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Katedra podnikového a evropského práva (KPEP)

Katedra podnikového a evropského práva (KPEP) vznikla 1. ledna 2003 slou ením dvou kateder, 
a to Katedry práva a Katedry mezinárodního a evropského obchodního práva. 

V sou asné dob  má katedra 15 pedagog , z toho 3 profesory, 5 docent  a 11 pedagog , 
kte í získali titul CSc. nebo titul Ph. D.

Katedra podnikového a evropského práva se v rámci právních specializací zam uje 
na právní regulaci ekonomických vztah  v právu ve ejném a soukromém. Ve své 
pedagogické innosti na všech stupních vysokoškolského studia se zam uje p edevším 
na obchodní právo v eské republice, srovnávací obchodní právo, obchodní soudnictví, 
právo mezinárodního obchodu a sout žní právo v mezinárodním obchodu, jakož 
i další související otázky. Pozornost v nuje rovn ž evropskému právu, p i emž se 
zabývá institucemi EU, prameny práva EU, prohlubuje znalosti student  v oblasti 
evropského hospodá ského práva, ochrany spot ebitel , sociálního zabezpe ení aj.

doc. JUDr. Zbyn k Švarc, Ph.D. (vedoucí katedry):

Katedra zajiš uje také výuku základ  práva 
a základ  obchodního práva pro celou VŠE 
(vyjma Fakulty národohospodá ské) a nabízí 
adu specializovaných kurz  nap . z práva  -

nan ního, pracovního, trestního apod.
lenové katedry se krom  pedagogické in-

nosti v souladu se svou odborností zapojují do 
v decko-výzkumné innosti. Rozsáhlá je i jejich 
publika ní innost a spolupráce s praxí.

P edm ty zajiš ované katedrou podnikového 
a evropského práva lze nalézt v systému InSIS 
pod identy 2PR-XXX a také na internetových 
stránkách kpep.vse.cz.

V oblasti zahrani ních styk  se katedra sou-
st e uje na spolupráci ve výuce a v decko-

výzkumné innosti. V rámci projektu Aktion 
Rakousko – R p ednáší na FOWI WU ve Vídni 
doc. Ji ina Hásová. V kurzu Americké právo po-
kra uje i výzkumná a pedagogická spolupráce 
s J. Marshall Law School Chicago. V kurzech 
katedry pravideln  vyu ují v rámci spole ných 
výzkumných projekt  prof. M. Seng (JMLS 
Chicago) a Dr. Bu ková (FOWI WU Wien). ada 
dalších zahrani ních vyu ujících zajiš ovala 
výuku v mimosemestrálních kurzech, nap . 
Americké právo ochranných známek a souvi-
sejícího duševního vlastnictví a Mezinárodní 
obchodní transakce.

U itelé katedry se zú ast ují mezinárodních 
konferencí po ádaných v R i v zahrani í.
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