
HMOD0001 Evropské právo 
garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0004 Evropské právo procesní Pro absolvování profilačního modulu Evropské právo se 

vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 2 

z následujících obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV): Evropské právo procesní, Harmonizace práva 

v EU, Právní ochrana národnostních menšin, Právo 

vnitřního trhu EU, Soutěžní právo EU.  

 

Obligatorní součástí modulu je dále alespoň 1 

z následujících dovednostních předmětů (HDPV): 

European Law Moot Court Competition, Central and 

Eastern European Moot Court Competition, SVOČ: 

Evropské právo. 

HOPV0001 Harmonizace práva v EU 

HOPV0002 Právní ochrana národnostních 

menšin 

HOPV0214 Právo vnitřního trhu EU 

HOPV0003 Soutěžní právo EU 

HDPV0123 European Law Moot Court 

Competition 

HDPV0124 Central and Eastern European 

Moot Court Competition 

HDPV0303 SVOČ: Evropské právo 

HOPV0094 

Evropská dimenze legislativního 

procesu (KSP) 

HOPV0044 

Evropské mezinárodní právo 

soukromé (KOBCHP) 

HOPV0108 

Europeizace trestního práva 

(KTP) 

HOPV0064 

Právo životního prostředí 

Evropské unie (KPŽP) 

HOPV0127 

Ústavní právo Evropské unie 

a jeho politický kontext (KPS) 

HMOD0002 Finanční právo 
garant: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 

HOPV0008 Bankovní právo Pro absolvování profilačního modulu Finanční právo se 

vyžaduje absolvování nejméně 5 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 3 

z následujících obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV): Rozpočtové právo, Pojišťovací právo, 

Bankovní právo, Daňové právo procesní, Podnikání na 

finančních trzích.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou dále alespoň 1 

z následujících dovednostních povinně volitelných 

předmětů (HDPV): Daňověprávní praktikum, 

Účetnictví pro právníky, Zdanění příjmů, SVOČ: 

Finanční právo fiskální – rozpočtové právo a daňové 

právo, SVOČ: Finanční právo nefiskální – bankovní 

právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu.  
 

HOPV0009 Daňové právo procesní 

HOPV0016 Podnikání na finančních trzích 

HOPV0013 Pojišťovací právo 

HOPV0014 Rozpočtové právo 

HOPV0007 Akviziční financování v praxi 

HOPV0010 

Finanční hospodaření 

samosprávných územních 

celků 

HOPV0011 Finanční věda a daňová teorie 

HOPV0012 
Mezinárodní zdanění a 

zahraniční daňové soustavy 

HDPV0146 Daňověprávní praktikum 

HDPV0162 Zdanění příjmů 

HDPV0151 Účetnictví pro právníky 

HDPV0304 

SVOČ: Finanční právo fiskální 

– rozpočtové právo a daňové 

právo 

HDPV0305 

SVOČ: Finanční právo 

nefiskální – bankovní právo, 

pojišťovací právo a právo 

finančního trhu 

  



HMOD0003 Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy 
garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0021 Diplomatické právo, protokol 

a společenská etiketa 
Pro absolvování profilačního modulu Mezinárodní 

právo a mezinárodní vztahy se vyžaduje absolvování 

nejméně 4 předmětů ze seznamu, a to za následujících 

podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 3 z obecně 

povinně volitelných předmětů (HOPV).  

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

z dovednostních předmětů (HDPV), resp. předmětů 

právní praxe (HXPV). 

HOPV0020 Kodifikace a rozvoj 

mezinárodního práva  
HOPV0193 Law of International Institutions  

HOPV0192 
Law of Armed Conflict and Use 

of Force  
HOPV0024 Mezinárodní právo trestní  
HOPV0022 Mezinárodní řešení sporů  
HOPV0018 Právní režimy mezinárodních 

prostorů  
HOPV0023 Právo mezinárodní bezpečnosti 

a odzbrojení  
HOPV0028 Právo mezinárodních organizací  
HOPV0030 Právo mezinárodních smluv  
HOPV0029  Space and telecommunications 

law  
HOPV0019 Základy mezinárodního 

ekonomického práva  
HDPV0120 International Investment Law and 

Arbitration Moot  
HDPV0121 Jessup (moot court) I  
HDPV0122 Jessup (moot court) II  
HDPV0307 SVOČ: Mezinárodní právo 

a mezinárodní vztahy  
HXPV0010 Právní praxe na Ministerstvu 

zahraničních věcí 1  
HXPV0011 Právní praxe na Ministerstvu 

zahraničních věcí 2  

HMOD0004 Lidskoprávní 
garant: doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0026 Evropská ochrana lidských práv  Pro absolvování Lidskoprávního profilačního modulu se 

vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze seznamu, a 

to za následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 3 

z následujících obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV): Evropská ochrana lidských práv, Mezinárodní 

humanitární právo, Mezinárodněprávní ochrana lidských 

práv, Mezinárodní právo trestní, Studies of the ICC Case 

Law, resp. dovednostních povinně volitelných předmětů 

(HDPV): Case Law of the European Court of Human 

Rights, Působení základních práv a svobod v právním řádu.  

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 předmět 

z následujících dovednostních povinně volitelných 

předmětů (HDPV): Lidskoprávní moot court, Úvod do 

simulovaných soudů v kontextu lidských práv, SVOČ: 

Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, resp. předmětů 

právní praxe (HXPV): Právní praxe na Ministerstvu 

zahraničních věcí 1, Právní praxe na Ministerstvu 

zahraničních věcí 2, Právní praxe v oblasti ochrany 

lidských práv. 

HOPV0027 Mezinárodní humanitární právo  
HOPV0194 Mezinárodněprávní ochrana 

lidských práv  
HOPV0024 Mezinárodní právo trestní  
HOPV0195 Studies of the ICC Case Law  
HDPV0157 Case Law of the European Court 

of Human Rights  
HDPV0139 Působení základních práv 

a svobod v právním řádu  
HDPV0125 Lidskoprávní moot court  

HDPV0017 
Úvod do simulovaných soudů 

v kontextu lidských práv  
HDPV0307 SVOČ: Mezinárodní právo 

a mezinárodní vztahy  
HXPV0010 Právní praxe na Ministerstvu 

zahraničních věcí 1  
HXPV0011 Právní praxe na Ministerstvu 

zahraničních věcí 2  

HXPV0032 
Právní praxe v oblasti ochrany 

lidských práv  



HMOD0005 Azylové, migrační a menšinové právo 
garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0025 Azylové a uprchlické právo  Pro absolvování profilačního modulu Azylové, 

migrační a menšinové právo se vyžaduje absolvování 

nejméně 7 předmětů ze seznamu, a to za následujících 

podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 3 předměty 

ze skupiny obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV), přičemž dva z nich musí být předměty 

Azylové a uprchlické právo a Migrační právo.  

  

Obligatorní součástí modulu jsou dále minimálně 2 

předměty ze skupiny dovednostních povinně 

volitelných předmětů (HDPV).   

 

Obligatorní součástí modulu jsou dále minimálně 2 

předměty ze skupiny předmětů právní praxe (HXPV).

  

  

  

HOPV0087 Historické kořeny menšinové 

problematiky 
HOPV0049 Migrace a sociální právo 
HOPV0092 Migrační právo 
HOPV0204 Migration and Environment 
HOPV0002 Právní ochrana národnostních 

menšin 
HDPV0132 Simulovaný soud 

z mezinárodního azylového práva 
HDPV0131 Simulovaná Rada Evropské unie 
HDPV0012 Simulace v oblasti uprchlického 

a migračního práva 
HDPV0309 SVOČ: Migrační a uprchlické 

právo 
HXPV0008 Právní praxe na Ministerstvu 

vnitra I 
HXPV0009 Právní praxe na Ministerstvu 

vnitra II 
HXPV0021 Právní praxe v advokátních 

kancelářích se zaměřením na 

migrační právo 
HXPV0020 Právní praxe v neziskových 

organizacích ochrany uprchlíků 

a migrantů 
HXPV0012 Právní praxe v Úřadu vysokého 

komisaře OSN pro uprchlíky 

HMOD0006 Občanské právo hmotné 
garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0031 Bytové právo Pro absolvování profilačního modulu Občanské právo 

hmotné se vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze 

seznamu. 
HOPV0035 Katastr nemovitostí 
HOPV0211 Ochrana spotřebitele 
HOPV0034 Právní ochrana dítěte 
HDPV0311 SVOČ: Občanské právo hmotné 

HMOD0007 Občanské právo procesní 
garant: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0037 Insolvenční právo Pro absolvování profilačního modulu Občanské právo 

procesní se vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů 

ze seznamu, a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 3 předměty 

ze skupiny obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV), resp. volitelných předmětů (HV).  

 

Obligatorní součástí modulu je dále alespoň jeden 

předmět ze skupiny dovednostních předmětů (HDPV), 

resp. předmětů právní praxe (HXPV). 

HOPV0036 Právnická povolání v justici  
HV3629 Nesporná řízení v právní praxi 

a teorii 
HV1600 Soudní rozhodnutí v civilních 

věcech 
HDPV0311 SVOČ: Občanské právo procesní  
HXPV0003 Právní praxe na soudech – civilní 

úsek 

  



HMOD0008 Obchodněprávní 
garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0039 Bankovní obchody Pro absolvování Obchodněprávního profilačního 

modulu se vyžaduje absolvování nejméně 5 předmětů ze 

seznamu, a to za následujících podmínek. 

  

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 3 z obecně 

povinně volitelných předmětů (HOPV), resp. 

volitelných předmětů (HV). 

 

Obligatorní součástí modulu je minimálně 1 předmět ze 

skupiny dovednostních povinně volitelných předmětů 

(HDPV), resp. předmětů právní praxe (HXPV). 

HOPV0044 Evropské mezinárodní právo 

soukromé 
HOPV0040 Právní otázky správy a řízení 

akciových společností (corporate 

governance) 
HOPV0041 Právo cenných papírů 
HOPV0042 Právo proti nekalé soutěži 

HV3720 
Důsledky úpadku obchodní 

korporace na její správu 
HV3932 Fúze a akvizice 

HV3719 
Obchodní právo v případových 

studiích 

HV3926 
Právo ochrany hospodářské 

soutěže 

HV3927 
Startupy a venture kapitálové 

investice 

  
HDPV0105 Obchodně právní praktikum 
HDPV0150 Veřejné zakázky 
HDPV0128 Vis Moot: Arbitration in 

International Sale of Goods I (Vis 

Moot: rozhodčí řízení a 

mezinárodní koupě zboží I) 
HDPV0129 Vis Moot: Arbitration in 

International Sale of Goods II 

(Vis Moot: rozhodčí řízení a 

mezinárodní koupě zboží II) 
HDPV0106 Výjezdní seminář z obchodního 

práva 
HDPV0308 SVOČ: Mezinárodní právo 

soukromé 
HDPV0312 SVOČ: Obchodní právo 
HXPV0005 Právní praxe na soudech – 

obchodní úsek 

HMOD0009 Pracovní právo 
garant: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0050 Ochrana osobních údajů se 

zaměřením zejména na 

pracovněprávní vztahy 

Pro absolvování profilačního modulu Pracovní právo se 

vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 2 z obecně 

povinně volitelných předmětů (HOPV), resp. 

volitelných předmětů (HV). 

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

z dovednostních předmětů (HDPV). 

HOPV0051 Politika zaměstnanosti 

a personální řízení 
HOPV0053 Pracovní právo v aplikační praxi 
HOPV0058 Specifické otázky kolektivního 

pracovního práva 
HV4010 Letní škola pracovněprávních 

studií 
HV4102 Pracovněprávní judikatura 
HDPV0130 Moot court – pracovní právo 
HDPV0158 Pracovněprávní spory – případové 

studie 
HDPV0314 SVOČ: Pracovní právo 



HMOD00010 Právo sociálního zabezpečení 
garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0047 Diskriminace a sociální právo Pro absolvování profilačního modulu Právo sociálního 

zabezpečení se vyžaduje absolvování nejméně 4 

předmětů ze seznamu. 
HOPV0049 Migrace a sociální právo 
HOPV0054 Rodinná politika 
HOPV0056 Sociální deviace  
HOPV0059 Úvod do sociální politiky 
HV4105 Gender a sociální práva 

HV4106 
Zaměstnávání cizinců a jejich 

sociální práva 
HDPV0319 SVOČ: Právo sociálního 

zabezpečení 

HMOD00011 Právo a ekologie 
garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0061 Environmentální politika 

a udržitelný rozvoj 
Pro přiznání profilačního modulu Právo a ekologie se 

vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze seznamu 

(tj. splnění příslušné studijní povinnosti), a to za 

následujících podmínek. 

  

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 2 z obecně 

povinně volitelných předmětů (HOPV). 

  

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

z dovednostních povinně volitelných předmětů 

(HDPV), resp. předmětů právní praxe (HXPV). 

HOPV0065 Horní, energetické a atomové 

právo 
HOPV0063 Mezinárodní právo životního 

prostředí 
HOPV0066 Mořské a vodní právo 
HOPV0060 Pozemkové právo 
HOPV0064 Právo životního prostředí 

Evropské unie 
HOPV0062 Zemědělské právo 
HDPV0159 Praktikum z pozemkového práva 
HDPV0318 SVOČ: Právo a ekologie 
HXPV0019 Právní praxe v neziskových 

organizacích ochrany životního 

prostředí 
HXPV0018 Právní praxe na orgánech veřejné 

správy ochrany životního 

prostředí 

HMOD00012 Římskoprávní 
garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0071 Kořeny římského práva Pro absolvování Římskoprávního profilačního modulu 

se vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze 

seznamu, a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

předmět ze skupiny dovednostních povinně volitelných 

předmětů (HDPV). 

HOPV0081 Recepce římského práva 
HOPV0083 Římské právo a podnikání 
HOPV0082 Římské právo – exegeze 
HOPV0085 Římské veřejné právo 
HV3708 Římskoprávní základy věcných 

práv 
HV1981 Vědecký seminář z římského 

práva 
HDPV0019 Moot court z římského práva 
HDPV0322 SVOČ: Římské právo 

  



HMOD00013 Právněhistorický  
garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0074 Vybrané kapitoly z amerických 

právních dějin 
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty 

ze seznamu, z toho alespoň jeden z těchto předmětů: 

Vybrané kapitoly z amerických právních dějin 

Vybrané kapitoly z německých právních dějin 

Vývoj anglického práva 

Vybrané kapitoly z francouzských právních dějin, 

Vývoj československého práva v letech 1948-1989 

a Kapitoly ze starších právních dějin v českých zemích.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HOPV0084 Vybrané kapitoly z francouzských 

právních dějin 
HOPV0086 Kapitoly ze starších právních 

dějin v českých zemích 
HOPV0078 Vývoj anglického práva 
HOPV0077 Vývoj československého práva 

v letech 1948-1989 
HV0571 Vybrané kapitoly z německých 

právních dějin 
HOPV0069 Dějiny právnického stavu 

a právnických profesí 
HOPV0087 Historické kořeny menšinové 

problematiky  
HOPV0079 Kořeny evropské integrace 
HOPV0075 Právní dějiny Univerzity Karlovy 
HOPV0080 Úloha kodifikací v právních 

dějinách 
HV3818 Právně historická témata ve filmu 

I 
HV3934 Právně historická témata ve filmu 

II 
HV3605 Právní systémy zemí Blízkého 

východu a Afriky 
HV3604 Právní systémy zemí Latinské 

Ameriky, jižní Asie a Oceánie 
HV3610 Vědecký seminář: České a 

československé právní dějiny 
HV3929 Vědecký seminář ke starším 

českým právním dějinám 
HV3826 Vývoj trestního práva v českých 

zemích od nejstarších počátků do 

20. století 
HDPV0316 SVOČ: Právní historie  

HMOD0014 Církevněprávní  
garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 
Kód (typ) Název předmětu 

HOPV0068 Církevní právo Pro absolvování Církevněprávního profilačního modulu 

se vyžaduje absolvování nejméně 5 předmětů ze 

seznamu, a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu jsou tyto obecně povinně 

volitelné předměty (HOPV): Církevní právo, Právní 

dějiny církví, Manželské a procesní právo církevní, 

Správní a majetkové právo církevní, Konfesní právo. 

HOPV0070 Konfesní právo 

HOPV0072 Manželské a procesní právo 

církevní 

HOPV0073 Právní dějiny církví 

HOPV0076 Správní a majetkové právo 

církevní 

HV1470 Vědecký seminář z církevního 

a konfesního práva 

HV3606 Vědecký seminář – Právo a Bible 

HDPV0302 SVOČ: Církevní právo 

  



HMOD0015 Správní právo  
garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0094 Evropská dimenze legislativního 

procesu 

Pro absolvování profilačního modulu Správní právo se 

vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek. 

  

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 2 předměty 

ze skupiny obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV), resp. volitelných předmětů (HV).  

  

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

z dovednostních povinně volitelných předmětů 

(HDPV), resp. předmětů právní praxe (HXPV).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HOPV0100 International Administrative Law 

(Mezinárodní právo správní) 

HOPV0091 Jaderné právo 

HOPV0092 Migrační právo  

HOPV0096 Organizace a činnost územní 

samosprávy 

HOPV0097 Policejní právo 

HOPV0093 Právní meze hazardních her 

HOPV0102 Právní poměry veřejných 

zaměstnanců 

HOPV0089 Rozhodovací procesy ve 

stavebním právu 

HOPV0088 Správní soudnictví v evropských 

zemích 

HOPV0090 Správní trestání 

HOPV0101 Školské právo 

HOPV0098 Veřejná správa – činnost 

a organizace (správní věda)  

HOPV0099 Veřejnoprávní úprava podnikání  

HV1851 

Einführung in das Schweizerische 

Verfassungs- und 

Verwaltungsrecht 

HDPV0138 Právo na informace 

HDPV0323 SVOČ: Správní právo 

HXPV0023 Právní praxe na legislativních 

útvarech 

HXPV0034 Právní praxe na soudech – správní 

úsek 

HMOD0016 Legislativní  
garant: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0094 Evropská dimenze legislativního 

procesu 

Pro absolvování Legislativního profilačního modulu se 

vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek. 

  

Obligatorní součástí modulu je minimálně 1 předmět ze 

skupiny obecně povinně volitelných předmětů (HOPV). 

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

předmět ze skupiny dovednostních povinně volitelných 

předmětů (HDPV).  

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

předmět ze skupiny předmětů právní praxe (HXPV), 

resp. volitelných předmětů (HV).   

HOPV0001 Harmonizace práva v EU 

HDPV0101 Legislativní technika 

HDPV0103 Tvorba a interpretace zákonů – 

teorie a praxe 

HV3603 Kritické úvahy o legislativě 

HXPV0029 Parlament ČR: teorie a praxe 

HXPV0023 Právní praxe na legislativních 

útvarech 

  



HMOD0017 Právněfilozofický a právněteoretický  
garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HV3029 Vědecký seminář z teorie práva 

a ústavního práva 

Pro absolvování Právněfilozofického a 

právněteoretického profilačního modulu se vyžaduje 

absolvování nejméně 5 předmětů ze seznamu, a to za 

následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu je volitelný předmět 

Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva.  

HSPV0002 Právní filozofie 

HOPV0104 Soudobé právní teorie o soudech 

a soudcích 

HOPV0105 Teorie interpretace práva 

HDPV0015 Čtení k právnímu a politickému 

myšlení 

HDPV0018 Logika pro právníky 

HDPV0003 Právní informační systémy 

HDPV0147 Právo a právní praxe 

HDPV0139 Působení základních práv 

a svobod v právním řádu 

HDPV0160 Teorie právnických osob 

HDPV0103 Tvorba a interpretace zákonů – 

teorie a praxe 

HDPV0317 SVOČ: Právní teorie a právní 

filozofie 

HMOD0018 Trestní právo, kriminologie a kriminalistika  
garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0109 Kriminalistika Pro absolvování profilačního modulu Trestní právo, 

kriminologie a kriminalistika se vyžaduje absolvování 

nejméně 4 předmětů ze seznamu (tj. splnění příslušné 

studijní povinnosti), a to za následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu je minimálně 1 předmět ze 

skupiny následujících obecně povinně volitelných 

předmětů (HOPV): Kriminalistika, Kriminologie I, 

Rozhodnutí ve věcech trestních.  

 

Obligatorní součástí modulu je dále alespoň 1 předmět 

ze skupiny dovednostních povinně volitelných 

předmětů (HDPV), resp. předmětů právní praxe 

(HXPV). 

HOPV0110 Kriminologie I 

HOPV0114 Rozhodnutí ve věcech trestních 

HOPV0111 Kriminologie II 

HOPV0107 Domácí násilí 

HOPV0108 Europeizace trestního práva 

HOPV0112 Kybernetická kriminalita 

a kybernetická bezpečnost 

HOPV0113 Metodika vyšetřování 

jednotlivých druhů trestných činů 

HOPV0115 Soudní lékařství 

HOPV0116 Soudní psychiatrie a soudní 

sexuologie 

HOPV0117 Soudní psychologie 

HOPV0118 Vybrané kapitoly z trestní 

odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim 

HDPV0324 SVOČ: Trestní právo, 

kriminologie, kriminalistika 

HDPV0172 Obhajoba v trestním řízení 

HXPV0004 Právní praxe na soudech – trestní 

úsek 

HXPV0006 Právní praxe na soudech – Vrchní 

soud v Praze 

HXPV0007 Právní praxe na státním 

zastupitelství 

  



HMOD0019 Ústavněprávní  
garant: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0122 Právo a bezpečnost Pro absolvování Ústavněprávního profilačního modulu 

se vyžaduje absolvování nejméně 5 předmětů ze 

seznamu, a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 2 předměty 

ze skupiny obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV), resp. volitelných předmětů (HV).  

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

předmět ze skupiny dovednostních povinně volitelných 

předmětů (HDPV), resp. předmětů právní praxe 

(HXPV). 

HOPV0124 Proměny státnosti v procesu 

europeizace 

HOPV0119 Ústavní soudnictví 

HOPV0120 Ústavní systémy 

HOPV0123 Volební právo a volební systémy 

HOPV0121 Vývoj československého 

ústavního a politického systému 

HOPV0212 Ochrana občanských a lidských 

práv  

HV3935 European Constitutionalism 

HV2076 Aktuální otázky ústavního práva 

HV3029 Vědecký seminář z teorie práva 

a ústavního práva 

HV2240 Vědecký seminář Ústava mezi 

právem a politikou 

HDPV0013 Jarní výjezdní seminář 

z ústavního práva 

HDPV0014 Letní výjezdní seminář 

z ústavního práva 

HDPV0140 Ústavněprávní kauzy 

HDPV0325 SVOČ: Ústavní právo 

HXPV0029 Parlament České republiky – 

teorie a praxe 

HMOD0020 Právo ve společenskovědním kontextu  
garant: prof. JUDr. Jan Kysela, DSc., Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HSPV0003 Psychologie pro právníky Pro absolvování profilačního modulu Právo ve 

společenskovědním kontextu se vyžaduje absolvování 

nejméně 4 předmětů ze seznamu, a to za následujících 

podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu jsou minimálně 2 předměty 

z následujících povinně volitelných předmětů: 

Psychologie pro právníky, Sociologie pro právníky či 

Profesní etika v právní teorii a praxi I, Profesní etika 

v právní teorii a praxi II.  

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

předmět ze skupiny dovednostních povinně volitelných 

předmětů (HDPV) s výjimkou předmětu Profesní etika 

v právní teorii a praxi II. 

HSPV0004 Profesní etika v právní teorii 

a praxi I 

HDPV0156 Profesní etika v právní teorii 

a praxi II 

HSPV0001 Sociologie pro právníky 

HOPV0134 Diskriminace a právo 

HOPV0196 Gender a právo  

HOPV0137 

Čtení klasiků politického myšlení: 

Constant a Tocqueville 

HOPV0199 Čtení klasiků politického myšlení: 

Machiavelli 

HOPV0136 Čtení klasiků politického myšlení: 

Montesquieu 

HOPV0200 Čtení klasiků politického myšlení: 

Rousseau 

HOPV0016 Mediální příprava pro právníky 

HOPV0135 Právo a literatura 

HOPV0138 Právo a umění 

HOPV0144 Právo v kontextu 

HOPV0132 Proměny české společnosti od 

listopadu 1989 do dneška I. 

HOPV0133 Proměny české společnosti od 

listopadu 1989 do dneška II. 



HOPV0142 Sociologie a aktuální problémy 

práva a politologie 

HOPV0126 Sociální psychologie 

HOPV0129 Společnost s právo 

v muslimských zemích 

HOPV0125 Vybrané otázky politického 

myšlení 

HV3019 Psychologický seminář 

HV3090 Vědecký seminář katedry 

politologie a sociologie 

HV2240 Vědecký seminář Ústava mezi 

právem a politikou 

HDPV0154 Čtení sociologických textů 

HDPV0153 Politický kontext soudní moci 

HDPV0155 Právo a film 

HDPV0011 Úvod do společenskovědní 

metodologie pro právníky 

HDPV0313 SVOČ: politologie a sociologie 

HMOD0021 Právo, ekonomie a veřejná politika  
garant: doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0147 Law and Economics: Legislative 

and Judicial Applications (Právo 

a ekonomie v legislativní a soudní 

praxi) 

Pro absolvování profilačního modulu Právo, ekonomie 

a veřejná politika se vyžaduje absolvování nejméně 4 

předmětů ze seznamu, a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu je minimálně 1 předmět 

z následujících obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV), resp. dovednostních povinně volitelných 

předmětů (HDPV): Právo a ekonomie v legislativní 

a soudní praxi, Law and Economics: Legislative and 

Judicial Applications, Statistika pro právníky. 

HOPV0146 Právo a ekonomie v legislativní 

a soudní praxi 

HDPV0145 Statistika pro právníky 

HOPV0201 Economics of Crime and Law 

Enforcement (Ekonomická 

analýza nelegálního jednání) 

HOPV0149 Economics of Power, Wealth, and 

Poverty (Ekonomie moci, 

bohatství a chudoby) 

HOPV0155 Economics of the Public Sector 

(Ekonomie veřejného sektoru) 

HOPV0151 Ekonomická analýza hospodářské 

soutěže 

HOPV0202 Ekonomická analýza nelegálního 

jednání 

HOPV0148 Ekonomie moci, bohatství 

a chudoby 

HOPV0154 Ekonomie veřejného sektoru 

HOPV0145 Empirical Legal Studies 

(Empirický právní výzkum) 

HOPV0156 Hospodářská politika 

HOPV0198 Sex, drogy a rock‘n‘roll: regulace 

lidských neřestí 

HDPV0011 Úvod do společenskovědní 

metodologie pro právníky 

HDPV0320 SVOČ: Právo a ekonomie 

  



HMOD0022 Finance a podnikání 
garant: doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0153 Economic Analysis of Corporate 

Law (Ekonomická analýza práva 

obchodních korporací) 

Pro absolvování profilačního modulu Finance 

a podnikání se vyžaduje absolvování nejméně 4 

předmětů ze seznamu, a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu je minimálně 1 předmět 

z následujících obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV): Podnikové a manažerské finance, 

Ekonomická analýza práva obchodních korporací, 

Economic Analysis of Corporate Law.  

 

Obligatorní součástí modulu je dále minimálně 1 

dovednostní povinně volitelný předmět (HDPV). 

HOPV0152 Ekonomická analýza práva 

obchodních korporací 

HOPV0164 Podnikové a manažerské finance 

HOPV0161 Dějiny ekonomického myšlení 

HOPV0151 Ekonomická analýza hospodářské 

soutěže 

HOPV0163 Etika v podnikání 

HOPV0160 Financial Market Regulation 

(Regulace finančních trhů) 

HOPV0157 Kapitálové trhy a burzy 

HOPV0159 Regulace finančních trhů 

HDPV0151 Účetnictví pro právníky 

HDPV0145 Statistika pro právníky 

HDPV0321 SVOČ: Finance a podnikání 

HMOD0023 Lawyering Skills  
garant: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HDPV0110 Equity and Trust: legal advisory 

skills (Ekvita a trusty: poradní 

dovednosti) 

Pro přiznání profilačního modulu Lawyering Skills 

Module se vyžaduje absolvování nejméně 5 předmětů ze 

seznamu (tj. splnění příslušné studijní povinnosti). 

HDPV0108 Essentials of Legal Writing 

(Základy právního psaní) 

HDPV0115 Islam in Europe – ECHR Case 

Law (Islám v Evropě – judikatura 

ESLP)  

HDPV0114 Legal Argumentation and Debate: 

First Amendment Issues in 

Context (Právní argumentace 

a rozprava: První dodatek 

v kontextu) 

HDPV0111 Legal Reasoning: First 

Amendment case law (Právní 

argumentace: judikatura 

k 1.dodatku) 

HDPV0109 Presentation Skills for Lawyers 

(Prezentační dovednosti pro 

právníky) 

HDPV0116 Translating Czech civil law into 

English (Překlad českého 

občanského práva do angličtiny) 

HDPV0118 Translating Czech Company Law 

into English (Překlad českého 

práva společností do angličtiny) 

HDPV0117 Translating Czech criminal law 

into English (Překlad českého 

trestního práva do angličtiny) 

HOPV0178 Legal English for Commercial 

Practice: Company Law 

(Právnická angličtina pro 



obchodní praxi: právo 

společností) 

HOPV0179 Legal English for Commecial 

Practice: Contract Law (Právnická 

angličtina pro obchodní praxi: 

smluvní právo) 

HMOD0024 Grundlagen des deutschen Rechts 
garant: Mgr. Lada Kloutvorová 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 

HOPV0167 

Grundlagen des deutschen Rechts 

1 (Základy německého práva 1) 

Pro přiznání profilačního modulu Grundlagen des 

deutschen Rechts se vyžaduje absolvování nejméně 4 

předmětů ze seznamu (tj. splnění příslušné studijní 

povinnosti), a to za následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou alespoň 2 

z následujících obecně povinně volitelných předmětů 

(HOPV): Grundlagen des deutschen Rechts 1, 

Grundlagen des deutschen Rechts 2, Grundlagen des 

deutschen Rechts 3, Grundlagen des deutschen Rechts 

4. 

HOPV0168 

Grundlagen des deutschen Rechts 

2 (Základy německého práva 2) 

HOPV0169 

Grundlagen des deutschen Rechts 

3 (Základy německého práva 3) 

HOPV0170 

Grundlagen des deutschen Rechts 

4 (Základy německého práva 4) 

HOPV0165 

Der deutsche Zivilprozess 

(Německý civilní proces) 

HOPV0166 

Fallrepetitorium Europarecht 

(Případové studie z evropského 

práva) 

HV3820 

Aktuelle Rechtsprobleme im 

Vergleich: Deutschland – 

Tschechien 

HV3638 

Deutsch-Tschechisches 

Rechtsseminar Berlin/Prag 

HV4013 Grundzüge des Arbeitsrechts 

HMOD0025  Právo ICT 
garant: JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HDPV0135 Právo informačních 

a komunikačních technologií – 

soukromoprávní 

Pro absolvování profilačního modulu Právo ICT se 

vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou tyto dovednostní 

povinně volitelné předměty (HDPV): Právo 

informačních a komunikačních technologií – 

soukromoprávní a Právo informačních a komunikačních 

technologií – veřejnoprávní. 

HDPV0136 Právo informačních 

a komunikačních technologií – 

veřejnoprávní 

HOPV0112 Kybernetická kriminalita 

a kybernetická bezpečnost 

HDPV0169 Právo elektronických komunikací 

HDPV0137 Právo nových technologií 

HDPV0170 Ochrana dat 

HDPV0327 SVOČ: Právo ICT 

HXPV0017 Právní praxe v oblasti práva ICT 

  



HMOD0026 Street Law 
garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HXPV0026 Právní praxe na středních školách 

I (Street Law)  

Pro absolvování profilačního modulu Street Law se 

vyžaduje absolvování nejméně 3 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou tyto povinně volitelné 

předměty odborných právních praxí (HXPV): Právní 

praxe na středních školách I (Street Law) a Právní praxe 

na středních školách II (Street Law). 

HXPV0027 Právní praxe na středních školách 

II (Street Law) 

HXPV0025 Právní praxe na středních školách 

– kurzy spotřebitelské 

gramotnosti (Street Law)  

HXPV0028 Street Law pro pokročilé 

HXPV0039 Středoškolský Moot Court (Street 

Law) 

HMOD0027 Pro bono 
garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HXPV0022 Praxe v elektronické právní 

poradně 

Pro absolvování profilačního modulu Pro bono se 

vyžaduje absolvování nejméně 3 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu je minimálně 1 předmět 

z následujících povinně volitelných předmětů 

odborných právních praxí (HXPV): Praxe v 

elektronické právní poradně a Praxe v právní poradně 

Magistrátu hlavního města Prahy. 

HXPV0037 Praxe v právní poradně 

Magistrátu hlavního města Prahy 

HXPV0020 Právní praxe v neziskových 

organizacích ochrany uprchlíků 

a migrantů 

HXPV0019 Právní praxe v neziskových 

organizacích ochrany životního 

prostředí  

HXPV0038 Praxe v právní poradně MedLaw 

HMOD0028 Právní praxe na soudech 
garant: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HXPV0003 Právní praxe na soudech – civilní 

úsek  

Pro absolvování profilačního modulu Právní praxe na 

soudech se vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů 

ze seznamu, a to za následujících podmínek. 

 

Obligatorní součástí modulu jsou tyto povinně volitelné 

předměty odborných právních praxí (HXPV): Právní 

praxe na soudech – civilní úsek a Právní praxe na 

soudech – trestní úsek. 

HXPV0004 Právní praxe na soudech – trestní 

úsek 

HXPV0005 Právní praxe na soudech – 

obchodní úsek 

HXPV0034 Právní praxe na soudech – správní 

úsek  

HXPV0006 Právní praxe na soudech – Vrchní 

soud v Praze 

HXPV0001 Letní právní praxe na soudech I  

HXPV0002 Letní právní praxe na soudech II  

  



HMOD0029 Právo ADR 
garant: JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0182 Rozhodčí řízení Pro absolvování profilačního modulu Právo ADR se 

vyžaduje absolvování nejméně 6 předmětů ze seznamu, 

a to za následujících podmínek. 

  

Obligatorní součástí modulu je alespoň 1 z následujících 

obecně povinně volitelných (HOPV), resp. 

dovednostních povinně volitelných předmětů (HDPV): 

Rozhodčí řízení, International Commercial Arbitration.  

 

Obligatorní součástí modulu je dále alespoň 1 

z následujících dovednostních předmětů (HDPV): 

Mediace I, Mediation as Disputes Resolution. 

HDPV0166 International Commercial 

Arbitration 

HDPV0133 Mediace I 

HDPV0134 Mediation as Disputes Resolution 

HOPV0022 Mezinárodní řešení sporů 

HOPV0183 Sportovní právo 

HDPV0163 Mediace II 

HDPV0167 Letní škola mediace 

HDPV0165 Letní škola sportovního práva 

HDPV0164 Negotiation as Dispute Resolution 

HDPV0128 Vis Moot: Arbitration in 

International Sale of Goods I 

HDPV0129 Vis Moot: Arbitration in 

International Sale of Goods II 

HXPV0024 Právní praxe ve sportovních 

asociacích 

HMOD0030 Zdravotnické právo 
garant: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0187 Zdravotnické právo I Pro absolvování profilačního modulu Zdravotnické 

právo se vyžaduje absolvování nejméně 4 předmětů ze 

seznamu, a to za následujících podmínek.  

 

Obligatorní součástí modulu jsou tyto obecně povinně 

volitelné předměty (HOPV): Zdravotnické právo I 

a Zdravotnické právo II a dále dovednostní povinně 

volitelný předmět (HDPV) Zdravotnické právo – 

případové studie. 

HOPV0188 Zdravotnické právo II 

HDPV0107 Zdravotnické právo – případové 

studie 

HOPV0209 Legal Liability in Healthcare 

HOPV0208 Legal Regulation of 

Pharmaceuticals and Medical 

Devices 

HOPV0207 Law and Ethics in Medicine 

HDPV0326 SVOČ: Zdravotnické právo 

HMOD0031 Autorské právo a práva průmyslová 
garant: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 

Předměty náležející do modulu Podmínky absolvování modulu 

Kód (typ) Název předmětu 
HOPV0191 Mediální právo Pro přiznání profilačního modulu Autorské právo 

a práva průmyslová se vyžaduje absolvování všech 4 

předmětů ze seznamu (tj. splnění příslušné studijní 

povinnosti). 

HOPV0189 Právo duševního vlastnictví I 

HOPV0190 Právo duševního vlastnictví II 

HDPV0301 SVOČ: Autorské právo a práva 

průmyslová 

 


