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CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Studiem tohoto předmětu získáte základní přehled o mezinárodní příslušnosti soudů v případě
přeshraničních sporů v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. Dokážete identifikovat
důvody pro případné neuznání rozsudku vydaného v jiném členském státě EU v České republice
anebo na Slovensku. Absolvováním kurzu získáte jasnou představu o významu volby práva v případě
přeshraničních obchodních vztahů při Vašem podnikání. Rovněž dokážete dohledat relevantní
judikaturu Soudního dvora EU včetně komentářů právní nauky a posoudit dopad příslušných judikátů
Soudního dvora EU na Vaši profesní činnost.
Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy,
případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto
konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované
případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo
mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd.,
bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.
Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší
firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT







Předběžné otázky českých soudů týkající se aplikace nařízení Brusel I (bis)
Evropský platební rozkaz a řízení o drobných nárocích
Aplikace pravidel evropského mezinárodního práva soukromého českými a slovenskými
soudy
Vztah nařízení Brusel I (bis) k rozhodčímu řízení
Volba španělského práva jako rozhodného práva pro konkrétní smluvní typy
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU

Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe,
týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz
níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat
alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 %
a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.

MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vypracování odpovědí na otázky k případové studii zadané na úvodním soustřední
2. Před jakými soudy může český/slovenský podnikatel žalovat spotřebitele pro porušení
spotřebitelské smlouvy v případě, že se spotřebitel přestěhuje do jiného členského státu EU/mimo EU
po uzavření spotřebitelské smlouvy? Analýza relevantní judikatury Soudního dvora EU k dané

problematice.
3. Přístup českých/slovenských soudů k uznávání rozsudků vydaných jinými členskými státy EU, ve
kterých se přiznávají tzv. „punitive damages“.
4. Význam volby soudu a volby práva pro úspěšnou realizaci Vaší přeshraniční obchodní činnosti.
5. Analýza nejnovější judikatury Soudního dvora EU s dopadem na činnost Vaší společnosti.

STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
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Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Blog Jiné právo - http://jinepravo.blogspot.com/
Video v angličtině o revizi nařízení Brusel I: https://www.youtube.com/watch?v=S7zq10sbJik
Video v angličtině o dopadu Brexitu na EMPS: https://www.youtube.com/watch?v=-WGXBaGF1GM

