Certifikátové programy
Certifikátový program je tvořen skupinou předmětů, po jejichž absolvování se vystavuje a
předává certifikát.
Jde o formu rozšiřujícího vzdělání mimo studijní plán programu, na němž je student zapsán.
Certifikátový program si formálně student nezapisuje jako celek, nýbrž v průběhu svého
studia si zapisuje jeho jednotlivé předměty v rámci předzápisu/zápisu předmětů na
akademický rok.
V současné době lze absolvovat následující certifikátové programy:
1) Aplikované otázky finančního práva
2) Evropské soukromé právo
3) Náboženské právo
4) Základy německého práva

Ad 1) Aplikované otázky finančního práva
Předměty:
Povinné:
Zkratka
KFP/ DSCR1
KFP / PKT
KFP / BIP
KFP / DEFI
KFP/ PAFIK
KFP/ZAOFP

Název
Daňová soustava ČR 1
Právo kapitálového trhu
Bilanční právo
Vybrané kapitoly z dějin finančních vztahů
Právní aspekty finančních krizí
Závěrečná zkouška - CP – Aplikované otázky
finančního práva

Počet kreditů
3
3
3
3
3
0

Zakončení
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
ZZk

Počet kreditů
3
4
3
4
4
4

Zakončení
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk

Povinně volitelné:
Zkratka
KFP/ EMU
KFP/AMSE
KFP/EEI
KFP/AEEI
KFP/AECTL
KFP/AECOR

Název
Evropská měnová unie
Měnová suverenita a euro (AJ)
Právo EU a hospodářská integrace
Právní aspekty evropské hospodářské integrace (AJ)
Evropské a české daňové právo (AJ)
Evropské a české zdanění společností (AJ)

Cíle programu:
Seznámit a vybavit studenty znalostí základních finančně právních institutů ve vybraných
odvětvích finančního práva. Studenti si osvojí základní znalosti jednotlivých vybraných
finančně právních odvětví zejména práva kapitálového trhu, daňového a bilančního práva.
Program je koncipován tak, aby si studenti prohloubili a rozšířili znalosti finančního práva.
Program má za cíl pracovat s praktickými aspekty aplikace finančního práva. Zaměření
programu odpovídá dlouhodobé snaze o naplnění vize finančně právní gramotnosti absolventa
právnické fakulty.
Požadavky na studenta:
Úspěšně absolvovat všechny povinné a alespoň jeden povinně volitelný předmět z nabídky.

Ad 2) Evropské soukromé právo
Předměty:

Povinné:
Zkratka
KÚP/AEUL 1
KÚP/AEUL 2
KÚP/AELLP
KÚP/APEUL
KÚP/
AMFEU
KÚP/ALMP

KÚP/ZESP

Název
Basic of European Law 1 (Základy práva EU 1)
Basic of European Law 2 (Základy práva EU 2)
European Law in Legal Practice (Evropské právo
v právní praxi)
Procedural rights in EU Law (Procesní práva v právu
EU)
Movements and Freedoms in EU law (Pohyby a
svobody v právu EU)
Human rights, minorities and non-discrimination
(Lidská práva a menšiny)

Počet kreditů
5
5
4

Zakončení
Zk
Zk
Zk

4

Zk

4

Zk

4

Zk

Závěrečná zkouška – CP – Evropské soukromé právo

0

ZZk

Cíle programu:
Seznámit a vybavit studenty znalostí základních právních institutů soukromého práva v
kontextu práva EU. Studenti si osvojí základní znalosti jednotlivých právních odvětví, které
se váží k právům jednotlivce v rámci EU. Program je celý vyučován v anglickém jazyce, což
má za cíl umožnit studentům nabýt dostatečnou znalost pro řešení přeshraničních sporů a
věcí.
Program je koncipován tak, aby si studenti rozvinuli základní znalost evropského práva,
kterou rozšíří o část věnovanou právům spojeným s právem osob a procesní ochranou práv
v rámci práva EU. Program má za cíl pracovat s praktickými aspekty aplikace práva EU, kdy
tyto praktické aspekty mají svůj projev zejména v právu civilním. Zaměření programu
odpovídá dlouhodobé snaze o sjednocení soukromého práva v rámci členských zemí a tím i
zjednodušení vymahatelnosti a aplikace práva v přeshraničních sporech v rámci EU.
Požadavky na studenta:
Úspěšně absolvovat všechny povinné předměty.

Ad 3) Náboženské právo
Předměty:
Povinné:
Zkratka
KPD / KA1
KPD / KA2
KPD / KO
KTP / ISL
KÚP / ZIP
KPD/ZKNP

Název
Kanonické právo 1
Kanonické právo 2
Konfesní právo
Islámské právo
Židovské právo
Závěrečná zkouška – CP – Náboženské právo

Počet kreditů
3
3
3
3
3
0

Zakončení
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk
Zk

Počet kreditů
3
3

Zakončení
Zk
Zk

Povinně volitelné:
Zkratka
KTP/VKZIP
KÚP/ZSZIP

Název
Vybrané kapitoly z židovského a islámského práva
Zimní škola - Stát, náboženství a právo na Blízkém
východě

Cíle programu:
Seznámit a vybavit studenty přehledem nejdůležitějších systémů náboženského práva, a to
tak, aby měli představu o jejich struktuře, pramenech a obsahu, nejlépe ve vzájemné
komparaci. Dále pak budou studenti seznámeni i s otázkami, které souvisí se vztahem mezi

náboženstvím a státem, respektive vztahem mezi náboženským a státním právem, k čemuž
budou sloužit jak jednotlivé specializované předměty, tak i separátní kurz práva konfesního.
Program je koncipován tak, aby se studenti seznámili s právními systémy, které reprezentují
tři monoteistická náboženství, a to nejenom ve formě jejich samotného studia, ale i formou
vzájemné komparace. Ke komparaci slouží nejenom studium samotné, ale i dva povinně
volitelné předměty v rámci programu, které jsou výslovně zaměřeny na komparaci jak právní,
tak historicko-politickou.
Program má přesah z akademické části i sféry poznávací, když je do něj zařazen jako povinně
volitelný předmět Zimní škola - Stát, náboženství a právo na Blízkém východě, který je
organizován formou pobytu v Izraeli a během kterého je většina přednášek realizována
místními partnery z řad rabínů, soudců a akademiků.
Požadavky na studenta:
Úspěšně absolvovat všechny povinné a alespoň jeden povinně volitelný předmět z nabídky.

Ad 4) Základy německého práva
Předměty:
Povinné:
Zkratka

Název

KÚP/ NÚP

Einführung in deutsches Verfassungsrecht (Úvod do
německého ústavního práva)
Einführung in deutsches Arbeitsrecht (Úvod do německého
pracovního práva)
Einführung in deutsches Zivilrecht (Úvod do německého
občanského práva)
Verfassungsaspekte des deutschen Strafrecht (Ústavní
apekty německého trestního práva)
Závěrečná zkouška – CP - Základy německého práva

KÚP/ÚNPP
KÚP/ÚNOP
KÚP/ÚNTP
KÚP/ZZNP

Počet
kreditů
4

Zakončení

4

Zp, Zk

4

Zp, Zk

4

Zp, Zk

0

ZZk

Zp, Zk

Cíle programu:
Seznámit a vybavit studenty znalostí základů vybraných právních disciplín v německém
právu, a to ve spojení s výukou v německém jazyce a dle možností katedry rovněž
prostřednictvím hostujících německých lektorů, případně vstupem garanta programu. Studenti
si v rámci celého programu osvojí vědomosti o tom jakým způsobem je konstruován německý
právní řád, a to včetně příslušné terminologie. Program jako takový je pak určen těm, kteří si
chtějí rozšířit znalosti nad rámec základního magisterského programu, který orientován
převážně na české právo.
Program je koncipován tak, že zahrnuje základní právní obory každého právního státu, tj.
právo ústavní, právo trestní a právo občanské, které je doplněno kurzem práva pracovního.
Předměty jsou vybrány zejména z toho důvodu, že se jedná vesměs i prakticky využitelné
znalosti v rámci běžné právní praxe a v rámci příhraničního styku se SRN. Základním
pozitivem celého programu je pak dlouhodobá spolupráce s lektory z Německa, kteří jsou
jednak akademiky a rovněž i praktiky, proto je organizace jednotlivých předmětů dána
v blokové výuce, aby bylo možno studentům nabídnout autentický německý, odborný právní
výklad.
Požadavky na studenta:
Úspěšně absolvovat všechny povinné předměty.

