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Kód předmětu:

5IE441

Název v jazyce
výuky:

Institucionálně-právní analýza neziskového sektoru

Název česky:

Institucionálně-právní analýza neziskového sektoru

Název anglicky:

Institutional-legal analysis of the not-for-profit sector

Způsob ukončení zkouška ECTS (4 kredity)
a počet kreditů: (Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Forma výuky:

Prezenční studium: 2/0
(počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)

Jazyk výuky:

čeština

Zaměření
předmětu:

Předmět je zaměřen na institucionální analýzu neziskového sektoru, jeho vznik,
vývoj a typy, oblasti činnosti. Přednášky budou doplněny o případové studie za
účasti konkrétních neziskových organizací.

Výstupy
předmětu:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v neziskovém
sektoru za prvé z pohledu ekonomické teorie, za druhé z pohledu platné
legislativy, a konečně také z pohledu jeho fungovaní v ČR i v zahraničí.

Obsah předmětu: 1. Úvod, metodologie, bibliografie
2. Typologie neziskových organizací a oblasti jejich činnosti
3. Typologie neziskových organizací v zahraničí
4. Institucionálně-právní rámec pro neziskový sektor po roce 1989 v ČR.
5. Dotační a daňová politika státu a nezisková sféra
6. Nadace a nadační fondy.
7. Případová studie
8. Obecně prospěšné společnosti.
9. Případová studie
10. Občanská sdružení a účelová zařízení církví.
11. Případová studie
12. Nové trendy v legislativním rámci pro neziskový sektor a veřejná prospěšnost
z hlediska práva
13. Závěrečná diskuse: veřejná prospěšnost (esej)

Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem
na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi. CZ.2.17/3.1.00/33332
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Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Účast na přednáškách
26 h
Příprava semestrální práce
52 h
Příprava eseje
26 h
Celkem
104 h
Požadavky na ukončení (váha):
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
30 %
Vypracování semestrální práce
30 %
Prezentace
10 %
Esej
30 %
Celkem
100 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti:
Při hodnocení 4+ bude student povinnen odevzdat novou esej, na jejímž základě může být pak
hodnocen jakoukoliv známkou.
Literatura:
Typ Autor
Z SKOVAJSA, M.

Název

Místo
Nakladatel
vydání

Rok ISBN

Občanský sektor : organizovaná občanská
společnost v České republice

Praha

Portál

978-802010 7367-6810

Eurolex Bohemia

2001

Agnes (Agentura
neziskového
sektoru)

801999 902633-13

Neziskový sektor v ČR : výsledky
mezinárodního srovnávacího projektu
Praha
Johns Hopkins University
SALAMON, L. M. Nástup neziskového sektoru : (mezinárodní
D -- ANHEIER, H. srovnání) : srovnávací projekt neziskového Praha
K.
sektoru Univerzity Johns Hopkins, Fáze II
Z

FRIČ, P. -GOULLI, R.

80-8643204-1

Z základní literatura
D doporučená literatura
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