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Právo v podnikání 

rámcový studijní plán bakalářského studijního programu 

 

Povinné předměty 

Název předmětu Z/ZK 

1. semestr 

Teorie práva z, zk 

Ústavní právo a státověda I z, zk 

Správní právo a veřejná správa I z, zk 
Dějiny českého a československého 
práva I 

z, zk 

Základy psychologie z, zk 
Cizí jazyk I* z 

2. semestr  
Ústavní právo a státověda II z, zk 
Správní právo a veřejná správa II z, zk 

Občanské právo hmotné I z, zk 
Dějiny českého a československého 
práva II 

z, zk 

Základy sociologie z, zk 
Cizí jazyk II z 
Praxe I (6 týdnů) z 
3. semestr  
Občanské právo hmotné II z, zk 
Občanské právo procesní I z, zk 
Obchodní právo I z, zk 
Pracovní právo z, zk 
Úvod do ekonomických teorií z, zk 

Cizí jazyk III z 

Bakalářský seminář I. z 
4. semestr  
Občanské právo procesní II z, zk 
Obchodní právo II z, zk 
Přestupky v obecní rovině z, zk 
Bakalářský seminář II. z 
Cizí jazyk IV z 
Praxe II (6 týdnů) z 
5. semestr  
Trestní právo I z, zk 
Evropské hospodářské a správní právo zk 

Cizí jazyk V zk 

6. semestr  
Trestní právo II z, zk 
Evropská ekonomická integrace zk 
Management a řízení lidských zdrojů z, zk 
Povinně volitelné předměty B (student vybírá v 
příslušném semestru jeden ze dvou) 
4. semestr 
Organizační chování z 
Projektový management z 
5. semestr 
Moderní rétorika a argumentace z 

Podpora podnikání v ČR a 
EU 

z 

*Student si povinně volí v rámci předmětu CJ z nabídky: jazyk anglický, německý, ruský, francouzský 

nebo španělský. 

 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 

a) Obhajoby bakalářské práce 

b) Ústní části zkoušky 

Ústní část zkoušky je tvořena oblastmi: 

Soukromé právo, vycházející z předmětů 

- Občanské právo hmotné I, II 

- Občanské právo procesní I, II 

- Obchodní právo I., II 

Veřejné právo, vycházející z předmětů 

- Teorie práva 

- Ústavní právo a státověda 

- Správní právo a veřejná správa I, II 
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