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Status kurzu: výběrový předmět Ústavu politologie FF UK
Forma kurzu a časový rozsah: LS 1/1
Forma atestace: zápočet (formou pohovoru)
Požadavky k atestacím: Aktivní účast na hodinách a závěrečný pohovor o ústavním právu ČR nad vybranými rozhodnutími
Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Evropského soudu pro lidská práva
Stručná charakteristika kurzu: Kurs se zabývá druhou velkou částí ústavního práva, základními právy a svobodami, které jsou
zakotveny především v Listině základních práv a svobod a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, a
jejich ochranou Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Kurs předpokládá základní orientaci studentů v
ústavním systému ČR a ochotu studovat nálezy Ústavního soudu a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, které budou v
kursu rozebírány. Kurs je koncipován jako diskuse nad vybranými nálezy, přičemž předpokládá, že studenti si na danou hodinu
předepsané nálezy a rozsudky (resp. jejich vybrané části) přečtou. Detaily viz předběžný program na wintr.cz, texty probíraných
nálezů viz wintr.cz nebo nalus.usoud.cz.
Hlavní témata: řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva, osobní svoboda, svoboda projevu, svoboda
spolčovací a shromažďovací, restituce, sociální práva, princip rovnosti a zákazu diskriminace
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Důležité právní dokumenty:
Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Zákon o Ústavním soudu (č. 182/1993 Sb.)
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.)
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.)
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) a její Protokoly
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Zdroje informací:
Databáze nálezů Ústavního soudu - nalus.usoud.cz
Česká databáze rozhodnutí ESLP - http://eslp.justice.cz/
Rozsudky Nejvyššího správního soudu - www.nssoud.cz
Rozsudky Nejvyššího soudu - www.nsoud.cz
Zpravodaj Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6085&d=328999
HUDOC - Databáze rozhodnutí ESLP (anglicky a francouzsky) - http://echr.coe.int/echr/en/hudoc
Sbírka zákonů - http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx
Sbírka mezinárodních smluv - http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-mezinarodnich-smluv.aspx
České zákony v platném znění - http://zakonyprolidi.cz
Právo Evropské unie (Úředník věstník a judikatura ESD) - http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

