
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
Vyučující 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.
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.

Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
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Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód 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
Vyučující prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0296)

Teorie národního hospodářství II (HP0592)
Teorie práva II (HP0682)
Ústavní právo a státověda II (HP1172)

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 státu.
Na výklad o finanční vědě navazuje výklad o finančním právu, které je samostatným oborem veřejného práva
regulujícím finance. Nejprve je pozornost zaměřena na obecnou část finančního práva (zejména otázky vymezení
finančního práva, pramenů finančního práva, finančněprávních vztahů atd.). Následně jsou předmětem výkladu
jednotlivá pododvětví finančního práva (zvláště rozpočtové právo, daňové právo v širším slova smyslu, měnové
právo, devizové právo a právo finančního trhu), která tvoří fiskální a nefiskální část finančního práva. Opominuto
není ani bankovní a pojišťovací právo.
Sylabus

Předmět Finanční právo I zahrnuje tato témata
- finance a finanční vědu,
- obecnou část finančního práva,
- měnové právo,
- devizové právo,
- bankovní právo,
- pojišťovací právo,
- právo finančního trhu a
- rozpočtové právo.
Studijní opory

Základní literatura:
1. NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80-85305-45-3.
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 Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN 978-80-7380-532-6.
Ostatní literatura (pro postupovou zkoušku doporučená):
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 kol. Pojišťovací právo. Praha: Leges, 2010, 351 s. ISBN
978-80-87212-45-5.
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. MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN



978-80-7179-598-8.
8. MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC,
2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.
9. NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.
10. 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.
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. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
16. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
17. část 45. - 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
18. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
19. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex
Unie
20. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
21. zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
22. zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
23. zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků
24. zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
25. zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
26. zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
27. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
28. zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
29. zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Ostatní právní předpisy(pro postupovou zkoušku doporučené, 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. směrnice Rady 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb



14. nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
rozpočtu Unie
15. rozhodnutí Rady č. 2014/335,o systému vlastních zdrojů Evropské unie
16. zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí
17. zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
18. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
19. zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
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. zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely
správy daní
25. 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
26. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
27. zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
28. zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
29. zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
30. zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
31. 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
32. zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
33. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
34. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením
35. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
36. 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)
37. vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
38. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích
za karetní platební transakce
39. 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
40. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci
doprovázejících převody peněžních prostředků
41. zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a
o změně živnostenského zákona
42. 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
43. 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
Vyučující prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
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 státu.
Na výklad o finanční vědě navazuje výklad o finančním právu, které je samostatným oborem veřejného práva
regulujícím finance. Nejprve je pozornost zaměřena na obecnou část finančního práva (zejména otázky vymezení
finančního práva, pramenů finančního práva, finančněprávních vztahů atd.). Následně jsou předmětem výkladu
jednotlivá pododvětví finančního práva (zvláště rozpočtové právo, daňové právo v širším slova smyslu, měnové
právo, devizové právo a právo finančního trhu), která tvoří fiskální a nefiskální část finančního práva. Opominuto
není ani bankovní a pojišťovací právo.
Sylabus

Předmět Finanční právo II zahrnuje tato témata
-úvod do daňového práva,
- správa daní,
- přímé důchodové daně,
- přímé majetkové daně,
- nepřímé daně,
- poplatky a ostatní příjmy veřejných rozpočtů,
- mezinárodní zdanění
- clo.
Studijní opory

Základní literatura:
1. NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80-85305-45-3.
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 Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN 978-80-7380-532-6.
Ostatní literatura (pro postupovou zkoušku doporučená):
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.
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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. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
16. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
17. část 45. - 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
18. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
19. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex
Unie
20. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
21. zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
22. zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
23. zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků
24. zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
25. zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
26. zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
27. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
28. zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
29. zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
Ostatní právní předpisy(pro postupovou zkoušku doporučené, vždy ve znění platném a účinném ke dni konání
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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. směrnice Rady 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
14. nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
rozpočtu Unie
15. rozhodnutí Rady č. 2014/335,o systému vlastních zdrojů Evropské unie



16. zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí
17. zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
18. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
19. zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
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. zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely
správy daní
25. 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
26. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
27. zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
28. zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
29. zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
30. zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
31. 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
32. zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
33. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
34. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením
35. zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
36. 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)
37. vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
38. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích
za karetní platební transakce
39. 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
40. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci
doprovázejících převody peněžních prostředků
41. zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a
o změně živnostenského zákona
42. 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
43. 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
Vyučující prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo II (HP0292)

Mezinárodní právo veřejné II (HP0852)

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Mezinárodní právo soukromé - zahrnuje výklad o právních normách upravujících vztahy s mezinárodním prvkem,
o teorii mezinárodního práva soukromého a o mezinárodním právu procesním. Právo mezinárodního obchodu -
zahrnuje výklad o právních normách upravujících vztahy v mezinárodním obchodním styku včetně úpravy řešení
sporů.
Sylabus

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.
 
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.
 
 
Studijní opory

 
 

 
 

 
Seznam povinné a doporučené literatury:
 
Povinná:
1.   Kučera Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno, Doplněk - Aleš Čeněk, Plzeň. 2009.
2.   Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., a kol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň, Aleš Čeněk. 2008.
3.   M. Pauknerová, K. Růžička, a kol., Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická
fakulta UK Praha 2014.
4.   Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K. a kol., Mezinárodní právo soukromé, 8. vydání, Doplněk, Aleš Čeněk,
Brno-Plzeň 2015
 
 
Doporučená:
1.   Pauknerová M.. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.
2.    Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení
Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.
3.   Růžička K.. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Plzeň, Aleš Čeněk. 2005.
4.    Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2013.
5.   Rozehnalová N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd.. Wolters Kluwer, Praha. 2010.
6.   Dobiáš P. Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (Vyb.
kapitoly). Leges, Praha. 2011.
7.   Valdhans, J. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2012.
8.   Rozehnalová N. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, Brno. 2010.
9.    Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.
10.             Pauknerová, M. a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013.
11.             Bříza, P. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014.
12.             Dobiáš, P. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář: podle právního stavu k 1. lednu 2014.
Vyd. 1. Praha: Leges, 2013.
13.             Pfeiffer, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1. Praha: Leges,



2013.

 
Program výuky mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu
Školní rok 2015/2016 - 7. semestr
 
Přednášky:  úterý 12,00 - 14,00 hod. č.m. 120
 
 
6.10. Pojem, předmět, prameny mezinárodního práva soukromého, způsoby úpravy, unifikace mezinárodního
práva soukromého           - Prof. Pauknerová       
                                                                                                                                                                                 
 
13.10.   Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé                                              - Prof. Pauknerová 
 
20.10.   Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní,   používání předpisů imperativní povahy 
                                                                                                                                             - Prof. Pauknerová
27.10.     Úvod do mezinárodního civilního procesního práva                                            - Prof. Růžička 
 
3.11.  Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkaz            - Prof. Růžička
 
10.11. Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrech                                      - Prof. Růžička
 
24.11.   Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčení                                         - Prof. Pauknerová
 
1.12.   Kolizní úprava závazkového práva                                                                         - Prof. Pauknerová
 
8.12.   Kolizní úprava věcných práv a dědického práva                                                      -    Prof. Růžička
 
15.12.   Kolizní úprava rodinného práva                                                                                   - JUDr. Pfeiffer



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

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
Mezinárodní právo soukromé se zabývá výkladem právní úpravy soukromoprávních  poměrů s mezinárodním
prvkem, představuje úvod do teorie mezinárodního práva soukromého, zejména její obecné části, a rovněž
zahrnuje mezinárodní civilní právo procesní. Právo mezinárodního obchodu se zaměřuje na vztahy v
mezinárodním obchodním a hospodářském styku včetně úpravy řešení sporů.
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
 



 
 
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
 
-          věcněprávní instituty zajištění závazků
 
-          závazkověprávní instituty zajištění závazků
 
-          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 z hlediska mezinárodního práva soukromého a práva 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, mezinárodní obchodní arbitráž
 
-          způsoby řešení sporů z mezinárodního obchodního styku
 
-          alternativní způsoby řešení sporů
 
-          soudní řízení (nařízení  Brusel I bis)
 
-          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
 
 
 



Institucionální rozhodčí řízení                         
 
-          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
 
 
 
 Mezinárodní insolvenční právo 
 
-           insolvenční řízení jako překážka mezinárodního obchodu
 
-           pojem mezinárodního insolvenčního práva
 
-           vnitrostátní právní úprava mezinárodního insolvenčního práva
 
-           nařízení Rady ES č. 1346/2000 a novelizace nařízení
 
-           relevantní judikatura SD EU
 
-           vzorový zákon UNCITRAL a význam UNCITRAL pro mezinárodní insolvenční řízení
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studijní opory

Seznam povinné a doporučené literatury:
Povinná:
1.    Kučera Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Brno, Doplněk - Aleš Čeněk, Plzeň. 2009.
2.    Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K., a kol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň, Aleš Čeněk. 2008.
3.    M. Pauknerová, K. Růžička, a kol., Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická
fakulta UK Praha 2014.
4.    Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K. a kol., Mezinárodní právo soukromé, 8. vydání, Doplněk, Aleš Čeněk,
Brno-Plzeň 2015
 
Doporučená:
1.    Pauknerová M.. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.



2.    Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení
Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.
3.    Růžička K.. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Plzeň, Aleš Čeněk. 2005.
4.    Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2013.
5.    Rozehnalová N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd.. Wolters Kluwer, Praha. 2010.
6.    Dobiáš P. Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (Vyb.
kapitoly). Leges, Praha. 2011.
7.    Valdhans, J. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2012.
8.    Rozehnalová N. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, Brno. 2010.
9.    Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.
10.  Pauknerová, M. a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2013.
11.  Bříza, P. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014.
12.  Dobiáš, P. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář: podle právního stavu k 1. lednu 2014. Vyd.
1. Praha: Leges, 2013.
13.  Pfeiffer, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1. Praha: Leges, 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 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
Vyučující 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 tvoří těžiště výkladu obecná část občanského práva.
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: zápočet.
Bližší informace o zápočtech jsou zveřejněny na stránkách katedry v sekci dokumenty.
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.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (příslušné části)  02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Literatura doporučená:
01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2014
 



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

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód 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
Vyučující 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 občanského práva
(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 (obecně, druhy)09. Podílové spoluvlastnictví10. 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 práva18. 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
Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01. Vlastnictví - obecné výklady, vymezení pojmu 02. Nabývání vlastnictví 03. Spoluvlastnictví 04. Věcná práva
k cizím věcem 05. Svěřenecký fond 06. Katastr nemovitostí 07. 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.



Studijní opory

Literatura povinná:  01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek
1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013
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. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část.  5. vydání.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009 (pro část "Věcná práva" - orientačně)
03. 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  Orientačně: 01. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů - zrušený předpis 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
Vyučující prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
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 evropského komunitárního práva. 
Požadavky ke zkoušce

Forma kontroly studia: zápočet
Bližší informace o zápočtech jsou zveřejněny na stránkách katedry v sekci dokumenty.
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.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (příslušné části)
02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující doc. JUDr. Josef Salač, 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



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.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (příslušné části)
02. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
03. 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)
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 Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění
pozdějších předpisů Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Teorie práva II (HP0682)

Ústavní právo a státověda 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
Bližší informace o zápočtech jsou zveřejněny na stránkách katedry v sekci dokumenty.
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. Procesní principy (obecné i odvětvové) 05. Organizace soudů, postavení soudců. 06.
Civilní pravomoc a příslušnost soudu 07. Další instituce justičního systému 08. Účastníci řízení I. 09. Účastníci II.
- další subjekty 10. Procesní úkony 11. Procesní zastoupení 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.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací.
Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.
02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.
 
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



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující 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
Bližší informace o zápočtech jsou zveřejněny na stránkách katedry v sekci dokumenty.
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.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací.
Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.
02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.
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
Vyučující doc. JUDr. Alena Macková, 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. V
předmětu občanské právo procesní III tvoří těžiště výkladu problematika soudního výkonu rozhodnutí, exekuce a
insolvenční řízení.
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



Sylabus

Mezi přednášená témata patří především:
01.  Alternativní řešení sporů (ADR)
02.  Výkon rozhodnutí - obecný výklad (pojem, druhy)
03.  Výkon rozhodnutí - obecný výklad (exekuční titul, průběh vykonávacího řízení)
04.  Uspokojení práv na peněžitá plnění
05.  Uspokojení práv na nepeněžitá plnění
06.  Jiné způsoby vymáhání plnění
07.  Exekuce podle exekučního řádu
08.  Insolvenční řízení - obecný výklad
09.  Konkurs
10.  Reorganizace 
Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.
Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací.
Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.
02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.
 
Literatura 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. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 05. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve
znění pozdějších předpisů 06. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 07. Zákon
č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 08. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění
pozdějších předpisů 09. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.) 10.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 11. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 12. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím
řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 13. Zákon č. 549/1991Sb., o soudních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 14. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů 15.
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 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
Vyučující prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
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.
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet z obchodního práva I. je udělován za úspěšné absolvování zápočtového testu - bližší podmínky viz
soubor k tomuto předmětu.
Studijní opory

Literatura 
 
ñ  Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2013.
ñ  Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
ñ  Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha:
ASPI, 2006.
ñ  Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.
ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.
ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1.
vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
ñ  Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.
ñ  Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2014.
ñ  Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2013.
ñ  Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha:
Wolters Kluwer, 2014.
ñ  Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha:
Sagit, 2012.
ñ  Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck,
2011.
ñ  Dědič, Čech: Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha: Bova
Polygon, 2004.
 
Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.
 
 
Právní předpisy 
 
ñ  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
ñ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ñ  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
ñ  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
ñ  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ñ  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
ñ  Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech



ñ  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
ñ  Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
ñ  Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
ñ  Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
ñ  Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
ñ  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
ñ  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ñ  Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení
ñ  Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti
ñ  Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti
ñ  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
ñ  Smlouva o fungování EU
ñ  Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy
ñ  Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
ñ  Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)
ñ  Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)
ñ  Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
ñ  Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství
ñ  Směrnice EP a Rady č. 2009/101/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků
a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za
účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
ñ  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 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
Vyučující prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo I (HP0291)

Ústavní právo a státověda II (HP1172)

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

Obchodní právo představuje jeden ze základních předmětů vyučovaných na právnické fakultě UK v Praze. Rozsah
výuky je stanoven na 3 semestry. Studentům poskytuje znalosti základů teorie obchodního práva a jeho
zvláštností. Současně je výuka zaměřena na seznámení s právní úpravou postavení podnikatelů, jejich právního
jednání, vztahů vznikajících mezi podnikateli, popř. mezi podnikateli a jinými osobami.
Obchodní právo v magisterském studijním programu je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Té předchází
po třech  semestrech zkouška postupová a písemná klauzurní práce. Vlastní výuka probíhá jednak v přednáškách
(2 hodiny týdně ve všech 3 semestrech výuky) a seminářích (2 hodiny týdně v 5. semestru výuky a 2 hodiny týdně
v 6.  semestru výuky).  Vedle základní povinné výuky jsou z oboru obchodního práva vypisovány povinně
volitelné předměty.
Obsah výuky obchodního práva tvoří teoretické otázky a platná právní úprava následujících okruhů problematiky:

Pojetí obchodního práva, jeho vztah k občanskému právu
Zákon o obchodních korporacích (předmět úpravy, vztah k občanskému zákoníku, struktura)
Základní pojmy obchodního práva (podnikatel, podnikání, podnik apod.)
Právní úprava podmínek podnikání
Obchodní rejstřík
Obchodní společnosti a družstva
Koncernové právo
Hospodářská soutěž a její ochrana
Podnikatel v závazkových vztazích
Průmyslová práva
Cenné papíry, burzy a burzovní obchody
Kolektivní investování
Nadnárodní formy společností

Kromě magisterského studia je obchodní právo samostatným předmětem rigorózních zkoušek a jedním
z předmětů tvořících součást zkoušky v doktorantském studiu Obchodní právo. Z obchodního práva jsou rovněž
pořádány specializované kursy pro právníky a neprávníky z praxe. Jsou věnovány zejména změnám v právní
úpravě.
Studijní opory

Literatura 
 
ñ  Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2013.
ñ  Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
ñ  Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha:
ASPI, 2006.
ñ  Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.
ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.
ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1.
vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.



ñ  Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.
ñ  Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2014.
ñ  Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2013.
ñ  Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha:
Wolters Kluwer, 2014.
ñ  Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha:
Sagit, 2012.
ñ  Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck,
2011.
ñ  Dědič, Čech: Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha: Bova
Polygon, 2004.
 
Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.
 
 
 
 
Právní předpisy
 
ñ  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
ñ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ñ  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
ñ  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
ñ  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ñ  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
ñ  Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
ñ  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
ñ  Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
ñ  Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
ñ  Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
ñ  Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
ñ  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
ñ  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ñ  Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení
ñ  Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti
ñ  Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti
ñ  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
ñ  Smlouva o fungování EU
ñ  Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy
ñ  Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
ñ  Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)
ñ  Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)
ñ  Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
ñ  Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství
ñ  Směrnice EP a Rady č. 2009/101/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků
a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za
účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
ñ  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
Vyučující prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
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. 
Sylabus

Obchodní právo představuje jeden ze základních předmětů vyučovaných na právnické fakultě UK v Praze. Rozsah
výuky je stanoven na 3 semestry. Studentům poskytuje znalosti základů teorie obchodního práva a jeho
zvláštností. Současně je výuka zaměřena na seznámení s právní úpravou postavení podnikatelů, jejich právního
jednání, vztahů vznikajících mezi podnikateli, popř. mezi podnikateli a jinými osobami.
Obchodní právo v magisterském studijním programu je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Té předchází
po třech  semestrech zkouška postupová a písemná klauzurní práce. Vlastní výuka probíhá jednak v přednáškách
(2 hodiny týdně ve všech 3 semestrech výuky) a seminářích (2 hodiny týdně v 5. semestru výuky a 2 hodiny týdně
v 6.  semestru výuky).  Vedle základní povinné výuky jsou z oboru obchodního práva vypisovány povinně
volitelné předměty.
Obsah výuky obchodního práva tvoří teoretické otázky a platná právní úprava následujících okruhů problematiky:

Pojetí obchodního práva, jeho vztah k občanskému právu
Zákon o obchodních korporacích (předmět úpravy, vztah k občanskému zákoníku, struktura)
Základní pojmy obchodního práva (podnikatel, podnikání, podnik apod.)
Právní úprava podmínek podnikání
Obchodní rejstřík
Obchodní společnosti a družstva
Koncernové právo
Hospodářská soutěž a její ochrana
Podnikatel v závazkových vztazích
Průmyslová práva
Cenné papíry, burzy a burzovní obchody
Kolektivní investování
Nadnárodní formy společností

 
 
 
Studijní opory

Literatura 
 
ñ  Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2013.
ñ  Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
ñ  Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha:
ASPI, 2006.
ñ  Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.
ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.



ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1.
vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
ñ  Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.
ñ  Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2014.
ñ  Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2013.
ñ  Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha:
Wolters Kluwer, 2014.
ñ  Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha:
Sagit, 2012.
ñ  Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck,
2011.
ñ  Dědič, Čech: Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha: Bova
Polygon, 2004.
 
Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.
 
 
 
Právní předpisy
 
ñ  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
ñ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ñ  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
ñ  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
ñ  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ñ  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
ñ  Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
ñ  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
ñ  Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
ñ  Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
ñ  Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
ñ  Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
ñ  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
ñ  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ñ  Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení
ñ  Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti
ñ  Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti
ñ  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
ñ  Smlouva o fungování EU
ñ  Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy
ñ  Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
ñ  Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)
ñ  Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)
ñ  Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
ñ  Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství
ñ  Směrnice EP a Rady č. 2009/101/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků
a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za
účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření
ñ  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 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
Vyučující prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo II (HP0702)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právo životního prostředí / obecná část. Ústavní základy. Evropské unijní právo životního prostředí. Právo
vlastnické a ochrana životního prostředí. Základní principy. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního
prostředí. Průřezové nástroje (EIA,SEA,IPPC, územní plánování, právo na informace o životním prostředí, účast
veřejnosti na řízeních týkajících se životního prostředí).Orgány veřejné správy ochrany životního prostředí.
Ekologicko-právní odpovědnost (deliktní odpovědnost, odpovědnost za ztráty na životním prostředí). Základy
mezinárodního práva životního prostředí. Role soudů v ochraně životního prostředí.
Požadavky ke zkoušce

Semináře se konají po jednotlivých skupinách jednou za týden.  Účast na seminářích a přednáškách není povinná.
Během 8. semestru, ale nejpozději do jeho konce (přesně do 23.9. 2016 včetně), je nutné složit zápočet formou
testu, který je zároveň podmínkou pro připuštění k vykonání ústní zkoušky z PŽP.  Zápočet  lze složit buď na
příslušné seminární skupině  nebo v rámci vypsaných termínů celokatedrálních  zápočtových testů, které se budou
konat v průběhu druhé poloviny května, června a září 2016. POZOR v dalších měsících až do května roku 2017
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.
 
 
Sylabus

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.
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 sukromého práva jako je odpovědnost za škodu, vlastnické
právo a užívací práva k přírodním složkám.
 
Rozpis seminářů z Práva životního prostředí I
Letní semestr akademického roku 2015/2016
1. Úvodní seminář - metodika, informace, literatura. Právo životního prostředí - principy, pojmy a východiska.
(týden od 22.2. 2016)
2. Ústavní základy práva životního prostředí. Principy. (týden od 29.2. 2016) 
3. Nástroje OŽP. (týden od 7.3. 2016)
4. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. (týden od 14.3. 2016)
5. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí. (týden od 21.3.  2016)
6. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí I. (týden od 28.3. 2016)
    Územní plánování - koncepční nástroje
7. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí II. (týden od 4.4. 2016)
    Územní plánování - realizační nástroje.
8. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí III. (týden od 11.4. 2016)
    Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
9. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí IV. (týden od 18.4. 2016)
    Integrovaná prevence a kontrola znečišťování (IPPC).
10.Právo na informace o životním prostředí. (týden od 25.4. 2016)
11.Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí a přístup k soudní ochraně (týden od 2.5. 2016)
12. Vlastnictví a ochraně životního prostředí. Orgány ochrany ŽP. (týden od 9.5. 2016) 
 
Ve zbývajícím týdnu od 16.5. do 20.5. 2016 budou psány zápočtové testy po seminárních skupinách dle dispozic
příslušných vyučujících.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Damohorský Milan a kolektivPrávo životního prostředí, 3. vydání1C.H.BeckPraha20101
Damohorský,M. a kolektiv Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí 2.aktualizované vydání
1Wolters Kluwer Praha 20101
ÚZ č.1042 úplná znění zákonů z oblasti práva životního prostředí, Sagit 2014320142
ÚZ č.1061úplná znění zákonů z oblasti zemědělského práva. Sagit. 2014320142
ÚZ č. 953úplná znění  stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Sagit 2013320132
ÚZ č. 764 Texty právních předpisů - Evropské právo, Sagit 201032
Šturma, P. a kolMezinárodní právo životního prostředí - I. (obecná ) část1IFEC Praha 20042
Damohorský, M. a kolMezinárodní právo životního prostředí II. (zvláštní část)1Nakl.Eva Rozkotová-IFEC
Beroun 20082
Stejskal, VÚvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost. Monografie1Linde Praha
a.s20062
Damohorský, M. - Stejskal, V. (edit.)Právní úprava lesa. Procesní právo ochrany ŽP. Sborník z mezinárodní
konference1PF UK Praha 20052
Damohorský, MCzech Environmental Law.Czech Law and European Union, 2.edition1PF UK 20062
Damohorský, M, Müllerová, H, Sobotka,M, Stejskal, V, Žákovská, KRole soudů v ochraně ŽP, in Tomášek, M,
Šturma, P, Nové jevy v právu na počátku 21.století1Praha20092



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právo životního prostředí I (HP0391)

Správní právo III (HP0703)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právo životního prostředí, jeho postavení, ústavní základy, právní principy, prameny právní úpravy. Základy
mezinárodního práva životního prostředí, základy unijního práva životního prostředí.  Orgány veřejné správy
ochrany životního prostředí.  Právní úprava odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí, deliktní
odpovědnost, odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Právní úprava průřezových nástrojů ochrany životního
prostředí (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí (SEA, EIA), integrovaná prevence (IPPC).
Jednotlivé právní úpravy  ochrany složek a ekosystémů (ovzduší, voda, půda, lesy, příroda a krajina, živočichové,
rostliny), jednotlivé právní úpravy zdrojů ohrožování (odpady, obaly, chemické látky, průmyslové havárie,
geneticky modifikované organismy, atd.), vybrané činnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí (ochrana
veřejného zdraví, zemědělství, energetika, hornictví, doprava, památková péče).  
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky ak.rok 2015/2016
Obecná část:
1. Životní prostředí - pojem, globální problémy a potřeba jeho ochrany, prostředky a cíle.
2. Politika ochrany životního prostředí v EU a ČR (charakteristika a význam).
3. Právo životního prostředí (základní funkce, předmět, systém, prameny).
4. Ústavní základy ochrany životního prostředí a zákon o životním prostředí.
5. Základní právní principy ochrany životního prostředí.
6. Právní nástroje ochrany životního prostředí (přehled, charakteristika a využití).
7. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (charakteristika, třídění, funkce).
8. Odpovědnost za správní delikty 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 (charakteristika, 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 na životní prostředí (EIA, SEA).
22. Integrovaná ochrana životního prostředí (IPPC).
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, hlavní cíle a směry právní úpravy).
6. Ochrana kvality vod.
7. Územní (plošná) ochrana vod.



8. Ochrana zemědělského půdního fondu (předmět,cíl a prostředky ochrany).
9. Ochrana půdy před zhoršováním kvality (ZPF, lesní pozemky).
10. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (předmět, cíl a prostředky ochrany).
11. Ochrana lesa při obecném užívání lesů.
12. Prostředky ochrany lesa při hospodaření v lese.
13. Ochrana lesa před škůdci a jinými škodlivými činiteli.
14. Právní úprava ochrany přírody a krajiny (prameny, předmět, hlavní směry a cíle).
15. Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny.
16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody.
17. Právní úprava zvláštní druhové ochrany přírody.
18. Soustava Natura 2000 a její právní úprava.
19. Právní úprava ochrany rostlin a živočichů (hlavní směry právní úpravy, prameny).
20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami.
21. Ochrana zvířat proti týrání.
22. Právní úprava odpadového hospodářství (hierarchie, subjekty, nástroje).
23. Právní úprava nakládání s odpady (základní pojmy, subjekty a jejich povinnosti).
24. Právní úprava nakládání s komunálními odpady.
25. Právní úprava využití atomové energie a ochrany před ionizujícím zářením.
26. Právní úprava ochrany životního prostředí před chemickými látkami.
27. Prevence závažných havárií.
28. Ochrana zdraví člověka v právu životního prostředí (zejména ochrana před hlukem a vibracemi).
29. Poplatky za znečišťování životního prostředí (ovzduší, voda, odpady).
30. 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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylabus

 
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
úmluvy. Zvláštní pozornost věnuje ústavním základům ochrany životního prostředí, základům práva životního
prostředí v EU, uplatňování ekologicko-právní odpovědnosti, včetně role soudů v ochraně životního prostředí,
prosazování práva zejména prostřednictvím orgánů veřejné správy, přístupu k informacím a účasti veřejnosti na
ochraně a uplatňování některých průřezových nástrojů (územní plánování, posuzování vlivů na životní prostředí,
integrované povolení).
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.
Právo životního prostředí představuje 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.



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 EU a vývoje systému práva životního prostředí EU
samého.
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 veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí, ekologicko-právní
odpovědnost a ochranu životního prostředí v mezinárodním a evropském unijním 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 (např. vodní zákon, zákon o ochraně přírody
a krajiny, lesní zákon, zákon o ochraně ovzduší apod.) , ochranu před zdroji ohrožení (např. zákon o odpadech,
zákon o  obalech, zákon o chemických látkách a přípravcích) a ochranu životního prostředí v rámci vybraných
oborů lidské činnosti (např. horní zákon, atomový zákon).
Složkové předpisy především definují konkrétní předmět ochrany, kategorizaci předmětu ochrany, případně
zařízení předmět ochrany negativně ovlivňující, práva a povinnosti znečišťovatelů a uživatelů zdrojů, či
administrativní nástroje regulace. Obsahují také ustanovení o koncepčních nástrojích (plány, řády, programy
péče), ekonomických nástrojích (poplatcích, odvodech, finančních zárukách, povinných pojištění, náhradách,
atd.). Mají rovněž ustanovení o odpovědnosti za porušování jejich konkrétních norem a systém nápravných
opatření.
Právní úpravu organizace a kompetencí veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí obsahují jednak
kompetenční zákon, složkové předpisy a zákony o obcích a o krajích. Konečně sem patří zákon o České inspekci
životního prostředí a zákon o Státním fondu životního prostředí.
 
Rozpis seminářů PŽP II 
1. Úvodní seminář - metodika, informace, literatura.     Průřezové nástroje ochrany životního prostředí - jejich
vzájemné vztahy a procesní fungování.    (týden od 5. 10. 2015) 2. Právní úprava ochrany ovzduší.    (týden od 12.
10. 2015) 3. Právní úprava ochrany vody.     (týden od 19. 10. 2015) 4. Právní úprava ochrany půdy.     (týden od
26. 10. 2015)
5. Administrativní a sankční nástroje ochrany životního prostředí.     (týden od 2.11.2015)6. Právní úprava
ochrany lesa.     (týden od 9.11.2015)7. Právní úprava ochrany přírody a krajiny.     (týden od 16.11.2015)8.
Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva.     (týden od 23.11.2015)9. Právní úprava ochrany před odpady a
ostatními zdroji ohrožení.     (týden od 30.11.2015)10. Ekonomické a koncepční nástroje ochrany životního
prostředí.      (týden od 7.12.2015)11. Speciální nástroje ochrany životního prostředí (územní, časové a osobní).
      (týden od 14.12.2015)
 
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Damohorský Milan a kolektivPrávo životního prostředí - 3.vydání 1C.H.BeckPraha, říjen 20101
Damohorský M., Drobník J., Franková,M.Sobotka M, Stejskal V., ŽákovskáSbírka praktických příkladů z práva
životního prostředí, 2.vydání1Wolters K.Praha20101
ÚZ č. 1102 - uzávěrka 21.9.201532
ÚZ č. 1037/2014 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat32
 ÚZ č. 1042/2014 - Životní prostředí32
ÚZ č. 953, úplná znění  stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Sagit 201332
Šturma P. a kol.Mezinárodní právo životního prostředí - I.(obecná) část1IFECPraha2004dotisk 20082
Damohorský M. a kol.Mezinárodní právo životního prostředí - II. díl (zvláštní) část1IFECPraha20082
Stejskal V.Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče biologickou rozmanitost 1LindePraha20062
Damohorský M. - Stejskal V.Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany životního prostředí. Sborník z
mezinárodní konference1Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakultaPraha20052
Damohorský M.Czech Environmental Law. Czech Law and European Union, 2. edition, Law Faculty of the
Charles University, Prague1PF UK Praha2006 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 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
Vyučující 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:
Vykonal: 6 správných odpovědí z každé ze tří částí testu à 10 otázek
Test bude organizován pro celý ročník. Minimálně 3 termíny v rámci zimního zkušebního období, 1 termín
(náhradní) na konci výuky letního semestru.
 
Letní semestr:
Výuka bude ukončena zkouškou složenou ze dvou části:
1. Písemná část - vykonal - 6 správných odpovědí z 10 otázek
Jedná se o test skládající se ze skutkového zadání a 10ti právních otázek vázaných na uvedené skutkové zadání.
Písemná část bude organizována pro celý ročník. Minimálně 3 termíny v rámci zkušebního 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" - http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046838/
Viz blíže: http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046840/
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.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

J. Kincl, V. Urfus, M. SkřejpekŘímské právo1C.H.BeckPraha19951
M. SkřejpekŘímské soukromé právo. Systém a instituce1Aleš ČeněkPlzeň20111
V. UrfusHistorické základy novodobého práva soukromého1C.H.BeckPraha20011
M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. ŠejdlPřípady z římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20131
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
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
Vyučující 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:
Vykonal: 6 správných odpovědí z každé ze tří částí testu à 10 otázek
Test bude organizován pro celý ročník. Minimálně 3 termíny v rámci zimního zkušebního období, 1 termín
(náhradní) na konci výuky letního semestru.
 
Letní semestr:
Výuka bude ukončena zkouškou složenou ze dvou části:
1. Písemná část - vykonal - 6 správných odpovědí z 10 otázek
Jedná se o test skládající se ze skutkového zadání a 10ti právních otázek vázaných na uvedené skutkové zadání.
Písemná část bude organizována pro celý ročník. Minimálně 3 termíny v rámci zkušebního 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" - http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046838/
Viz blíže: http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046840/
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.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

J. Kincl,  V. Urfus,  M. SkřejpekŘímské právo1C.H.BeckPraha19951
M. SkřejpekŘímské soukromé právo. Systém a instituce1Aleš Čeněk, Plzeň20111
V. UrfusHistorické základy novodobého práva soukromého1C.H.BeckPraha20011
M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. ŠejdlPřípady z římského práva1Aleš ČeněkPlzeň20131
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
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
Vyučující PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Anotace TNH I a II

Předmět se zabývá výkladem základních principů mikroekonomie, makroekonomie, ekonomie veřejného sektoru
a mezinárodní ekonomie i hospodářské a regulatorní politiky státu. Důraz je kladen na výklad principů tržní
ekonomiky, rozhodování ekonomických subjektů, ekonomické úlohy státu, cílů a nástrojů hospodářské politiky i
mezinárodní ekonomiky. Samostatná pozornost je věnována významu a působení institucionálního, resp.
regulatorního rámce tržní ekonomiky.
Požadavky ke zkoušce

V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena písemným zápočtem(4 kredity). Podmínkou pro udělení zápočtu
je úspěšné absolvování písemného testu sestávajícího se z 10ti otázek, kdy podmínkou pro udělení zápočtu je
dosažení min. 6ti bodů, tj. správné odpovězení na alespoň 6 z 10ti otázek.
 Otázky v testu jsou typu multiple-choice, správně může být libovolný počet navržených odpovědí (tedy žádná,
jedna, více, všechny). Úplná správná odpověď na celou otázku je hodnocena jedním bodem, za nesprávné
odpovědi se žádný bod neodečítá. Trvání testu je 15 minut.
Test se pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV 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 6 (pro studenty magisterského studijního programu 4 termíny ve
zk. období v květnu a červnu, 2 termíny ve zk. období v září; pro studenty CŽV 6 termínů v jejich zk. období v
květnu a červnu).
 Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští
Sylabus

Sylabus TNH I a II
Cílem kurzu Teorie národního hospodářství I a II  je seznámit se základními ekonomickými principy a
analytickými nástroji, nutnými k pochopení a analýze jevů, vývoje a institucí moderní ekonomiky, a tím i k
pochopení některých důležitých právních institutů využívaných především v oblastech  obchodního,
korporačního, finančního či správního práva. K hlavním tématům, na jejichž objasnění se kurz zaměřuje, patří

základní principy a metody ekonomického uvažování
rozhodování ekonomických subjektů, fungování a struktura jednotlivých trhů
úloha trhů výrobních faktorů
role a formy peněz, význam a funkce bankovního systému
hospodářský růst a cyklický vývoj ekonomiky
cíle a nástroje hospodářské politiky, alternativní hospodářsko-politická východiska a doporučení
mezinárodní ekonomické a finanční vztahy
význam institucionálního a regulatorního rámce národního hospodářství a jeho dopad na ekonomickou výkonnost
a efektivnost

 Osnova přednášek Teorie národního hospodářství I  

Základní pojmy, principy a modely národního hospodářství
Model národohospodářského koloběhu a výkonnost ekonomiky
Ekonomické systémy
Tržní systém a státní ekonomická regulace
Nabídka, poptávka a tržní rovnováha



Analýza nabídky a poptávky
Rozhodování a ekonomika firmy
Řízení a správa firem
Struktura trhu a typy konkurence
Konkurenční politika a ochrana hospodářské soutěže
Kapitál a kapitálové trhy
Instituce kapitálového trhu
Trh práce, mzdy a zaměstnanost
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Samuelson, Paul; Nordhaus, WilliamEkonomie119. vydáníPraha, Svoboda2013978-80-205-0629-0.1
Holman, RobertEkonomie15. vydáníPraha: C.H.Beck2011978-80-7400-006-5.1
Jurečka, Václav a kol.Mikroekonomie12. vydáníPraha, Grada2013978-80-247-4385-1.2
Jurečka, Václav a kol.Makroekonomie12. vydáníPraha, Grada2013978-80-247-4386-8.2
Mankiw, N. G. Zásady ekonomie 1Grada 19992
Kvasničková, A. a kol.Dějiny ekonomického myšlení1Rego 19992
Burr E. Dan; Goodwin, MichaelEkonomix1Praha, Paseka2014978-80-7432-492-5.2
Ekonomická periodikaHospodářské noviny 1Ekonom, Euro2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Teorie národního hospodářství I (HP0591)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Anotace TNH I a II

Předmět se zabývá výkladem základních principů mikroekonomie, makroekonomie, ekonomie veřejného sektoru
a mezinárodní ekonomie i hospodářské a regulatorní politiky státu. Důraz je kladen na výklad principů tržní
ekonomiky, rozhodování ekonomických subjektů, ekonomické úlohy státu, cílů a nástrojů hospodářské politiky i
mezinárodní ekonomiky. Samostatná pozornost je věnována významu a působení institucionálního, resp.
regulatorního rámce tržní ekonomiky.
Požadavky ke zkoušce

Zkouška z TNH II
Závěrečná zkouška z TNH II je ústní, obsahuje látku za oba dva semestry výuky. Studenti si losují 2 otázky,
zkušební otázky jsou zveřejněny pro daný školní rok na internetu v dokumentech katedry NH. 
Před konáním zkoušky je student povinen mít v internet. systému udělení zápočtu z TNH I. a TNH II, jinak se
nelze na zkoušku do systému přihlásit. 
 Zápočet z TNH I se koná pouze v letním semestru (6 pokusů) muliti-choice celkokatedrový test; zápočet z TNH
II se koná v zimním semstru na konci seminární výuky, standardně u seminárních vyučujících (pro ty, kteří
nesloží zápočet TNH II na seminářích, budou v lednu a únoru 2016 vypsány 2 opravné termíny).
Sylabus

Sylabus TNH I a II
Cílem kurzu Teorie národního hospodářství I a II  je seznámit se základními ekonomickými principy a
analytickými nástroji, nutnými k pochopení a analýze jevů, vývoje a institucí moderní ekonomiky, a tím i k
pochopení některých důležitých právních institutů využívaných především v oblastech  obchodního,
korporačního, finančního či správního práva. K hlavním tématům, na jejichž objasnění se kurz zaměřuje, patří

základní principy a metody ekonomického uvažování
rozhodování ekonomických subjektů, fungování a struktura jednotlivých trhů
úloha trhů výrobních faktorů
role a formy peněz, význam a funkce bankovního systému
hospodářský růst a cyklický vývoj ekonomiky
cíle a nástroje hospodářské politiky, alternativní hospodářsko-politická východiska a doporučení
mezinárodní ekonomické a finanční vztahy
význam institucionálního a regulatorního rámce národního hospodářství a jeho dopad na ekonomickou výkonnost
a efektivnost

Osnova přednášek Teorie národního hospodářství II.

Peníze a monotární politika
Inflace, její měření, příčiny a důsledky
Postavení a úloha centrální banky
Hospodářský růst
Fáze hospodářského cyklu
Cíle a nástroje fiskální politiky
Státní rozpočet
Typy daní a daňová politika



Stát jako ekonomický subjekt (ekonomické chování byrokracie)
Mezinárodní ekonomické vztahy
Hospodářská integrace
EU a hospodářská a měnová unie
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Samuelson, Paul; Nordhaus, WilliamEkonomie119. vydáníPraha, Svoboda2013978-80-205-0629-0.1
Holman, RobertEkonomie15. vydáníPraha: C.H.Beck2011978-80-7400-006-5.1
Jurečka, Václav a kol.Mikroekonomie12. vydáníPraha, Grada2013978-80-247-4385-1.2
Jurečka, Václav a kol.Makroekonomie12. vydáníPraha, Grada2013978-80-247-4386-8.2
Mankiw, Gregory Zásady ekonomie 1Grada 1999978-80-7169-891-3.2
Burr E. Dan; Goodwin, MichaelEkonomix1Praha, Paseka2014978-80-7432-492-5.2
Kvasničková, Alžběta a kol.Dějiny ekonomického myšlení1Praha, Rego199980-901872-2-62
Ekonomická periodikaHospodářské noviny1Ekonom, Euro2



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.

doc. 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).  
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.
Studijní opory

 
Literatura ke studiu předmětu
"Politologie"
 
Akademický rok 2014 - 2015
 
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
Vyučující prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

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 a státověda 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. a kol., Pracovní právo, 6. doplněné a podtstně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2014
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.

Podrobný rozpis tematických okruhů přednášek z daného předmětu je k dispozici v dokumentech katedry.
Studijní opory
Studijní literatura:
 
Bělina M. a kol., Pracovní právo, 6. doplněné a podtstně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2014
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
Vyučující prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

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
Studijní literatura:
 
Bělina M. a kol., Pracovní právo, 6. doplněné a podtstně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2014
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.

Podrobný rozpis tematických okruhů přednášek z daného předmětu je k dispozici v dokumentech katedry.
Studijní opory
Studijní literatura:
 
Bělina M. a kol., Pracovní právo, 6. doplněné a podtstně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2014
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
Vyučující 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.
Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními vědami, 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).
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                              
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Gerloch, ATeorie práva16. vydPlzeň20131
Boguszak, J. Čapek, J., Gerloch, ATeorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 200411
Gerloch, A. a kolPraktikum teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 200911
Beran, KPojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 201212
Beran, KKdy je norma kogentní a dispozitivní. Právní rozhledy, roč. 17, č. 19, 2009, str. 685 – 69222
Bobek, M., Kühn, Z. a kolJudikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 201312
Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, PBeran, K. Teorie a praxe tvorby práva. Praha:
ASPI, 200812
Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.)Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň: Aleš Čeněk 201212
Knapp, VTeorie práva. Praha: C. H. Beck, 199512
Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případechK úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 200212
Maršálek, PPrávo a společnost. Praha: Auditorium, 200812
Ondřejek, PPrincip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha: Leges 201212
Tryzna, J. Právní principy a právní argumentaceK vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci při
aplikaci práva, Praha: Auditorium120102
Večeřa, M., Gerloch, A., Beran, K., Schlosser, H., Rudenko, STeória práva, 5. vyd., Bratislava: Eurokódex,
201312
Wintr, JMetody a zásady interpretace práva, Praha: Auditorium 201312
Wintr, JŘíše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 200612



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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 Zkouška Počet kreditů 6
Vyučující 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.
Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními vědami, 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).
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
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Gerloch, ATeorie práva16. vydPlzeň20131
Boguszak, J. Čapek, J., Gerloch, ATeorie práva. 2. vyd., Praha: ASPI, 200411
Gerloch, A. a kolPraktikum teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 200911
Beran KPojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 201212
Beran KKdy je norma kogentní a dispozitivní. Právní rozhledy, roč. 17, č. 19, 2009, str. 685 – 69222
Bobek, M., Kühn, Z. a kolJudikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 201312
Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., MaršálekTeorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI,
200812
Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.)Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň: Aleš Čeněk 201212
Knapp, VTeorie práva. Praha: C. H. Beck, 199512
Kühn, ZAplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře.Praha: Karolinum, 200212
Maršálek, PPrávo a společnost. Praha: Auditorium, 200812
Ondřejek, PPrincip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges 201212
Tryzna, J. Právní principy a právní argumentaceK vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci
práva. Praha: Auditorium 201012
Večeřa, M., Gerloch, A., Beran, K., Schlosser, H., Rudenko, STeória práva, 5. vyd., Bratislava: Eurokódex, 2013
12
Wintr, JMetody a zásady interpretace práva, Praha: Auditorium 201312
Wintr, J. Říše principůObecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum 200612



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné II (HP0272)

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

Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět zahrnuje všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. V základních rysech
postihuje též Evropské právo správní. Ze zvláštní části správního práva jsou pro potřeby výuky vybrány některé
obory - např. stavební právo apod.
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. 8. vydání, Praha : C. H. Beck, 2012, 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

Obsahem výuky jsou všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. Zahrnuje výklad
základů správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva a administrativněprávní
vztahy), dále teorii činnosti veřejné správy, zejména forem správní činnosti (zde jsou podrobně rozebrány
abstraktní a konkrétní - správní- akty, veřejnoprávní smlouvy, faktické pokyny a donucovací úkony, jiné úkony).
V rámci teorie činnosti veřejné správy je dále vyučována problematika správního trestání, správního dozoru,
správního řízení. Dále jsou zahrnuty do výuky otázky veřejného užívání, vyvlastnění a omezení majetkových
práv. Předmětem výuky jsou dále základy organizace veřejné správy, a to jak obecné otázky, tak uspořádání



organizace veřejné správy v České republice. Pozornost je věnována též náhradě škody nebo jiné újmy ve veřejné
správě, kontrole veřejné správy (zejména též správnímu soudnictví) , právním zárukám ve veřejné správě. V
souvislosti s evropskou integrací a naším členstvím v Radě Evropy a Evropské unii byla zařazena výuka základů
evropského správního práva. V rámci seminářů i přednášek je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a
správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

HENDRYCH, D. a kol.Správní právo. Obecná část.18. vydáníPraha: C.H.Beck20121



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo I (HP0701)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Předmět zahrnuje všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. V základních rysech
postihuje též evropské právo správní. Ze zvláštní části správního práva jsou pro potřeby výuky vybrány některé
obory - např. stavební právo apod.
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. 8. vydání, Praha : C. H. Beck, 2012, 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

Obsahem výuky jsou všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. Zahrnuje výklad
základů správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva a administrativněprávní
vztahy), dále teorii činnosti veřejné správy, zejména forem správní činnosti (zde jsou podrobně rozebrány
abstraktní a konkrétní - správní- akty, veřejnoprávní smlouvy, faktické pokyny a donucovací úkony, jiné úkony).
V rámci teorie činnosti veřejné správy je dále vyučována problematika správního trestání, správního dozoru,
správního řízení. Dále jsou zahrnuty do výuky otázky veřejného užívání, vyvlastnění a omezení majetkových
práv. Předmětem výuky jsou dále základy organizace veřejné správy, a to jak obecné otázky, tak uspořádání
organizace veřejné správy v České republice. Pozornost je věnována též náhradě škody nebo jiné újmy ve veřejné
správě, kontrole veřejné správy (zejména též správnímu soudnictví) , právním zárukám ve veřejné správě. V
souvislosti s evropskou integrací a naším členstvím v Radě Evropy a Evropské unii byla zařazena výuka základů



evropského správního práva. V rámci seminářů i přednášek je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a
správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

HENDRYCH, D. a kol.Správní právo. Obecná část.18. vydáníPraha: C.H.Beck20121



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující 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
Předmět zahrnuje všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. V základních rysech
postihuje též Evropské právo správní. Ze zvláštní části  správního práva jsou pro potřeby výuky vybrány některé
obory - např. stavební právo apod.
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
  5. Právní předpisy obcí a krajů 
  6. Zásahy, pokyny a donucení
  7. Vyjádření, osvědčení a sdělení
  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. Veřejná služba
17. Orgány moci výkonné
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.     Správní delikt



12.     Odpovědnost za přestupek
13.     Sankce za přestupek a ochranná opatření
14.     Řízení o přestupcích
15.     Správní soudnictví v České republice
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

Obsahem výuky jsou všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. Zahrnuje výklad
základů správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva a administrativněprávní
vztahy), dále teorii činnosti veřejné správy, zejména forem správní činnosti (zde jsou podrobně rozebrány
abstraktní a konkrétní - správní- akty, veřejnoprávní smlouvy, faktické pokyny a donucovací úkony, jiné úkony).
V rámci teorie činnosti veřejné správy je dále vyučována problematika správního trestání, správního dozoru,
správního řízení. Dále jsou zahrnuty do výuky otázky veřejného užívání, vyvlastnění a omezení majetkových
práv. Předmětem výuky jsou dále základy organizace veřejné správy, a to jak obecné otázky, tak uspořádání
organizace veřejné správy v České republice. Pozornost je věnována též náhradě škody nebo jiné újmy ve veřejné
správě, kontrole veřejné správy (zejména též správnímu soudnictví) , právním zárukám ve veřejné správě. V
souvislosti s evropskou integrací a naším členstvím v Radě Evropy a Evropské unii byla zařazena výuka základů
evropského správního práva. V rámci seminářů i přednášek je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a
správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

HENDRYCH, D. a kol.Správní právo. Obecná část.18. vydáníPraha: C.H.Beck20121



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující 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 a státověda 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.
Sylabus

 
Předmět trestní právo patří mezi základní a tradiční předměty vyučované na právnické fakultě Univerzity Karlovy,
při čemž patří do skupiny tzv. judiciálních předmětů. Z výběrových předmětů jsou jeho nejvýznamnějším
doplňkem kriminologie a kriminalistika.
 
Předmět se člení na trestní právo hmotné a procesní.
 
Trestní právo hmotné především vymezuje pojem trestného činu (a jeho odlišení od ostatních právních deliktů),
skupiny jeho zákonných typových znaků (znaky skutkové podstaty - objekt, objektivní stránka, subjekt,
subjektivní stránka), jakož i znaky jednotlivých trestných činů. Dále vymezuje podmínky trestní odpovědnosti
pachatele (zejména věk a příčetnost) a trestnost forem trestné činnosti (vývojová stadia - příprava a pokus,
účastenství - spolupachatelství, organizátorství, návod, pomoc). Zabývá se rovněž okolnostmi vylučujícími
protiprávnost činu (např. nutná obrana, krajní nouze), souběhem (konkurencí) trestných činů, recidivou (zpětností)
a zánikem trestnosti. Vymezuje pojem, účel a systém trestních sankcí (trestů a ochranných opatření), zásady pro
jejich a ukládání, jakož i jednotlivé druhy trestních sankcí. Zabývá se též zánikem trestu a zahlazením odsouzení.
 
Trestní právo procesní především vymezuje základní zásady, na nichž je demokratický trestní proces vybudován.
Dále určuje postavení a úkoly subjektů trestního řízení (orgány činné v trestním řízení - policejní orgány, státní
zástupce, soud; obviněný, obhájce, poškozený, zúčastněná osoba aj.), podmínky a obsah zajišťovacích opatření
(např. zadržení, vazba, domovní a osobní prohlídka a j.), jakož i zásady dokazování a základní důkazní prostředky
(např. výslech, znalecký posudek, ohledání aj.) Zabývá se jednotlivými stadii trestního procesu (přípravné řízení,
předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení), rozhodováním v trestním řízení, opravnými prostředky proti
rozhodnutím a výkonem rozhodnutí.
 
Trestněprávní výuka je orientována:
 

Na zvládnutí teoretických základů oboru tak, jak je pěstován ve vyspělých demokratických státech, při čemž se
berou v úvahu i výsledky studií právní komparatistiky, trendy prosazované OSN a RE a unifikační tendence EU.

 

Na zvládnutí českého trestního práva. Při tom se studenti mají naučit i interpretovat trestněprávní normy a
aplikovat je v konkrétních kauzách. Pozornost se věnuje i výkladům de lege ferenda.



 

Na náležitě přesné odborné vyjadřování a terminologii oboru.

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

Jelínek, J. a kolTrestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část14. vydáníPraha: Leges20141
Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Vanduchová M., Vokoun, R. a kolTrestní právo hmotné, rok vydání 2014, 7.
přepracované vydání1Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014Obě učebnice lze použít alternativně1
Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol.Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 2. aktualizované a
doplněné vydání1Praha: Leges20131
Jelínek, J. a kolPraktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 5. aktual. a rozšířené vydání k
1.2.20141Praha: Leges, 20142
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, MSystém českého trestního práva1Praha: Novatrix, 20092
Gřivna, T., Vokoun, R., Novotný, O. a kolSbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 3.
aktualizované vydání1Praha:  Wolters Kluwer ČR, a.s., 20112



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

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód 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
Vyučující prof. JUDr. Oto Novotný, CSc.

prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
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.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jelínek J. a kolTrestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.14. vydáníLeges, Praha20141
Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Vanduchová, M., Vokoun, R. a kolTrestní právo hmotné. 7. přepracované
vydání1Praha: Wolters Kluwer, ČR 2014Obě učebnice lze použít alternativně1
Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kolPříklady z trestního práva hmotného a procesního, 2. aktualizované a
doplněné vydání1Praha: Leges, 20131
Jelínek, J. a kolPraktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 5. aktual. a rozšířené vydání k
1.2.20141Praha: Leges, 20142
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.Systém českého trestního práva1Praha: Novatrix, 20092
Gřivna, T., Vokoun, R., Novotný, O. a kolSbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního, 3.
aktualizované vydání1Praha:  Wolters Kluwer ČR, a.s., 20112



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

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód 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
Vyučující 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.
Požadavky ke zkoušce

OTÁZKY K POSTUPOVÉ ZKOUŠCE 
OTÁZKY Z TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO - OBECNÁ ČÁST
1.           Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva  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 trestních sankcí, systém
trestních sankcí 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

Trestné činy proti životu
Trestné činy proti zdraví
Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdrav
Trestné činy proti těhotenství žen
Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření
dítěte do moci jiného, zavleční
Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující  trestné čin
Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování,
omezování svobody vyznán
Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Trestné činy proti rodině a dětem
Trestné činy proti majetku: obohacovací - krádež a zpronevěra
Trestné činy proti majetku: obohacovací  - podvod a zvláštní případy podvodného jednání
Trestné činy proti majetku: obohacovací  - zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek
Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovaní
Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání /"furtum usus"/
Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti
Trestné činy hospodářské



Trestné činy obecně nebezpečné I.: obecné ohrožení a navazující trestné činy
Trestné činy obecně nebezpečné II.:  tzv. drogové delikty
Trestné činy proti životnímu prostředí
Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a
úřední osoby a trestné činy úředních osob
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:  maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné
činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:  trestné činy narušující soužití lidí
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:  trestný čin opilství
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:  organizovaná zločinecká skupina
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další
formy trestné součinnosti
Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské
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, strany, soudy 5.        Podezřelý, obviněný,
obhájce 6.        Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení 7.        Státní zastupitelství a policie 8.       
Dokazování a zásady dokazování a dělení důkazů 9.        Jednotlivé důkazní prostředky 10.    Zajištění věcí a osob
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 v trestním řízení 20.    Vykonávací
řízení 21.    Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení, mezinárodní zatykač
 
OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
OTÁZKY Z TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO - OBECNÁ ČÁST
1.            Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva 2.            Prameny trestního
práva, výklad trestních zákonů a analogie 3.            Působnost trestních zákonů 4.            Trestný čin a jeho
skutková podstata 5.            Objekt a objektivní stránka trestného činu 6.            Pachatel trestného činu 7.           
Subjektivní stránka trestného činu 8.            Omyl v trestním právu 9.            Okolnosti vylučující protiprávnost
10.          Vývojová stadia trestné činnosti 11.          Účastenství 12.          Souběh trestných činů 13.          Zánik
trestnosti 14.          Pojem a účel trestu, systém trestů 15.          Jednotlivé druhy trestů 16.          Ukládání trestů
dospělým 17.          Zánik trestu a zahlazení odsouzení 18.          Ochranná opatření 19.          Trestní odpovědnost
a sankcionování mladistvých 20.          Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob
  
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, strany, soudy 5.           
Podezřelý, obviněný, obhájce 6.            Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení 7.            Státní
zastupitelství a policie 8.            Dokazování a zásady dokazování a dělení důkazů 9.            Jednotlivé důkazní
prostředky 10.         Zajištění věcí a osob 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 v trestním řízení 20.         Vykonávací řízení
Sylabus

Trestní právo procesní především vymezuje základní zásady, na nichž je demokratický trestní proces vybudován.
Dále určuje postavení a úkoly subjektů tretního řízení /orgány činné v trestním řízení - policejní orgány, státní
zástupce, soud; obviněný, obhájce, poškozený, zúčastněná osoba aj./, podmínky a obsah zajišťovacích
opatření/např. zadržení, vazba, domovní a osobní prohlíbka/ aj./, jakož i zásady dokazování a základní důkazní
prostředky /např. výslech, znalecký posudek, ohledání aj./. Zabývá se jednotlivými stádii trestního procesu
/přípravné řízení, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení/, rozhodováním v trestním řízení, opravnými
prostředky proti rozhodnutím a výkonem rozhodnutí.



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

Jelínek, J. a kolTrestní právo procesní, 3. aktual. a dopln. vyd. podle stavu k 1.4.2013 vč. změny vypl. ze zák.
1Praha: Leges 2013č. 45/2013 Sb.1
 Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kolTrestní právo procesní, 6. aktualizované vydání  1Praha: Wolters Kluwer,
ČR 2015Obě učebnice lze použít alternativně1
Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol.Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. aktualizované a
doplněné vydání1Praha: Leges, 20131
Jelínek, J. a kolPraktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 5. aktual. a rozšířené vydání k
1.2.20141Praha: Leges, 20142
Gřivna, T., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 3.
aktualizované vydání1Praha:  Wolters Kluwer ČR, a.s., 20112



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

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód 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
Vyučující prof. JUDr. Oto Novotný, CSc.

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Trestní právo III (HP0763)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Trestní právo IV. (HP0764)
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.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.12.Praha: Leges20101
Novotný, O., Vanduchová, M., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. I. až III. díl.16.Praha: Wolters
Kluwer ČR20101
Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní, 2. aktualizované vydání podle novelizované právní úpravy účinné od 1.
9.201112.Praha: Leges20111
Císařová D., Fenyk J. Gřivna, T. a kol.Trestní právo procesní15.Praha: ASPI – Wolters Kluwer ČR20081
Vokoun, R., Gřivna, T. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního11.Praha: Leges20101
40trestní zákoník, v platném znění320091
141trestní řád, v platném znění319611
218zákon o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění320031
418o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění320111
Jelínek, J. a kol. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 11.Praha: Leges20092
Jelínek, J. Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 11.Praha:
Leges20122
Vokoun, R., Novotný, O., Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a
procesního.12.Praha: ASPI – Wolters Kluwer ČR20082



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 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
Vyučující prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo III (HP0703)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Správní právo IV. (HP0704)
Anotace
Předmět zahrnuje všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. V základních rysech
postihuje též Evropské právo správní. Ze zvláštní části  správního práva jsou pro potřeby výuky vybrány některé
obory - např. stavební právo apod.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
*povinná

-Nová úprava správního soudnictví, 2003, ASPI Publishing, Ke státní rigorozní zkoušce
-Hendrych D. a kol.: Správní právo &#8211; obecná část, 2001, C.H.Beck, Praha 

*doporučená

-Pítrová L., Pomahač R.: Evropské správní soudnictví, 1998, C.H.Beck, Praha 
-Pocta Vladimíru Mikule, 2002, ASPI Publishing
-Soudní judikatura ve věcech správních, Codex Bohemia, s.r.o.
-Vopálka V., Šimůnková V., Šolín M.: Správní řád, Komentář II., 2003, II.. vydání, Praha , C.H.Beck
-Sládeček V.: Ústavní soudnictví. 2 podstatně přepracované a doplněné vydání , 2003, Praha, C. H.  Beck, Ke
státní rigorózní zkoušce
-Kol.Pocta prof. JUDr. D. Hendrychovi.: Veřejná správa a právo, 1997, C.H.Beck, Praha
-Sládeček V.: Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář, l. vydání, 2000, C.H.Beck, Praha



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

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód 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
Vyučující prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Ústavní právo a státověda 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.
 
Subjekty                                            
Subjekty MP a jejich odlišnosti. MP subjektivita.
 
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
 
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. 
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. 2. doplněné vydání1PF UKPraha20101
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
Vyučující 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 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.
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.CASEBOOK12.doplněnéUK v Praze Právnická fakulta, ediční středisko20101
Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti, AUC Iuridica 3/20051Praha20052
Balaš, ŠturmaKurs mezinárodního ekonomického práva1C.H.BeckPraha19972
ČepelkaPrávo mezinárodních smluv1KarolinumPraha19992
HýbnerováEvropská ochrana lidských práv, základní dokumenty1KarolinumPraha19922
MalenovskýMezinárodní právo veřejné, obecná část14. vydáníDoplněk. Brno20042
Potočný, OndřejVybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací12. vydáníKarolinum. Praha19982
ŠturmaMezinárodní a evropské kontrolní mechanizmy v oblasti lidských práv12. vydáníC.H.Beck. Praha20032
ŠturmaVybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva1KarolinumPraha19972
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
Vyučující 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.
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.
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
Vyučující 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.
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.
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
Vyučující  
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Občanské právo hmotné IV (HP0277)

Občanské právo procesní III (HP0285)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Občanské právo hmotné a procesní - KLP (HK0010)
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

Bližší informace o konání KLP jsou zveřejněny na stránkách katedry v sekci dokumenty.
Studijní opory

Literatura povinná:
01. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (příslušné části)
02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací.
Vysokoškolská učebnice. 7. vydání. Praha: Linde, 2014  03. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
06. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
07. 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
       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. ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014
        04. 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
Vyučující doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.

Prerekvizity Žádné
Korekvizity Správní právo III (HP0703)
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
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
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 pracovního
práva a práva sociálního zabezpečení, jako např. Sociální zabezpečení v evropských zemích a Sociální pojištění.
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)

Tröster P. a kol. Právo sociálního zabezpečení16.Praha: C. H. Beck20131
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
Vyučující doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.

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
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
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 pracovního
práva a práva sociálního zabezpečení, jako např. Sociální zabezpečení v evropských zemích a Sociální pojištění.
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)

Tröster P. a kol.Právo sociálního zabezpečení1C.H.Beck6.vyd., Praha20131
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 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
Vyučující 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.

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. Antos, J.Reschová, J.SyllováÚstavní postavení prezidenta a způsob jeho volby1KarolinumIuridica
4/201120129 - 52 a 63 - 721
A. Hamilton, J.Madison, J. JayListy federalistů1Vysavatelství Univerzity Palackého Olomouc1994Listy
č.10,14,41-441
P. HölanderZáklady všeobecné státovědy -  část. 2. Jenotlivec, společnost a stát1Aleš Čeněk2012153 - 199 - 
2.vydání 109 - 1511
V.Pavlíček a kol.Suverenita a evropská integrace1Právnická fakultaUK19999 - 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. RusseauO společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva1Aleš Čeněk200212 - 302
J. LockeDvojí pojednání o vládě1Svoboda1992IX - XIV102 - 1302
Ch. MontesquieuO duchu zákonů1Aleš Čeněk2003189 - 2022
I. Shapiro, J. HaermasTeorie demokracie dnes (stať Tři normativní médely deomkracie, autor
J.Habermas)1Filosofia200279-952
F. ZakariaNeliberální demokracie na vzestupu, Střední Evropa 81/199812
R.DahlO demokracii1Portál200137 - 752
Fr. ŠamalíkÚstava sevřená v protikladech restaurace, 1Doplněk, 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



Vl.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 a státověda I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Constitutional Law and Theory of State 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
Vyučující JUDr. Věra Jirásková, CSc.

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

Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
-Seznam literatury viz. dokumenty předmětu



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

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1172
Název v jazyce výuky Ústavní právo a státověda II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Constitutional Law and Theory of State 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
Vyučující prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Státověda (HP1161)

Ústavní právo a státověda 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.
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
Vyučující prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Ústavní právo a státověda 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. Jedním ze základních
stavebních kamenů práva EU je právo institucionální, které v kurzu zaujímá klíčovou pasáž v prvním semestru
výuky.
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
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.Právo Evropské unie11. vyd.Praha :
Leges2013978-80-87576-53-3494 s.1
SVOBODA, PavelÚvod do evropského práva15. vydPraha : C. H. Beck2013978-80-7400-488-91
TOMÁŠEK, Michal a kolPříklady z evropského práva15. vydPraha : Ediční středisko PF
UK2015978-80-8797-525-1138 s1
a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva31
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
Vyučující 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. 
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
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 práva15. vydPraha : Ediční středisko PF
UK2015978-80-8797-525-1138 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
Vyučující  
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Obchodní právo III (HP0296)
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Obchodní právo - KLP (HK0030)
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:
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