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Úvodní slovo garanta modulu
Modul Právo v podnikání prohlubuje a rozšiřuje dosavadní znalosti a dovednosti
studentů z oblasti právního povědomí, které získali studiem modulu Vlastník.
Modul „Vlastník“ je modulem odborného zaměření. Je tvořen dvěma samostatnými
dílčími částmi – dílčí částí „Právo“ a dílčí částí „Daně“. Výstupem tohoto modulu bylo,
kromě jiného naučit studenty chápat obsah základních pojmů souvisejících
s podnikáním, znát zásady právní úpravy podnikání v ČR, charakterizovat jednotlivé
právní formy podnikání, chápat principy organizace a řízení jednotlivých právních
forem podnikání v ČR.
Modul Právo v podnikání výrazně rozšiřuje právní znalosti získané v předchozím
studiu. Zejména v těchto oblastech:
 Prohloubení znalostí v oblasti českého práva se zaměřením na potřeby
podnikatele.
 Získání základních informací o Evropském právu.
 Získání komplexních znalostí právních předpisů pro řízení podniku.
 Schopnost aplikace právních předpisů v řízení podniku
 Orientace v Daňovém řádu a jeho významu pro podnikatele.
 Znalosti optimalizace přímých daní pro podnikatele.
 Znalost základů mezinárodního obchodního práva.
 Orientace v právních předpisech k ochraně životního prostředí.
 Znalost problematiky ochrany spotřebitele.
 Chápání skutkových podstat hospodářských trestných činů a pochopení případné
trestněprávní odpovědnosti za své jednání.
 Získání znalostí a dovedností v uplatnění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 Orientace v Celním zákoně a při jeho uplatňování.
garant

1. Název modulu
Právo v podnikání
2. Číselné označení: BVS.3.8

3

3. Zařazení modulu do studia

bakalářské studium
3. ročník
5. a 6. semestr
modul specializačního zaměření

Typ modulu

volitelný
oborový
Rozsah výuky (v hodinách)

prezenční forma

0 přednášek +
5 cvičení/semestr

Forma ukončení

zkouška, zápočet

4. Studijní zátěž

9 7,5 kreditů

10 4. Celková studijní zátěž modulu

11 7,5 kreditů

12 Studijní zátěž dílčí části modulu - 1.
semestr

13 3,5 kreditů

14 Studijní zátěž dílčí části modulu - 2.
semestr

15 4,0 kreditů

Charakteristika studijní zátěže
Prezenční studium

Ohodnocení kredity
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5hod. cvičení *14 týdnů za semestr

44

Zpracování korespondenčních úkolů

1

Příprava na kontrolní testy

0,5

Kontrolní testy

1

Příprava na zkoušku

1
Celkem 7,5

5. Jména vyučujících
Příjmení

Jméno, tituly

Taussik

Zdeněk, RNDr.

Lokajová

Zuzana, JUDr.

Polok

Zařazení

Kontakt

Forma výuky

garant

595 228 142

PS

vyučující

608 629 328

PS

vyučující

777 719 719

PS

vyučující

777 075 084

PS

vyučující

974 721 340

PS

Václav, Ing.

Krčová

Soňa, ing.

Válek

Martin,
JUDr.

plk.,

6. Organizace výuky
Výuka probíhá prostřednictvím cvičení – 5 hodin týdně. Za semestr je 14 výukových
týdnů. Celkem 140 hodin výuky včetně jiných aktivit.
Účast na cvičeních je povinná, student zde vykazuje aktivity, které jsou
nedílnou součástí jeho hodnocení.
K těmto aktivitám především patří:
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• procvičení probrané látky na základě řešení praktických příkladů,
• řešení písemných cvičných testů k některým tématům,
• vypracování kontrolních testů,
• kontrola plnění korespondenčních úkolů,
• kontrola a hodnocení seminární semestrální práce,
• panelové diskuze a exkurze na daná pracoviště,
• simulace právních jednání,
• řešení případové studie,
• vypracovávání právních předpisů,
• seminární práce.

7. Definování obsahu prezenční výuky

Učivo je rozděleno do 17 samostatných témat (kapitol). Tato témata představují průřez
různými právními odvětvími a jejich nejdůležitějšími právními instituty, se kterými se
podnikatel v průběhu svého osobního i podnikatelského života setká a jejichž znalost je pro
jeho existenci i podnikání důležitá.
Všechna témata modulu jsou předmětem prezenční výuky formou cvičení.

Číslo a název modulu
č.

Téma

Přednáška

Aktivity na cvičeních

Hodnocení
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1. Základní informace o Evropském právu

ne

Výklad tématu
Práce s odbornou
literaturou

Dle
aktivního
zapojení
studentů

Vyhledávání předpisů
v Ústředním věstníku
EU
2. Mezinárodní obchodní právo

ne

Výklad tématu
Určení pramenů
mezinárodního
obchodního práva.

Dle
aktivního
zapojení
studentů

Kontrolní
test č. 1
Zajištění závazků na
z mezinár
konkrétním obchodním
odního
případě.
práva

3. Podnikatel a orgány veřejné správy.

ne

Výklad tématu
Sestavení žádosti o
poskytnutí informací.

Dle
aktivního
zapojení
studentů

Vyhledání veřejných
zakázek pro zvolenou
oblast podnikání.

4. Problematika ochrany spotřebitele.

ne

Výklad tématu
Řešení konkrétní
stížnosti spotřebitele.

Dle
aktivního
zapojení
studentů

Posouzení konkrétní
reklamace z hlediska
zákazníka a výrobce.
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5. Právní aspekty elektronického obchodování

ne

Výklad tématu
Rozbor specifických
podmínek e-obchodů.

Dle
aktivního
zapojení
studentů

Zpracování vzorových
obchodních podmínek.
Řešení praktických
příkladů uplatnění
nároků z odpovědnosti
za vady.
6. Právní předpisy k ochraně životního
prostředí důležité pro podnikatele.

ne

Výklad tématu
Řízená diskuze na
téma, co může udělat
každý z nás pro
ochranu životního
prostředí.
Práce ve skupinách hledání příkladů
ekologicky
zvýhodněných služeb či
výrobků a definování
způsobu tohoto
zvýhodnění.

7. Daňový řád a jeho význam pro podnikatele.

ne

Výklad tématu
Řešení případové
studie na daňovou
kontrolu.

8. Možnosti optimalizace přímých daní pro
podnikatele.

ne

Výklad tématu
Kontrolní testpodnikatel a daně

Dle
aktivního
zapojení
studentů
Kontrolní
test č. 2
z témat 3
až 6

Dle
aktivního
zapojení
studentů
Dle
aktivního
zapojení
studentů

Příklady na daňovou
optimalizaci.
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9. Vymáhání pohledávek, exekuční řízení,
insolvenční řízení.

ne

Výklad tématu
Praktické ukázky:
1) Přezkumné
jednání a
schůze věřitelů,
hlasování konkurz

Dle
aktivního
zapojení
studentů
Hodnocení
seminární
práce dle
zadání

2) Přezkumné
jednání a
schůze věřitelů,
oddlužení
3) Slyšení dlužníka
u soudu
4) Exekuční příkaz
– prodej
podniku
5) Exekuční příkaz
– movité věci
6) Prodej majetku
formou dražbysimulace
dražebního
jednání – věci
movité,
nemovitost
7) Jednání správce
podniku, práva
oprávněného a
povinného,
správa podniku
v exekuci
formou
prodeje
podniku
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10. Pracovní právo v řízení podniku.

ne

Výklad tématu
Řešení praktických
příkladů z oblasti
pracovněprávních
vztahů.
Seznámení se
s některými judikáty
v oblasti
pracovněprávních
vztahů

Dle
aktivního
zapojení
studentů
Hodnocení
kontrolní
ho testu
č. 3

Nacvičení pracovního
pohovoru se zájemcem
o zaměstnání
Vypracování pracovní
smlouvy, smlouvy o
pracovní činnosti a
dohody o provedení
práce
Kontrolní test č. 3 - z
obsahu učiva tématu
Vyhodnocení
kontrolního testu.
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její
právní úprava.

ne

Výklad tématu
Seznámení se
s nejčastějšími
problémy v BOZP na
pracovištích - panelová
diskuze s pracovníkem
Inspektorátu práce.

Dle
aktivního
zapojení
studentů

Vypracování vnitřní
směrnice podle zadání.
12. Vnitřní firemní předpisy pracovněprávní a
mzdové.

ne

Výklad tématu
Práce se vzory
firemních předpisů a
jejich úprava
v textových editorech.
Seminární práce na
vypracování firemního
předpisu podle zadání.

Dle
aktivního
zapojení
studentů
Hodnocení
seminární
práce
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13. Právo cenných papírů.

ne

Výklad tématu
ukázky cenných papírů
praktické vystavení
směnky

Dle
aktivního
zapojení
studentů

praktické vypsání šeku
a způsoby jeho inkasa
14. Celní zákon a jeho uplatňování.

ne

Výklad tématu
exkurze na celní
pracoviště Celního
úřadu Mošnov nebo
Celního úřadu Ostrava

15. Finanční správa ČR.

ne

Výklad tématu
exkurze na pracoviště
Finančního úřadu

Dle
aktivního
zapojení
studentů

Dle
aktivního
zapojení
studentů

algoritmus postupů
výpočtů daní
16. Vybrané kapitoly trestního práva.

ne

Dle
aktivního
Rozbor skutkových
zapojení
podstat hospodářských studentů

Výklad tématu

trestných činů.
Pracovní diskuze
s pracovníky Policie ČR
k prevenci trestní
činnosti v souvislosti
s podnikáním.
17. Trestní právo z hlediska součinnosti
v trestním řízení.

ne

Výklad tématu
Případová studie
k součinnosti orgánů
v trestním řízení.
Kontrolní test č.4 z problematiky
trestního práva.
Zopakování učiva
k zápočtovému testu.

Dle
aktivního
zapojení
studentů
Hodnocení
seminární
práce dle
zadání
Hodnocení
kontrolní
ho testu
č.4
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8. Vyučovací metody

Výklad dané problematiky,
řešení ilustračních praktických příkladů,
soustavné procvičování látky na základě jednoduchých cvičných testů a
kontrolních testů,
samostatná práce studentů při vytváření příslušných dokumentů,
besedy s pracovníky odborných pracovišť,
řešení případové studie,
zpracování seminárních prací a odpovědí na korespondenční úkoly z opory.

9. Požadavky na ukončení modulu
Modul je ukončen písemnou závěrečnou zkouškou. K této zkoušce budou připuštěni
studenti po splnění zápočtů, jak za zimní i letní semestr.
Požadavky na získání zápočtu jsou upřesněny v kapitole 10.

10. Metody a struktura hodnocení

 V zimním semestru je studentovi udělen zápočet, když dosáhne nejméně 18 bodů z 30
možných dle níže uvedené tabulky.
 V letním semestru je studentovi udělen zápočet, když dosáhne nejméně 18 bodů z 30
možných dle níže uvedené tabulky.
 Ze závěrečné písemné zkoušky je možno získat maximálně 40 bodů. Podmínkou jejího
složení je dosáhnout alespoň 20 bodů při jejím hodnocení (splnění zkoušky minimálně
na 50 %).
 Výsledná známka za modul je složena z bodů dosažených za zimní a letní semestr a
z bodů dosažených v závěrečné písemné zkoušky.
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Struktury sumativního hodnocení a jeho složek v rámci modulu
Hodnocená aktivita

Získané body

Procentní vyjádření

Zimní semestr
Odpovědi na korespondenční úkoly

5

5

Vypracování dvou kontrolních testů

10

10

Aktivita na cvičeních

5

5

Seminární práce

10

10

Odpovědi na korespondenční úkoly

5

5

Vypracování dvou kontrolních testů

10

10

Aktivita na cvičeních

5

5

Seminární práce

10

10

Závěrečná písemná zkouška

40

40

Celkem

100

100

Letní semestr

Výsledná hodnotící stupnice
A = 90 - 100%
(90 - 100 bodů)
B = 80 - 89%
(80 - 89 bodů)
C = 70 - 79%
(70 - 79 bodů)
D = 60 - 69%
(60 - 69 bodů)
E = 50 - 59%
(50 – 59 bodů)
F = 49 - 0 %
(49 bodů a méně)
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Shrnutí a závěr
Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu v podnikání je dobrá znalost právního
prostředí země, kde podnikáte. V dnešní době, kdy jsme členy Evropské unie, je rovněž
důležité znát legislativu Evropské unie a základy mezinárodního obchodního práva. Toto
Vám studentům poskytuje učivo modulu Právo v podnikání.
Snad jen zdůrazňuji, že průvodce studiem je spolu se sylabem pro Vás, studenty
prezenčního studia, důležitým pomocníkem ve Vašem studiu, který Vám přináší
základní informace o obsahu a rozsahu výuky a o tom, jaké požadavky budou na Vás
studenty kladeny ze strany nás pedagogů, jakým způsobem a kdy budete v průběhu
studia modulu hodnoceni. Můžete si tak sami udělat představu o tom, čemu a kdy máte
při studiu věnovat pozornost, abyste modul Právo v podnikání úspěšně a bez problému
absolvovali.
Průvodce studiem a sylabus je pro všechny studenty i vyučující závazný.
Přeji všem studentům úspěch ve studiu a úspěšné podnikání.
Garant
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