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Navrhovaná témata XIV. ročníku SVOČ (ak. rok 2020 – 2021) 

 

POZOR! U všech kateder (ústavů, center) platí, že soutěžící si může zvolit 
vlastní téma a práci vypracovat samostatně (tj. bez konzultanta). V případě, že 
má soutěžící zájem zpracovat vlastní téma (neuvedené v nabídce) a stojí o 
spolupráci s konzultantem, může kontaktovat přímo zvoleného akademického 
pracovníka PF UK, případně požádat o doporučení zástupce příslušné katedry 
(ústavu, centra) v Radě SVOČ. 

 
 
 

1. Katedra finančního práva a finanční vědy  
 

Zástupce v Radě SVOC: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. (kotabp@prf.cuni.cz) 
 
Konzultant doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
1) Paušální daň a paušální veřejná pojistná 
2) Změny pravidel rozpočtové odpovědnosti v době koronavirové pandemie 
3) Změny daňového odpisování od roku 2021 
 
Konzultant doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
1) Kryptoaktiva jako předmět výkonu veřejné moci  
2) “Dluhová brzda” jako institut finančního práva 
 
Konzultant JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
1) Příjem jako předmět zdanění 
2) Daňová spravedlnost z hlediska ekonomického, politického a právního 
3) Evropská bankovní unie a její projevy v České republice 
 
Konzultant JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 
1) ESG investování* z pohledu recentní unijní regulace 
2) Právní úskalí nové regulace EU prospektu pro oživení 
3) Právní výzvy v systematizaci regulace praní špinavých peněz 

 

* Environmental, Social, Governance (odpovědné investování) 

 
Konzultantka JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D. 
1) Regulace obchodování s virtuální měnou 
2) Rozšíření působnosti NKÚ 
 
Konzultant JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
1) Autonomní vozidla z finančněprávní perspektivy 
2) Budoucnost povinných pojištění 
3) Nástroje podpory rodiny v daňovém právu 
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2. Katedra mezinárodního práva 
 

Zástupce v Radě SVOČ: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. (lipovsky@prf.cuni.cz) 
  
Konzultantka Mgr. Nikola Kurková Klímová, LL.M. 
1) Použití open-source důkazů v řízení u Mezinárodního trestního soudu 
2) Postavení dětských vojáků v mezinárodním trestním právu 
3) Přínos mezinárodních vyšetřovacích mechanismů pro řízení před mezinárodními soudy a 

tribunály 
4) Využití umělé inteligence v mezinárodní arbitráži 
5) Role státem vlastněných společností v mezinárodní investiční arbitráži 
6) Distribuce vakcín proti covid-19 ve světle Dohody TRIPS a Mezinárodního paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech 
 
Konzultantka JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 
1) Lidskoprávní mechanismy Rady Evropy 
2) OBSE a lidská práva 
3) Obchodní korporace v judikatuře ESLP 
4) Evropská sociální charta a kolektivní stížnosti 
5) Porušení míru, ohrožení míru, útočný čin: situace v Náhorním Karabachu 
6) Retorze a represálie: kauza Skripal 
7) Zásady práva ozbrojených konfliktů a konflikt na Ukrajině 
8) Oběti ozbrojených konfliktů: pojem, druhy a práva: Nadija Savčenková? 
9) Pojem a druhy zakázaných způsobů a prostředků vedení války: Smlouva o zákazu 

jaderných zbraní v roce 2021 
10) Donucení v mezinárodním právu: opatření použité proti Ruské federaci od roku 2014 
11) Státní území: nabývání a ztráta (Zmijí ostrov, Nauru a Tuvalu) 
12) Odpovědnost státu za využívání kosmického prostoru a Národní kosmický plán ČR 
13) Mezinárodní organizace: pojem, druhy, způsob usnášení, právní akty na příkladu 

Euroasijské unie 
 
Konzultant: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. 
1) Tzv. self-judging výhrady k opčním prohlášením dle čl. 36 odst. 2 Statutu MSD 
2) Uplatňování univerzální jurisdikce nad zločiny podle mez. práva před vnitrostátními soudy 
3) Uzavírání hranic jako opatření proti šíření covid-19 a jiných nakažlivých nemocí 
4) Imunita státních představitelů před řízením před Mezinárodním trestním soudem 
5) Kybernetické útoky z perspektivy práva na sebeobranu dle čl. 51 Charty OSN 
6) Ničení památek a kulturních statků jako zločin podle MPV 
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3. Katedra teorie práva a právních učení 
 

Zástupce v Radě SVOČ: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (ondrejek@prf.cuni.cz) 
 
Konzultant prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 
1) Skrytá mezera v právu, anebo výklad praeter legem 
2) Advokát a judikatura 
3) Specifika výkladu soukromého práva 
4) Diskurzivní závaznost judikatury s ohledem na § 13 ObčZ? 
5) Přičitatelnost a právní odpovědnost 
6) Přičitatelnost a právní jednání 
7) Doktrína „piercing the corporate veil“ a její význam 
8) Pohled na právní osobnost otroka z pohledu angloamerické první kultury 
 
Konzultant prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. 
1) Precedens v angloamerické právní kultuře 
2) Teoretická analýza rozhodování velkých a rozšířených senátů nejvyšších soudů v České 

republice 
3) Dokazování 
4) Teoretické aspekty posuzování dopadů legislativních návrhů na rovnost žen a mužů 
5) Srovnání stylu soudních rozhodnutí v České republice 
6) Internet věcí a právo 
7) Islámské právo 
8) Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století 
9) Intertemporalita práva 
10) Poroty, přísedící a účast laiků na výkonu soudnictví 
11) Precedens a soudcovské právo 
12) Metodologie výkladu práva podle nového občanského zákoníku 
13) Formalismus v právu 
 
Konzultant doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 
1) Právo v totalitních režimech  
2) Islám a/vs. lidská práva 
3) Právní věda v Československu 1918-1938 
4) Právní věda v Československu 1948-1989 
5) Ideologie a právo 
6) Globalizace a právo 
7) Postmoderní jevy v právu 
 
Konzultant doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 
1) Strážce ústavy v podmínkách ústavního pluralismu počátku 21. století 
2) Autonomie vůle versus ochrana lidských práv a právní jednání soukromoprávních 

subjektů 
3) Kritika Luhmannovy teorie práva jako autopoietického systému 
4) Vnitřní struktura práva (k roli principů a hodnot v současném právu) 
5) Aplikace principu proporcionality při horizontálních účincích lidských práv 
6) Právní pluralismus a vláda práva 

 
 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184118
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184118
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=186681
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184116
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=181883
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=186675
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184111
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184114
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184115
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=77a1acaef5f36f9c3226f2fa2b059968&tid=&do=main&doo=detail&did=184113
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Konzultant doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 
1) Prospektivní nebo retrospektivní změna ustálené rozhodovací praxe soudů 
2) Nové kategorie právních aktů vydávaných na základě právních předpisů určených 

k zvládnutí mimořádných situací 
3) Meze soudního přezkumu aktů vládnutí 
4) Soudcovský aktivismus vs. princip „judicial self-restraint“ v aktuální rozhodovací praxi 

Ústavního soudu 
 
Konzultantka JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. 
1) Hermeneutika v právně-interpretačních procesech  
2) Analogie v právu 
3) Právní argumentace (ke korektním i nekorektním způsobům vyvozování závěrů) 
 
Konzultant Mgr. Bc. Martin Koloušek, Ph.D. 
1) Pojetí zákona v díle G. W. F. Hegela 
2) Co znamená dodržovat pravidlo? 
3) Je Sókratés právní pozitivista? Platnost zákona v Platónově dialogu Kritón 
 
Konzultant JUDr. Viktor Gazda 
1) Noetické aspekty aplikace práva 
2) Kategorie pravdy v právním myšlení 
3) Správnost a spravedlnost soudního rozhodnutí 
4) Význam odůvodnění soudního rozhodnutí 
 
Konzultant Mgr. Jan Chmel 
1) Senátní rozhodování soudů 
2) Veřejné mínění jako faktor ovlivňující soudní rozhodování 
3) Argumentační strategie vysokých soudů v ČR: rozdíly a podobnosti 
4) Použití komparativních argumentů v právu 
5) Argumentace ústavním právem/judikaturou Ústavního soudu ČR/judikaturou ESLP 

v parlamentních debatách 
6) Vztah soudů a médií 
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4. Katedra politologie a sociologie  
 

Zástupce v Radě SVOČ: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (friedel@prf.cuni.cz) 
 

Konzultant prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
1) Omrzela nás liberální demokracie? 
2) Ústavní inženýrství a ústavní kutilství 
3) Multikulturalismus a jeho projevy v právu 
4) Výhody a úskalí přímé demokracie 
5) Právo a bezpráví, resp. spravedlnost a nespravedlnost jako téma literatury nízké i vysoké 

 
Konzultant Mgr. Petr Agha, Ph.D., LL.M. 
1) Gender a právo 
2) Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace 
3) Právo a umění (symbolika, estetika, architektura) 
4) Relativní (kvalifikovaná) lidská práva (např. svoboda projevu, náboženská svoboda) 
 

Konzultant Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 
1) Etické kodexy a profesní etika právníků 
2) Právníci a profesní etika 

 

Konzultant Mgr. Jan Géryk 
1) Spravedlivá válka a absolutní nepřátelství: schmittovská kritika v současném světě 
2) Současné politické protesty v západních demokraciích: témata, jazyk, prostředky 
3) Je pravo-levé dělení politického spektra stále aktuální? Pokusy o jeho překonání a jejich 

kritika 
4) Radikální demokracie a lidská práva 

 

Konzultant Dr. Tomáš Havel 
1) Systémové teorie a právní sociologie  
2) Komunální politika 
3) Systém politických stran v meziválečné ČSR a jeho vliv na fungování ústavního systému 
 

Konzultant JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 
1) Sociální psychologie nacismu; konformismus a podléhání autoritě 
2) Moderní stát a genocidy; osud tureckých Arménů a evropských Židů 
3) Radbruchova formule v teorii a v praxi; přirozené a pozitivní právo 
4) Romové jako nepohodlná menšina 
5) Náboženské symboly jablkem sváru? 
6) Feminismus a diskriminace žen 
7) Rovnost před zákonem: ideál a skutečnost  

 

Konzultant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 
1) Komunikace s právními laiky 
2) Mají zákonům rozumět zejména běžní občané? 
3) Životopis význačného právníka (výběr po dohodě s vedoucím práce) 
4) Sociologie práva po roce 1989 
5) Sociologie práva ve studijních programech českých právnických fakult 
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5. Katedra evropského práva 
 

Zástupce v Radě SVOČ: JUDr. Jan Exner (exnerj@prf.cuni.cz) 
 
Konzultant doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 
1) Soutěžní právo v neliberálních ekonomikách (Čína, Rusko) 
2) Právo EU a ochrana spotřebitele v online transakcích 
3) Směřování soutěžní regulace globálních online platforem v EU a USA 

 
Konzultantka JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 
1) Očkovací pasy a volný pohyb osob v EU v kontextu pandemie COVID-19 

 
Konzultant JUDr. Jan Exner 
1) SDEU, C-22/18 TopFit a Biffi: Má čl. 21 SFEU horizontální přímý účinek? 
2) Jak specifický je sport? Podmíněná autonomie sportovních organizací v právu EU 
3) Občanství EU před oslavou třicetin: Quo vadis? 

 
Konzultant Mgr. Miroslav Jakab 
1) Společná obchodní politika EU ve světle současného vývoje na poli mezinárodního 

obchodu 
2) Jaký vliv bude mít European Green Deal na soutěžní právo EU? 
3) Potřebnost a přínos aktu o digitálních trzích 

 
Další témata (v případě zájmu o spolupráci s konzultantem kontaktujte zástupce katedry 
v Radě SVOČ): 

 Právní aspekty vystoupení Velké Británie z EU a budoucích vztahů VB-EU 

 Zneužití dominantního postavení ve světě internetu 

 Populární rezervační portály a soutěžní právo 

 Rozhodnutí SDEU ve věci C-42/17 M.A.S.: zásada přednosti a ochrana ústavně zaručených 
práv 

 Reforma soudnictví v Polsku: kritická analýza fungování řízení podle čl. 7 SEU a čl. 258 
SFEU 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ve věci tzv. hromadných žalob – chiméra nebo 
cesta k efektivnímu vymáhání subjektivních práv? 

 Posílená spolupráce v EU z pohledu České republiky (aktuální vývoj mj. s ohledem na Úřad 
evropského veřejného žalobce) 

 Má mít tzv. trialog místo v legislativním procesu EU? 

 Crowdfunding – pohled unijního práva 

 ICO, tokeny a unijní regulace? 
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6. Katedra ústavního práva 
 

 

Zástupce v Radě SVOČ: JUDr. Miluše Kindlová M.Jur., Ph.D. 
(kindlova@prf.cuni.cz) 
 

 Svoboda a rovnost v judikatuře Ústavního soudu 

 Pandemie a strach: metla demokratického právního státu? 

 Meze a omezení základních práv a svobod 

 Pandemický zákon – ústavněprávní aspekty 

 Omezování základních práv krizovými opatřeními vlády 

 Je třeba novelizovat ústavní zákon o bezpečnosti ČR? 

 Výhrada svědomí a náboženského vyznání vůči vojenské službě 

 Svoboda myšlení jako nedotknutelné forum internum člověka?  

 Prezidentské volby v USA 

 Právo být zapomenut 

 Svoboda projevu a “cenzura” na sociálních sítích 

 Lid jako ústavní subjekt 
 
V případě zájmu o některé z témat katedry ústavního práva kontaktujte zástupkyni katedry 
v Radě SVOČ, dr. Kindlovou, konzultant práce bude určen po dohodě s ní. 
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7. Katedra obchodního práva 
 

Zástupce v Radě SVOČ: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. (cech@prf.cuni.cz) 
 
Konzultantka prof. JUDr. Monika Pauknerová CSc., DSc. 
1) Letecká přeprava cestujících – nové trendy 
2) Brexit a mezinárodní právo soukromé  
 
Konzultantka JUDr. Kateřina Eichlerová Ph.D. 
1) Znak „živnostenským a obdobným způsobem“ v legální definici podnikání  
2) Výklad zakladatelského právního jednání obchodní korporace 
3) Společné zastupování obchodní korporace členy statutárního orgánu - pravidlo „čtyř očí“ 
4) Obchodní vedení – účel a význam  
 
Konzultant JUDr. Petr Čech LL.M., Ph.D. 
1) Obyčejný e-mail a písemná forma právního jednání (nejen) ve vztazích mezi podnikateli  
2) Vymezení skutečného majitele obchodní korporace v nové právní úpravě  
3) Nedostatky týkající se jmění kapitálové obchodní společnosti coby vada podílu v ní  
4) Limity i úskalí využití zákoníku práce coby všeobecných obchodních podmínek smlouvy o 

výkonu funkce  
5) Meze (dobrovolného) splnění dluhu věřiteli třetí osobou bez dohody s dlužníkem a právní 

důsledky takového splnění na regres splnitele vůči dlužníkovi  
6) Plnění a započtení v jiné měně, než na kterou zní dluh  
7) Nepravdivost prohlášení účastníka smlouvy coby porušení jeho smluvní povinnosti 

utvrzené smluvní pokutou 
8) Privilegované imise z provozu úředně schváleného závodu  
9) Možnosti i limity sjednaných způsobů realizace zástavního práva ve vztazích podnikatele   
10) Promlčení práva stavby  
11) Osobní automobil zákazníka zaparkovaný před provozovnou coby odložená věc? 
12) Rozsah náhrady škody na vnesené věci  

 
Konzultant JUDr. Bc. Jan Brodec LL.M., Ph.D. 
1) Řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži - spory uvnitř korporace a spory vzniklé při 

nabývání účastí na korporaci  
2) Sportovní právo a otázky mezinárodního práva soukromého, zejména otázka řešení sporů 

v rámci rozhodčího řízení  
 

Konzultant/ka JUDr. Petr Bříza LL.M., Ph.D./JUDr. Marta Zavadilová Ph.D. 
1) Haagská úmluva o uznávání a výkonu cizích rozsudků v občanských a obchodních věcech z 

r. 2019  
2) Mezinárodní lis pendens (souběh řízení v mezinárodním právu soukromém)  
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8. Katedra práva životního prostředí 
 

Zástupce v Radě SVOČ: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. (zakovska@prf.cuni.cz) 
 
Konzultant doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
1) Regulace pohybu v národních parcích 
2) Právní úprava zásahů do významných krajinných prvků 
3) Kácení dřevin v zastavěných územích obcí 
4) Prevence a regulace invazních nepůvodních druhů 
5) Prevence škod způsobovaných zvláště chráněnými druhy živočichů na zemědělské půdě  
6) Trestněprávní ochrana zvířat v zájmových chovech 
 
Konzultantka JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
1) Právní povaha jeskyně 
2) Privilegovaná imise  
 
Konzultant JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
1) Obecní systém odpadového hospodářství podle zákona č. 541/2020 Sb. 
2) Omezení jednorázových plastových výrobků (a COVID-19) 
 
Konzultantka JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
1) Právní souvislosti havárie na řece Bečvě v září 2020 
2) Princip společné, ale diferencované odpovědnosti v právní úpravě ochrany klimatu 
3) Odnímání půdy I. a II. třídy ochrany ze zemědělského půdního fondu 
4) Právní ochrana zemědělské půdy před erozí 
5) Právní ochrana městské zeleně sloužící obecnému užívání 
 
Konzultantka JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. 
1) Právní úprava chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči 
2) Aktuální otázky právní úpravy invazních druhů 

 
Konzultant Mgr. Adam Novák 
1) Právní regulace zálohovaných PET lahví v rámci EU – srovnání úpravy členských států 
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9. Centrum právních dovedností  
 

 

Zástupce v Radě SVOČ: Mgr. Kristina Blažková (blazkova@prf.cuni.cz) 
 

SVOČ: Právní dovednosti  

 
Konzultant JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 
1) Klinické právní vzdělávání a jeho role v právním vzdělávání 
2) Silné a slabé stránky klinického právního vzdělávání 
3) Reforma právního vzdělávání v České republice 
4) Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století 
 
Konzultantka Mgr. Hana Draslarová 
1) Právnické vzdělávání a hodnoty 
2) Metoda PBL ve výuce práva 
3) “Case method” ve výuce práva  
 
Konzultantka Mgr. Michaela Hermanová 
1) Struktura vybraných právních textů (účastnických podání a rozsudků) 

 
Konzultantka Mgr. Kristina Blažková 
1) Právní mantinely a možnosti bezplatného právního poradenství v ČR  
2) Právní argumentace českých vrcholných soudů: paralely a rozdíly 
3) Řízení o ústavní stížnosti: proč pouze 4 % nápadu končí nálezem? 
 

SVOČ: Právo ICT 

 
Konzultant JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D. (zdenek.kucera@fit.cvut.cz) 
1) Právo a influenceři 
2) Právní regulace tzv. fake news 
3) Bankovní identita – revoluce, nebo evoluce? 
4) Pandemie COVID-19 a elektronizace 
5) Digitální důkazy 
 
Konzultantka Mgr. Jana Soukupová 
1) Soutěžněprávní aspekty blockchain  
2) Limity využívání technologie rozpoznávání obličejů policií  
3) Právní aspekty streamování videoher  
4) Provozovatel sociální sítě jako správce osobních údajů  
5) Právní rizika spojená s využíváním chatbotů  
  
Konzultant Mgr. Martin Samek 
1) Digitální měny a jejich právní aspekty 
2) Nové trendy síťové neutrality v EU i ve světě 
3) Videoherní lootboxy a gambling – analýza postojů vybraných států 
4) Digitální obsah po novele Občanského zákoníku 
5) Jak změní Omnibus směrnice spotřebitelské právo? 
 


