
1 Aplikace práva EU jako praxe 

1.1 Úvodní poznámky 

1.2 Foucaultovo pojetí praxe jako praktik moci 

1.3 Oakeshottovo pojetí praxe jako způsobu myšlení 

1.4 Bourdieuovo pojetí praxe jako vzájemného ovlivňování polí a habitů 

1.5 Wittgensteinovo pojetí praxe jako následování pravidla 

1.6 Pojetí praxe a aplikace práva EU 

2 Aplikace práva EU a obecné problémy především ústavního práva 

2.1 Úvod 

2.2 EU a pojem politického národa 

2.3 Evropský parlament a evropský lid 

2.4 Evropa a lid na lokální úrovni 

2.5 Charakter státu a právo EU 

2.6 Členství v EU a ústavní garance základních práv a svobod 

2.6.1 Případ svobody podnikání 

2.6.2 Připadá práva na spravedlivý proces 

2.7 Vztah Ústavy a mezinárodního práva a vliv tohoto vztahu 

na vnitrostátní postavení práva EU 

2.8 Tzv. euronovela a články 10,10a Ústavy ČR 

2.9 Vybrané nálezy Ústavního soudu ve světle evropského práva 

3 Institucionální aspekty členství státu v EU 

3.1 Vliv na horizontální dělbu moci: Případ dělby moci mezi zákonodárnou 

a výkonnou mocí 

3.2 Vliv na horizontální dělbu moci: Případ dělby moci mezi mocí 

zákonodárnou a soudní 

3.3 Vliv členství v EU na dělbu pravomocí uvnitř jednotlivých druhů veřejné moci 

4 Aplikace práva EU v právu obchodních společností (korporační právo).. 

4.1 Provedení obecných principů práva ES 

4.2 Působení mezinárodního práva skrze právo EU 

4.3 Transpozice práva ES 

4.4 Působení práva EU skrze zahraniční právo: Pronikání zahraničních transplantátů .. 

4.5 Soudní aplikace práva ES 



5 Aplikace práva EU v oblasti ochrany spotřebitele 1 

5.1 Úvod 

5.2 Provedení obecných principů práva ES 

5.3 Působení mezinárodního práva skrze právo EU 

5.4 Transpozice právních předpisů ES 

5.5 Působení práva EU skrze zahraniční právo 

5.6 Soudní a správní aplikace 

6 Aplikace společné zemědělské politiky EU 

6.1 Úvod 

6.2 Společná zemědělská politika 

6.3 Státní zemědělský intervenční fond 

6.4 Promítání evropského práva do českého právního řádu 

6.5 Současný legislativní proces při transpozici evropských předpisů a problémy 

s tím související 

6.6 Právní úprava v jednotlivých sektorech zemědělské výroby 

6.7 Žaloby u Evropského soudního dvora vedené proti České republice 

7 Vliv práva EU na právní úpravu náhrady škody na zdraví a náhrady 

imateriální újmy v ČR 
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7.2 Role EU při sbližování právních úprav náhrady škody na zdraví a imateriální újmy . 

7.3 Doktrinální vlivy - spontánní europeizace 

7.4 Činnost Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva 

v rámci sbližování právních úprav náhrady škody na zdraví 

7.5 Vliv legislativy ES na právní úpravu náhrady škody na zdraví v České republice 

8 Případová studie z aplikace práva EU. Kolektivní správa autorských 

práv se zvláštním zřetelem k monopolnímu postavení kolektivních 

správců v České republice 

8.1 Úvodem 

8.2 Obecné aspekty výkonu kolektivní správy autorských práv v podmínkách platné 

právní úpravy České republiky 

8.3 Oprávnění k výkonu kolektivní správy autorských práv v podmínkách práva 

Evropského společenství 

8.4 Závěrem 

9 Pokus o závěr 


