Předmětem zkoumání státovědy je v prvé ředě stát jako právní subjekt zvláštního druhu, ale dále také formy jeho
uspořádání, vztah stát-občan a také ideové základy ovlivňující vědu o státě.
Státověda je společensko-vědním oborem čerpajícím z poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie,
sociologie, historie a mnoha dalších. V těchto vztazích je vymezena předmětem svého zájmu, a sice státem.
Cílem výuky není pouze naučení určitých pojmů, ale prostřednictvím jejich osvojení pochopit, jak stát a ústava
fungují a co je limituje.

Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

V. Pavlíček a kol.Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda1Linde Praha19981
AristotelesAthénská ústava, Arista a Baset1200442 - 6956 - 791
G. SorensenStát a mezinárodní vztahy1Portál20054-665-1091
 R.Suchánek, V.Jirásková et al.Ústava České republiky v praxi, 15 let platnosti základního zákona1Leges200911 -
271
P. Mlsna et. al. Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy1Leges201015 - 44 a 174 - 1891
G.SartoriSrovnávací ústavní inženýrství  - část druhá Prezidentské a parlamentní systémy1Slon200191 - 1461
J.Kudrna, M. Antoš, J.Reschová, J.SyllováÚstavní postavení prezidenta a způsob jeho volby1KarolinumIuridica
4/201120129 - 52 a 63 - 721
A. Hamilton, J.Madison, J. JayListy federalistů1Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc1994Listy
č.10,14,41-441
P. HöllanderZáklady všeobecné státovědy -  část. 2. Jednotlivec, společnost a stát1Aleš Čeněk2012153 - 199 - 
2.vydání 109 - 1511
V.Pavlíček a kol.Suverenita a evropská integrace1Právnická fakulta UK19999 - 471
Poradní stanovisko Mezinárodního dvora v Haagu ze dne 22.7.2010 o jednostranném vyhlášení Kosova 1www.icj-
cij.org2
AristotelesPolitika I.1Oikoymenh 19997 - 34 (úvod autor M.Mráz)2
T. HobbesLeviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického1Oikoymenh2009117 - 1762
J. J. RousseauO společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva1Aleš Čeněk200212 - 302
J. LockeDvojí pojednání o vládě1Svoboda1992IX - XIV102 - 1302
Ch. MontesquieuO duchu zákonů1Aleš Čeněk2003189 - 2022
F. ZakariaNeliberální demokracie na vzestupu, Střední Evropa 81/199812
R.DahlO demokracii1Portál200137 - 752
Fr. ŠamalíkÚstava sevřená v protikladech restaurace1Doplněk, Masarykova dělnická akademie200824 - 862
A.Gerloch, J. Kysela a kol.20 let Ústavy České republiky, Ohlédnutí zpět a pohled vpřed1Aleš Čeněk 201323 -
30, 357 - 3642
A. Gerloch a kol.Teorie a praxe tvorby práva12008ASPI 25 - 632
Ústavní postavení prezidenta republiky, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 4/20111Karolinum201275 -100 a



115 -1632
T. Břicháček2Právník6/2010Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité?2
V.Pavlíček, V.Jirásková a kol.Ústava Ruské federace, Transformace ústavních systémů zemí střední a východní
Evropy, 1Právnická fakulta UK2001238 - 2622
Vl. KlokočkaZákladní zákon Spolkové republiy Německo, Ústavy států Evropské unie1Linde Praha2004232 -
2932
(Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod1Protokoly č.11 a 14Protokoly č.1,4,6.7,12 a 13
2
MZV č. 76/2004 Sb.m.Evropská úmluva o státním občanství32004 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 HP1171
Název v jazyce výuky Ústavní právo I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Constitutional Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 5
Garant prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími
normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Sylabus

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a
původu jednotlivých ústavních institutů.
Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích
limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se
ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát &#8211; občan
obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a
rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a
problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy
Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva.
Cílem studia není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a
ústava fungují a co je limituje.

Podmínky zakončení předmětu

 
Informace katedry ústavního práva ke klasifikovanému zápočtu:
 
 
  ÚSTAVNÍ PRÁVO I
KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET
 
Za letní semestr ak. r. 2016/2017 (písemná forma, termíny pro celý ročník /bez ohledu na seminární skupiny/,
studenti se hlásí prostřednictvím IS).
 
Struktura testu:
- 10 testových otázek; zadání vychází z textu Ústavy nebo prováděcího zákona (s   
     alternativami odpovědí a), b), c), d) - jedna odpověď je správná), hodnocení  
     správná odpověď = 1 bod (max. 10 bodů);
- 2 otázky na výklad pojmů a právních institutů (odpověď vypracuje student), hodnocení až 2 body za
vyčerpávající odpověď (0 až 2 body) (max. 4 body);
- 1 otázka procesního charakteru (tvorba nebo aplikace zákona popř. rozhodnutí ústavního orgánu na konkrétním
příkladu), hodnocení až 3 body za vyčerpávající odpověď (0 až 3 body) (max. 3 body)
- 1 otázka na judikaturu Ústavního soudu (argumentace navrhovatele a účastníka řízení, stručné odůvodnění
nálezu apod. – může se vztahovat pouze k institutům, jež jsou předmětem výuky v letním semestru (0 – 3 body)
(max. 3 body)
 
Koše pro testové otázky:                                                                       počet otázek
A.             ústavní vývoj 1918 – 1992                                                                  1
B.              teoretická východiska Ústavy nebo základní pojmy
           (preambule, I. hlava Ústavy)                                                               1
C.           ústavní pořádek ČR a vztah k mezinárodnímu (evropskému) právu  1
D.             volby a referendum (koncepce, proces)                                               2



E.              moc zákonodárná                                                                                 1
F.               legislativní proces                                                                                1
G.             prezident republiky                                                                              1
H.             vláda, ministerstva a jiné správní úřady                                              1
I.                státní zastupitelství nebo veřejný ochránce práv                                 1
 
Zadání bude z materie přednášek, předpisů ústavního pořádku, prováděcích předpisů i
judikatury Ústavního soudu.
Pro každý termín bude vytvořena varianta A a varianta B
 
Čas na vypracování: 40 minut
 
Hodnocení (je možné dosáhnout maximálně 20 bodů):
20 - 18 bodů = výborně; 17 – 15 bodů = velmi dobře; 14 – 12 bodů = dobře; 11 a méně bodů = neprospěl(a); do IS
se vkládají všechny známky (i „4“); třetí „4“ se do IS nevkládá 
 
 
Termíny (čísla místností budou stanoveny dodatečně):
Čt 25. 5. 2017 od 14 hod.
Čt   8. 6. 2017 od 14 hod.
Pá 23. 6. 2017 od 10 hod.
Čt   7. 9. 2017 od 10 hod.
Út 19. 9. 2017 od 10 hod.
 
 
Judikatura ÚS  
-          lhůta pro uplatnění suspenzivního veta prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb.)
-          tzv. velký volební nález (sp. zn. Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb.)
-          k pojmu „ústavní pořádek ČR“ (sp. zn. Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. /VII. část odůvodnění/ 
-          postoupení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou Senátu (sp. zn. Pl. ÚS 5/02, č. 476/2002 Sb.)
-          legislativní přílepky (sp. zn. Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb.)
-          ústavnost Lisabonské smlouvy (sp. zn. Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb.)
-          tzv. kauza Melčák, materiální ohnisko Ústavy (sp. zn. Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb.)
-          legislativní proces ve stavu legislativní nouze (sp. zn. Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb.)
-          rozhodnutí ve věci amnestie prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 4/13)
-          pojetí poslanecké imunity ve vztahu k projevům v komoře (kauza Chaloupka) (sp. zn. I. ÚS 3018/14.
-          rozhodnutí o postupu do skrutinia ve volbách do Evropského parlamentu (sp. zn. Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015
Sb.)
-          ústavnost § 22 odst. 3, zákona o státním občanství (sp. zn. Pl. ÚS 5/16; č. 393/16 Sb.) 
(řazeno podle posloupnosti v čase)
 
 
Schváleno na schůzi katedry 3. 3. 2017
 
Podíl garanta na výuce činí 40 %.
Studijní opory

Literatura k předmětu ústavní právoa) základní:Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl,
Ústavní právo České republiky, Leges, 1. vydání, Praha 2011b) rozšiřující:Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír
Zoubek: Ústavní systém České republiky. Vydavatelstvía nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 5. vydání, Plzeň
2013.Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 1. Český stát a Němci, Karolinum, Praha
2004.Václav Pavlíček: O české státnosti – úvahy a polemiky, 2. O právech, svobodách a demokracii, Karolinum,
Praha 2002.Komentáře Ústavy a Listiny základních práv a svobodVáclav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní
řád České republiky – Komentář, 1. díl – Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998Václav Pavlíček a kolektiv:
Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář, 2. díl – Práva a svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002Dušan
Hendrych, Cyril Svoboda a kol.: Ústava České republiky. Komentář. C. H. Beck, Praha 1997Karel Klíma a kol.:
Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2. vydání, Plzeň 2009Vladimír Sládeček,
Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová: Ústava České republiky. Komentář, C. H. Beck, Praha 2007Lenka Bahýĺová,
Jan Filip, Pavel Molek, Milan Podhrázký, Radovan Suchánek, VojtěchŠimíček, Ladislav Vyhnálek: Ústava ČR,
komentář. Linde, Praha 2010Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil a kol.: Listina
základníchpráv a svobod. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2012c) doporučená:Ján Gronský: Komentované
dokumenty k ústavním dějinám Československa I., 1914 – 1945,II., 1945 – 1960, III., 1960 – 1989, IV., 1989 -
1992 Karolinum, Praha 2005 - 2007.Věra Jirásková, Radovan Suchánek: Ústavní právo v judikatuře Ústavního
soudu – výběrz nálezů a usnesení. Linde, Praha 2007 d) doplňková.Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a
instituty. Ústavní základy ČR., MU anakladatelství Doplněk, 4. vydání, Brno, 2003Josef. Blahož, Karel Klíma,
Josef Skála: Ústavní právo Evropské unie. Vydavatelství anakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003Jan Wintr:
Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského amezinárodního), Eurolex Bohemia,
Praha 2006.Zdeněk Jičínský: Ústava České republiky v politické praxi – výběr článků a parlamentníchvystoupení



z let 1996 – 2006. Linde, Praha 2007.Jindřiška Syllová, Petr Kolář, Jan Kysela, Jiří Georgiev, Štěpán Pecháček:
Parlament ČR,Linde, 2. vydání, Praha 2008Aleš Gerloch, Michal Tomášek: Nové jevy v právu na počátku
21.století. II. Teoretické aústavní impulzy rozvoje práva, Karolinum, Praha 2010Aleš Gerloch, Jan Kysela a kol.:
20 let Ústavy České republiky - Ohlédnutí zpět a pohledvpřed, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň
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 HP1172
Název v jazyce výuky Ústavní právo II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Constitutional Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zápočet + zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Státověda (HP1161)

Ústavní právo I (HP1171)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími
normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Sylabus

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a
původu jednotlivých ústavních institutů.
Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích
limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se
ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan obecně.
Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji,
jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a problematika
volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR
jako primárními prameny práva.
Cílem studia není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a
ústava fungují a co je limituje.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Václav Pavlíček a kolektiv:  Ústavní právo a státověda, II.díl, část 11Linde, Praha 20011
Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, část 2., Linde, Praha 200411
Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České repu základy českého ústavního práva,
Prospektrum, 4. vydání, Praha 20021                       1
Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 1. díl,Ústavní systém, Linde, 2.
vydání, Praha 199811
Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky Komentář, 2. díl , Práva a svobody, Linde, 2.
vydání, Praha 200211
Václav Pavlíček: O české státnosti ,  úvahy a polemiky, 1.Český stát a Němci, Karolinum, Praha 200411
Václav Pavlíček: O české státnosti - úvahy a polemiky, 2. O právech, svobodách a demokracii, Karolinum, Praha
200211
Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I., 1914 ? 1945, II., 1945 , 1960, III.,
1960 ,1989,1Karolinum, Praha 2005 - 20061
Ján Gronský: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa IV., 1989 ? 19921Karolinum, Praha 2001
Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základČR., MU a nakladatelství Doplněk, 4.
vydání, Brno, 200312
Jan Wintr: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex
Bohemia, Praha 2006.12
Josef. Blahož, Karel Klíma, Josef Skála: Ústavní právo Evropské unie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
Dobrá Voda 200312
Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová:Ústava České republiky ? komentář. C. H. Beck, Praha
2007. 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 HP1322
Název v jazyce výuky Evropské právo I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Law I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 1/2
Ukončení a kredity Zápočet Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Ústavní právo I (HP1171)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V rámci předmětu "Evropské právo I" je podán výklad o historii evropské integrace, o vztahu práva EU k právu
vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva. V kurzu klíčovou pasáž
zaujímá právo institucionální, které je jedním ze základních stavebních kamenů práva EU. 
Požadavky ke zkoušce

Předmět "Evropské právo I" je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje vyučující, do jehož seminární skupiny se
student zapsal. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři dle posouzení vyučujícího příslušného
semináře.
Sylabus

1.         Vývoj evropské integrace
2.         Členství v Evropské unii
3.         Vztah evropského práva k právu vnitrostátnímu
4.         Ochrana základních práv a svobod v Evropské unii
5.         Pojem a principy evropského práva
6.         Prameny evropského práva
7.         Výklad a tvorba evropského práva
8.         Orgány Evropské unie (Evropská rada, Rada EU, Komise, Parlament)
9.         Legislativní proces EU
 
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem (viz Požadavky ke zkoušce).
 
Podíl garanta na výuce činí 33 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.Právo Evropské unie12. vyd.Praha : Leges201778-80-7502-184-7496
s.1
SVOBODA, PavelÚvod do evropského práva15. vydPraha : C. H. Beck2013978-80-7400-488-91
TOMÁŠEK, Michal a kolPříklady z evropského práva16. vydPraha : Ediční středisko PF
UK2016978-80-8797-548-0144 s1
a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva a v IS31
Syllová, J.; Pítrová, L. a kolLisabonská smlouva. Komentář11. vydPraha : C. H.
Beck2010978-80-7400-339-41344 s2



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 HP1323
Název v jazyce výuky Evropské právo II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce European Law II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/2
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 6
Garant prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)

Evropské právo I (HP1322)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
V rámci předmětu Evropské právo II se druhý semestr přednášek se soustřeďuje na hmotněprávní matérii a na
unijní soudnictví.  Hmotněprávní matérie je rozdělena na dva okruhy: na okruh právních vztahů založených na
ekonomickém prvku, což jsou hlavně vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie; dále na
pojednání o právních vztazích, založených na občanském prvku, které zahrnují nejen pojmy a instituty jako je
občanství Evropské unie, ale též oblast základních práv a svobod, nebo dynamicky se rozvíjející agendu prostoru
svobody, bezpečnosti a práva. 

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou skládající se z písemné části a ústní části. Podrobnosti viz sekce
"Požadavky ke zkoušce". 
Požadavky ke zkoušce

Předmět "Evropské právo II" je zakončen kombinovanou zouškou skládající se z písemné a ústní části (v
podrobnostech k požadvakům ke zkoušce viz příloha "Pravidla katedry evropského práva k zápačtu a ke zkoušce".
Písemná část
K písemné části zkoušky z předmětu Evropské právo II. bude student připuštěn na základě zápočtu z předmětu
Evropské právo I. a na základě zápisu do semináře z předmětu Evropské právo II. Tyto podmínky se týkají
studentů všech ročníků, v kterých je možné si předmět Evropské právo II. zapisovat. U studentů, kteří studují
podle předchozí akreditace, platí pouze podmínka zápisu do semináře z předmětu Evropské právo II. Podmínka
zápisu do semináře z předmětu Evropské právo II. se nevztahuje na studenty v individuálním studijním
plánu.První termín písemné části zkoušky vykoná student v rámci semináře, do něhož se přihlásí na počátku
letního semestru. Předmětem písemné části zkoušky je fiktivní soudní případ sestavený podle judikatury Soudního
dvora EU předepsané ke studiu, k němuž budou položeny otázky pro účely rozboru (seznam judikatory viz příloha
"Všeobecné informace ke studiu").
Hodnocení písemné části postupové zkoušky z předmětu Evropské právo II. klasifikačním stupněm „výborně“ (1),
„velmi dobře“ (2) nebo „dobře“ (3) znamená možnost pokračovat ve zkoušce položením ústní otázky. O tomto
průběžném výsledku se mohou uchazeči informovat náhledem do seznamů, zveřejněných na nástěnce v
informačním systému. Hodnocení písemné části postupové zkoušky z předmětu Evropské právo II. klasifikačním
stupněm „neprospěl/a“ (4) znamená automatické ukončení celé zkoušky s následkem zápisu klasifikace
„neprospěl/a“ (4) do informačního systému. Kromě řádného termínu písemné části zkoušky z předmětu evropské
právo v rámci semináře vyhlásí katedra evropského práva I. opravný termín v první polovině června a II. opravný
termín v první polovině září. Další podrobnosti viz příloha "Požadavky ke zkoušce".
Ústní část
Ústní část zkoušky proběhne formou odpovědi na jednu otázku, kterou si zkoušený vylosuje ze seznamu otázek.
Seznam otázek viz příloha "Seznam otázek ke zkoušce". 
Sylabus

1.         Evropské soudnictví I
2.         Evropské soudnictví II
3.         Volný pohyb zboží
4.         Volný pohyb služeb
5.         Volný pohyb kapitálu a plateb a harmonizace daní
6.         Hospodářská a měnová unie
7.         Volný pohyb osob a unijní občanství



8.         Evropské soutěžní právo I
9.         Evropské soutěžní právo II
10.       Prostor svobody, bezpečnosti a práva
11.       Vnější vztahy a společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
12.       Společné politiky EU
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou (viz Požadavky ke zkoušce). 
 
Podíl garanta na výuce činí 55 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

TOMÁŠEK, Michal; TÝČ, Vladimír a kolPrávo Evropské unie11. vydPraha : Leges2013978-80-87576-53-3494
s1
SVOBODA, PavelÚvod do evropského práva15. vydPraha : C. H. Beck20131
TOMÁŠEK, Michal a kolPříklady z evropského práva16. vydPraha : Ediční středisko PF
UK2016978-80-8797-548-0144 s1
3a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva1
SYLLOVÁ, J.; PÍTROVÁ, L. a kolLisabonská smlouva. Komentář11. vydPraha : C. H.
Beck2010978-80-7400-339-41344 s2



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 HP3000
Název v jazyce výuky Obchodní právo - KLP
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Business Law - Case-study Test
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 Klauzurní práce Počet kreditů 4
Garant prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0296)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Zadání klauzurní práce obsahuje pět skutkových dějů se zadanými otázkami, na které musí studenti písemně
odpovědět s využitím povolených právních předpisů a prokázat tak schopnost aplikace relevantních právních
norem na obchodněprávní případy.



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 HP0002
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I.  z tematického okruhu teorie práva
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma Seminar I - Theory of 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 doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Teorie práva I (HP0681)

Teorie práva II (HP0682)
Teorie práva - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0203)
Teorie práva - obhajoba diplomové práce (HS1002)

Neslučitelnosti 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Diplomový seminář z teorie práva seznamuje diplomanty s požadavky na vypracování a obhajobu diplomové
práce. Zahrnuje výklad vedoucího semináře v trvání přibližně dvou vyučovacích hodin a následnou diskusi nad
předneseným.
Požadavky ke zkoušce

Není předepsána zkouška.



Sylabus

1. Účel diplomové práce2. Parametry zpracování diplomové prácea) styl zpracováníb) práce s prameny a
literaturouc) formální a technické aspekty3. Odevzdání a obhajoba práce
Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100 %.
Studijní opory

Není předepsána žádná literatura.



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 HP0003
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I.  z tematického okruhu politologie
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Political Science
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 doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Politologie (HP0631)

Teorie práva I (HP0681)
Teorie práva II (HP0682)
Teorie práva - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0203)
Politologie - obhajoba diplomové práce (HS1018)

Neslučitelnosti Diplomový seminář I.  z tematického okruhu teorie práva (HP0002)
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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Diplomový seminář je povinný pro diplomanty katedry politologie a sociologie. Sestává ze tří částí. První je
kolektivní metodologické školení, resp. úvod do akademického psaní, které probíhá pod vedením JUDr. Jany
Ondřejkové, Ph.D.ve dvou termínech během každého semestru. Zájemci nechť kontaktují JUDr. Ondřejkovou
(ondrejko@prf.cuni.cz). Druhou jsou individuální konzultace diplomanta s vedoucím diplomové práce, případně i
dalšími učiteli. Třetí je prezentace tezí diplomové práce, případně už výrazněji rozpracované diplomové práce na
vědeckém semináři katedry. Program vědeckého semináře se stanovuje vždy 4 až 3 týdny před zahájením
semestru. Potenciální zájemci o vystoupení v daném semestru svůj zájem hlásí v uvedené době (tj. 4 až 3 týdny
před zahájením semestru) Mgr. Haně Draslarové na draslarova@prf.cuni.cz. Později vyjevená přání vystoupit
budou vyslyšena pouze ve výjimečných případech. 

Na základě splnění těchto povinností je přiznány kredity. 



Požadavky ke zkoušce

Zápočet bude udělen na základě splnění povinností popsaných v anotaci předmětu.
Sylabus

Diplomový seminář slouží především k seznámení se s metodologií právní vědy, pravidly akademického psaní a
pravidly akademické prezentace. 
Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100 %.
Studijní opory

Tipy na literaturu obdrží student od svého vedoucího práce, případně od dalšího člena katedry, na kterého se
obrátí. Zejména vedoucí katedry je v tomto ohledu zdroj značně fundovaný.



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 HP0004
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu právní dějiny
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Legal History
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 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Dějiny práva a státu evropských zemí a USA (HP0071)

České a československé právní dějiny I (HP0891)
České a československé právní dějiny II (HP0892)
Právní dějiny - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0202)
Právní dějiny - obhajoba diplomové práce (HS1001)

Neslučitelnosti Diplomový seminář I.  z tematického okruhu teorie práva (HP0002)
Diplomový seminář I.  z tematického okruhu politologie (HP0003)
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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu

V předmětu výuka neprobíhá - zápočty udělují vedoucí diplomových prací.



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 HP0005
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo hmotné
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Substantive Civil 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 prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné I (HP0271)

Občanské právo hmotné II (HP0272)
Občanské právo hmotné III (HP0273)
Občanské právo hmotné IV (HP0277)
Občanské právo hmotné a procesní - KLP (HP1000)
Občanské právo hmotné - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0205)
Občanské právo hmotné - obhajoba diplomové práce (HS1004)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Předmět „Diplomový seminář I z tematického okruhu občanské právo hmotné“ je povinně volitelným předmětem,
který je určen studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci na katedře občanského práva se zaměřením na
občanské právo hmotné.
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jaká platí pravidla pro diplomové práce a jakým způsobem mají
diplomovou práci psát. 



Požadavky ke zkoušce

 Absolvování úvodních konzultací se školitelem diplomové práce.
 
Požadavky k uznání předmětu z předchozho studia: 
Obsahem předmětů Diplomových seminářů jsou především pravidla pro diplomové práce, které v posledních
letech nedoznaly natolik podstatných změn, aby bylo nutné studenty přezkušovat formou rozdílových zkoušek. Z
tohoto důvodu není třeba uznání studijní povinnosti z tohoto předmětu podmiňovat určitým datem. Předmět lze
uznávat v rámci lhůty dané studijním zkušebním řádem.
Požadavky k zápisu

Pokyny pro diplomové semináře, odevzdávání diplomových prací a konání I. a II. části státních závěrečných
zkoušek
Pokyny pro studenty, kteří mají zadánu diplomovou práci na katedře občanského práva (dále jen „katedra“), na
ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (dále jen „ústav“) či na centru zdravotnického
práva (dále jen „centrum“):
I. 
Diplomový seminář
 1. Student, který má zadánu diplomovou práci z oboru občanského práva hmotného, z autorského práva,
průmyslových práv a práva soutěžního nebo ze zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné je
povinen absolvovat diplomový seminář z tematického okruhu občanského práva hmotného.
 2. Student, který má zadánu diplomovou práci z oboru občanského práva procesního je povinen absolvovat
diplomový seminář z tematického okruhu občanského práva procesního.
3. Předpokladem pro absolvování diplomového semináře je úspěšné složení zkoušky z oboru, z něhož se bude
skládat I. a II. část státní závěrečné zkoušky.
 4. Diplomový seminář je student povinen vykonat před odevzdáním diplomové práce.
 5. Student absolvuje diplomový seminář u svého konzultanta diplomové práce, a to v jeho konzultačních
hodinách.
 6. Student se na diplomový seminář dostaví s průkazem studenta, jiným dokladem totožnosti nebo indexem a s
potvrzeným diplomovým úkolem. Konzultant vyznačí absolvování diplomového semináře („prospěl“) do
formuláře pro potvrzení o absolvování diplomového semináře zveřejněný v dokumentech katedry, popř. i do
indexu.
 7. Student se po absolvování diplomového semináře dostaví v úředních hodinách na sekretariát katedry
občanského práva, kde mu bude absolvování diplomového semináře vloženo do Studijního informačního systému
(dále jen „SIS“), a to na základě předložení potvrzeného formuláře o absolvování diplomového semináře, popř.
indexu.
 8. Absolvuje-li student diplomový seminář a získá-li 210 kreditů, může konat I. a II. část státní závěrečné
zkoušky.
 II. 
Odevzdávání diplomových prací
 1. Odevzdávání diplomových prací probíhá v souladu s čl. 40 – 47 Pravidel pro organizaci studia a čl. 21 - 22
Opatření děkana č. 17/2017.
 2. Student si po zadání tématu práce ve SIS zkontroluje, zda mu zadání tématu bylo potvrzeno, tj. zda mu je
umožněno nahrávat soubory a vyplňovat příslušné informace. V opačném případě neprodleně uvědomí sekretariát
katedry či ústavu.
 3. Diplomovou práci student odevzdá nejprve v elektronické a následně v listinné podobě.
 4. Student odevzdá diplomovou práci v listinné podobě na sekretariátu katedry (nikoliv v podatelně fakulty), byla-
li práce zadána z oboru občanského práva hmotného, občanského práva procesního nebo zdravotnického práva se
zaměřením na občanské právo hmotné.
 5. Student odevzdá diplomovou práci v listinné podobě na sekretariátu ústavu (nikoliv v podatelně fakulty), byla-
li práce zadána z oboru autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního.
 6. Student odevzdává diplomovou práci buď v předem katedrou či ústavem stanovených a oznámených termínech
prostřednictvím SIS – modul nástěnka nebo v jiném termínu po domluvě se svým konzultantem.
 7. Na sekretariát se student dostaví:
a) se třemi vyhotoveními diplomové práce, které musí být svázány, přičemž   
    alespoň jedno musí být svázáno v pevné vazbě a
b) s vyplněnou přihláškou k I. a II. části státní závěrečné zkoušky zveřejněnou  
    v dokumentech studijního oddělení.
 8. Posudky musí být doručeny studentovi nejméně 2 týdny před stanoveným termínem konání I. části státní
závěrečné zkoušky; se souhlasem studenta je možné tuto lhůtu zkrátit. Posudek diplomové práce se považuje za
doručený studentovi jeho nahráním do SIS.
III. 
I. a II. část státní závěrečné zkoušky 
 1. Obhajoba diplomové práce je I. částí státní závěrečné zkoušky.
 2. Oborová zkouška se shodným oborovým zaměřením tématu diplomové práce je II. částí státní závěrečné
zkoušky.
 2.1. Je-li téma diplomové práce z oboru občanského práva hmotného, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z



občanského práva hmotného.
 2.2. Je-li téma diplomové práce z oboru občanského práva procesního, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z
občanského práva procesního.
 2.3. Je-li téma diplomové práce z oboru z oboru autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního, koná
se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.
 2.4. Je-li téma diplomové práce z oboru zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné, koná se
II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.
 3. Při konání II. části státní závěrečné zkoušky si student losuje jednu otázku z katedrou předem vyhlášeného
seznamu otázek zveřejněných ve SIS a dokumentech katedry.
 4. Část I. a II. státní závěrečné zkoušky se konají bezprostředně po sobě v týž den, a to nejpozději do 90 dnů od
odevzdání diplomové práce. Tato lhůta se po dobu letních prázdnin staví; připadá-li však počátek této lhůty na
období od 1. května do 15. června, je posledním dnem lhůty poslední den akademického roku.
 5. Termíny pro konání I. a II. části státní závěrečné zkoušky jsou jednotlivým studentům sděleny prostřednictvím
SIS v modulu pro vkládání elektronické podoby diplomové práce a na nástěnce katedry či ústavu, a to minimálně
2 týdny před jejich konáním; se souhlasem studenta je možné tuto lhůtu zkrátit.
 6. Student se může z oznámeného termínu konání I. a II. části státní závěrečné zkoušky omluvit na sekretariátu
katedry či ústavu nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání. V takovém případě je vedoucím katedry
zařazen na jiný termín.
 7. V případě, že se student k obhajobě nedostaví, popř. práci neobhájí, podá si novou přihlášku k I. a II. části
státní závěrečné zkoušky, popř. pouze k I. části státní závěrečné zkoušky.
 8. V případě, že student úspěšně nesloží II. část státní závěrečné zkoušky, podá si novou přihlášku k II. části
státní závěrečné zkoušky.
 9. Opakování I. a II. části státní závěrečné zkoušky je možné nejdříve za 3 měsíce po jejich neúspěšném konání. 
 10. Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy,
není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O
řádnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební komise[1].

[1] Čl. 9 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity

Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30%.
 
Studijní opory

Literatura povinná:
DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné
právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016
DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2015
Další litaratura dle zaměření tématu diplomové práce.
 
Literatura doporučená:
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. - VI.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014
PAUKNEROVÁ, M., TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek IV.: Proměny
soukromého práva. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009 (příslušné části)
TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2014.
Další litaratura dle zaměření tématu diplomové práce.



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 HP0006
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I.  z tematického okruhu trestní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Criminal 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 prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo I (HP0761)

Trestní právo II (HP0762)
Trestní právo III (HP0763)
Trestní právo IV. (HP0765)
Trestní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0213)
Trestní právo - obhajoba diplomové práce (HS1011)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Tento povinně volitelný předmět je určen studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci na katedře trestního
práva. Témata, která jsou vypisována katedrou, jsou z oblasti trestního práva hmotného nebo z trestního práva
procesního. Smyslem je seznámit studenty s tím, jakým způsobem napsat a obhájit diplomovou práci. 



Požadavky ke zkoušce

Podmínkami úspěšného absolvování předmětu je účast na celokatederním semináři a úvodní konzultace se
školitelem diplomové práce. Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz
korekvizity.
Sylabus

Obsahem výuky a následných konzultací jsou jak formální, tak obsahové náležitosti diplomové práce. Mezi
formální požadavky patří například rozsah práce, její fromální náležitosti, její členění, problematika správného
používání a citace literárních (popřípadě jiných) pramenů. Z obsahových požadavků je pozornost upřena na
vymezení předmětu práce, jejího smyslu a cíle (včetně stanovení určitého úkolu), výběr konkrétních výchozích
pramenů (kupř. literárních, normativních, judikatorních), problematika metody práce a podobně.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30 %.
Studijní opory

Literatura je odvislá od tématu diplomové práce. Výchozí zdroje vycházejí z povinných a doporučených učebnic
ke trestnímu právu hmotnému a trestnímu právu procesnímu. 
 
Trestní právo hmotné
Povinná literatura:
1.Jelínek J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha:
Leges, 2017.
2. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
Doporučená literatura
1. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.
 
Trestní právo procesní
Povinná literatura:
1. Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016 včetně
změn vyplývajících ze zákona č. 264/2016 Sb. Praha: Leges, 2016.
2. Fenyk J., Císařová D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 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 HP0007
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I. - Business 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 prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo I (HP0291)

Obchodní právo II (HP0292)
Obchodní právo III (HP0296)
Obchodní právo - KLP (HP3000)
Obchodní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0207)
Obchodní právo - obhajoba diplomové práce (HS1006)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

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 HP0008
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu římské právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Roman 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 prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Římské právo a základy novodobého práva soukromého I (HP0401)

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HP0402)
Římské právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0201)
Římské právo - obhajoba diplomové práce (HS1000)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu

V předmětu výuka neprobíhá - zápočty udělují vedoucí diplomových prací.



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 HP0009
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu ústavní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Constitutional 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 doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Státověda (HP1161)

Ústavní právo I (HP1171)
Ústavní právo II (HP1172)
Ústavní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0204)
Ústavní právo - obhajoba diplomové práce (HS1003)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Diplomový seminář slouží k přípravě řádné diplomové práce. 
Sylabus

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a
původu jednotlivých ústavních institutů.
Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích
limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se
ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan obecně.
Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji,
jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a problematika
volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR



jako primárními prameny práva.
Cílemdiplomového semináře není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení
pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje a to prostřednictvím diplomové práce.
Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.



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 HP0010
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (obchodní

právo)

Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Theory of National Economy / Business 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 doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo I (HP0291)

Obchodní právo II (HP0292)
Obchodní právo III (HP0296)
Teorie národního hospodářství I (HP0591)
Teorie národního hospodářství II (HP0592)
Obchodní právo - KLP (HP3000)
Obchodní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0207)
Teorie národního hospodářství - obhajoba diplomové práce (HS1017)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Diplomový seminář I. katedra organizuje zpravidla jednou za semestr (v prosinci a v dubnu/květnu). Seminář je
uveden v rozvrhu v IS, navíc sekretářka katedry studentům, kteří již mají schválen diplomový úkol a zapsán v IS
diplomový seminář, e-mailem posílá pozvánku. Každý student jedenkrát absolvuje diplomový seminář (2 hod.).
Předmětem diplomového semináře je seznámení studentů s obsahovými a formálními požadavky na diplomovou
práci a metodikou zpracování. Zápočet je udělen za odevzdání cca 10-12 stran textu, kde student v úvodu (cca 1-2
strany) zdůvodní aktuálnost/přínos vybraného tématu, vytýčí cíl, metody zpracování a strukturu zamýšlené DP. V
další části textu student doloží, že umí správně citovat (dle citační normy a zvyklostí právních oborů) 



a odkazovat na různé typy pramenů, zákonných předpisů a literatury; v textu budou příkladmo umístěny grafy,
tabulky, schémata apod. dle zaměření práce.  
    
Diplomový seminář vede a zápočet uděluje doc. JUDr. PhDr. I. Bažantová, CSc.
Požadavky k zápisu

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity. 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí: 100%



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 HP0012
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu správní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma Seminar I - Administrative 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 doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo I (HP0701)

Správní právo II (HP0702)
Správní právo III (HP0703)
Správní právo IV. (HP0805)
Správní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0214)
Správní právo - obhajoba diplomové práce (HS1012)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je docházka na konzultace s vedoucím diplomové práce a předložení
části diplomové práce.



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 HP0013
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu finanční právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Financial 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 prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Finanční právo I (HP0131)

Finanční právo II (HP0132)
Finanční právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0215)
Finanční právo  - obhajoba diplomové práce (HS1013)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Předmět „Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo“ je povinně volitelným předmětem, který je
určen studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci na katedře finančního práva a finanční vědy.
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jaká platí pravidla pro diplomové práce a jakým způsobem mají
diplomovou práci psát.
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla
1.      Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo si na katedře finančního práva a
finanční vědy zapisují studenti, kteří si na této katedře zadali téma diplomové práce.
2.      Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo je zakončen kolokviem, které je
samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.
3.     Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo si lze zapsat v zimním nebo letním



semestru.
4.      Za úspěšné složení kolokvia z předmětu Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo získá
student 6 kreditů.
5.      K získání kolokvia je potřeba se zúčastnit úvodní přednášky, a poté získat kolokvium od vedoucího
diplomové práce.
Úvodní přednáška
6.      Na úvodní přednášce jsou studenti seznámeni se základními informacemi týkajícími se zadání, vypracování,
odevzdání a obhajoby diplomové práce.
7.      Úvodní přednáška se koná ve zkouškovém období.
8.      Na úvodní přednášku se studenti přihlašují přes studijní informační systém.
Kolokvium od vedoucího diplomové práce 
9.      Předpokladem pro získání kolokvia od vedoucího diplomové práce je účast na úvodní přednášce.
10.   Vedoucí diplomové práce udělí kolokvium jen tomu, kdo předloží
         a)  nejméně 15 normostran projektu své diplomové práce splňující podmínky stanovené vedoucím
diplomové práce, nebo
         b)  soutěžní práci v oboru finanční právo nebo finanční věda v rámci soutěže SVOČ.
 
Sylabus

Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo zahrnuje tato témata:
- předpisy k diplomovým pracím
- zadání diplomové práce
- změna tématu diplomové práce
- rozsah a náležitosti diplomové práce
- vlastní text diplomové práce
- rešerše zdrojů
- citace
- plagiátorství
- odevzdání diplomové práce
- posudky na diplomovou práci
- obhajoba diplomové práce
Požadavky k zápisu

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné části státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.
Podmínky zakončení předmětu

Výuka v tomto předmětu neprobíhá. Podíl garanta na výuce není možné určit.
Studijní opory

Internetové zdroje:
1.     http://www.radimbohac.cz/diplomovy-seminar
2.     https://www.citace.com/ (zdroj je pouze ilustrativní a neslouží ke generaci přesných citací) 
3.     http://www.evskp.cz/SD/4c.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 HP0014
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma Seminar I - Envrionmental 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 prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právo životního prostředí I (HP0391)

Právo životního prostředí II (HP0392)
Právo životního prostředí - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0216)
Právo životního prostředí - obhajoba diplomové práce (HS1014)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Cílem předmětu je pomoci studentům magisterského studia Právnické fakulty UK při psaní jejich diplomových
prací v oboru právo životního prostředí. Předmět si nečiní nárok na absolutní úplnost ani vyčerpávající zpracování
tématiky. Po absolvování semináře je předpokládána konzultace s vedoucím diplomové práce. 

Požadavky pro zakončení předmětu: 
Osobní účast na diplomovém semináři. 



Požadavky ke zkoušce

Osobní účast na diplomovém semináři. 
Sylabus

1. Úvodem
2. Výběr tématu a název práce, zadání tématu
3. Práce s literaturou a ostatními prameny , citace
4. Plagiátorství
5. Práce a cizí jazyky, práce a její struktura
6. Počítač, internet a vědecká práce
7. Formální náležitosti práce, závažné prohlášení, grafika
8. Závěr práce
9. Nejčastější chyby a omyly diplomantů
10. Role a význam vedoucího diplomové práce a konzultantů
11. Oponent
12. Odevzdání práce
13. Zveřejňování práce
14. Obhajoba
15. Závěrem
Použitá a doporučená literatura
Seznam učitelů katedry
Požadavky k zápisu

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity. 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 50%. 
Studijní opory

Opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích
Individuálně na základě konzultace s vedoucím



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 HP0015
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I.  z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Public International 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 prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Mezinárodní právo veřejné I (HP0851)

Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)
Mezinárodní právo veřejné - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0209)
Mezinárodní právo veřejné - obhajoba diplomové práce (HS1008)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Témata diplomových prací jsou vyvěšena na nástěnce katedry a v dokumentech na stránkách katedry, další -
individuální - témata jsou možná po konzultacích s konkrétním vyučujícím.

Diplomové práce se zadávají do konce 9. semestru!

Diplomový seminář se sestává ze tří setkání. Úvodní seminář je pro všechny diplomanty, další jsou individuální.
První individuální setkání se koná nad rozpracovanou osnovou (zahrnuje název, cíl práce, obsah, seznam zdrojů,
metody, atd.)!
Další pak podle potřeby (kupříkladu nad pracovní verzí před formálním odevzdáním). 



Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast – 100 %.
Sylabus

Datum výuky stanovuje katedra.
Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce poté, co student splní požadavky diplomového semináře, tj. účastní se
úvodního společného semináře (zde je zapisována docházka) a poté dvou setkání s vedoucím diplomové práce.  
Podíl garanta na výuce činí 80 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Čestmír Čepelka, Pavel ŠturmaMezinárodní právo veřejné120081



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 HP0016
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu evropské právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - European 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 doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Evropské právo I (HP1322)

Evropské právo II (HP1323)
Evropské právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0210)
Evropské právo - obhajoba diplomové práce (HS1009)

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 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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.



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 HP0017
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo sociálního zabezpečení
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Social Security 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 doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právo sociálního zabezpečení I (HP1151)

Právo sociálního zabezpečení II (HP1152)
Právo sociálního zabezpečení - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0217)
Právo sociálního zabezpečení - obhajoba diplomové práce (HS1015)

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 občanské právo procesní (HP0018)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu pracovní právo (HP0020)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.



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 HP0018
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo procesní
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Civil Procedure
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 prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo procesní I (HP0281)

Občanské právo procesní II (HP0282)
Občanské právo procesní III (HP0285)
Občanské právo hmotné a procesní - KLP (HP1000)
Občanské právo procesní - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0206)
Občanské právo procesní - obhajoba diplomové práce (HS1005)

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 pracovní právo (HP0020)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Předmět „Diplomový seminář I z tematického okruhu občanské právo procesní“ je povinně volitelným
předmětem, který je určen studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci na katedře občanského práva se
zaměřením na občanské právo procesní.
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jaká platí pravidla pro diplomové práce a jakým způsobem mají
diplomovou práci psát. 



Požadavky ke zkoušce

Absolvování úvodních konzultací se školitelem diplomové práce.
 
Požadavky k uznání předmětu z předchozho studia:
Obsahem předmětů Diplomových seminářů jsou především pravidla pro diplomové práce, které v posledních
letech nedoznaly natolik podstatných změn, aby bylo nutné studenty přezkušovat formou rozdílových zkoušek. Z
tohoto důvodu není třeba uznání studijní povinnosti z tohoto předmětu podmiňovat určitým datem. Předmět lze
uznávat v rámci lhůty dané studijním zkušebním řádem.
Požadavky k zápisu

Pokyny pro diplomové semináře, odevzdávání diplomových prací a konání I. a II. části státních závěrečných
zkoušek
Pokyny pro studenty, kteří mají zadánu diplomovou práci na katedře občanského práva (dále jen „katedra“), na
ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (dále jen „ústav“) či na centru zdravotnického
práva (dále jen „centrum“):
I. 
Diplomový seminář
 1. Student, který má zadánu diplomovou práci z oboru občanského práva hmotného, z autorského práva,
průmyslových práv a práva soutěžního nebo ze zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné je
povinen absolvovat diplomový seminář z tematického okruhu občanského práva hmotného.
 2. Student, který má zadánu diplomovou práci z oboru občanského práva procesního je povinen absolvovat
diplomový seminář z tematického okruhu občanského práva procesního.
3. Předpokladem pro absolvování diplomového semináře je úspěšné složení zkoušky z oboru, z něhož se bude
skládat I. a II. část státní závěrečné zkoušky.
 4. Diplomový seminář je student povinen vykonat před odevzdáním diplomové práce.
 5. Student absolvuje diplomový seminář u svého konzultanta diplomové práce, a to v jeho konzultačních
hodinách.
 6. Student se na diplomový seminář dostaví s průkazem studenta, jiným dokladem totožnosti nebo indexem a s
potvrzeným diplomovým úkolem. Konzultant vyznačí absolvování diplomového semináře („prospěl“) do
formuláře pro potvrzení o absolvování diplomového semináře zveřejněný v dokumentech katedry, popř. i do
indexu.
 7. Student se po absolvování diplomového semináře dostaví v úředních hodinách na sekretariát katedry
občanského práva, kde mu bude absolvování diplomového semináře vloženo do Studijního informačního systému
(dále jen „SIS“), a to na základě předložení potvrzeného formuláře o absolvování diplomového semináře, popř.
indexu.
 8. Absolvuje-li student diplomový seminář a získá-li 210 kreditů, může konat I. a II. část státní závěrečné
zkoušky.
 II. 
Odevzdávání diplomových prací
 1. Odevzdávání diplomových prací probíhá v souladu s čl. 40 – 47 Pravidel pro organizaci studia a čl. 21 - 22
Opatření děkana č. 17/2017.
 2. Student si po zadání tématu práce ve SIS zkontroluje, zda mu zadání tématu bylo potvrzeno, tj. zda mu je
umožněno nahrávat soubory a vyplňovat příslušné informace. V opačném případě neprodleně uvědomí sekretariát
katedry či ústavu.
 3. Diplomovou práci student odevzdá nejprve v elektronické a následně v listinné podobě.
 4. Student odevzdá diplomovou práci v listinné podobě na sekretariátu katedry (nikoliv v podatelně fakulty), byla-
li práce zadána z oboru občanského práva hmotného, občanského práva procesního nebo zdravotnického práva se
zaměřením na občanské právo hmotné.
 5. Student odevzdá diplomovou práci v listinné podobě na sekretariátu ústavu (nikoliv v podatelně fakulty), byla-
li práce zadána z oboru autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního.
 6. Student odevzdává diplomovou práci buď v předem katedrou či ústavem stanovených a oznámených termínech
prostřednictvím SIS – modul nástěnka nebo v jiném termínu po domluvě se svým konzultantem.
 7. Na sekretariát se student dostaví:
a) se třemi vyhotoveními diplomové práce, které musí být svázány, přičemž   
    alespoň jedno musí být svázáno v pevné vazbě a
b) s vyplněnou přihláškou k I. a II. části státní závěrečné zkoušky zveřejněnou  
    v dokumentech studijního oddělení.
 8. Posudky musí být doručeny studentovi nejméně 2 týdny před stanoveným termínem konání I. části státní
závěrečné zkoušky; se souhlasem studenta je možné tuto lhůtu zkrátit. Posudek diplomové práce se považuje za
doručený studentovi jeho nahráním do SIS.
III. 
I. a II. část státní závěrečné zkoušky 
 1. Obhajoba diplomové práce je I. částí státní závěrečné zkoušky.
 2. Oborová zkouška se shodným oborovým zaměřením tématu diplomové práce je II. částí státní závěrečné
zkoušky.
 2.1. Je-li téma diplomové práce z oboru občanského práva hmotného, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z



občanského práva hmotného.
 2.2. Je-li téma diplomové práce z oboru občanského práva procesního, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z
občanského práva procesního.
 2.3. Je-li téma diplomové práce z oboru z oboru autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního, koná
se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.
 2.4. Je-li téma diplomové práce z oboru zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné, koná se
II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.
 3. Při konání II. části státní závěrečné zkoušky si student losuje jednu otázku z katedrou předem vyhlášeného
seznamu otázek zveřejněných ve SIS a dokumentech katedry.
 4. Část I. a II. státní závěrečné zkoušky se konají bezprostředně po sobě v týž den, a to nejpozději do 90 dnů od
odevzdání diplomové práce. Tato lhůta se po dobu letních prázdnin staví; připadá-li však počátek této lhůty na
období od 1. května do 15. června, je posledním dnem lhůty poslední den akademického roku.
 5. Termíny pro konání I. a II. části státní závěrečné zkoušky jsou jednotlivým studentům sděleny prostřednictvím
SIS v modulu pro vkládání elektronické podoby diplomové práce a na nástěnce katedry či ústavu, a to minimálně
2 týdny před jejich konáním; se souhlasem studenta je možné tuto lhůtu zkrátit.
 6. Student se může z oznámeného termínu konání I. a II. části státní závěrečné zkoušky omluvit na sekretariátu
katedry či ústavu nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání. V takovém případě je vedoucím katedry
zařazen na jiný termín.
 7. V případě, že se student k obhajobě nedostaví, popř. práci neobhájí, podá si novou přihlášku k I. a II. části
státní závěrečné zkoušky, popř. pouze k I. části státní závěrečné zkoušky.
 8. V případě, že student úspěšně nesloží II. část státní závěrečné zkoušky, podá si novou přihlášku k II. části
státní závěrečné zkoušky.
 9. Opakování I. a II. části státní závěrečné zkoušky je možné nejdříve za 3 měsíce po jejich neúspěšném konání. 
 10. Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy,
není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O
řádnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební komise[1].

[1] Čl. 9 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity

 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 30%.
 
Studijní opory

Literatura povinná:
WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská
učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.
WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.
Další dle tématického zaměření diplomové práce.
 
Literatura doplňující:
DVOŘÁK, J., MALÝ, K. a kol.  200 let Všeobecného občanského zákoníku (část D). Vyd.1. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2011  
DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2008
FIALA, J. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. Praha, NČSAV 1965
FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (Exekuční spory). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica.
1972
HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011
MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998
MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001
 MACKOVÁ, A. Právní pomoc (historické kořeny a možná řešení). AUC  IURIDICA 1-2/2003, Otázky
rekodifikace soukromého práva 
 MACUR, J. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993
 MACUR, J. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2000
 PAUKNEROVÁ, M., TOMAŠEK, M. et al.  Nové jevy na počátku 21. století (část 8.). Vyd. 1. Praha:
Nakladatelství Karolinum, 2009
 SMOLÍK, P. Vývoj exekučního řízení v českých zemích a Československu do roku 1963. In Sborník vydaný u
příležitosti 10. výročí založení Exekutorské komory České republiky. 1. vyd. Praha: Exekutorská komora České
republiky, 2011
 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014
 WINTEROVÁ, A. O nové pojetí civilního procesu. Soubor statí. AUC Iuridica 4/2004. Karolinum 2006



 WINTEROVÁ, A., DVOŘÁK, B., LAVICKÝ, P., MOLNÁR, P. In GERLOCH, A. (ed.). Viktor Knapp:
vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
 ZOULÍK, F. Cesty práva: výbor statí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013
Další dle tématického zaměření diplomové práce.
 



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 HP0020
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu pracovní právo
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Labour 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 prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Pracovní právo I (HP0641)

Pracovní právo II (HP0642)
Pracovní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0208)
Pracovní právo - obhajoba diplomové práce (HS1007)

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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.



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

Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

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 HP0034
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční

právo)

Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Theory of National Economy / Financial 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 doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Finanční právo I (HP0131)

Finanční právo II (HP0132)
Teorie národního hospodářství I (HP0591)
Teorie národního hospodářství II (HP0592)
Finanční právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0215)
Teorie národního hospodářství - obhajoba diplomové práce (HS1017)

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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda (HP0035)

Anotace
Diplomový seminář I. katedra organizuje zpravidla jednou za semestr (v prosinci a v dubnu/květnu). Seminář je
uveden v rozvrhu v IS, navíc sekretářka katedry studentům, kteří již mají schválen diplomový úkol a zapsán v IS
diplomový seminář, e-mailem posílá pozvánku. Každý student jedenkrát absolvuje diplomový seminář (2 hod.).
Předmětem diplomového semináře je seznámení studentů s obsahovými a formálními požadavky na diplomovou
práci a metodikou zpracování. Zápočet je udělen za odevzdání cca 10-12 stran textu, kde student v úvodu (cca 1-2
strany) zdůvodní aktuálnost/přínos vybraného tématu, vytýčí cíl, metody zpracování a strukturu zamýšlené DP. V
další části textu student doloží, že umí správně citovat (dle citační normy a zvyklostí právních oborů) 
a odkazovat na různé typy pramenů, zákonných předpisů a literatury; v textu budou příkladmo umístěny grafy,
tabulky, schémata apod. dle zaměření práce.  
    



Diplomový seminář vede a zápočet uděluje doc. JUDr. PhDr. I. Bažantová, CSc.
Požadavky k zápisu

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity. 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce: 100%



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 HP0035
Název v jazyce výuky Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Diploma seminar I - Theory of State
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 doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Státověda (HP1161)

Ústavní právo I (HP1171)
Ústavní právo II (HP1172)
Ústavní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky (HS0204)
Státověda - obhajoba diplomové práce (HS1016)

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 mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu (HP0030)
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční
právo) (HP0034)

Anotace
Tento seminář je určen k přípravě řádné diplomové práce. 
Sylabus

Státověda jako vědní obor je východiskem pro studium ústavního práva, neboť zkoumá a klasifikuje to, co ústavní
právo popisuje a vytváří – tedy stát.
 
Předmětem zkoumání státovědy je v prvé ředě stát jako právní subjekt zvláštního druhu, ale dále také formy jeho
uspořádání, vztah stát-občan a také ideové základy ovlivňující vědu o státě.
 
Státověda je společensko-vědním oborem čerpajícím z poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie,
sociologie, historie a mnoha dalších. V těchto vztazích je vymezena předmětem svého zájmu, a sice státem.



 
Cílem výuky není pouze naučení určitých pojmů, ale prostřednictvím jejich osvojení pochopit, jak stát a ústava
fungují a co je limituje a to prtostřednictívm samostatné diplomové práce. 
Požadavky k zápisu
Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.



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 HP0151
Název v jazyce výuky Právnická francouzština I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická angličtina I (HP0311)

Právnická němčina I (HP0981)
Právnická španělština I (HP1371)
Právnická ruština I (HP1381)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk I. (HP1513)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. (HP1514)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk III. (HP1517)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV. (HP1518)

Anotace

Cílem předmětu Právnická francouzština I 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.
Probíraná témata: 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 I, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, lekce
1-6.Text v tisku.
Markéta Larišová : Francouzsko-český a česko francouzský právnický slovník, Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Plzeň 2008 
Cornu : Vocabulaire juridique
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů, s přihlédnutím k probíraným tématům

Klasifikovaný zápočet-požadavky:
Písemný semestrální test z probíraných témat + vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 terminologických
slovních spojení (minimálně dvoučlenných) vybraných ze zvoleného právního textu v rozsahu cca 20 stran.
Minimální úspěšnost: 65%
Požadavky ke zkoušce

 
Písemný test v rozsahu probrané látky - lekce 1. - 6 učebnice Úvod do právnické francouzštiny I, Univerzita
Karlova, Nakladatelství Karolinum, text v tisku.
 
Vypracování diferenčního slovníku 50 terminologických spojení (minimálně dvoučlenných) ze zvoleného
právního textu v rozsahu cca 20 stran.
 
Odevzdání diferenčního slovníčku v tištěné formě je podmínkou k připuštění k písemnému testu. Za řádné
zpracování slovníčku je udělována bonifikace.
 
 
 



Sylabus

Výuka odborné právnické terminologie pokrývající základní oblasti práva
Práce s autentickými texty týkajícími se daných oborů (naukové texty, znění zákonů, rozsudky)
- obecné právní instituty
- politické instituce Francie
- zákonodárný proces
- subjektivní práva a jejich zdroje
- subjekty práva
-  věci a věcná práva
 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce předmětu činí 100%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

PhDr. Jana TomaščínováÚvod do právnické francouzštiny I. 1v tisku1-6texty poskytne vyučující1
PhDr. Markéta LarišováFrancouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník1I.Praha20081
Gérard CornuVocabulaire 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 HP0152
Název v jazyce výuky Právnická francouzština II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French 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 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická francouzština I (HP0151)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická francouzština II 
Právnická francouzština je čtyřsemestrální předmět společného základu. 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.

V 2. semestru výuky se probírají tato témata :
Biens et droits réels, Obligations, Exécution des obligations, Responsabilité civile, Droit de famille, Organisation
judiciaire. 
Zakončení předmětu: písemná zkouška
Podmínky pro připuštění ke zkoušce: odevzdání diferenčního hesláře obsahujícího minimálně 50
terminologických spojení minimálně dvoučlenných vybraných z 20 stran odborného francouzského textu dle
vlastní volby.
Požadavky ke zkoušce

1. Písemný test z probraného učiva (viz sylabus a anotace).
2. Diferenční heslář 50 slovních spojení minimálně dvoučlenných vybraných z cca 20 stran odborného
francouzského textu dle vlastní volby. 
Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěného 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,
 
Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny I, učebnice v tisku, materiály poskytne vyučující
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jana Tomaščínová Introduction au francais juridique.  Učebnice v tisku. Text poskytne vyučující 11
PhDr. Larišová Markéta OlgaFrancouzsko-český a česko- francouzský právnický slovník120082
Cornu G.Vocabulaire juridique1Paris, PUF2-13-050600-32
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná 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 HP0156
Název v jazyce výuky Právnická francouzština III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická francouzština II (HP0152)

Neslučitelnosti Právnická francouzština III (HV0153)
Anotace
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2008 a déle. (HPRAVO2017)

Cizí jazyk - jazyk francouzský III
Právnická francouzština je čtyřsemestrální předmět  společného základu. 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.
Ve 3. semestru výuky se probírají tato témata : rodinné právo, odpovědnost za škodu, organizace soudnictví,
pracovní právo, obchodní společnosti. 
Povinná literatura:
Tomaščínová, J.: Úvod do právnické francouzštiny I+II, Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze,
učebnice v tisku
Larišová, M.: Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Plzeň 2008 

Dopoučená 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 k atestaci: klasifikovaný zápočet
1. Závěrečný písemný test v rozsahu probíraných témat - minimální požadovaná úspěšnost 65%
2. Diferenční heslář v rozsahu 50 terminologických spojení vybraných ze zvoleného právního textu v rozsahu cca
20 stran.  

Požadavky ke zkoušce

a) Závěrečný písemný test z probraných lekcí. Minimální úspěšnot: 65%
b) Vypracování diferenčního hesláře v rozsahu 50 terminologických spojení minimálně dvou plnovýznamových
slov vybraných z cca 20 stran právního textu dle vlastního výběru
 
 
Sylabus

Probíraná témata:
- le droit de famille
- la responsabilité civile
- l´organisation de la justice
- le droit du travail,
- les sociétés commerciales
 
 
 



Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

PhDr. Jana Tomaščínová Úvod do právnické francouzštiny I+ II1učebnice v tisku1
PhDr. Markéta LarišováFrancouzsko-český, česko-francouzský právnický slovník. 1.. Plzeň. 2008.
978-80-7380-111-3. 1Plzeň20082
Gérard CornuVocabulaire 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 HP0157
Název v jazyce výuky Právnická francouzština IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French 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 Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická francouzština II (HP0152)
Právnická francouzština III (HP0156)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická francouzština IV (HP0155)
Anotace
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 

Právnická francouzština  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, Code pénal:infractions, Procédure pénale: généralités, Déroulement de la procédure pénale,
Sociétés commerciales, Finances publiques, Administration publique, Union européenne

Zakončení předmětu:
1. písemný test
2. ústní zkouška - prezentace zvoleného právního problému ve francouzštině. Podkladový materiál: přibližný
rozsah 5 stran

Požadavky ke zkoušce

Zkouška má dvě části.
1. Písemný test v rozsahu probíraného učiva
 
2. Ústní zkouška z daného učiva + prezentace zvoleného právního problému; pohovor se koná v týž den jako
písemný test. Podklad v rozsahu cca 5 stran odborného francouzského textu nutno předložit nejpozději před
zahájením písemného testu.
Sylabus

- droit pénal général,
- Code pénal: infractions,
- procédure pénale: généralités,
- déroulement de la procédure pénale 
- sociétés commerciales
- finances publiques
- administration publique,
- droit de l´Union européenne



Požadavky k zápisu

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jana Tomaščínová Introduction au francais juridique II. Učebnice v tisku. Materiály poskytne vyučující11
Cornu, G.Vocabulaire juridique 1Paris, PUF2-13-050600-32
PhDr. Larišová Markéta OlgaFrancouzsko-český a česko francouzský právnický slovník1Plzeň20082
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná 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 HP0181
Název v jazyce výuky Právnická italština I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická italština jako další cizí jazyk I. (HP0141)

Právnická italština jako další cizí jazyk II. (HP0142)
Právnická francouzština I (HP0151)
Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická němčina I (HP0981)
Právnická španělština I (HP1371)
Právnická ruština I (HP1381)

Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. 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.
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: 70%
Sylabus

 

Sistema delle fonti del diritto italiano
Costituzione e fonti costituzionali
Atti aventi forza di legge
Parlamento e formazione delle leggi
Organizzazione amministrativa
Organizzazione giudiziaria
Tutela costituzionale dei diritti dell´uomo 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní opory

Materiály (zákony, nařízení, smlouvy, žaloby, rozsudky aj.) poskytnuté v seminářích.



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

Codice civile online31
Costituzione della Repubblica italiana online31
Kolektiv autorůVelký slovník italsko-český a česko-italský11Brno2015978-80-7508-060-82
Rosendorfský, JaroslavItalsko-český slovník. Nové výrazy!11Praha200180-85927-87-X2
Tomaščínová, DamohorskýItalsko český právnický slovník11Praha199980-85927-65-92
Caretti, De SiervoIstituzioni di diritto pubblico11Torino200188-348-1622-62
Kolektiv autorůEnciclopedia del diritto - Giuffre1Milano2017978-88142-157-113



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 HP0182
Název v jazyce výuky Právnická italština II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian 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 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. 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.
Požadavky ke zkoušce

1. Písemný test z probíraného učiva:
-  osoby, způsobilost, zastoupení, prohlášení za mrtvého
-  rodinné právo - příbuzenství, uzavírání sňatku, rozluka, rozvod
-   dědické právo
-   věci a jejich klasifikace
-    klasifikace věcných práv
Minimální úspěšnost: 70%
 
2. Diferenční heslář 50 slovních spojení minimálně dvoučlenných (např. diritto civile, commettere un reato)
vybraných z textu v rozsahu cca 20 stran.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní opory

Studijní materiály (doktrinální texty, žaloby, rozsudky, smlouvy aj.) poskytnuté vyučující v semináři.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Bahníková, Benešová, EhrenbergerováItalština11.Praha200180-85927-93-424-27363-4231
Codice civile online31
Kolektiv autorůVelký slovník italsko-český a česko-italský11Brno2015978-80-7508-060-82
Rosendorfský, JaroslavItalsko-český slovník. Nové výrazy!11Praha200180-85927-87-X2
Tomaščínová, DamohorskýItalsko-český slovník. Nové výrazy!11Praha199980-85927-65-92
Bessone,MarioIstituzioni di diritto privato110Torino201588-348-1556-43
Enciclopedia del diritto - Giuffre12Milano978-88142-157-113



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 HP0186
Název v jazyce výuky Právnická italština III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2018 a déle. (HPRAVO2017)

Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový 
předmět společného základu. 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.
Požadavky ke zkoušce

1. Terminologický test v rozsahu probírané látky.
2. Diferenční heslář 50 terminologických spojení vybraných z odborného textu v rozsahu 20 stran.
 
Minimální úspěšnost: 70%
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní opory

Studijní materiály (doktrinální texty, žaloby, rozsudky, smlouvy aj.) poskytnuté vyučující v semináři.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Bahníková, Benešová, EhrenbergerováItalština12Praha200880-85927-93-41
Codice civile online31
Kolektiv autorůVelký slovník italsko-český a česko-italský11Brno2015978-80-7508-060-82
Rosendorfský, JaroslavItalsko-český slovník. Nové výrazy!11Praha200180-85927-87-X2
Tomaščínová, DamohorskýItalsko český právnický slovník11Praha199980-85927-65-92
Bessone,MarioIstituzioni di diritto privato110Torino201588-348-1556-43
Enciclopedia del diritto - Giuffre1Milano2017978-88142-157-113



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 HP0187
Název v jazyce výuky Právnická italština IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian 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
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. 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.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test z probíraných témat + ústní zkouška: prezentace zvoleného právního tématu v rozsahu 10
normostran
-         obchodní společnosti
-         občanské právo procesní
-         trestní právo hmotné
-         trestní právo procesní
-     smluvní právo (smlouva o dílo, smlouva o úschově, smlouva o přepravě, komisionářská smlouva)
-     základy práva EU
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní opory

Studijní materiály (doktrinální texty, žaloby, rozsudky, smlouvy aj.) poskytnuté vyučující v semináři.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Bahníková, Benešová, EhrenbergerováItalština11Praha200880-85927-93-41
Codice civile online31
Codice di procedura civile online31
Codice di procedura penale online31
Codice penale online31
Tomaščínová, J., Damohorský, M.Italsko-český právnický slovník11Praha, Leda199980-85927-65-92
Kolektiv autorůVelký slovník italsko-český a česko-italský11Brno2015978-80-7508-060-82
Rosendorfský, JaroslavItalsko-český slovník. Nové výrazy!11Praha200180-85927-87-X2
Bessone,MarioIstituzioni di diritto privato110Torino201588-348-1556-43
Lozzi, GilbertoLezioni di procedura penale18Torino201588-348-9300-X3
Enciclopedia del diritto - Giuffre1Milano2017978-88142-157-113



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 HP0311
Název v jazyce výuky Právnická angličtina I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická němčina I (HP0981)
Právnická španělština I (HP1371)
Právnická ruština I (HP1381)
Právnická angličtina jako další cizí jazyk I. (HP1491)
Právnická angličtina jako další cizí jazyk II. (HP1492)
Právnická angličtina jako další cizí jazyk III. (HP1493)
Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV. (HP1494)

Anotace
Právnický angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. 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.
Předmět Právnická angličtina I je zakončen klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu.
Požadavky ke zkoušce

Výuka předmětu Právnická angličina I (kód HP0311) je zakončena klasifikovaným zápočtem ve formě písemného
testu. Test obsahuje látku kapitol 1-6 včetně z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English,
Volume I, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty předmětu. Test
vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním systému. V jiný než
vypsaný termín není možné písemný test konat. 
Sylabus

Výuka zahrnuje následující kapitoly z prvního dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal
English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016.: 

Law and Legal Education
Common Law and Equity
Legislation
Division of Law  (criminal - civil, public - private, substantive - procedural)
Constitutional Law
Electoral Process
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 20 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta Chromá et al.New Introduction to Legal English, Revised Edition, Volume I11. vydáníPraha:
Karolinum2016Kapitoly 1-61



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 HP0312
Název v jazyce výuky Právnická angličtina II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English 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 Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická angličtina I (HP0311)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. 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.
Předmět Právnická angličtina II je zakončen klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu.
Požadavky ke zkoušce

Výuka předmětu Právnická angličina II (kód HP0312) je zakončena klasifikovaným zápočtem ve formě
písemného testu. Test obsahuje látku kapitol 7,8,9,10 a 12 z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to
Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty
předmětu. Test vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním
systému. V jiný než vypsaný termín není možné písemný test konat. 
Sylabus

Výuka zahrnuje následující kapitoly z prvního dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal
English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016.:
7. Public International Law
8. Property Law
9. Intellectual Property
10. Introduction to Contracts
12. Family Law
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 20 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta Chromá et al.New Introduction to Legal English, Revised Edition, Volume I1Praha:
Karolinum2016978-80-246-1950-7Kapitoly7,8,9,10, 121



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 HP0316
Název v jazyce výuky Právnická angličtina III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická angličtina I (HP0311)

Právnická angličtina II (HP0312)

Neslučitelnosti Právnická angličtina III (HV0313)
Anotace
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2018 a déle. (HPRAVO2017)

Právnická angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. 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.
Předmět Právnická angličtina III (HP0316) je zakončen klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu.

Požadavky ke zkoušce

Výuka předmětu Právnická angličina III (kód HP0316) je zakončena klasifikovaným zápočtem ve formě
písemného testu. Test obsahuje látku kapitol 13,14,15,17,18 z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to
Legal English, Volume II, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty
předmětu. Test vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním
systému. V jiný než vypsaný termín není možné písemný test konat.
Sylabus

Výuka zahrnuje následující kapitoly z druhého dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal
English, Volume II, Praha: Karolinum. 2016:
Unit 13  Law of  Torts - General PartUnit 14  Law of Torts - Special PartUnit 15  Company LawUnit 17  Labour
LawUnit 18 Civil procedure
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 20 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta Chromá et.al.New Introduction to Legal English, revised edition, Volume II1Praha 2016ISBN
978-80-246-2007-7Kap. 13,14,15, 17,181
Chromá M. Anglicko-český právnický slovník119982
Chromá M. Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami12.20032



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 HP0317
Název v jazyce výuky Právnická angličtina IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English 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 Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická angličtina I (HP0311)

Právnická angličtina II (HP0312)
Právnická angličtina III (HP0316)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická angličtina IV (HP0315)
Anotace
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017

Právnická angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. 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.
Předmět Právnická angličtina IV je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné části (test) a ústní části.
Požadavky ke zkoušce

Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. 
Písemný test zahrnuje následující témata a lekce:
19. Criminal Law - General Part 20. Criminal law . Special Part 21. Criminal Procedure 22. EU Institutions and
Legislation 23. European Judiciary
Součástí zkouškového testu je také psaní shrnutí.
 
Ústní část zkoušky zahrnuje veškerou látku II. dílu učebnice kromě lekcí 16 a 24.
 
Studenti, kteří nemají splněný test za předmět Právnická angličtina III - buď v rámci VP nebo jako předtermín ve
výuce či jinak ve starém systému - musí jako součást zkoušky psát i test Právnická angličtina III.
 
Sylabus

Výuka zahrnuje následující kapitoly z prvního dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal
English, Volume II, Praha: Karolinum. 2016.:
 
Semester IV
19. Criminal Law - General Part 20. Criminal law . Special Part 21. Criminal Procedure 22. EU Institutions and
Legislation 23. European Judiciary

 
Požadavky k zápisu

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 



Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 20 %.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Chroma M.New Introduction to Legal English, revised edition Volume II12.Praha, Karolinum201419-231
Black's Law Dictionary119992
Oxford Dictionary of Law12



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 HP0981
Název v jazyce výuky Právnická němčina I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant PhDr. Hana Linhartová

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

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická španělština I (HP1371)
Právnická ruština I (HP1381)
Právnická němčina jako další cizí jazyk I. (HP1501)
Právnická němčina jako další cizí jazyk II (HP1502)
Právnická němčina jako další cizí jazyk III. (HP1503)
Právnická němčina jako další cizí jazyk IV. (HP1504)

Anotace
Právnická němčina je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. 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. 
Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii a slovní zásobu L 1-6,  opakování základních  mluvnice a
probíraných  gramatických struktur, spojky, předložky, skloňování adjektiv, silná slovesa.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii a slovní zásobu L 1-6,  opakování základních  mluvnice a
probíraných  gramatických struktur, spojky, předložky, skloňování adjektiv, silná slovesa.
Sylabus

 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého 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.  Vychází  se 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 v rozsahu probírané látky. Půlhodinový test lze při nesplnění požadavků 
dvakrát opakovat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 50%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Horálková, Linhartová, HenkelNěmčina pro právníky11.(dotisk), nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň20101
Horálková MilenaNěmecko-český právnický slovník12.LEDA spol s r.o.200380-7335-019-X2
Horálková, MilenaČesko-německý právnický slovník11.Plzeň, Aleš Čeněk s.r.o.2011978-80-7380-275-22



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 HP0982
Název v jazyce výuky Právnická němčina II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German 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 PhDr. Hana Linhartová

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

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická němčina I (HP0981)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická němčina je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. 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.
Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 7 - 12,  a dále probíranou gramatiku (příčestí přítomné a
minulé, trpný rod, závislý infinitiv, vazba haben+zu, sein+zu). Poslední úprava: PhDr. Hana Linhartová
(17.9.2018)
Požadavky ke zkoušce

Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 7 - 12,  a dále probíranou gramatiku (příčestí přítomné a
minulé, trpný rod, závislý infinitiv, vazba haben+zu, sein+zu).
Sylabus

 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého 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 včetně.  Vychází  se 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 v rozsahu probírané látky.  Test  lze při nesplnění
požadavků  dvakrát opakovat.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 50%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Horálková, Linhartová, HenkelNěmčina pro právníky11.(dotisk), nakl. Aleš Čeněk, s.r.o.,
Plzeň201080-86898-16-41
Horálková MilenaNěmecko-český právnický slovník11.LEDA spol s r. o.200380-7335-019-X.2
Horálková, MilenaČesko-německý právnický slovník11.Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o.2011978-80-7380-275-22



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 HP0986
Název v jazyce výuky Právnická němčina III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant PhDr. Hana Linhartová

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

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická němčina I (HP0981)

Právnická němčina II (HP0982)

Neslučitelnosti Právnická němčina III (HV0983)
Anotace
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2008 a déle. (HPRAVO2017)

Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový 
předmět společného základu. 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. 
Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii  L 13-18, jmenné vyjadřování v obdborných textech, párové
spojky.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 13-18,  a dále probíranou gramatiku (jmenné vyjadřování v
N odborných textech, párové spojky).
Sylabus

 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého 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 13
- 18 včetně.  Vychází  se 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 může  být zakončena dobrovolným testem v rozsahu probírané látky.   
 
 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 50%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Horálková, Linhartová, HenkelNěmčina pro právníky11.(dotisk), nakl. Aleš Čeněk, s.r.o.,
Plzeň201080-86898-16-41
Horálková MilenaNěmecko-český právnický slovník11Praha, nakl. LEDA200380-7335-019-X2
Horálková, MilenaČesko-německý právnický slovník11.Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň2011978-80-7380-275-22



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 HP0987
Název v jazyce výuky Právnická němčina IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German 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. Hana Linhartová

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

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická němčina I (HP0981)

Právnická němčina II (HP0982)
Právnická němčina III (HP0986)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická němčina IV (HP0985)
Anotace
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017

Právnická němčina je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. 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.
Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 19 - 24,  a dále probíranou gramatiku (silná slovesa, trpný
rod, užití příčestí přítomného a minulého v přívlastku, konjunktiv). Na test navazuje zkouška ústní, tj. čtení +
překlad pasáží z úvodních textů v učebnici L 13-24.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 19 - 24,  a dále probíranou gramatiku (silná slovesa, trpný
rod, užití příčestí přítomného a minulého v přívlastku, konjunktiv). Na test navazuje zkouška ústní, tj. čtení +
překlad pasáží z úvodních textů v učebnici L 13-24.
Sylabus

 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého 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 19
- 24 včetně.  Vychází  se 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 písemným  testem v rozsahu probírané látky a ústní zkouškou z
úvodních textů lekcí 13-24.  Půlhodinový test i ústní zkoušku lze při nesplnění požadavků  dvakrát opakovat.
 
 
 
Požadavky k zápisu

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 



Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 50%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Horálková, Linhartová, HenkelNěmčina pro právníky11 (dotisk), nakl. Aleš Čeněk s.r.o.,
Plzeň201080-86898-16-41
Horálková MilenaNěmecko-český právnický slovník11.LEDA spol s r. o.200380-7335-019-X2
Horálková, MilenaČesko-německý právnický slovník11Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň2011978-80-7380-275-22



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 HP1371
Název v jazyce výuky Právnická španělština I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická němčina I (HP0981)
Právnická ruština I (HP1381)
Právnická španělština jako další cizí jazyk I. (HP1511)
Právnická španělština jako další cizí jazyk II. (HP1512)
Právnická španělština jako další cizí jazyk III. (HP1556)
Právnická španělština jako další cizí jazyk IV. (HP1557)

Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. 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.

Požadavky ke zkoušce:
Splnění písemného testu alespoň na 70%
Za každý zameškaný seminář studenti odevzdávají písemnou práci podle zadání vyučující.
Test po prvním semestru bude zahrnovat 1-3 lekci učebnice "Introducción al español jurídico".
Požadavky ke zkoušce

 

Splnění písemného testu alespoň na 70%
Za každý zameškaný seminář studenti odevzdávají písemnou práci podle zadání vyučující.
Test po prvním semestru bude zahrnovat 1-3 lekci učebnice "Introducción al español jurídico".
Sylabus

 Lenguaje jurídico: fuentes y métodosRamas de Derecho
Derecho Constitucional
Textos legales y disposiciones administtrativas
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

BERENDOVÁ, A.Introducción al espaňol jurídico11.Praha : Leges2014978-80-87576-59-51
AGUIRRE BELTRÁN, BlancaEl espaňol por profesiones. El lenguaje jurídico120022
ALCARAZ VARÓ, EnriqueEl espaňol jurídico120022
Diccionario jurídico básico,120022
Diccionario jurídico Espasa120032
Diccionario de la lengua espaňola (RAE)121 nebo 222
DUBSKÝ, Josef Velký španělsko-český slovník119992



DUBSKÝ, JosefVeklý česko-španělský slovník.119962
SANJUAN LOPEZ, Felisa - BUSTINDUY AMADOR, AnaEspanol jurídico. Manual de espaňol
profesional.11.Alcalá de Henares200684-8138-716-91-102
BRYNDA, JiříŠpanělsko-český právnický a ekonomický slovník11.Praha2007978-80-7201-669-32



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 HP1372
Název v jazyce výuky Právnická španělština II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish 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 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická španělština I (HP1371)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. 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.
Požadavky ke zkoušce

Splnění závěrečného testu alespoň na 70%

Každá zameškaná hodina bude kompenzována písemnou prací podle aktuálního zadání v semináři (odevzdání
těchto prací je podmínkou zápisu známky do SISu).
 
Test po druhém semestru bude zahrnovat lekce 4-6 z učebnice "Introducción al español jurídico"a doplňující
materiály probrané v semináři..
Sylabus

 Derecho de la persona
Derecho de familia
Sucesiones
Derecho subjetivo
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

viz Právnická španělština I11
viz Právnická španělština 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 HP1381
Název v jazyce výuky Právnická ruština I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická ruština jako další cizí jazyk I. (HP0161)
Právnická ruština jako další cizí jazyk II. (HP0162)
Právnická ruština jako další cizí jazyk III. (HP0163)
Právnická ruština jako další cizí jazyk IV. (HP0164)
Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická němčina I (HP0981)
Právnická španělština I (HP1371)

Anotace
Jazyk ruský I je součást předmětu jazyk ruský I - IV společného základu.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, 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.
Předmět zakončen klasifikovaným zápočtem. Požadavky: zvládnutí odborných textů,aktivní účast na
výuce,absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí odborných textů,
aktivní účast na výuce,
absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.
Sylabus

Témata:Výchozí pojmy právní vědy,Stát,Obecné pojmy právní vědy,Ústavní právo,Volební systém.
Vstupní požadavky

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

Podíl garanta na výuce činí 20%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Odborné texty poskytne vyučující.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 HP1382
Název v jazyce výuky Právnická ruština II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian 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 doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická ruština I (HP1381)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Jazyk ruský II je 2. část povinného jazyka ve společném základu. 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
ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem. 
Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí odborných textů,
aktivní účast na výuce,
absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.
Sylabus

Témata:
 

 

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Právnické osoby, obchodní korporace, základní pojmy

Občanské právo: závazky 



Občanské právo: závazky 

Občanské právo procesní

Občanské právo procesní

Pracovní právo

 

Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 20%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Odborné texty předložené vyučujícím.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 HP1386
Název v jazyce výuky Právnická ruština III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická ruština I (HP1381)

Právnická ruština II (HP1382)

Neslučitelnosti Právnická ruština III (HV1383)
Anotace
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2008 a déle. (HPRAVO2017)

Jazyk ruský III je 3.část povinného jazyka ve společném základu. 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 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.
Předmět zakončen klasifikovaným zápočtem. Požadavky: zvládnutí odborných textů, aktivní účast na výuce,
absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí látky v rozsahu lekcí 11 - 15 učebnice Ruština pro právníky (2008) a doplňkových textů;
aktivní účast na výuce;
absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.
Sylabus

Témata:
Občanské právo,
Právnické osoby,
Rodinné právo,
Občanské právo procesní,
Stádia občanského procesu.
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 20%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Rezková JaroslavaRuština pro právníky 12. vydání Praha2008ISBN 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 HP1387
Název v jazyce výuky Právnická ruština IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian 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 Právnická ruština I (HP1381)

Právnická ruština II (HP1382)
Právnická ruština III (HP1386)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická ruština IV (HP1385)
Anotace
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017

Jazyk ruský IV je 4. část povinného jazyka ve společném základu. 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
ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem. 

Témata:
Trestní právo hmotné obecná část
Trestní právo hmotné zvláštní část
Trestní právo procesní 
Trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých 
Mezinárodní právo
Evropské právo
Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí látky v rozsahu lekcí 16 - 20 učebnice Ruština pro právníky (2008) a doplňkových textů předložených
vyučujícím;
aktivní účast na výuce;
abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.
Sylabus

Trestní právo hmotné obecná částTrestní právo hmotné zvláštní částTrestní právo procesní Trestní řízení ve
věcech dětí a mladistvých Mezinárodní právoEvropské právo
Požadavky k zápisu

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 20%.
Studijní opory

Odborné texty poskytne vyučující.



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 HP1396
Název v jazyce výuky Právnická španělština III
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish 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 Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická španělština I (HP1371)

Právnická španělština II (HP1372)

Neslučitelnosti Právnická španělština III (HV1373)
Anotace
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2008 a déle. (HPRAVO2017)

Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový 
předmět společného základu. 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.
Požadavky ke zkoušce

Po 3. semestru je možn&eacute; napsat test, kter&yacute; je souč&aacute;st&iacute; z&aacute;věrečn&eacute;
zkou&scaron;ky po 4. semestru, klasifikace tohoto testu se započ&iacute;t&aacute;v&aacute; do klasifikace
z&aacute;věrečn&eacute; zkou&scaron;ky.
Sylabus

 
ObligacionesContratosElementos del Proceso civil, documentos procesalesSociedades (tipos, estatutos, gerencia)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Literatura viz Jazyk španělský 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 HP1397
Název v jazyce výuky Právnická španělština IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish 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 Právnická španělština I (HP1371)

Právnická španělština II (HP1372)
Právnická španělština III (HP1396)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická španělština IV (HP1395)
Anotace
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 

Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. 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.
Požadavky ke zkoušce

Splnění závěrečného testu alespoň na 70%
Každá zameškaná hodina bude kompenzována prací podle aktuálního zadání v semináři (odevzdání těchto prací je
podmínkou pro zápis výsledné známky do SISu).
Studenti si mohou vybrat mezi ústní zkouškou nebo zpracováním španělsko-českého glosáře z odborného textu v
rozsahu min. 20 tiskových stran.

 
Test po čtvrtém semestru zahrnuje 9., 12. a 13. lekci z učebnice "Introducción al español jurídico" a doplňující
texty probrané v semináři.
Sylabus

Proceso civil
El Código Penal español (reforma penal 2015)
Autoría y coautoría de los delitos
Penas
Proceso penal
Resoluciones judiciales y sentencias (macroestructura)
Požadavky k zápisu

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100%.



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

viz Právnická španělština I11
viz Právnická španělština 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:
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