Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Corporate governance

Kód předmětu:

LLM_CG 1

Lektor:

Mgr. Ing. Aleš Borkovec

Způsob zakončení předmětu:

Test

Cíl předmětu LLM studia:
Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to
studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových
společností a dalších ekonomických entit. Pozornost bude věnována systémům corporate governance, a to jak
z pohledu ekonomického, tak i právního, jakož i jednotlivým atributům této problematiky, jako jsou fiduciární
povinnosti, odměňování manažerů nebo fúze a akvizice.
Obsah předmětu LLM studia:
1. kapitola:
Podstata akciové společnosti.
Geneze velkých ekonomických entit. Geneze a historie akciových společností. Význam velkých ekonomických
entit. Monopol a přirozený monopol.„Podstata firmy“ (The Nature of the Firm). Transakční náklady. Pohled na
akciovou společnost jako na spleť kontraktů a jako na věc. Společnost jako právnická osoba. Kouzlo
„omezeného ručení“.Entity shielding.
2. kapitola:
Corporate governance – pojem.
Oddělení vlastnictví od řízení. Vztah a akcionářů a managementu. Agency problem (Principal-agent problem).
Agency costs, vztah akcionářů, správní rady a managementu. Rozptýlené a koncentrované vlastnictví. Modely
corporate governance. Anglická terminologie.
3. kapitola:
Fiduciární povinnosti manažerů. (Fiduciary duties).
Povinnost loajality, povinnost péče, pravidlo obchodního úsudku, „tunelování“, úloha trhu a práva v této
oblasti.
4. kapitola:
Odměňování manažerů.
Motivace a slaďování zájmů manažerů se zájmy akcionářů. Metody odměňování. Globální rozdíly
v odměňování. Dodd-Frank Act. Kauza Ackermann. Kauza Grasso.
5. kapitola:
Správní rada a nezávislí direktoři.
Anglosaský versus německý model správních orgánů, výhody a nevýhody. Personální složení správních orgánů.
Zaměstnanecké spolurozhodování. Nezávislí direktoři.
6. kapitola:
Rozptýlené vlastnictví akcií.
Fenomén, podstata. Rozptýlené versus koncentrované vlastnictví. Právní předpoklady pro existenci
rozptýleného vlastnictví.
7. kapitola:
Fúze a akvizice.
Fundamentální změny ve společnosti. Kontrola nad společností a trhy s touto kontrolou. Ochrana před
převzetím. Ochrana menšinových akcionářů. Převzetí společnosti Endesa.
Povinná studijní literatura pro absolvování LLM studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
BORKOVEC, Aleš: Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. Leges (2013), ISBN: 978-80-7502-019-2

Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Hospodářské a obchodní právo EU

Kód předmětu:

LLM_HOP 1

Lektor:

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

test

Cíl předmětu LLM studia:
Cílem předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti obchodního a hospodářského práva EU, a
to mimo jiné studiem relevantních rozsudků Soudního dvora EU a zpráv Evropské komise o provádění
vybraných směrnic a nařízení. Absolventi LLM kurzu získají také základní orientaci při práci s databázemi jako je
EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL. Tento kurz rovněž seznámí studenty s různými druhy soudního řízení před Soudním
dvorem EU, které mohou použít hospodářské subjekty při prosazování svých práv. Stranou zájmu nezůstanou
ani mimosoudní mechanismy řešení sporů zaštiťované či podporované Evropskou unií.
Obsah předmětu LLM studia:
1. kapitola:
Práce s databázemi a informačními zdroji o Evropské unii.
Vyhledávání rozsudků Soudního dvora EU, platných a připravovaných právních předpisů EU, prováděcích
opatření členských států a rozsudků českých soudů aplikujících právo EU
2. kapitola:
Evropské hospodářské a zájmové sdružení a návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti.
Případová studie týkající se možnosti zapojení subjektů ze třetích zemí do činnost evropského hospodářského
zájmového sdružení. Stav projednávání návrhu nařízení o statutu evropské soukromé společnosti.
3. kapitola:
Řízení o předběžné otázce před vnitrostátními soudy.
Právní nárok na předložení předběžné otázky českými soudy. Vybrané rozsudky týkající se realizace svobody
usazování obchodních společností.
4. kapitola:
Přístup jednotlivců (fyzických a právnických osob) k soudním orgánům EU.
Podmínky přípustnosti žaloby na neplatnost, nečinnost a náhradu škody před Tribunálem včetně analýzy
vybraných rozsudků (např. ve věci Agrofert Holding a ve věci Adams).
5. kapitola:
Evropský platební rozkaz a řízení o drobných nárocích.
Evropská unie zavedla dva specifické procesní nástroje, které jsou použitelné v praxi mezinárodního obchodu.
Ve výkladu tohoto tématu ověříme, do jaké míry byly naplněny cíle nařízení, které uvedené mechanismy
zavádějí.
6. kapitola:
Mimosoudní řešení obchodních sporů.
Evropský veřejný ochránce práv – přístup k dokumentům, veřejné zakázky a pozdní platby ze strany orgánů EU.
SOLVIT jako bezplatná online sítě pro řešení sporů při aplikaci práva EU vnitrostátními orgány. Implementace
směrnice o mediaci v občanských a obchodních věcech v České republice.
7. kapitola:
Směrnice o službách.
Implementace směrnice o službách v České republice. Zpráva Evropské komise o provádění této směrnice v 27
členských státech. Jednotná kontaktní místa. Vybrané rozsudky Soudního dvora EU týkající se uplatňování
směrnice o službách.

Povinná studijní literatura pro absolvování LLM studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Tichý, Luboš et al. Evropské právo. C.H. Beck, 2011, ISBN: 978-80-7400-333-2.
MacGregor Pelikánovám, Radka. Evropské obchodní soudnictví. Key Publishing. 2012, ISBN: 978-80-7418-118-4.

Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Korporátní právo

Kód předmětu:

LLM_KP1

Lektor:

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

Test

Cíl předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva,
jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o
obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě,
rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda
zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. Stranou nezůstane ani evropský rozměr
korporátního práva. Reflektována bude zejména úprava kapitálových společností.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Jednání za obchodní korporaci
V této kapitole probereme zastupování obchodní korporace členem statutárního orgánu, prokuristou,
vedoucím odštěpného závodu, osobou pověřenou určitou činností při provozu obchodního závodu a
nepověřenou osobou v provozovně obchodní korporace.
2. kapitola:
Corporate governance I.
V této kapitole se zaměříme na některé otázky řízení a správy v kapitálových společnostech, pokud jde o členy
orgánů, zejména na otázky péče řádného hospodáře, povinnost loajality, business judgment rule, wrongful
trading.
3. kapitola:
Corporate governance II.
V této kapitole rozebereme, jakým způsobem je v korporátním právu zajištěna ochrana věřitelů.
4. kapitola:
Corporate governance III.
Tato kapitola bude věnována ochraně menšinových společníků v kapitálových společnostech.
5. kapitola:
Souběh funkcí
Tato otázka stále rezonuje v českém právním prostředí. V rámci této kapitoly se pokusíme vyjasnit, jak to bude
se souběhem funkcí po 1. lednu 2014.
6. kapitola:
Valná hromada v kapitálových společnostech
Tato kapitola bude věnována základním otázkám spojeným s valnou hromadou jako nejvyšším orgánem
kapitálových společností, tj. s její působností, pravidly pro její svolání, zasedání a rozhodování a s možností
napadnutí jejích usnesení. Předmětem výkladu bude nejen srovnání nové a stávající úpravy, ale reflexe stávající
judikatury z hlediska její využitelnosti po 1. lednu 2014.
7. kapitola:
Koncernové právo
V této kapitole se zaměříme na novou úpravu koncernového práva. Budeme se zabývat postavením vlivné
osoby, postavením ovládající a ovládané osoby a postavením členů v koncernu.
Povinná studijní literatura:
Online studijní materiály zpracované lektorem

Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015
Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA
POLYGON, Praha 2016
Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2014
Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha:
Wolters Kluwer, 2014

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,
2013
Havel, B., Lasák., J.: Kompendium korporačního práva. Praha: C.H.Beck, 2008
Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. 1.
vyd. Praha: Auditorium, 2010.
Hurychová, K., Borsík, D. (ed.): Corporate governance. Praha: WoltersKluwer, 2015.

Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Mezinárodní právo soukromé

Kód předmětu:

LLM_MPS 1

Lektor:

Doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

Test

Cíl předmětu LLM studia:
Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve
specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se
dnes v právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy,
instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době i
mezinárodní civilní procesní právo. Důraz bude kladen rovněž na změny, které přináší nová vnitrostátní právní
úprava mezinárodního práva soukromého, zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, přijatá v
rámci rekodifikace českého soukromého práva.
Obsah předmětu LLM studia:
1. kapitola:
Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého
Úvodní kapitola bude věnována základnímu vymezení předmětu mezinárodního práva soukromého a
systematizaci pramenů jeho úpravy. Pozornost bude zaměřena zejména na vzájemný vztah pramenů
mezinárodního práva soukromého.
2. kapitola:
Problematika kolizních norem a moderní hraniční určovatelé, vztah kolizní a přímé metody úpravy
Kolizní metoda úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem je tradiční a nejvýznamnější metodou
úpravy těchto vztahů. Důraz bude kladen zejména na recentní vývoj v oblasti hraničních určovatelů.
3. kapitola:
Aplikace zahraničního právního řádu a výhrada veřejného pořádku
Pozornost bude věnována zásadám pro výklad a zjišťování zahraničního práva, je-li určeno příslušnou kolizní
normou. Výklad se zaměří dále na instituty mezinárodního práva soukromého, které s aplikací zahraničního práva
souvisí: zpětný odkaz, imperativní normy, výhrada veřejného pořádku.
4. kapitola:
Pojmy a principy mezinárodního civilního procesního práva
Mezinárodní civilní procesní právo je v rámci české právní teorie považováno za součást mezinárodního práva
soukromého. V rámci této kapitoly bude vymezen předmět mezinárodního civilního procesního práva a jeho
základní instituty.
5. kapitola:
Schematický postup při řešení případů s mezinárodním prvkem v právní praxi
Řešení případů s mezinárodním prvkem může být díky četnosti pramenů mezinárodního práva soukromého
v právní praxi velmi komplikované. V rámci této kapitoly bude naznačen postup, který může být použít při výběru
relevantních právních předpisů a jejich aplikaci.
6. kapitola:
Subjekty v mezinárodním právu soukromém
V této kapitole bude věnována pozornost kolizní úpravě osobního statutu fyzických a právnických osob.
Podrobněji budou pojednána kritéria určování osobního statutu právnických osob a otázky přemístění sídla
právnických osob.
7. kapitola:
Mezinárodní insolvenční právo
Pozornost bude věnována právní úpravě úpadkového řízení s mezinárodním prvkem, zejména pak unijnímu
nařízení o úpadkovém řízení, které zřizuje evropský rámec pro přeshraniční úpadkové řízení, specifickému
hraničnímu určovateli COMI a relevantní judikatuře SDEU.

Povinná studijní literatura pro absolvování LLM studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Kučera, Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé, Doplněk - Aleš Čeněk, 2009, ISBN 978-80-7239-231-5 (Doplněk)
IS ISBN
Pauknerová,
Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé, C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-034-8.
Pauknerová, M. a Růžička, K. a kol.: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická
fakulta UK Praha 2014

Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Obchodní etika a komunikace se zákazníky

Kód předmětu:

LLM_OE 1

Lektor:

Ing. Eva Matoušková

Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:

Seminární práce v rozsahu minimálně 4
strany textu (práce musí vycházet z vlastní
zkušenosti a praxe)

Cíl předmětu LLM studia:
Cílem tohoto předmětu v rámci LLM studia je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata
mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodné typologii organizační
kultury. Rovněž budou mít možnost se dozvědět, jak získat zákazníka a jak si připravit a vést úspěšné jednání. Budou
seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. Dvě kapitoly budou
věnovány základům z marketingu – nejvíce se zaměříme na obsah marketingového mixu, analýzu trhu a konkurence.
Velmi přínosná bude jistě i část věnovaná možnostem a výhodám marketingové komunikace a návodu, jak sestavit
efektivní reklamní kampaň. Doporučíme Vám i jak si připravit zajímavou osobní či obchodní prezentaci. V závěru vás
seznámíme s obsahem etického řízení firmy a s výhodami etického chování, poskytneme vám návod jak sestavit
etický kodex.
Obsah předmětu LLM studia:
1. kapitola:
Organizační kultura (vybraná typologie typická pro právní kanceláře, typologie z pohledu různých kultur)
2. kapitola:
Jak získat zákazníka, kvalita služeb, Příprava na jednání, jak ovlivnit zákazníky, jak překonat námitky
3. kapitola:
Obchodní etika – obchodní zvyklosti při jednání v různých zemích,
Společenské zásady při jednání s představiteli různých národností
4. kapitola:
Marketingový mix právnické firmy, analýza trhu
5. kapitola:
Marketingová komunikace se zákazníky – komunikační mix
6. kapitola:
Efektivní komunikace, styl komunikace, Osobní a obchodní presentace
7. kapitola:
Etika vers. morálka, etický přístup firem, etický kodex, výhody etického chování
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
LUKÁŠOVÁ – Organizační kultura a její změna, Praha: Grada Publishing 2010, ISBN 978-80-247-2951-0
HOROVITZ – Jak získat zákazníka, kvalita služeb, Praha Managementr Press 1994, ISBN 80-85603-45-4
CARON – Prodej problémovým zákazníkům, Praha: Grada Publishing 2002, ISBN 80-247-0204-5
ZAMAZALOVÁ - Marketing, Praha C.H.Beck 2010, ISBN 978-80-7400-115-4
PLAMÍNEK – Komunikace a presentace, Praha: Grada Publishing 2012, ISBN 978-80-247-4484-1
DYTRT Z. a kolektiv-Manažerská etika v otázkách a odpovědích, Brno: Computer Press 2011, ISBN 978-80-251-3344-6

Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Evropské mezinárodní právo soukromé

Kód předmětu:

LLM_EMP 2

Lektor:

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

Písemná práce – případová studie

Cíl předmětu LLM studia:
Cílem tohoto předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti evropského mezinárodního práva
soukromého, jehož páteří je nařízení Brusel I upravující mezinárodní příslušnost soudů a nařízení Řím I a Řím II
regulující rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazky. Ve středu pozornosti LLM kurzu bude schválená
revize nařízení Brusel I označovaná jako Brusel Ia. Součástí výkladu bude také analýza vybraných rozsudků
Soudního dvora Evropské unie týkající se aplikace nařízení Brusel I, včetně předběžných otázek, kterými české
soudy obohatily evropskou judikaturu ve zkoumané oblasti.
Obsah předmětu LLM studia:
1. kapitola:
Druhy příslušnosti soudu podle nařízení Brusel I.
Nařízení Brusel I rozlišuje několik druhů soudní příslušnosti a současně upravuje jejich vzájemné vztahy.
Součástí výkladu budou také rozsudky Soudního dvora Evropské unie specifikující přednostní aplikaci vybraných
druhů soudní příslušnosti.
2. kapitola:
Specifické postavení Dánska, Luganská úmluva a revize nařízení Brusel I.
Luganská úmluva rozšiřuje působnost nařízení Brusel I na země Evropského hospodářského prostoru. Také k ní
se váže řada rozsudků Soudního dvora Evropské unie. Dále bude pojednáno o stěžejních změnách zavedených
v revidovaném znění nařízení Brusel I.
3. kapitola:
Volba soudu podle nařízení Brusel I v mezinárodním obchodě.
Možnost sjednání jurisdikční doložky (prorogace) je praktická zejména v oblasti mezinárodního obchodu. V této
souvislosti vyložíme podmínky, které nařízení a Soudní dvůr Evropské unie kladou na platnou dohodu o
prorogaci. Budeme se věnovat také případu tzv. italského torpéda.
4. kapitola:
Odepření uznání a výkonu rozhodnutí podle nařízení Brusel I; výhrada veřejného pořádku.
V této kapitole se zaměříme na rozsudky Soudního dvora Evropské unie týkající se mezinárodního obchodu
v oblasti odepření uznání a výkonu rozhodnutí a pojednávající o výhradě veřejného pořádku.
5. kapitola:
České předběžné otázky k nařízení Brusel I.
I české soudy již přispěly k rozvoji judikatury Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k nařízení Brusel I.
Podíváme se, do jaké míry je význam těchto předběžných otázek čistě lokální, a do jaké míry má naopak širší
dopad pro další členské státy Evropské unie.
6. kapitola:
Nařízení Řím I.
Toto nařízení upravuje rozhodné právo pro smluvní závazky a nahrazuje dřívější Římskou úmluvu. Soustředíme
se na význam volby práva s ohledem na vhodnost jeho souladu s volbou soudu v mezinárodním obchodě. Také
upozorníme na křehké hranice mezi hmotněprávními a procesními normami v právních řádech vybraných
členských států EU (zejména common law vs. právní řády s římskoprávní tradicí).
7. kapitola:
Nařízení Řím II.
Toto nařízení umožňuje volbu práva i v případě mimosmluvních závazků. Zaměříme se na typické právní situace
a pomalu se rodící judikaturu Soudního dvora Evropské unie v dané oblasti.

Povinná studijní literatura pro absolvování LLM oboru:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Pauknerová, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé. C.H. Beck, 2013, ISBN: 978-80-7400-504-6.
Rozehnalová, Naděžda. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. WKCR, 2013. ISBN 978-80-7478-016-5.
Bříza, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7179 606-0.
.

Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Kód předmětu:

LLM_IP 2

Garant/Lektor:

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová
Mgr. Ing. Josef Macas

Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:

Písemná práce – Vypracování seminární
práce v rozsahu 8-10 stran, výběrem
jednoho ze 3 témat :
1) Insolvenční rejstřík
2) Uplatňování pohledávek v insolvenčním
řízení.
3) Přezkum pohledávek. Incidenční spory.

Cíl předmětu LLM studia:
Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku
konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování
pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.
Obsah předmětu LLM studia:
1. kapitola:
Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku. Procesní subjekty.
2. kapitola:
Pojmy insolvenčního řízení. Moratorium
3. kapitola:
Zahájení insolvenčního řízení. Projednání insolvenčního návrhu.
4. kapitola:
Incidenční spory. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů.
5. kapitola:
Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení. Majetková podstata.
6. kapitola:
Konkurz. Reorganizace.
7. kapitola:
Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh.
Povinná studijní literatura pro absolvování LLM studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Richter, T. Insolvenční právo, 1.vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-329-4
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Andrášek, J. Úpadek a způsoby jeho řešení. Satisfakce, Brno: Unie pro rozhodčí a mediační řízení č.2/2011
Zelenka, J. a kol. Insolvenční zákon. 2. vydání. Praha : Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-707-2

Sylabus pro MBA studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Management osobního rozvoje

Kód předmětu:

MOR pro všechny obory

Lektor/ka:

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:

Písemná práce, výběr z nabídky témat
v rámci systému. Rozsah cca 15-20stran,
Forma: seminární práce, tj. teoretická a
praktická část vlastní empirická analýza
nebo konfrontace s vlastními zkušenostmi

Cíl předmětu:
Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných
psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně
poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby, jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní,
partnerské a rodinné problémy. Dále pak to, jak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení
vlastními zkušenostmi.
strukturace,
žádoucího work-life balance. Cílem předmětu
je optimalizaceCíl,
uplatnění
absolventů v životě, a v managementu
citace
na základě účinného řízení sebe sama,
jakolit.
nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí
efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Základní pojmy z oblasti duševní hygieny a její význam pro náš život – člověk a podněty; duševní hygiena –
pojem a stručná historie; duševní hygiena v práci a denním životě: životní rytmy, režim práce a odpočinku,
zdravá životospráva, práce a volný čas.
2. kapitola:
Neuropsychická a psychická zátěž - její charakteristika; možnosti jejího zvládání (stres management) - pojem
a specifika psychické zátěže, zdroje zátěže a její příčiny, projevy a důsledky psychické zátěže, možnosti a
způsoby vyrovnávání se zátěží; obranné mechanismy; možnosti a způsoby relaxace; hromadná zátěž; psychické
poruchy – jejich příčiny a možnosti terapie.
3. kapitola:
Základy sebeřízení a Time management - pozitivní myšlení; životní cíle a priority; profesní zaměření a
uplatnění; možnosti optimalizace režimu studia a duševní práce. Time management jako efektivní hospodaření
s časem; jeho podstata a význam; čtyři generace time managementu, zvládání důležitých a naléhavých úkolů.
Analýza času a časové snímky; program života a práce.
4. kapitola:
Člověk mezi lidmi a zásady efektivní komunikace – osobnost a společnost; pravidla soužití lidí obecně a ve
speciálních případech; sociální styk; specifika sociálních vztahů a kontaktů z hlediska sociální blízkosti,
vertikálních, horizontálních a dalších typů vztahů; asertivita.
5. kapitola:
Sociální zakotvení a rozvoj sociálních vztahů - sociální percepce, interakce a komunikace; komunikační styl;
podporující a limitující komunikace. Sociální útvary; pozice a role jedinců v nich; pracovní skupiny a týmy.
Význam partnerských vztahů, rodiny a přátel v životě člověka.
6. kapitola:
Nepříznivé psychické a sociální jevy a možnosti jejich zvládání - ohrožující faktory; workholismus a burn out
syndrom; konflikty: jejich druhy, specifika a možnosti jejich zvládání; mobbing, stalking…
7. kapitola:
Optimalizace pracovního a životního uplatnění; efektivní životní styl – pracovní činnost a formy pracovního
uplatnění, aktivity volného času, rodina, přátelé, partnerské vztahy, výchova dětí, smysl života, jeho etické a
estetické aspekty; radost a štěstí v individuálním životě.
Povinná studijní literatura:

Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Bedrnová, E., Pauknerová,D. a kol.: Management osobního rozvoje. Praha Management Press 2015
Bedrnová, E. a kol: Management osobního rozvoje. Praha, Management Press 2009
Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery, Praha, Fortuna 1999
Bedrnová, E.: Člověk hledá člověka. Praha, Management Press 2001
Bedrnová, E.: Včera děti, zítra dospělí. Praha, Avicenum 1991
Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 3.vydání 2007
Bedrnová,E., Jarošová,E.,Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press, 2012
Carnegie,
Vztah
mezi
D.: Jak
nároky
se zbavit
na starostí
výkon aprofese
začít žít. aPraha,
předpoklady…
Talpress 1994
Caunt,J: Time management. Jak hospodařit s časem. Praha, Computer Press 2001
Covey, S.R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Praha, Management Press 2006
Covey, S.R.: 8. Návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha, Management Press 2008
Covey, S.R.: To nejdůležitější na první místo. Praha, Management Press 2008
Czikszentmihalyi, M.: O štěstí a smyslu života. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996
Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem, Praha, Pragma 1998
Fromm, E.: Umění být. Praha, Naše vojsko 1994 (a další publikace tohoto autora)
Geue, B.: Jak si udělat ze života peklo: zaručeně osvědčené strategie, jak uškodit sami sobě. Praha, Portál 2001
Gregor, O.: Žít se stresem, to je kumšt. Praha, HaH 1993
Hoschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Praha, TIGIS 2002
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Grada 2002
Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha, Portál 2004
Křivohlavý, J: Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha, Grada 2009
Payne, S : Zdravě žít. Praha, Ikar 2000
a další prameny uvedené v literatuře v rámci povinného studijního textu.
textu

Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Personální management pro právníky

Kód předmětu:

LLM_PM 2

Lektor:

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Způsob zakončení předmětu:

Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační
stupnice CEMI

Cíl předmětu LLM studia:
Cílem studijního modulu LLM je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní
podpory této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s
příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí
v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků,
jejich rozvoji a odměňování.
Obsah předmětu LLM studia:
1. kapitola:
Zákonitost vzniku personálního managementu. Kapitola zdůrazňuje zákonitosti vzniku personálního
managementu a odkazuje na vývoj zákonodárství v jednotlivých časových úsecích rozvoje výroby, včetně vztahů
při nich vznikajících.
2. kapitola:
Personální management. Kapitola se nejprve soustřeďuje na právní pojetí a následné vysvětlení pojmu
„personál“, zohledňuje také odlišné přístupy k vnímání tohoto pojmu. Naznačuje také možnosti dalšího
možného vývoje personálního managementu, včetně jeho právní úpravy. Věnuje se rovněž otázce: „Kdo
personální management vlastně realizuje?“, s odkazem na platnou právní úpravu.
3. kapitola:
Získávání a výběr pracovníků. Kapitola zdůrazňuje význam náborového procesu jako jednu z důležitých úloh
personálního managementu. Podrobně se věnuje jeho oběma složkám - získávání a výběru, nezapomíná
věnovat se také platné právní úpravě této oblasti.
4. kapitola:
Motivace a pracovní chování. Kapitola řeší otázku: „Čím je lidské chování vyvoláváno, řízeno, usměrňováno a
také udržováno? „ Věnuje se rovněž vybraným teoretickým přístupům k motivaci lidí v pracovním procesu a
nezapomíná také na právní možnosti této motivace.
5. kapitola:
Hodnocení personálu. Kapitola se nejprve věnuje vysvětlení pojmu „hodnocení“, zamýšlí se nad samotnými
důvody provádění hodnocení, věnuje se subjektům provádějícím hodnocení a vysvětluje vybrané metody
hodnocení, vše v duchu platné právní úpravy.
6. kapitola:
Odměňování personálu. Hlavní pozornost této kapitoly je nasměrována na otázky: odměňování, mzdové
spravedlnosti, stanovení základní mzdy, diferenciace mzdových forem, podílu na hospodářských výsledcích,
odměňování vedoucích zaměstnanců a podnikovým a sociálním dávkám. Otázce odměňování zaměstnanců,
jako základnímu principu pracovního práva, je věnována zvláštní pozornost také z pohledu stávající právní
úpravy.
7. kapitola:
Rozvoj personálu. Kapitola řeší personální rozvoj a jeho důvody a hlavně se věnuje jednotlivým okruhům
personálního rozvoje (fáze adaptačního procesu, podnikové doškolování, průběh a budování kariéry). Usiluje
rovněž o právní ukotvení této důležité oblasti personálního managementu.
Povinná studijní literatura pro absolvování LLM studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

ADAIR, J. Leadership - Učte se od velkých vůdců, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1256-X.
KASPER, H. a MAYRHOFER, W. Personální management - Řízení organizace, LINDE, 2005, ISBN 80-86131-57-2.
Kociánová, R. Personální činnosti a metody personální práce. GRADA Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2497-3.
ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. GRADA Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3058-5.
BARTÁK, J. Quo vadis, personalistiko?. Alfa, 2010, ISBN 978-80-87197-35-6.
LUKAS, J., SMOLÍK. J. Psychologie vůdcovství, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-2139-9.
MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1349-6.
BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, ISBN 978-80-7179-251-2.

Sylabus pro LLM studium (Corporate Master of Laws)
Název předmětu:

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Kód předmětu:

LLM_PMO 2

Lektor:

Doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

Test

Cíl předmětu LLM studia:
Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných
oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních
prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého
soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před
soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobů alternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo
tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborative law.
Obsah předmětu LLM studia:
1. kapitola:
Pojem, předmět a prameny práva mezinárodního obchodu
Úvodní kapitola bude věnována vymezení předmětu práva mezinárodního obchodu a systematizaci různých
typů pramenů práva mezinárodního obchodu. Pozornost bude zaměřena zejména na nestátní prostředky úpravy
těchto vztahů vytvořené v rámci mezinárodní obchodní praxe a užívané k jejich regulaci.
2. kapitola:
Závazkové právní poměry s mezinárodním prvkem
Pozornost bude věnována zejména kolizní úpravě závazků s mezinárodním prvkem. Závazkové právní vztahy
jsou založeny na smluvní autonomii, jejímž výrazem v mezinárodním právu soukromém je v rámci kolizní úpravy
volba práva. Kromě volby práva bude výklad soustředěn rovněž na defaultní kolizní pravidla pro různé typy
závazků aplikované v případě absence volby práva.
3. kapitola:
Mezinárodní kupní smlouva a její právní úprava (ZMPS, CISG, CESL)
Mezinárodní kupní smlouva patří v mezinárodním obchodním styku k nejvýznamnějšímu smluvnímu typu. V této
kapitole se budeme zabývat jak relevantními přímými normami, tak i kolizní úpravou kupní smlouvy
s mezinárodním prvkem ve vnitrostátních, unijních i mezinárodních pramenech práva.
4. kapitola:
Rozhodování sporů s mezinárodním prvkem v soudním řízení a otázky uznávání a výkonu cizích soudních
rozhodnutí
Založení pravomoci soudů určitého státu projednat a rozhodnout soukromoprávní spor s mezinárodním prvkem
vychází z příslušných jurisdikčních pravidel, která budou vyložena v rámci této kapitoly. Z pohledu mezinárodní
obchodní praxe je však velmi klíčová i následná realizace obsahu vydaného soudního rozhodnutí. Pozornost
bude proto věnována rovněž úpravě uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí.
5. kapitola:
Alternativní řešení sporů s důrazem na mediaci, collaborative law a med-arb
V současné době existuje již celá řada způsobů, kterými lze spory z mezinárodního obchodního styku řešit mimo
soudní síň. Pozornost bude věnována zejména mediaci. Tato v poslední době často diskutovaná metoda ADR
(Alternative Dispute Resolution)je kromě rozhodčího řízení jedinou metodou mimosoudního řešení sporů, která
je upravena samostatným zákonem.
6. kapitola:
Rozhodčí řízení s mezinárodním prvkem
V rozhodčím řízení jsou spory z mezinárodního obchodního styku dnes řešeny stále častěji. V rámci této kapitoly
bude pozornost soustředěna na klíčové otázky mezinárodní arbitráže: arbitrabilitu sporu, právo rozhodné pro
rozhodčí doložku, právo rozhodné pro meritum sporu.
7. kapitola:

Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
Obdobně jako v případě cizích soudních rozhodnutí, i v případě cizích rozhodčích nálezů je pro praxi
mezinárodního obchodu klíčová otázka jejich uznání a výkonu. Pozornost bude věnována zejména
nejvýznamnějšímu mezinárodnímu pramenu práva upravujícímu otázku uznání a výkonu cizích rozhodčích
nálezů, Newyorkské Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.
Povinná studijní literatura pro absolvování LLM studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Kučera, Zdeněk; Pauknerová, Monika; Růžička, Květoslav et al. Právo mezinárodního obchodu. Aleš Čeněk, 2008,
ISBN 978-80-7380-108-3.
Pauknerová, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-034-8.
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