
Informace o uznávání předmětů Právo a ekonomie I a II (dříve TNH)  

Akademický rok 2021/22 

Od akademického roku 2021/22 tvoří povinné kurikulum ekonomie předměty Právo a ekonomie I a II, 

které nahradily dřívější TNH (pro studenty pod „novou“ akreditací, program HPRAVO2020). Dochází též 

k drobným úpravám obsahu. Níže jsou informace o okruhu předmětů na jiných fakultách a vysokých 

školách, které lze za PE I a PE II tyto předměty uznat.  

PE I:  

3 kredity. Předmět pokrývá základy mikroekonomie (v rozsahu učebnice Mankiw, G.: Zásady ekonomie, 

kapitoly 1 - 21). Lze za něj uznat základní a pokročilejší kursy mikroekonomie, které jsou na jiných VŠ 

vcelku běžné. Naopak nelze uznat takové úvodní kursy ekonomie, které při srovnatelné celkové studijní 

zátěži jsou z výrazné části orientovány na makroekonomii a látka předmětu PE I je v nich zastoupena jen 

z malé části.  

Příklady předmětů, které budou uznávány za PE I:  

- IES FSV UK: Ekonomie I (JEB003), Mikroekonomie I (JEB007) a jejich anglické ekvivalenty 

Economics I (JEB101) a Microeconomics I (JEB104) 

- FPH VŠE: Mikroekonomie I (3MI102) 

- NF VŠE: Základy mikroekonomie (5EN102) a anglický ekvivalent (5EN152) 

Příklady předmětů, které nemohou být uznány:  

- FSV UK: Úvod do ekonomie (JEB998) 

- PF UPOL: Základy ekonomie pro právníky (KPO/NZEP) 

 

PE II:  

4 kredity. Obsahem předmětu je ekonomická analýza práva (Law and Economics). Lze uznat pouze 

předměty s obdobným obsahem, tj. ekonomická analýza práva, respektive institucionální ekonomie. Pro 

uznání bude posuzován obsah konkrétního předmětu a míra shody s PE II.   

Příklady předmětů, které budou uznávány za PE II:  

- NF VŠE: Absolvování obou předmětů Úvod do práva a ekonomie (5IE202 nebo anglický 5IE252) a 

Institucionální ekonomie (5IE201 nebo anglický 5IE251) 

Naopak není možné uznávat základní či mírně pokročilé kursy ekonomie, které (typicky) pokrývají 

obecnou makro- a mikro- ekonomii.  

 

Informace pro studenty pod „starými“ akreditacemi (programy HPRAVO2017, HPRAVO5): 

Pokud nemáte splněné TNH I nebo TNH II, zapište si místo nich PE I nebo PE II. (Tj. výuka předmětů TNH I 

a TNH II je zajišťována předměty PE I a PE II.).  


