Okruhy:
1. Vývoj a současný stav oboru obchodního práva a jeho postavení v systému českého
práva.
2. Podmínky živnostenského a neživnostenského podnikání v ČR a volný pohyb osob
v rámci EU.
3. Podnikatelské subjekty v ČR a v EU.
4. Osobní obchodní společnosti.
5. Kapitálové obchodní společnosti.
6. Formy přeměn obchodních společností. Restrukturalizace.
7. Evropské společnosti a ekonomická sdružení jako nadnárodní formy ekonomické
spolupráce.
8. Obchodní závazkové vztahy – právní úprava v ČR a její vývoj.
9. Veřejné zakázky podle práva ČR a ES, koncesní smlouvy.
10. Mezinárodně právní aspekty smluvních vztahů při podnikání.
11. Soutěžní právo v ČR a EU. Hospodářská soutěž – pojem a druhy, soutěžitel, relevantní
trh. Teorie hospodářské soutěže a soutěžní právo.
12. Dohody narušující soutěž, blokové výjimky. Zneužití dominantního postavení na
trhu. Postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle práva ČR i Komise a
národních úřadů podle práva ES. Soutěžní právo a duševní vlastnictví.
13. Spojování soutěžitelů podle práva ČR a ES. Veřejná podpora v právu ES a ČR.
14. Právo proti nekalé soutěži.
15. Právo duševního vlastnictví – pojem, systém a prameny. Licenční smlouva (obsah,
druhy), smlouva o dílo a smlouva o převodu duševního vlastnictví, franchising,
outsourcing.
16. Autorské právo a práva související s autorským právem. Mezinárodní autorské právo.
Autorské právo v EU.
17. Ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení, obchodní firma.
„Nechráněné“ nehmotné statky (know-how, goodwill, logo, údaj o provenienci aj.).
Obchodní tajemství.
18. Právní ochrana vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, topografií
polovodičových výrobků, rostlinných odrůd. Evropský patent, patent Společenství,
mezinárodní ochrana průmylového vlastnictví, ochrana průmyslového vlastnictví
v EU.
19. Řešení obchodních sporů. Soudní řízení.
20. Mimosoudní způsoby řešení sporů. Rozhodčí řízení. Mediace.
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