
O D B O R N Ý  K U R Z

Veřejná moc

Cíl kurzu:
Cyklus přednášek je věnovaný otázce veřejné moci a jejího vztahu k jednotlivci, respektive k postavení 
jednotlivce v rámci společnosti a ve vztahu k ostatním lidem a k veřejné moci. Přednášky se zaměří 
jak na otázky právně teoretického a filozofického základu problému, tak i na otázky ryze praktické. 
Určeny jsou svým zaměřením každému zájemci o veřejné dění, který by rád poznal, na jakých zákla‑
dech a v jakém rámci fungují orgány veřejné moci, s nimiž se setkává nejčastěji, a jaké možnosti mu 
dává právní řád jejich rozhodování ovlivnit.

Formát a termíny:
Semináře budou probíhat formou přednášek s následnou diskusí.
Kurz se bude konat v celkovém počtu 6 setkání v období od října 2018 do ledna 2019. Setkání se 
budou konat ve čtvrtky od 18.00 v kanceláři Masarykovy demokratické akademie (Hybernská 7, 
Praha 1).

2018 2019

 11. 10. 1. 11. 22. 12. 6. 12.  10. 1. 31. 1.

Garant kurzu:
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Registrace:
Na kurz je možné se přihlásit přes e‑mail registrace@masarykovaakademie.cz do 5. října 2018. Pro‑
síme, k přihlášce připojte i několik vět, ve kterých popište, co vás na tématu nejvíce znamená. Kurz je 
zdarma.



Datum semináře Téma semináře

11. 10. 2018 Ústavní systém České republiky
Přednáška představí pojem konstitucionalismu jako právně filozofického 
termínu, okolnosti jeho vzniku a úlohy v současném pojetí vztahu jednotliv‑
ce a společnosti, potažmo veřejné moci a konceptu kontroly a dělby moci. 
Přednáška představí základní modely státního zřízení a forem vlády, včetně 
jejich charakteristických znaků. Následně se zaměří na ústavní uspořádá‑
ní České republiky a vztahy mezi klíčovými ústavními orgány našeho státu 
a pokusí se o přiblížení klíčových znaků našeho systému a zařazení mezi 
základní modely forem vlády.

Přednášející:
Jan Kudrna
 

Literatura Pavlíček, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná státověda. Praha: Leges, 2014.
Holländer, Pavel. Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012.
Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod
Pavlíček, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná státověda. Praha: Leges, 2014.
Holländer, Pavel. Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012.
Gerloch, Aleš, Hřebejk, Jiří, Zoubek, Vladimír. Ústavní systém České republiky. (5. vydání!) Plzeň: Vy‑

davatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.
Pavlíček, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2015.
Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

Datum semináře Téma semináře

1. 11. 2018 Vláda a teorie vládnutí
Přednáška představí historii a současnost pojmů vlády a vládnutí a prehis‑
torii a historii vládního orgánu, jeho vzniku a fungování. Zmíní se o různých 
úrovních a dimenzích současného studia problematiky vládnutí. Zaměří se 
však především na tradiční problémy vlády na úrovni národního státu, tj. 
především České republiky, s určitou komparací s evropskými příklady.

Přednášející:
Vít Klepárník
 

Literatura Cabada, Ladislav (2006), Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Cihelková, Eva (2011), Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí. Praha: Oeconomica.
Fiala, Petr – Strmiska, Maxmilián (eds.) (2005), Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Heywood, Andrew (2008), Politologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 3. vydání.
Piknerová, Linda – Naxera, Vladimír (2011), Globální vládnutí: vybrané problémy. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk.
Sartori, Giovanni (2011), Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Pra‑

ha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2. vydání.
Svatoň, Jan (1997), Vládní orgán moderního státu: jeho původ, význam a vývoj v některých evrop‑

ských zemích. Brno: Doplněk.



Datum semináře Téma semináře

22. 11. 2018 Jednotlivec a lidská práva
Přednáška představí pojem lidských práv a způsob jeho ukotvení v českých 
i evropských (případně mezinárodních) dokumentech. Bude se také kriticky 
zamýšlet nad filosofickým rozměrem lidských práv v intrakulturní perspek‑
tivě. V kontextu evropského pojetí lidských práv bude tematizovat právní 
a morální dimenzi možného omezování práv a svobod (vč. práv lidských) 
z důvodu veřejného zájmu.

Přednášející:
Vít Klepárník
 

Literatura Bartoň, Michal a kol. (2016), Základní práva. Praha: Leges.
Hapla, Martin (2016), Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno: Masary‑

kova Univerzita.
Havlíček, Aleš – Chotaš, Jiří a kol. (2016), Lidská práva: jejich zdůvodnění a závaznost. Ústí nad Labem: 

Filosofická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně v Ústín nad Labem.
Komárková, Božena (1997), Lidská práva. Heršpice: EMAN.
Marek Antoš – Wintr, Jan (2017), Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu. Praha: Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta.
Wagnerová, Eliška (2012), Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer.

Datum semináře Téma semináře

6. 12. 2018 Samospráva a její role
Přednáška se zaměří na teorii samosprávy, zejména na její účel, funkci 
a opodstatnění. Rozliší státní správu a veřejnou správu. Dále ukáže základní 
historická východiska českého modelu samosprávy a přes ně přejde k ak‑
tuální právní úpravě. Posluchači budou seznámeni s právními základy územ‑
ní samosprávy, právní úpravou orgánů obce a kraje, včetně praktických pří‑
kladů ohledně toho, co smí zastupitelstvo, co rada a co hejtman/starosta. 
V závěru se přednáška zaměří na principy voleb do orgánů územních samo‑
správ, včetně toho, jak správně volit, abychom co nejvíce uplatnili svůj hlas 
ve volbách do obecních zastupitelstev.

Přednášející:
Petr Kolman
 

Literatura Průcha, Petr. Správní právo. Obecná část. Brno: MU Brno, 2015.
Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Praha: C. H. Beck, 2016.
Gerloch, Aleš, Hřebejk, Jiří, Zoubek, Vladimír. Ústavní systém České republiky. (5. vydání!) Plzeň: Vy‑

davatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.
Pavlíček, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 

2015.
Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod
Správní právo č. 1 – 2/2018. Dostupné online: http://www.mvcr.cz/clanek/spravni‑pravo‑cis‑

lo‑1‑2‑2018.aspx



Datum semináře Téma semináře

10. 1. 2018 Právo na informace a veřejná správa
Přednáška se zaměří na teorii práva na informace, jeho vznik a stručný vývoj 
jeho právní úpravy. Dále se posluchači dozvědí o ústavním a mezinárodním 
zakotvení tohoto práva. Přednáška plynule přejde k aktuální právní úpravě, 
jejímu významu, nedostatkům a změnám. Dále bude pozornost věnována 
rozsahu působnosti informačního zákona, okruhu povinných a oprávněných 
subjektů a odpovídající judikatuře. Zaměří se také na vztah informačního 
zákona ke zvláštním předpisům, zejména, ale nejenom ke správnímu řádu 
a zákonu o ochraně osobních údajů. Posluchači se dozví praktické informace 
na témata, kdy nám správní úřad musí poskytnout informace, zda máme 
právo znát platy úředníků, dalších zaměstnanců a politiků.

Přednášející:
Petr Kolman
 

Literatura Kolman, Petr. Právo na informace. Brno: MU Brno, 2010.
Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

Datum semináře Téma semináře

31. 1.  2018 Stavební a hospodářský rozvoj obcí versus 
ochrana životního prostředí
Přednáška se zaměří na teorii samosprávy a státní správy v oblasti staveb‑
ního práva. Posluchači budou rámcově seznámeni s platnou právní úpravou 
vymezující působnost a pravomoci jednotlivých orgánů veřejné moci, a to 
zejména na úseku územního plánování, ochrany životního prostředí a sta‑
vebního práva. Na základě konkrétních příkladů bude ukázáno, jaké možnos‑
ti má jednotlivec ovlivnit výstavbu ve svém okolí, jakým způsobem může 
své zájmy a práva uplatnit, a v jakých řízeních a jejich jednotlivých fázích. 
Přednáška se zaměří také na nedostatky a možné žádoucí úpravy diskuto‑
vaných předpisů.

Přednášející:
Petr Svoboda
 

Literatura Průcha, Petr. Správní právo. Obecná část. Brno: MU Brno, 2015.
Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Praha: C. H. Beck, 2016.


