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Anotace
Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků
• Cílem výukového programu je získání základního, uceleného a
právně determinovaného přehledu o organizační struktuře a
fungování veřejné správy v ČR. Znalost a pochopení těchto
základních pojmů a institutů platných ve veřejné správě je
předpokladem specializované orientace v právním řádu ČR a
v příslušných právních odvětvích právního řádu, které tuto oblast
právně regulují.
• Předmět obsahově zahrnuje základní pojmy a instituty platné ve veřejné
správě a hlubší orientaci v právním odvětví zejména práva správního, ale i
dalších souvisejících právních odvětvích. Předmětem zájmu tedy budou
jak teoretická východiska, tak i praktické pohledy na fungování veřejné
správy v ČR.Přednášky budou doplňovány i praktickými právními případy
zaměřenými na následnou schopnost absolventa aplikovat příslušný právní
předpis na konkrétní právní situaci tak, aby zejména v rozhodovací praxi
na úseku veřejné správy byl vytvořen předpoklad kvalifikované tvorby
správního aktu, a to jak charakteru konkrétního, tak charakteru
normativního
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