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PROFIL ABSOLVENTA 

Všeobecné znalosti a dovednosti

Absolvent navazujícího magisterského studia bude schopen samostatné odborné činnosti, bude 

schopen analyzovat nejnovější trendy vývoje oboru. 

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších 

politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí.  Na bakalářském studiu Právní 

specializace,  studenti získali  všeobecné znalosti  především v  předmětech Základy vědy o politice,  

České a československé právní dějiny,  Římské právo,  Úvod do podnikové ekono

projekce aktuálních společenských otázek, Základy ekonomie, Organizace justice, Administrativní a 

prezentační systémy a Úvod do informatiky pro právníky.  V navazujícím magisterském studiu,   

které významně rozšiřuje zaměření na soukromé právo

dále v předmětech Politika a právní myšlení, Základy právnických dovedností či Právní filosofie.  

Tyto získané znalosti umožňují studentovi prohloubení všeobecných  právních či politických  

znalostí. 

Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou 

zvolenou specializaci. Studenti tak využijí získané znalosti z uvedených předmětů při studiu 

odborných předmětů.    Ke všeobecným znalostem patří i výborná  znalost jednoho s

jazyka a dobrá znalost druhého světového jazyka,  které studenti mohou prohlubovat v rámci 

navazujícího magisterského studia.  Studentům navazujícího magisterského  studia jsou nabízeny 

angličtina pro právníky, němčina pro právníky a ruština pro p

 

Odborné znalosti a dovednosti 

V navazujícím magisterském programu zaměřeném na studium soukromého práva, student získá 

širokou znalost soukromého práva, doplňující a rozšiřující znalosti,  když navazující magisterský 

program Soukromoprávních stu

občanského,  se zvláštním zaměřením na znalosti práv věcných a především práva závazkového. 

Student získá podrobnou znalost práva obchodního, zejména práva obchodních korporací se 

specifiky obchodních vztahů podnikatelů. Předmětem výuky budou  vybrané  otázky  civilního 

procesu.  Navazující  magisterský program významně rozšiřuje znalosti soukromého práva  nabyté 

v  bakalářském  studiu v rámci výuky   základů práva občanského,  základů  práva ob
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PROFIL ABSOLVENTA – NMS SPS 

Všeobecné znalosti a dovednosti 

Absolvent navazujícího magisterského studia bude schopen samostatné odborné činnosti, bude 

schopen analyzovat nejnovější trendy vývoje oboru.  

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších 

ckých, kulturních a informačních souvislostí.  Na bakalářském studiu Právní 

specializace,  studenti získali  všeobecné znalosti  především v  předmětech Základy vědy o politice,  

České a československé právní dějiny,  Římské právo,  Úvod do podnikové ekono

projekce aktuálních společenských otázek, Základy ekonomie, Organizace justice, Administrativní a 

prezentační systémy a Úvod do informatiky pro právníky.  V navazujícím magisterském studiu,   

které významně rozšiřuje zaměření na soukromé právo,  studenti  široké  všeobecné znalosti získají 

dále v předmětech Politika a právní myšlení, Základy právnických dovedností či Právní filosofie.  

Tyto získané znalosti umožňují studentovi prohloubení všeobecných  právních či politických  

í jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou 

zvolenou specializaci. Studenti tak využijí získané znalosti z uvedených předmětů při studiu 

odborných předmětů.    Ke všeobecným znalostem patří i výborná  znalost jednoho s

jazyka a dobrá znalost druhého světového jazyka,  které studenti mohou prohlubovat v rámci 

navazujícího magisterského studia.  Studentům navazujícího magisterského  studia jsou nabízeny 

angličtina pro právníky, němčina pro právníky a ruština pro právníky.  

 

V navazujícím magisterském programu zaměřeném na studium soukromého práva, student získá 

širokou znalost soukromého práva, doplňující a rozšiřující znalosti,  když navazující magisterský 

program Soukromoprávních studií zahrnuje především velmi rozsáhlé znalosti z oblasti práva 

občanského,  se zvláštním zaměřením na znalosti práv věcných a především práva závazkového. 

Student získá podrobnou znalost práva obchodního, zejména práva obchodních korporací se 

hodních vztahů podnikatelů. Předmětem výuky budou  vybrané  otázky  civilního 

procesu.  Navazující  magisterský program významně rozšiřuje znalosti soukromého práva  nabyté 

v  bakalářském  studiu v rámci výuky   základů práva občanského,  základů  práva ob
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Absolvent navazujícího magisterského studia bude schopen samostatné odborné činnosti, bude 

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších 

ckých, kulturních a informačních souvislostí.  Na bakalářském studiu Právní 

specializace,  studenti získali  všeobecné znalosti  především v  předmětech Základy vědy o politice,  

České a československé právní dějiny,  Římské právo,  Úvod do podnikové ekonomiky, Právní 

projekce aktuálních společenských otázek, Základy ekonomie, Organizace justice, Administrativní a 

prezentační systémy a Úvod do informatiky pro právníky.  V navazujícím magisterském studiu,   

,  studenti  široké  všeobecné znalosti získají 

dále v předmětech Politika a právní myšlení, Základy právnických dovedností či Právní filosofie.  

Tyto získané znalosti umožňují studentovi prohloubení všeobecných  právních či politických  

í jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou 

zvolenou specializaci. Studenti tak využijí získané znalosti z uvedených předmětů při studiu 

odborných předmětů.    Ke všeobecným znalostem patří i výborná  znalost jednoho světového 

jazyka a dobrá znalost druhého světového jazyka,  které studenti mohou prohlubovat v rámci 

navazujícího magisterského studia.  Studentům navazujícího magisterského  studia jsou nabízeny 

V navazujícím magisterském programu zaměřeném na studium soukromého práva, student získá 

širokou znalost soukromého práva, doplňující a rozšiřující znalosti,  když navazující magisterský 

dií zahrnuje především velmi rozsáhlé znalosti z oblasti práva 

občanského,  se zvláštním zaměřením na znalosti práv věcných a především práva závazkového. 

Student získá podrobnou znalost práva obchodního, zejména práva obchodních korporací se 

hodních vztahů podnikatelů. Předmětem výuky budou  vybrané  otázky  civilního 

procesu.  Navazující  magisterský program významně rozšiřuje znalosti soukromého práva  nabyté 

v  bakalářském  studiu v rámci výuky   základů práva občanského,  základů  práva obchodního a 
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civilního procesu.  Student v navazujícím magisterském programu  Soukromoprávní studia rozšíří a 

prohloubí své znalosti v předmětech Daňové právo v podnikatelské činnosti  a  Trestněprávní limity 

podnikatelské činnosti.  Student má znalosti práv

soukromého, a to na hluboké a specializované úrovni. 

Odborné dovednosti zahrnují především schopnost vyhledat relevantní normy práva českého i 

evropského,  vztahující se k právu soukromému  a  schopnost tyto normy interp

je schopen získané teoretické znalosti  používat v praxi,  je schopen provést komplexní analýzu 

právního problému ze studovaných oborů a navrhnout možná řešení.

Potřebné odborné znalosti a dovednosti studenti získávají především v násled

Systém a obsah soukromého práva, Občanské právo závazkové, Občanské právo 

Obchodní právo 1 – Právní postavení podnikatele, Obchodní právo 2 

a  Obchodní právo 3 – Obchodní vztahy podnikatele a 

soukromé,  Trestněprávní limity podnikatelské činnosti, Pracovní právo v aplikační praxi a Vybrané 

otázky civilního procesu. Student se seznámí s pojistně právními vztahy.

 

Speciální znalosti a dovednosti 

Studenti navazujícího magisterského studijního programu Soukromoprávních studií získají 

prohlubující a navazující znalosti se zaměřením na potřeby soukromoprávních subjektů v 

předmětu Daňové právo v podnikatelské praxi a v předmětu Praktikum z insolvenčního práva.

Studenti  navazujícího magisterského studijního programu Soukromoprávních studií v rámci 

povinně volitelných předmětů mají podle svého výběru a zaměření možnost získat hlubší 

vědomosti soukromého práva,  i vzhledem k předpokládaným znalostem z bakalářského studi

předmětu Soutěžní právo, Vybrané otázky práva sociálního zabezpečení, vše i v evropském 

kontextu, prohloubit znalosti z práva občanského v předmětu  Osoby a jejich právní postavení, 

práva obchodního v předmětu Obchodní právo v případových studiích, Co

Právní otázky řízení kapitálových obchodních společností, studovat předmět Vybrané otázky 

rozhodčího řízení, Mediaci a mediační řízení,  Právní filosofii.  Studenti mají možnost studovat 

dvousemestrální předmět Účetnictví pro právníky a 

Získání takových znalostí by usnadnilo práci a orientaci nejen při podnikatelské činnosti, ale 

zejména při výkonu specializované profese.
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civilního procesu.  Student v navazujícím magisterském programu  Soukromoprávní studia rozšíří a 

prohloubí své znalosti v předmětech Daňové právo v podnikatelské činnosti  a  Trestněprávní limity 

podnikatelské činnosti.  Student má znalosti práva pracovního a mezinárodního práva 

soukromého, a to na hluboké a specializované úrovni.  

Odborné dovednosti zahrnují především schopnost vyhledat relevantní normy práva českého i 

evropského,  vztahující se k právu soukromému  a  schopnost tyto normy interp

je schopen získané teoretické znalosti  používat v praxi,  je schopen provést komplexní analýzu 

právního problému ze studovaných oborů a navrhnout možná řešení. 

Potřebné odborné znalosti a dovednosti studenti získávají především v násled

Systém a obsah soukromého práva, Občanské právo závazkové, Občanské právo 

Právní postavení podnikatele, Obchodní právo 2 – Právo obchodních korporací  

Obchodní vztahy podnikatele a jejich specifika, Mezinárodní právo 

soukromé,  Trestněprávní limity podnikatelské činnosti, Pracovní právo v aplikační praxi a Vybrané 

otázky civilního procesu. Student se seznámí s pojistně právními vztahy. 

 

jícího magisterského studijního programu Soukromoprávních studií získají 

prohlubující a navazující znalosti se zaměřením na potřeby soukromoprávních subjektů v 

předmětu Daňové právo v podnikatelské praxi a v předmětu Praktikum z insolvenčního práva.

ti  navazujícího magisterského studijního programu Soukromoprávních studií v rámci 

povinně volitelných předmětů mají podle svého výběru a zaměření možnost získat hlubší 

vědomosti soukromého práva,  i vzhledem k předpokládaným znalostem z bakalářského studi

předmětu Soutěžní právo, Vybrané otázky práva sociálního zabezpečení, vše i v evropském 

kontextu, prohloubit znalosti z práva občanského v předmětu  Osoby a jejich právní postavení, 

práva obchodního v předmětu Obchodní právo v případových studiích, Co

Právní otázky řízení kapitálových obchodních společností, studovat předmět Vybrané otázky 

rozhodčího řízení, Mediaci a mediační řízení,  Právní filosofii.  Studenti mají možnost studovat 

dvousemestrální předmět Účetnictví pro právníky a cizí odborný jazyk pro právníky dle své volby.

Získání takových znalostí by usnadnilo práci a orientaci nejen při podnikatelské činnosti, ale 

zejména při výkonu specializované profese. 
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civilního procesu.  Student v navazujícím magisterském programu  Soukromoprávní studia rozšíří a 

prohloubí své znalosti v předmětech Daňové právo v podnikatelské činnosti  a  Trestněprávní limity 

a pracovního a mezinárodního práva 

Odborné dovednosti zahrnují především schopnost vyhledat relevantní normy práva českého i 

evropského,  vztahující se k právu soukromému  a  schopnost tyto normy interpretovat.   Student 

je schopen získané teoretické znalosti  používat v praxi,  je schopen provést komplexní analýzu 

Potřebné odborné znalosti a dovednosti studenti získávají především v následujících předmětech 

Systém a obsah soukromého práva, Občanské právo závazkové, Občanské právo – věcná práva, 

Právo obchodních korporací  

jejich specifika, Mezinárodní právo 

soukromé,  Trestněprávní limity podnikatelské činnosti, Pracovní právo v aplikační praxi a Vybrané 

jícího magisterského studijního programu Soukromoprávních studií získají 

prohlubující a navazující znalosti se zaměřením na potřeby soukromoprávních subjektů v 

předmětu Daňové právo v podnikatelské praxi a v předmětu Praktikum z insolvenčního práva. 

ti  navazujícího magisterského studijního programu Soukromoprávních studií v rámci 

povinně volitelných předmětů mají podle svého výběru a zaměření možnost získat hlubší 

vědomosti soukromého práva,  i vzhledem k předpokládaným znalostem z bakalářského studia, v 

předmětu Soutěžní právo, Vybrané otázky práva sociálního zabezpečení, vše i v evropském 

kontextu, prohloubit znalosti z práva občanského v předmětu  Osoby a jejich právní postavení, 

práva obchodního v předmětu Obchodní právo v případových studiích, Corporate governance-

Právní otázky řízení kapitálových obchodních společností, studovat předmět Vybrané otázky 

rozhodčího řízení, Mediaci a mediační řízení,  Právní filosofii.  Studenti mají možnost studovat 

cizí odborný jazyk pro právníky dle své volby. 

Získání takových znalostí by usnadnilo práci a orientaci nejen při podnikatelské činnosti, ale 
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Do bloku patří cvičení z  oborů  práva občanského, tedy zejména občansk

věcných práv,  práva obchodního,  tudíž zejména Právního postavení podnikatele, Práva 

obchodních korporací a Obchodních vztahů podnikatele a jejich specifik,   Daňového práva v 

podnikatelské činnosti a práva pracovního.  Studenti a

civilního procesu, zejména z hlediska praktické potřeby absolventa,  tedy především  zvládnutí 

jednotlivých typů procesních úkonů. Tato cvičení výrazně přispějí   ke  schopnosti absolventa  

aplikovat  zejména  právo  závazkového  a  věcná práva a  právo obchodní se zaměřením na právní 

postavení podnikatele, právo obchodních korporací a obchodních vztahů podnikatele a jejich 

specifik.   

Absolvent navazujícího magisterského studia Soukromoprávní studia  má schopnost

odborné  činnosti a má schopnost analyzovat nejnovější trendy vývoje oboru.  Je  schopen aplikace 

získaných poznatků. 

 

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe

Absolvent navazujícího magisterského stu

absolvování navazujícího magisterského studia vybaven potřebnými specializačními znalostmi  a  

praktickými dovednostmi týkajících se práva občanského,  zejména práva závazkového a věcných 

práv včetně disciplin  souvisejících a práva obchodního,  tudíž právního postavení podnikatele, 

práva obchodních korporací a obchodních vztahů podnikatele a jejich specifik.    Absolvent je 

vybaven speciálními znalostmi ve vybraných předmětech práva pracovního,  daňovéh

podnikatelské činnosti, specializační znalosti absolventa jsou také prohloubeny v navazujícím 

magisterském studiu ve vybraných okruzích civilního procesu,   dle volby i mimosoudního řešení 

sporů,  potřebných pro spolehlivý výkon zvoleného povolán

Absolvent má znalosti z oblasti  mezinárodního práva soukromého a  práva trestního získané v 

předmětu Trestněprávní limity podnikatelské činnosti. 

S kvalifikační připraveností a mírou profesní adaptability je nedíln

podílet se samostatně na řešení právní problematiky. Jako specialista je schopen ve vybrané sféře 

Soukromého práva interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat konkrétní agendu 

související s právy majetkovými či otáz

a  právech věcných,  je schopen zajišťovat smluvní agendu, řešit právní otázky korporací vč. 

záležitostí pro rozhodování statutárních orgánů. 
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Do bloku patří cvičení z  oborů  práva občanského, tedy zejména občanského  práva závazkového a 

věcných práv,  práva obchodního,  tudíž zejména Právního postavení podnikatele, Práva 

obchodních korporací a Obchodních vztahů podnikatele a jejich specifik,   Daňového práva v 

podnikatelské činnosti a práva pracovního.  Studenti absolvují též cvičení z vybrané problematiky 

civilního procesu, zejména z hlediska praktické potřeby absolventa,  tedy především  zvládnutí 

jednotlivých typů procesních úkonů. Tato cvičení výrazně přispějí   ke  schopnosti absolventa  

ávo  závazkového  a  věcná práva a  právo obchodní se zaměřením na právní 

postavení podnikatele, právo obchodních korporací a obchodních vztahů podnikatele a jejich 

Absolvent navazujícího magisterského studia Soukromoprávní studia  má schopnost

odborné  činnosti a má schopnost analyzovat nejnovější trendy vývoje oboru.  Je  schopen aplikace 

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe

Absolvent navazujícího magisterského studia studijního programu Soukromoprávní studia,  je po 

absolvování navazujícího magisterského studia vybaven potřebnými specializačními znalostmi  a  

praktickými dovednostmi týkajících se práva občanského,  zejména práva závazkového a věcných 

sciplin  souvisejících a práva obchodního,  tudíž právního postavení podnikatele, 

práva obchodních korporací a obchodních vztahů podnikatele a jejich specifik.    Absolvent je 

vybaven speciálními znalostmi ve vybraných předmětech práva pracovního,  daňovéh

podnikatelské činnosti, specializační znalosti absolventa jsou také prohloubeny v navazujícím 

magisterském studiu ve vybraných okruzích civilního procesu,   dle volby i mimosoudního řešení 

sporů,  potřebných pro spolehlivý výkon zvoleného povolání specialisty ve vybrané oblasti práva. 

Absolvent má znalosti z oblasti  mezinárodního práva soukromého a  práva trestního získané v 

předmětu Trestněprávní limity podnikatelské činnosti.  

S kvalifikační připraveností a mírou profesní adaptability je nedílně spjata schopnost absolventa 

podílet se samostatně na řešení právní problematiky. Jako specialista je schopen ve vybrané sféře 

Soukromého práva interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat konkrétní agendu 

související s právy majetkovými či otázkami korporací.  Absolvent se orientuje v právu závazkovém  

a  právech věcných,  je schopen zajišťovat smluvní agendu, řešit právní otázky korporací vč. 

záležitostí pro rozhodování statutárních orgánů.  
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ého  práva závazkového a 

věcných práv,  práva obchodního,  tudíž zejména Právního postavení podnikatele, Práva 

obchodních korporací a Obchodních vztahů podnikatele a jejich specifik,   Daňového práva v 

bsolvují též cvičení z vybrané problematiky 

civilního procesu, zejména z hlediska praktické potřeby absolventa,  tedy především  zvládnutí 

jednotlivých typů procesních úkonů. Tato cvičení výrazně přispějí   ke  schopnosti absolventa  

ávo  závazkového  a  věcná práva a  právo obchodní se zaměřením na právní 

postavení podnikatele, právo obchodních korporací a obchodních vztahů podnikatele a jejich 

Absolvent navazujícího magisterského studia Soukromoprávní studia  má schopnost samostatné 

odborné  činnosti a má schopnost analyzovat nejnovější trendy vývoje oboru.  Je  schopen aplikace 

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe 

dia studijního programu Soukromoprávní studia,  je po 

absolvování navazujícího magisterského studia vybaven potřebnými specializačními znalostmi  a  

praktickými dovednostmi týkajících se práva občanského,  zejména práva závazkového a věcných 

sciplin  souvisejících a práva obchodního,  tudíž právního postavení podnikatele, 

práva obchodních korporací a obchodních vztahů podnikatele a jejich specifik.    Absolvent je 

vybaven speciálními znalostmi ve vybraných předmětech práva pracovního,  daňového práva v 

podnikatelské činnosti, specializační znalosti absolventa jsou také prohloubeny v navazujícím 

magisterském studiu ve vybraných okruzích civilního procesu,   dle volby i mimosoudního řešení 

í specialisty ve vybrané oblasti práva. 

Absolvent má znalosti z oblasti  mezinárodního práva soukromého a  práva trestního získané v 

ě spjata schopnost absolventa 

podílet se samostatně na řešení právní problematiky. Jako specialista je schopen ve vybrané sféře 

Soukromého práva interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat konkrétní agendu 

kami korporací.  Absolvent se orientuje v právu závazkovém  

a  právech věcných,  je schopen zajišťovat smluvní agendu, řešit právní otázky korporací vč. 
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Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatn

Absolvent navazujícího magisterského programu je připraven pro samostatnou i týmovou práci ve 

všech typech subjektů. 

Absolvent nalezne uplatnění nejen při zajišťování činností jako právní specialista,  ale

právních aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizací.

Absolvent je odborně způsobilý pracovat jako právní specialista v obchodních odděleních, 

zajišťovat soukromoprávní agendu včetně agendy smluvní, je připraven pracovat na k

právních odborech, v orgánech státní správy, na ministerstvech a dalších úřadech. Absolvent je 

odborně způsobilý pracovat v exekučních a notářských úřadech jako asistent  exekutora či notáře.   

Absolvent je schopen pracovního zařazení speciali

Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit 

na řídící vyšší a střední úrovni funkčního zařazení, ve funkci vedoucího referenta, jako pracovník 

specialista, konzultant či poradce s

působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách realitní kanceláře apod.

Absolvent je připraven na vlastní podnikatelskou činnost či práci v komerční sféře. 

Absolvent navazujícího magisterské

po absolvování navazujícího magisterského studia působit jako mediátor podle zák.č. 202/2012Sb., 

pokud splní další podmínky stanovené § 16 zákona, a je dále odborně způsobilý vykonávat činnost 

rozhodce podle § 4 zákona o rozhodčím řízení.

Absolventi jsou připraveni pro výkon právníka 

Absolvent navazujícího magisterského studia Soukromoprávní studia, 

právnických  profesích  soudce,  státního zástupce, advokáta, notáře, soudního exekutora.

T
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Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané  vzdělání 

Absolvent navazujícího magisterského programu je připraven pro samostatnou i týmovou práci ve 

Absolvent nalezne uplatnění nejen při zajišťování činností jako právní specialista,  ale

právních aktivit na střední a vrcholové úrovni managementu organizací. 

Absolvent je odborně způsobilý pracovat jako právní specialista v obchodních odděleních, 

zajišťovat soukromoprávní agendu včetně agendy smluvní, je připraven pracovat na k

právních odborech, v orgánech státní správy, na ministerstvech a dalších úřadech. Absolvent je 

odborně způsobilý pracovat v exekučních a notářských úřadech jako asistent  exekutora či notáře.   

Absolvent je schopen pracovního zařazení specialisty u Policie ČR. 

Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit 

na řídící vyšší a střední úrovni funkčního zařazení, ve funkci vedoucího referenta, jako pracovník 

specialista, konzultant či poradce statutárních orgánů v obchodních společnostech, společností 

působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách realitní kanceláře apod. 

Absolvent je připraven na vlastní podnikatelskou činnost či práci v komerční sféře. 

Absolvent navazujícího magisterského studia studijního programu Soukromoprávní studia,  může 

po absolvování navazujícího magisterského studia působit jako mediátor podle zák.č. 202/2012Sb., 

pokud splní další podmínky stanovené § 16 zákona, a je dále odborně způsobilý vykonávat činnost 

odce podle § 4 zákona o rozhodčím řízení. 

Absolventi jsou připraveni pro výkon právníka – specialisty ve veřejném i soukromém sektoru.

Absolvent navazujícího magisterského studia Soukromoprávní studia, nebude

udce,  státního zástupce, advokáta, notáře, soudního exekutora.
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Absolvent navazujícího magisterského programu je připraven pro samostatnou i týmovou práci ve 

Absolvent nalezne uplatnění nejen při zajišťování činností jako právní specialista,  ale i při řízení 

Absolvent je odborně způsobilý pracovat jako právní specialista v obchodních odděleních, 

zajišťovat soukromoprávní agendu včetně agendy smluvní, je připraven pracovat na kontrolních a 

právních odborech, v orgánech státní správy, na ministerstvech a dalších úřadech. Absolvent je 

odborně způsobilý pracovat v exekučních a notářských úřadech jako asistent  exekutora či notáře.   

Z kvalifikační připravenosti a míry profesní adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit 

na řídící vyšší a střední úrovni funkčního zařazení, ve funkci vedoucího referenta, jako pracovník – 

tatutárních orgánů v obchodních společnostech, společností 

 

Absolvent je připraven na vlastní podnikatelskou činnost či práci v komerční sféře.  

ho studia studijního programu Soukromoprávní studia,  může 

po absolvování navazujícího magisterského studia působit jako mediátor podle zák.č. 202/2012Sb., 

pokud splní další podmínky stanovené § 16 zákona, a je dále odborně způsobilý vykonávat činnost 

specialisty ve veřejném i soukromém sektoru. 

nebude vykonávat činnost v  

udce,  státního zástupce, advokáta, notáře, soudního exekutora. 


