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Ú
Úvodní
s
slovo
gaaranta modulu
m
Modul Právo
M
o v podnikkání prohlubuje a rozššiřuje dosaavadní znalo
osti a dove
ednosti
sttudentů z ob
blasti právn
ního povědo
omí, které získali studieem modulu Vlastník.
Modul „Vlasttník“ je mo
M
odulem odb
borného zam
měření. Je tvořen dvěěma samosttatnými
díílčími částm
mi – dílčí čásstí „Právo“ a dílčí částí „Daně“. Výýstupem toh
hoto modulu bylo,
krromě jinéh
ho naučit studenty chápat obsah záklaadních pojjmů souvisejících
s podnikáním
m, znát zásaady právní úpravy pod
dnikání v ČR, charakteerizovat jed
dnotlivé
prrávní formyy podnikání, chápat principy
p
orgganizace a řízení jedn
notlivých prrávních
foorem podnikkání v ČR.
Modul Právo
M
o v podnikáání výrazněě rozšiřuje právní zn
nalosti získaané v předchozím
sttudiu. Zejmééna v těchto
o oblastech
h:
 Prohlou
ubení znalosstí v oblasti českého prráva se zaměřením na p
potřeby
podnikaatele.
 Získání základních
z
informací o Evropském
m právu.
 Získání komplexnícch znalostí právních
p
přředpisů pro řízení podn
niku.
 Schopn
nost aplikace právních předpisů v řízení
ř
podniku
 Orientace v Daňovéém řádu a jeho význam
mu pro podn
nikatele.
 Znalostii optimalizaace přímých daní pro po
odnikatele.
 Znalost základů meezinárodního obchodníího práva.
 Orientace v právnícch předpiseech k ochran
ně životního
o prostředí.
 Znalost problematiiky ochranyy spotřebitele.
 Chápání skutkových podstat hospodářský
h
ých trestnýcch činů a po
ochopení přřípadné
trestněp
právní odpo
ovědnosti zaa své jednání.
 Získání znalostí
z
a dovedností v uplatnění bezpečnostti a ochraněě zdraví při práci.
 Orientace v Celním
m zákoně a při
p jeho uplaatňování.
gaarant

1 Název modulu
1.
m
Právo v podnikání
2 Číselné označení:
2.
o
B
BVS.3.8
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3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
5. a 6. sem
mestr
modul specializačníh
ho zaměřen
ní

Typ mod
dulu

volitelný
oborový
Rozsah výuky
v
(v hodinách)

prezenčníí forma

0 předn
nášek +
5 cvičení/semestrr

Forma ukončení

zkouška, zápočet

4 Studijní zátěž
4.

9

7,5 kred
ditů

10 4.
4 Celková studijní zátěž modulu
u

1 7,5 kred
11
ditů

12 SStudijní zátě
ěž dílčí části modulu ‐ 1.
1
semestr

1 3,5 kred
13
ditů

14 SStudijní zátě
ěž dílčí části modulu ‐ 2.
2
semestr

1 4,0 kred
15
ditů

Charakteristika studijní záttěže
P
Prezenční
s
studium

Ohodn
nocení krediity

4

5
5hod.
cviče
ení *14 týdn
nů za semesstr

44

Z
Zpracování
í korespond
denčních úkkolů

1

P
Příprava
naa kontrolní testy
t

0,5

K
Kontrolní
te
esty

1

P
Příprava
naa zkoušku

1
Celkem
m 7,5

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tituly
t

Zařazení

Ko
ontakt

Forma výuky
v

Taaussik

Zdeněk, RNDr.

garant

59
95 228 142

PS

Lo
okajová

Zuzana, JUDr.
J

vyučující

60
08 629 328

PS

vyučující

77
77 719 719

PS

vyučující

77
77 075 084

PS

vyučující

97
74 721 340

PS

Po
olok

Václav, In
ng.

Krrčová

Soňa, ing.

Váálek

Martin,
JUDr.

plk.,

6.. Organizaace výuky
Výýuka probíh
há prostřednictvím cviččení – 5 hodin týdně. Za semestr je 14 výukových
týýdnů. Celkem
m 140 hodin výuky včeetně jiných aktivit.
a
Úččast na cviččeních je po
ovinná, student zde vykkazuje aktivity, které jsou
needílnou sou
učástí jeho hodnocení.
h
K těmto aktivvitám předeevším patří:
5

• procvičení probrané láátky na základě řešení praktických
h příkladů,
• řešení písem
mných cvičn
ných testů k některým tématům,
• vypracován
ní kontrolnícch testů,
• kontrola plnění koresp
pondenčních úkolů,
h
s
• kontrola a hodnocení
seminární semestrální
práce,
• panelové diskuze a exkkurze na daaná pracovišště,
• simulace prrávních jedn
nání,
• řešení přípaadové studiie,
• vypracovávvání právnícch předpisů,,
p
• seminární práce.

7.. Definováání obsahu prezenční výuky
v
Uččivo je rozd
děleno do 17
7 samostatn
ných témat (kapitol). Tato
T
témataa představujjí průřez
rů
ůznými právvními odvětvími a jejich
h nejdůležittějšími právními institu
uty, se kterýými se
po
odnikatel v průběhu svvého osobníího i podnikkatelského života
ž
setkáá a jejichž zn
nalost je pro
o
jeeho existencci i podnikán
ní důležitá.
Vššechna tém
mata modulu
u jsou předm
mětem prezzenční výukky formou cvvičení.

Číslo a název modulu
č.

Té
éma

Přednáška

Aktivity na cvičeních

Hodnocen
ní
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1. Základní informace o Evropském právu

ne

Výklad tém
matu
Práce s od
dbornou
literaturou
u

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

Vyhledáváání předpisů
v Ústředníím věstníku
EU
2. Mezinárod
dní obchodn
ní právo

ne

Výklad tém
matu
Určení praamenů
mezinárod
dního
obchodníh
ho práva.

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

Kontrolnní
test č. 1
Zajištění závazků na
z mezináár
konkrétním
m obchodním
m
odního
případě.
práva

3. Podnikate
el a orgány veřejné
v
správvy.

ne

Výklad tém
matu
Sestavení žádosti o
poskytnuttí informací.

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

Vyhledáníí veřejných
zakázek prro zvolenou
oblast pod
dnikání.

4. Problematika ochranyy spotřebitelle.

ne

Výklad tém
matu
Řešení kon
nkrétní
stížnosti spotřebitele.

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

Posouzeníí konkrétní
reklamacee z hlediska
zákazníka a výrobce.

7

pekty elektro
onického ob
bchodování
5. Právní asp

ne

Výklad tém
matu
Rozbor specifických
podmínekk e‐obchodů.

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

Zpracován
ní vzorových
obchodnícch podmínekk.
Řešení praaktických
příkladů u
uplatnění
nároků z o
odpovědnostti
za vady.
6. Právní pře
edpisy k ochraně životního
prostředí důležité pro
o podnikatele
e.

ne

Výklad tém
matu
Řízená disskuze na
téma, co m
může udělat
každý z náás pro
ochranu životního
prostředí.
Práce ve sskupinách ‐
hledání přříkladů
ekologickyy
zvýhodněn
ných služeb či
výrobků a definování
způsobu tohoto
zvýhodněn
ní.

7. Daňový řáád a jeho výzznam pro po
odnikatele.

ne

Výklad tém
matu
Řešení příípadové
studie na daňovou
kontrolu.

8. Možnosti optimalizace
e přímých daaní pro
ele.
podnikate

ne

Výklad tém
matu
Kontrolní test‐
podnikateel a daně

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů
Kontrolnní
test č. 2
z témat 3
až 6

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů
Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

Příklady na daňovo
ou
optimalizaaci.
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9. Vymáháníí pohledávekk, exekuční řízení,
insolvenčn
ní řízení.

ne

Výklad tém
matu
Praktické ukázky:
1) Přřezkumné
jednání a
scchůze věřitelů,
hlasování ‐
onkurz
ko
2) Přřezkumné
jednání a
scchůze věřitelů,
od
ddlužení
3) Slyyšení dlužníkka
u soudu
4) Exxekuční příkaaz
– prodej
po
odniku
5) Exxekuční příkaaz
– movité věci
6) Prrodej majetkku
fo
ormou dražbyy‐
sim
mulace
drražebního
jednání – věci
m
movité,
neemovitost
7) Jeednání
sp
právce
po
odniku, práva
op
právněného a
po
ovinného,
sp
práva podnikku
v exekuci
ormou
fo
prrodeje
po
odniku

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů
Hodnocenní
seminárnní
práce dlle
zadání
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p
v řízen
ní podniku.
10. Pracovní právo

ne

Výklad tém
matu
Řešení praaktických
příkladů z oblasti
pracovněp
právních
vztahů.
ní se
Seznámen
s některým
mi judikáty
v oblasti
právních
pracovněp
vztahů

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů
Hodnocenní
kontrolnní
ho testuu
č. 3

Nacvičení pracovního
pohovoru se zájemcem
m
o zaměstn
nání
Vypracováání pracovní
smlouvy, ssmlouvy o
pracovní ččinnosti a
dohody o provedení
práce
Kontrolní test č. 3 ‐ z
obsahu uččiva tématu
Vyhodnoccení
kontrolníh
ho testu.
11. Bezpečnosst a ochranaa zdraví při práci
p
a její
právní úprrava.

ne

Výklad tém
matu
Seznámen
ní se
s nejčastějjšími
problémy v BOZP na
pracovištích ‐ panelová
pracovníkem
m
diskuze s p
Inspektoráátu práce.

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

Vypracováání vnitřní
směrnice podle zadání.
12. Vnitřní firemní předpiisy pracovně
ěprávní a
mzdové.

ne

Výklad tém
matu
Práce se vvzory
firemních předpisů a
jejich úpraava
v textovýcch editorech.
Seminárníí práce na
vypracováání firemního
o
předpisu p
podle zadáníí.

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů
Hodnocenní
seminárnní
práce
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13. Právo cenných papírů.

ne

Výklad tém
matu
ukázky cen
ů
nných papírů
praktické vystavení
směnky

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

praktické vypsání šeku
u
a způsobyy jeho inkasa
14. Celní záko
on a jeho upllatňování.

ne

Výklad tém
matu
exkurze naa celní
pracovištěě Celního
úřadu Mošnov nebo
Celního úřřadu Ostravaa

15. Finanční správa
s
ČR.

ne

Výklad tém
matu
exkurze naa pracoviště
Finančního
o úřadu

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů

algoritmuss postupů
výpočtů daní
16. Vybrané kapitoly
k
trestního práva..

ne

Dle
aktivníhho
Rozbor skutkových
zapojeníí
ospodářskýcch studentůů
podstat ho

Výklad tém
matu

trestných činů.
Pracovní diskuze
s pracovnííky Policie ČR
R
k prevenci trestní
činnosti v souvislosti
ním.
s podnikán
17. Trestní právo z hlediskka součinnosti
v trestním
m řízení.

ne

Výklad tém
matu
Případováá studie
k součinno
osti orgánů
v trestním
m řízení.
Kontrolní test č. 4 ‐
matiky
z problem
trestního práva.
Zopakování učiva
k zápočtovvému testu.

Dle
aktivníhho
zapojeníí
studentůů
Hodnocenní
seminárnní
práce dlle
zadání
Hodnocenní
kontrolnní
ho testuu
č. 4
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8.. Vyučovací metody
Výklad dané problematiky,
řešení ilu
ustračních praktických
p
příkladů,
soustavn
né procvičovvání látky na základě je
ednoduchýcch cvičných testů a
kontroln
ních testů,
samostatná práce studentů přii vytváření příslušných
p
dokumentů
ů,
besedy s pracovníkyy odborných
h pracovišť,,
řešení přřípadové stu
udie,
zpracováání seminárních prací a odpovědí na korespondenční úko
oly z opory..

9.. Požadavky na ukončení modullu
Modul je ukončen píssemnou závěrečnou zkouškou. K této zko
M
oušce budo
ou připuštěěni
sttudenti po splnění
s
zápo
očtů, jak za zimní i letní semestr.
Po
ožadavky naa získání záp
počtu jsou upřesněny
u
v kapitole 10.
1

10
0. Metodyy a strukturra hodnocení
 V zimním
m semestru
u je studenttovi udělen zápočet, kd
dyž dosáhnee nejméně 18
1 bodů z 30
možnýcch dle níže uvedené
u
tab
bulky.
 V letním
m semestru je studento
ovi udělen zápočet,
z
kdyyž dosáhne nejméně 18 bodů z 30
0
možnýcch dle níže uvedené
u
tab
bulky.
 Ze závěrečné písem
mné zkouškyy je možno získat maxiimálně 40 b
bodů. Podmínkou jejího
o
složení je
j dosáhnou
ut alespoň 20
2 bodů přii jejím hodn
nocení (spln
nění zkouškyy minimálněě
na 50 %).
%
 Výsledn
ná známka za
z modul je složena z bodů dosažeených za zim
mní a letní semestr a
z bodů dosažených
d
h v závěrečn
né písemné zkoušky.
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Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a

Získané body

Pro
ocentní vyjáádření

Zimní semestr
Odpovědi na korespond
denční úkolyy

5

5

Vyypracování dvou kontrrolních testů
ů

10

10

Akktivita na cvvičeních

5

5

Seeminární prráce

10

10

Odpovědi na korespond
denční úkolyy

5

5

Vyypracování dvou kontrrolních testů
ů

10

10

Akktivita na cvvičeních

5

5

Seeminární prráce

10

10

Záávěrečná písemná zkou
uška

40

40

Ce
elkem

100

100

Le
etní semesttr

Výsledná hoddnotící stuppnice
V
A = 90 - 100%
%
(90 - 100 boddů)
B = 80 - 89%
%
(80 - 89 bodůů)
%
(70 - 79 bodůů)
C = 70 - 79%
%
(660 - 69 bodůů)
D = 60 - 69%
%
(50 – 59 bodůů)
E = 50 - 59%
(449 bodů a méně)
F = 49 - 0 %
m

13

Shrnutí a závěr
Je
edním z nejd
důležitějšícch předpoklladů úspěch
hu v podnikkání je dobrrá znalost právního
p
prrostředí zem
mě, kde pod
dnikáte. V dnešní
d
době, kdy jsme
e členy Evro
opské unie, je rovněž
dů
ůležité znátt legislativu
u Evropské unie
u
a záklaady mezinárodního ob
bchodního práva.
p
Toto
Váám studenttům poskyttuje učivo modulu
m
Právvo v podnikkání.
Sn
nad jen zdů
ůrazňuji, že průvodce studiem
s
je spolu
s
se sylabem pro V
Vás, studen
nty
prrezenčního studia, důležitým pom
mocníkem ve
v Vašem sttudiu, kterýý Vám přinááší
záákladní info
ormace o ob
bsahu a rozsahu výukyy a o tom, jaaké požadavky budou na Vás
sttudenty klad
deny ze strany nás ped
dagogů, jakkým způsob
bem a kdy b
budete v průběhu
sttudia modulu hodnoce
eni. Můžete
e si tak sami udělat pře
edstavu o to
om, čemu a kdy máte
přři studiu věnovat pozo
ornost, abysste modul Právo
P
v pod
dnikání úspěěšně a bez problému
ab
bsolvovali.
Prrůvodce stu
udiem a sylaabus je pro
o všechny sttudenty i vyyučující závaazný.
Přřeji všem sttudentům úspěch
ú
ve sttudiu a úsp
pěšné podniikání.
Gaarant
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