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Podmínky pro splnění zápočtu

• Aktivní účast ve výši min. 50 %; za účast ve výši alespoň 70 % zisk 2 bonusových bodů do průběžných testů

• 2x písemný test (max. 20 bodů, pro splnění této podmínky je zapotřebí dosáhnout alespoň 14 bodů; pro uznání 
každého dílčího testu je tak zapotřebí dosáhnout alespoň 7 bodů z 10 možných)

• dědické právo + obecná část závazkového práva (1. studijní povinnost) 10. 4. 2021

• zvláštní část závazkového práva (2. studijní povinnost) 30. 5. 2021

• Kontrola právního dokumentu (např. kupní smlouva; 3. studijní povinnost)

• Vypracování smluvního dokumentu (4. studijní povinnost)  → konzultace!

• Vypracování procesního podání (5. studijní povinnost) → konzultace!

• Sepis úvahy (6. studijní povinnost) → konzultace!

• Z 6 studijních povinností je potřeba splnit alespoň 3

Podmínky pro splnění zkoušky:

• Ústní zkouška (24 okruhů) – losují se dvě otázky (jen z LS), příprava 10 minut, vlastní zkouška 10 minut

Podmínky ukončení předmětu



• Vypracování smluvního dokumentu (4. studijní povinnost)

• Vypracování procesního podání (5. studijní povinnost)

• Sepis úvahy (6. studijní povinnost)

• U uvedených studijních povinností je nutná konzultace s vyučujícím na
emailové adrese jan.grepl@prigo.cz, jinak nebude práce uznána!

• Seznam témat těchto studijních povinností – viz QR kód

Náhradní plnění zápočtu
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