PROFIL ABSOLVENTA
Obor: PRÁVO V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH
Typ studijního programu: BAKALÁŘSKÝ
Absolvent studijního oboru Právo v obchodních vztazích zvládne teoretický základ
a úplnou a hlubší znalost soukromého práva a dílčí znalost těch veřejnoprávních
odvětví, jež jsou důležitá pro oblast obchodních vztahů.
V oblasti dovedností bude absolvent schopen adekvátně své specializaci pracovat
týmově, zhodnotit svůj profesní výkon i úroveň a rozsah vlastní odbornosti,
samostatně reflektovat a efektivně řešit právní problémy, vnímat právní problémy
v současné mnoha úrovňové právní realitě, včetně širších společenských, zejména
ekonomických kontextů, posuzovat právní postavení a chování subjektů, jakož
i navrhovat způsoby řešení právních situací, kriticky vyhodnotit možná právní
i neprávní řešení, důvodně rozhodnout mezi právními alternativami, uplatňovat právní
prostředky k ochraně práv, provádět právní analýzu a právně argumentovat,
a v neposlední řadě i vykonávat právní profesi eticky a odpovědně.
Absolvent umí s využitím odborných znalostí a na základě vymezeného úkolu řešit
obvyklé právní a jiné problémy v oblasti odborného zaměření – tedy obchodních
vztahů. Umí též vést některé právní agendy, připravovat a formulovat jednodušší
právní listiny, činit základní podání k orgánům veřejné moci, (zejména jednoduché
žaloby, návrhy na zahájení správního řízení apod.), vystupovat při některých
standardních jednáních před těmito orgány, opatřovat, shromažďovat a hodnotit
podklady a připravovat formulační návrhy pro standardní rozhodnutí a jiné úkony
orgánů veřejné moci. Dále umí vyhledat a využít právní úpravu a další informace
potřebné pro řešení vymezeného problému v oblasti obchodněprávních vztahů. Také
se pod odborným vedením umí připravit na změnu právní úpravy v oblasti obchodních
vztahů. Absolventi umí pracovat s odbornými pomůckami a informačními právními
systémy.
Absolvent tohoto oboru je připraven na vlastní podnikatelskou činnost či působení
v komerční sféře. Je též kvalifikován pro práci v obchodních odděleních a útvarech ve
veřejném sektoru a na dalších pozicích vyžadujících propojení úvahy ekonomické
(obchodní) a právní. Může působit v soukromém sektoru v právních odděleních
obchodních společností, případně také jako podnikový právník (v tomto případě
ideálně ve spolupráci či za podpory absolventů oboru Právo a právní věda). Zde je
připraven vykonávat činnosti, jak pokud jde o vnitřní právní agendu (korporátní
agenda – zajišťování činnosti orgánů obchodních společností, agenda obchodního
rejstříku), tak o agendu vnější (sjednávání smluv a kontrola jejich naplňování,
uplatnění sankcí, základní úkony při uplatnění a vymáhání pohledávek, podpora
právnímu zástupci při vedení soudního sporu). Absolvent je připraven také na práci v
ryze právních odvětvích (advokacie, notářství), a to na nižších právních pozicích
(označovaných jako „paralegal“, junior právník, právní asistent apod.). Ve veřejném
sektoru pak může působit při zajišťování smluvní a další soukromoprávní agendy.
Může se uplatnit také jako vyšší soudní úředník (typicky na úseku obchodního
rejstříku).

CEVROINSTITUT
Jungmannova 28/17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic
tel.: +420 221 506 700 / fax: +420 221 506 709
email: info@vsci.cz / www.cevroinstitut.cz

Absolvování bakalářského oboru Právo v obchodních vztazích je též nejlepším
předpokladem pro pokračování v dalším studiu v navazujících magisterských oborech,
konkrétně zejména v programu Soukromoprávní studia – oboru Obchodněprávní
vztahy, který je akreditován na vysoké škole CEVRO Institut. Absolvent však může
pokračovat i na oborech, které jsou příbuzné, zejména oborech ekonomických, resp.
podnikatelských.
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