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PRÁVNÍ STUDIUM PRO MANAGEMENT ŠKOL – LL.M. 
 

Podrobný obsah studia 
 

ČÍSLO A NÁZEV BLOKU 
ROZSAH 
HOD. 

I. BLOK – Úvod do právní znalosti a dovednosti 5 

Historie práva 
Římské právo 
Teorie práva 
 

 

II. BLOK – Základní právní předpisy ve školství 15 

Cílem bloku je seznámit účastníky se základními právními předpisy, které upravují oblast 
školství. 
 

• Zákon č. 561/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

• Zákon č. 563/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, o pedagogických 
pracovnících 

• Vyhláška č. 317/2005 Sb. O dalším vzdělávání PP, akreditační komisi a karierním 
systému PP 

• Vyhláška č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných v aktuálním znění 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 16/2005 Sb., organizaci školního roku 
• Vyhláška č. 74/2004 Sb., o zájmovém vzdělávání 
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky v aktuálním znění 
• Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
• Vyhláška č. 71/2005 Sb. O základním uměleckém vzdělávání 
• Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích 
• Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke středním vzdělávání 
• Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou 
• Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a 

školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a 
školní matriky 

• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzděláváním v konzervatoři 
• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
• Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a 

státních jazykových zkouškách 
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• Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

• Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání 
 

III. BLOK – Občanské právo I. 20 

Základní smluvní typy, nepojmenované smlouvy, autorské právo, ochrana duševního 
vlastnictví 
 
Cílem bloku je seznámit účastníky se základy smluvního práva. V obecné části se kurz 
zaměří na vysvětlení základních pojmů, formy smluv a na typické způsoby jejich uzavírání. 
Účastnící se seznámí s nejtypičtějšími smlouvami upravenými v občanském zákoníku a 
dále s některými smlouvami nepojmenovanými. 
V druhé části se účastníci seznámí s pravidly správy cizího majetku a se zajímavým 
institutem svěřenského fondu. 
Podstatná část modulu je věnována problematice duševního vlastnictví.  
 

• Pojem smlouva, její formy, uzavření, změna a zánik 
• Darovací a kupní smlouva 
• Smlouva o zápůjčce, smlouva o úvěru 
• Smlouva o dílo 
• Smlouvy příkazního typu (příkaz, zprostředkovatelství apod.) 
• Inominátní smlouvy užívané v obchodním i mimobchodním styku (NDA apod.) 
• Svěřenský fond a správa cizího majetku 
• Základy autorského práva 
• Licenční a softwarové smlouvy 
• Ochranné známky a další instituty ochrany práv duševního vlastnictví 

 

 

IV. BLOK – Obchodní právo I. 15 

Korporace 
V tomto bloku absolvent získá orientaci v základních otázkách fungování a organizace 
obchodních korporací v ČR, pozná rozdíly mezi jednotlivými obchodními korporacemi a 
získá potřebné  informace o právech a povinnostech členů jednotlivých orgánů 
obchodních korporací. Součástí modulu bude i porovnání a specifikace rozdílů 
v právních předpisech mezi obchodní a školskou oblastí. 
 

• Úvod do práva obchodních korporací 
• Založení obchodní korporace 
• Společnost s ručením omezeným 
• Akciová společnost  
• Orgány obchodních korporací 
• Přehled základních práv a povinností statutárních orgánů 
• Práva menšinových společníků 
• Převody podílů/akcií v obchodních korporacích 
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V. BLOK – Pracovní právo 10 

Cílem bloku je uvést účastníky do základní problematiky pracovního práva. Účastník se 
seznámí se základními principy, zásadami a zákonnými podmínkami pracovního práva. 
Cílem je získat i základní dovednosti při jednání se zaměstnanci, sjednávání a 
nastavování podmínek pracovněprávních vztahů z pozice managementu škol. 
 

• Pojem pracovní právo, zařazení pracovního práva do systému práva, vztah k OZ 
• Prameny pracovního práva – zákoník práce, zákon o zaměstnanosti 
• Základní zásady pracovního práva 
• Vznik a změna pracovního poměru 
• Skončení pracovního poměru 
• Pracovní doba a doba odpočinku 
• Překážky v práci  
• Dovolená 
• Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu 
• Odměňování v pracovním právu, pojem mzda a plat, konkurenční doložka 
• Kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouvy, kolektivní spory a jejich řešení, 

postavení a význam odborové organizace v pracovněprávních vztazích 
• Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

některé další právní vztahy účasti na práci 
 

 

VI. BLOK – Ochrana osobních údajů, etika 10 

Ochrana osobních údajů (5 vyuč. hodin) 
• GDPR – aplikace článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

• Zákon č. 110/2019 Sb. A nařízení GDPR – zákonná úprava a uplatnění zákona ve 
školských organizacích 

• Řešení školských situací z pohledu osobních údajů nezletilých, zákonných 
zástupců, zaměstnanců i dodavatelů 

• Princip minimalizace (příklady chybných kroků) a anonymizace osobních údajů 
včetně registru smluv 

Etika (5 vyuč. hodin) 
• Základní pojmy a etické principy – aplikace principů v praktickém rozhodování,  

obecný model etického rozhodování 

• Geneze podnikatelské/školské etiky a konceptu společenské odpovědnosti 
organizace – podnikatelská a školská etika jako interdisciplinární vědní disciplína 
a jako praxe, podstata společenské odpovědnosti a formy jejího projevu v praxi 

• Nástroje etického řízení – etické kodexy, vzdělávání, oznamování nekalého 
jednání (whistleblowing), etický audit 

• Etika v globálním měřítku – praktiky nadnárodních organizací a úloha 
mezinárodních organizací při nastavování standardů 

• Řízení a správa – úloha správních orgánů, odpovědnost vůči vlastníkům a 
ostatním zainteresovaným stranám (stakeholders) 
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• Etické problémy v interakci soukromého a veřejného sektoru – korupce, střet 
zájmů a lobbing 

 

VII. BLOK – Veřejné zakázky 10 

Cílem bloku je seznámit účastníky s problematikou veřejných zakázek a jejich zadávání 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  Účastníci budou seznámeni se 
zadáváním veřejných zakázek z pohledu zadavatele a specifiky podávání nabídek 
v režimu zákona. Dále získají základní přehled o pravomocích Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže v rámci jeho dohledové činnosti. 
 

• Pojem veřejná zakázka, zadavatel a režim veřejné zakázky 
• Průběh zadávacího řízení, základní druhy zadávacího řízení (otevřené řízení, užší 

řízení, zjednodušené podlimitní řízení) 
• Další (specifické) druhy zadávacího řízení – jednací řízení bez uveřejnění, jednací 

řízení s uveřejněním, zjednodušené řízení, dynamický nákupní systém, soutěž o 
návrh, rámcová dohoda 

• Koncese  
• Kvalifikace, zadávací podmínky 
• Posouzení a hodnocení nabídek, vyloučení účastníka zadávacího řízení 
• Specifika podávání nabídek z pohledu dodavatele – jak podat správně nabídku 
• Možnosti obrany dodavatele I. (námitky) 
• Možnosti obrany dodavatele II. (návrh na ÚOHS, podnět, správní žaloba) 
• Uzavírání smlouvy, možnosti uzavírání dodatků ke smlouvě (limity) 

 

 

VIII. BLOK – Občanské právo II. 15 

Rodinné právo, Nemovitosti 
Účastníci získají orientaci v základních otázkách rodinného práva, především s ohledem 
na možnosti uspořádání majetkových vztahů před uzavřením manželství, vypořádání 
majetkových vztahů při rozvodu manželství, možností úpravy poměrů k nezletilým dětem 
(výchova a výživa), jakož i základy dědického práva 
 

• Definice základních pojmů v rodinném právu 
• Možnosti uspořádání majetkových vztahů před uzavřením manželství a 

v průběhu manželství 
• Právní aspekty rozvodového řízení a jeho průběh 
• Vypořádání majetkových vztahů v souvislosti s rozvodem manželství 
• Možnosti úpravy poměrů nezletilých dětí před a po rozvodu manželství 
• Práva a povinnosti rodičů dětí po rozvodu manželství 
• Základy dědického práva 

 

 

IX. BLOK – Obchodní právo II. 15 

Vymáhání práva 
Cílem bloku je uvést studenta do základní problematiky vymáhání práva a nároků 
z jednotlivých závazkových vztahů. Student by se měl seznámit se základními pojmy 
závazkového práva, obsahem závazků, jejich zajištění a následného vymáhání. Základní 
znalosti umožní studentovi do budoucna lépe se orientovat v otázce zajištění nároků ze 
smluv a jejich případné vymáhání. 
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• Základní pojmy – pojem nárok, zajištění, splatnost, vymahatelnost 
• Forma a obsah smlouvy, změna závazků 
• Způsoby uzavírání smlouvy 
• Změny v obsahu závazků 
• Zánik závazků 
• Zajišťovací instituty- zástavní právo, zadržovací právo, směnka, bankovní záruka, 

uznání dluhu, doložky vykonatelnosti 
• Smluvní pokuty, náhrada škody, bezdůvodné obohacení 
• Promlčení  
• Soudní vymáhání závazků – žaloby, elektronické platební rozkazy 
• Vymáhání závazků z vybraných smluvních typů – kupní smlouva, smlouva o dílo, 

zápůjčka, nájemní smlouva 
• Výkon rozhodnutí – základy exekučního řízení 
• Základy insolvenčního řízení – insolvenční nárok, oddlužení 

 

X. BLOK – Daňové a finanční právo 10 

Cílem bloku je uvést účastníky do základní problematiky daňového a zčásti i finančního 
práva. Účastníci se seznámí s českým daňovým systémem, základními konstrukčními 
prvky jednotlivých daní a principy daňového procesu. Dále získají základní přehled o 
rozpočtovém a dotačním právu, postavení státu a organizací veřejného práva 
v majetkoprávních vztazích. 
 

• Daňový systém, pojem daně, konstrukční prvky 
• Daň z příjmů právnických osob 
• Daň z příjmů fyzických osob 
• Daň z přidané hodnoty 
• Daň z nemovitých věcí, silniční daň 
• Spotřební daně, ekologické daně, daň z hazardních her 
• Specifika zdanění neziskových subjektů 
• Správa daní 
• Rozpočtová soustava, fondy, rozpočtové určení daní 
• Organizační složky státu, příspěvkové organizace, vystupování státu ve věcech 

majetkových 
 

 

XI. BLOK – Správní právo a správní řízení 10 

Jednou z neopominutelných oblastí, jimž je nutno věnovat pozornost při řízení škol a 
školských zařízení, je výkon státní (veřejné) správy ve školství. 
 

• Souvislosti nového občanského zákoníku, správního řádu a školského zákona 
• Výkon veřejné správy ve školství ve světle aktuální judikatury nejvyššího správního 

soudu 
• Základní zásady činnosti správních orgánů 
• Postup a rozhodování škol orgánů ve správním řízení 
• Náležitosti správního rozhodnutí 
• Přezkum správních rozhodnutí ředitele školy 
• Další souvislosti aplikace správního práva ve školství 
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XII. BLOK – Compliance 15 

Cílem bloku je seznámit účastníky se základními principy a formami nastavení 
compliance management systému, s následným specializovaným zaměřením na trestní 
odpovědnost právnických osob, včetně trestněprávní odpovědnosti statutárních 
zástupců a managementu právnických osob a možností vyvinění se právnické osoby. 
 
V obecné části se blok zaměří na vysvětlení základních pojmů vztahujících se 
k samotnému zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, zejména pak 
k předpokladům trestněprávní odpovědnosti právnických osob, vč. trestných činů, 
kterých se TOPO dotýká, tj. zvláštní subjektivní odpovědnosti právnické osoby v trestním 
právu, dále pak srovnání s liberací právnické osoby za správní delikty, specifických 
důvodech vyvinění se právnické osoby dle ust. § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO a mantinelů 
vyvinění se právnické osoby dle ust. § 8 odst. 5 ZTOPO.  
 
V další části se blok zaměří na nejčastější skutkové podstaty trestných činů PO, včetně 
praktických příkladů vycházejících z dosavadní praxe, kazuistiku, hodnocení potenciálně 
problematických jednání ze strany orgánů činných v trestním řízení, rozhodovací praxi 
soudů a možnostech vyvinění.  
 
Podstatná, poslední část pak bude věnována samotnému nastavení compliance 
management systému, důvodům vhodnosti jeho přijetí v rámci právnické osoby, jeho 
principům, vč. preventivního účelu a působení jak vně, tak dovnitř právnické osoby.  
 
Účastníci by po absolvování bloku měli být schopni především pochopit základní 
principy a mantinely trestněprávní odpovědnosti PO, seznámit se v základech se 
způsoby fungování orgánů činných v trestním řízení a jejich náhledech na věc, včetně 
vývojové linky těchto náhledů a zejména naučit se přemýšlet tak, aby přirozeným 
způsobem byli schopni předcházet potenciálním problémům, které v rámci 
trestněprávní odpovědnosti PO mohou i při jejím běžném provozu nastat.  
 

• Pojem a předpoklady trestní odpovědnosti právnických osob, základní nastavení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
ve znění pozdějších předpisů (ZTOPO) 

• Trestné činy dle ZTOPO, zvláštní subjektivní odpovědnost PO, srovnání se 
správními delikty, přičitatelnost trestného činu spáchaného fyzickou osobou 
právnické osobě (rizika nedostatečných pravidel a kontroly) obecné možnosti 
vyvinění se právnické osoby  

• Skutkové podstaty nejčastějších trestných činů kladených za vinu právnickým 
osobám, kazuistika, rozbor nejčastějších pochybení, průběh a činnost orgánů 
činných v trestním řízení 

• Compliance management systém (CMS) – jak předejít trestnímu postihu 
subjektu, důvody vhodnosti přijetí a řádného nastavení CMS, jeho základní 
pravidla (prevence, detekce, kontrola) 

• Rozbor jednotlivých skupin CMS, jeho základní schémata (identifikace, analýza, 
vyhodnocení)  

• Nastavení vnitřních předpisů CMS v návaznosti na význam § 8 odst. 5 ZTOPO 
(vyvinění) a nutnost kontextu na konkrétní činnosti daného subjektu – „etický 
kodex nestačí“ 
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• Důležitost CMS jak vně tak dovnitř subjektu (prevence + detekce + efektivní 
vnitřní kontrola – efektivní předcházení problémům + efektivní možnost vyvinění 
se)  

• Závěr – aktivita PO (jako úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat) důvodem 
pro vyloučení nástupu trestní odpovědnosti PO, ačkoli ke spáchání trestného 
činu došlo 
 

CELKEM HODIN 150 

 


