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Právo v podnikání
Právo ve veřejné správě

Informace pro uchazeče o studium

Naši partneři
HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače
a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro
tisk a zobrazování.

CASABLANCA INT, internet service provider, společnost se specializuje na pevná připojení do sítě
Internet.

Raiffeisen BANK
Raiffeisenbank a. s. je jednou z největších a nejvýznamnějších bank na trhu v České republice. Nabízí
široké spektrum služeb pro soukromé i podnikové
klienty. Její dynamický rozvoj se odráží také v celé
řadě ocenění a celkovém růstu aktiv.

Český institut pro integraci EU (CII) je vlivné
občanské sdružení sdružující fyzické i právnické
osoby. Pro nové programovací období 2007 – 2013
připravil CII pro obce, města, kraje, vzdělávací instituce, neziskové organizace a podnikovou sféru
vedle dosavadní úspěšné vzdělávací, konzultační
a poradenské činnosti také vlastní projektové týmy,
které jsou připravené pomoci při zpracování projektu, financovaného z fondů EU (tvorba projektu,
realizace projektu, evaluace projektu).

AspectWorks je softwarová společnost, specializující se na vývoj špičkových IT řešení pro podnikovou
sféru, vyžadujících nadstandardní znalost technologií. Nabízíme vývoj softwaru na míru, outsourcing
IT služeb a specialistů, kontrolu kvality softwaru,
služby v oblasti procesní analýzy a workflow a pořádáme odborná školení.
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Slovo úvodem

Slovo úvodem vedoucí katedry

Vážení uchazeči,

Vážení zájemci, vážení uchazeči o studium,

v dubnu roku 2008 přiznalo MŠMT na základě rozhodnutí Akreditační komise naší
vysoké škole oprávnění realizovat bakalářský studijní program Právní specializace, který se člení na obory Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky zahájila svou činnost již
v roce 2002. Od roku 2008 VŠMIE úspěšně nabízí a poskytuje vzdělání i v bakalářském studijním programu Právní specializace, který se dělí na studijní obory
Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě.

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě. Nové obory VŠMIE jsou odpovědí
na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním
právním vysokoškolským vzděláním, které je praktickou alternativou akademického magisterského vzdělání. Oba obory mají řadu společných prvků tvořících
klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní
a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro
pozdější pokračování v magisterském studiu. Kvalita klasické výuky je zajištěna zkušenými pedagogy z Právnické fakulty UK, kteří patří ke špičce ve svých
oborech.
Klasické právní předměty jsou vhodně doplněny jednotlivými specializačními
předměty s praktickým zaměřením přednášené odborníky s praktickými zkušenostmi, jako jsou právníci z ústředních státních orgánů, podnikoví právníci, advokáti, soudci či notáři.
Díky sesterským ekonomickým a informatickým oborům právní obory nabízí jedinečnou možnost specializace na právo IT, duševního vlastnictví, e-commerce.
Způsob výuky rovněž odpovídá modernímu zaměření VŠMIE a využívá v plné míře
osvědčené elektronické prostředky komunikace posluchačů a školy.
Získání právního bakalářského vzdělání je vhodné nejen pro pracovníky státní
správy nebo Policie ČR s ohledem na požadavky služebního zákona, ale je vítaným rozšířením vzdělání pro ty zájemce, kteří si nepřejí nebo vzhledem ke
svým kariérním plánům nepotřebují podstupovat akademické a náročné pětileté
magisterské vzdělání na státní škole, avšak jejichž profese vyžaduje dobré právní znalosti a přehled. Jedná se zejména o budoucí interní právníky obchodních
společností, pracovníky právních odborů státních úřadů, příspěvkových organizací i orgánů samosprávy, právní asistenty, vedoucí manažery – právě pro tyto
profese jsou právní obory VŠMIE správnou volbou a k budoucímu zaměstnání
poskytnou dostatečnou přípravu.

Radek Řechka, ředitel a kvestor
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Jsem velmi hrdá na to, že v tomto akademickém roce již první absolventi studijního programu Právní specializace převezmou diplomy o ukončení studia a získají své tituly bakalář.
Studium Právní specializace v oborech Právo v podnikání a Právo ve veřejné
správě na VŠMIE je určeno pro zájemce, kteří své znalosti práva chtějí posunout dál než ostatní. Studium obecných, avšak nepochybně základních disciplin a právních předmětů, jako je Teorie práva, Římské právo, Ústavní právo
a státověda jsou doplněny předměty tvořícími klasický základ vysokoškolského
právního vzdělání v právu občanském, obchodním, správním a trestním a dalšími právními obory podle zvolené právní specializace. Získané teoretické znalosti ve specializovaných oborech práva jsou navazujícím způsobem doplňovány
o praktická cvičení a získávání praktických dovedností.
Jednotlivé předměty práva vyučují akademičtí odborníci a specialisté, členové katedry práva VŠMIE. Za hlavní kriterium úrovně pedagogické činnosti školy
a katedry práva VŠMIE byla a bude považovaná míra uplatnění našich studentů
v praxi. VŠMIE byla v srpnu 2010 vyhodnocena Střediskem vzdělávací politiky
pedagogické fakulty UK na 1. místě z hlediska uplatnění absolventů v praxi.
Nejpozději do půl roku od skončení studia na VŠMIE najdou její absolventi zaměstnaní.
Sub specie aeternitatis – z pohledu věčnosti – právo jako disciplína vždy bylo,
je a bude. Nutnost řešení právních situací ve všech oblastech běžného života
i podnikatelského prostředí, řešení smluvních a závazkových vztahů, si vyžaduje
velké množství odborníků, právních specialistů. Ti z Vás, kteří se rozhodnou ke
studiu právní specializace, ať v jakékoliv formě či oboru, který nabízí VŠMIE,
získají znalosti a vědomosti, které Vám umožní budoucí uplatnění na trhu práce ve státní správě i samosprávě, v podnicích, v manažerských i právnických
profesích.
Studium právní specializace je určeno pro maturanty nebo jako další vzdělání
pro osoby již pracující. Studium je možné v prezenční i kombinované formě. Po
úspěšném ukončení studia bakalářského programu získá absolvent titul bakalář
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Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
ve zkratce Bc., který platí nejen v České republice, ale v celé Evropské unii.
Staňte se právními specialisty v oboru Právo v podnikání či Právo ve veřejné
správě.

JUDr. Hana Neštická, vedoucí katedry práva
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Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
IČ: 264 79 800 DIČ: CZ 264 79 800
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vl. 7345
Registrace MŠMT vydaná 18.01.2002 pod č.j.: 11 110/2002 – 30
Studijní program: Ekonomika a management (62-08-R)
Studijní program: Právní specializace (68-04-B)
Vedení VŠMIE
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
doc. Ing. Jiří Beck, CSc.		
Radek Řechka			

rektor
prorektor pro pedagogické záležitosti
kvestor a ředitel

Prorektoři
Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.		
prorektor pro pedagogickou činnost
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
prorektor pro oblast práva
Doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. prorektorka pro zahraniční spol.
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
prorektor pro vědu a výzkum
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. prorektorka pro rozvoj školy
Orgány VŠMIE
Poznámka: Údaje týkající se organizační struktury VŠMIE najdete též ve vnitřních předpisech VŠMIE a na internetových stránkách
www.vsmie.cz.
Představenstvo
Radek Řechka
Ing. Vlastimil Čejp
doc. Ing. Jiří Beck, CSc.

předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

Katedry
• Katedra práva (KP)
• Katedra ekonomiky (KEK)
• Katedra doprovodných předmětů (KDP)
• Katedra jazyků (KJA)
• Katedra informatiky (KIT)
• Katedra marketingu a managementu
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Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Tajemnice rektora
Mgr. Renata Stránská

Informace pro uchazeče o studium
VŠMIE se nachází v Praze 5 – Smíchově naproti Smíchovskému pivovaru,
asi 200m od stanice metra Anděl

Studijní oddělení pro program Právní specializace
Irena Dražilová
Knihovna
Kateřina Stejskalová
Kontakty
adresa:		
		
zelená linka:
telefon:
Fax: 		
internet:
e-mail:		

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 14/585, Praha 5, 150 00
800 555 808
+420 270 001 111
+420 270 001 100
www.vsmie.cz
vsmie@vsmie.cz

Dopravní spojení
• metro - trasa B, Anděl – výstup směr Na Knížecí
• tramvaj - zastávka Anděl 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20

Bankovní spojení
Raiffeisenbank, a.s.
Nádražní 23, 150 00 Praha 5, Česká republika

• bus - zastávka Na Knížecí: 104, 120, 123, 130, 137, 167, 191, 197,
217, 231

číslo účtu:
IBAN:		
SWIFT:		

• GPS: Loc: 50°4’12.111”N, 14°24’29.659”E
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535359001/5500
CZ3955000000000535359001
RZBCCZPP

• meziměstské autobusy končící na zastávce Na Knížecí
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VŠMIE se představuje
Představujeme se poprvé aneb Kdo jsme
VŠMIE je soukromá vysoká škola.
Naši studenti nás už léta domácky nazývají „VŠMIE“, ovšem plný náš
název zní: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky.
Specializujeme se na vědní obory a oblasti podnikání, ve kterých nás
mnozí považují za nejlepší.
Unikátním způsobem kombinujeme témata a nástroje tak, abychom našim studentům mohli poskytnout vysoký potenciál a přidanou hodnotu
na trhu práce, a to především v oblasti informatiky, ekonomiky, řízení
firem a institucí.

Informace pro uchazeče o studium

Představujeme se potřetí aneb Čemu věříme
My, lidé z VŠMIE, věříme v partnerství.
Partnerství pro nás není prázdným pojmem, ale principem budování
vztahů a poskytování vzájemné hodnoty.
V první řadě věříme v partnerství s našimi studenty. Všechny je známe
osobně, chápeme jejich specifika, respektujeme plně jejich individualitu.
Velmi se také snažíme být kvalitním partnerem pro naše vyučující –
špičkové odborníky s teoretickými znalostmi a praktickými referenčními
zkušenostmi. Jsou to totiž profesionálové svých oborů.
A do třetice - mezi naše externí partnery patří nejvýznamnější společnosti a instituce z oblasti financí, IT a mnohých dalších oborů.

Představujeme se podruhé aneb V čem jsme jedineční
VŠMIE poskytuje unikátní technologické nástroje a možnosti pro výuku.
Jsme pyšní na to, jak široká je nabídka komunikačních nástrojů a technologií, které dáváme našim studentům k plné dispozici.

Představení je u konce. Teď už zbývá prostor jen pro ta poslední
slova, která k nám neodmyslitelně patří. V jejich duchu totiž přemýšlíme a pracujeme.

Jde především o prostředky sloužící ke studiu, vzájemné komunikaci,
zadávání a kontrole úkolů mezi vyučujícími a studenty.
PC tablety a notebooky, e-learningové programy, virtuální studijní materiály – to vše ale chápeme jen jako součást unikátního informačního
a komunikačního systému, který byl vytvořen na míru našim specifikům
tak, aby nám pomáhal lépe a efektivněji pracovat.
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VZDĚLÁNÍ, PARTNERSTVÍ, ÚSPĚCH.
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Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. nabízí tříleté
bakalářské studium ve dvou programech:

Informace pro uchazeče o studium
Složení předmětů jednotlivých oborů

• Právní specializace
• Ekonomika a management
V rámci programu Právní specializace si studenti volí jeden ze dvou
oborů:
• Právo ve veřejné správě
• Právo v podnikání
V rámci programu Ekonomika a management si studenti volí jeden ze
dvou oborů:
• Manažerská ekonomika
• Aplikovaná informatika
Obor Manažerská ekonomika se rozděluje na specializace, a to
• Podniková ekonomika a management
• Marketing
• Management sociální práce
Obor Aplikovaná informatika se rozděluje na dvě specializace, a to
• Management ICT
• Informační technologie
Obory studijního programu právní specializace
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Profil absolventa oboru Právo v podnikání
Všeobecné znalosti - umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních
a informačních souvislostí. Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe
pochopí student smysl a význam oboru pro svou zvolenou specializaci.
Proto je zapotřebí, aby se seznámil se základy sociologie, politologie,
státovědy, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky. Součástí všeobecných znalostí a dovedností
je i schopnost využívat informační systémy a technologie, využívání internetu v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky. Ke
všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka
a alespoň uspokojující znalosti druhého světového jazyka.
Konkrétně všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: úvod do politologie, základy informatiky, úvod
do podnikové ekonomiky, finanční trhy, tvorba elektronické dokumentace, administrativní a prezentační systémy, etika v podnikání, právní
etika, angličtina, druhý světový jazyk.
Odborné znalosti - zahrnují především znalosti základů teorie práva.
Bez pochopení základního pojmosloví nelze porozumět právu. V odborných znalostech nemůže chybět znalost našeho ústavního systému, ani
základní znalosti o právu Evropské unie. Také zvládnout základy římského práva. Především však musí student zvládnout, a to na dobré úrovni,
právní předpisy s podnikatelskou činností související, tedy především
znalosti základních obchodně právních předpisů, jakým je např. obchodní zákoník a další předpisy, včetně těch, které tvoří základy živnostenského práva.
Student musí být schopen především tyto předpisy interpretovat, resp.,
tedy ovládnout základní právní úpravu podnikání, a to včetně podnikání
v komunitárním právu Evropské unie. Měl by umět teoretické znalosti
z těchto oblastí používat v praxi, jako je zakládání obchodních společností, právní jednání podnikatelů, uzavírání obchodních smluv a dalších
smluv z podnikatelské činnosti, např. z oblasti bankovního práva.
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Protože právní řád ČR je propojeným systémem, měl by získat základní
vědomosti o ostatních odvětvích právního řádu ČR.
Potřebné odborné znalosti a dovednosti budou studenti získávat především v následujících předmětech: základy teorie práva, základy ústavního, občanského, obchodního, finančního a bankovního, pracovního,
správního práva, práva ochrany životního prostředí, trestního práva
a práva Evropské unie.
Speciální znalosti a dovednosti - budou studenti získávat především
prostřednictvím volitelných bloků a též v praxi během studia.
Studenti v oboru Právo v podnikání by měli podle svého výběru možnost
získat hlubší vědomosti – kromě obchodního práva – v bankovním právu,
seznámit se s problematikou bankovnictví, vnitřních struktur a řízení
bankovních ústavů a úlohu práva v něm a při rozhodovacích procesech.
Právě tak ve volitelném bloku uplatňování autorského práva a průmyslových práv v rámci Evropské unie by mělo vést studenty k hlubšímu
poznání a speciálním znalostem problematiky, s kterou se podnikatelé
nutně potkávají. Získání takových znalostí by usnadnilo práci a orientaci
podnikatelské činnosti při rozhodování celé řady případů souvisejících
s právem Evropské unie. Nad rámec všeobecných a odborných znalostí
a dovedností je pak zařazen volitelný předmět z oblasti pojišťovacího
práva, kde by měla být věnována pozornost především získání orientace
v problematice pojišťovnictví v oblasti zdravotnictví.
Do tohoto předmětu budou patřit cvičení z oborů obchodního a živnostenského práva, práva finančního či bankovního, z hlediska praktické
potřeby absolventa, především ke zvládnutí jednotlivých typů smluv,
jako jsou obchodní kupní smlouva, smlouva o dílo, mandátní smlouva,
bankovní smlouvy, smlouvy o cenných papírech, dále praktické otázky
vzniku a zániku společností. Tyto znalosti a dovednosti by měl student
získat i během praxe (8 týdnů) během studia podle volby své specializace.
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Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky
a požadavky praxe - absolvent oboru Právo v podnikání je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi týkajících se základů
práva včetně práva EU a disciplin s právem souvisejících, jako je informatika a ekonomika. Dále je vybaven speciálními znalostmi ve vybraných předmětech práva z oblasti podnikání, potřebných pro spolehlivý
výkon zvoleného povolání specialisty ve vybrané oblasti práva.
S kvalifikační připraveností a mírou profesní adaptability je nedílně
spjata schopnost absolventa podílet se samostatně na řešení právní
problematiky v podnikatelské oblasti. Jako specialista je schopen ve
vybrané sféře interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat
konkrétní právní agendu související se založením a fungováním obchodních společností a jiných institucí z oblasti podnikání, smluvní agendu,
právní otázky věcí pro rozhodování statutárních orgánů.
Uplatnění absolventa - z kvalifikační připravenosti a míry profesní
adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit na řídící střední
a nižší úrovni, ve funkci samostatného referenta, jako pracovník – specialista, konzultant či asistent statutárních orgánů v obchodních společnostech, bankovních ústavech, společností působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách jako jsou hotely, cestovní kanceláře či realitní
kanceláře apod.
V těchto profesích či institucích by měli absolventi řešit především obchodněprávní, ale i občanskoprávní, finančněprávní a pracovněprávní
otázky, které se týkají podnikatelské oblasti, a to především v soukromém sektoru, včetně zaměření se v některých případech, jako jsou obchodní společnosti, na problematiku pro potřeby podnikatelské sféry
dosud, mírně řečeno, opomíjenou, tj. otázky autorského práva a práv
průmyslových.

Informace pro uchazeče o studium

Profil absolventa oboru Právo ve veřejné správě
Všeobecné znalosti - umožňují studentovi pochopit širší souvislosti fungování státu a společnosti, to že nestačí mít pouze úzké specializované
vědomosti či znalosti, ale že pro jejich správné využívání je třeba vždy
znát širší souvislosti. V případě studijního oboru Právo ve veřejné správě
se specializace nemůže obejít bez širších politických, ekonomických,
kulturních i informačních znalostí. Proto je zapotřebí, aby se studenti
seznámili se základy politologie, s ekonomikou veřejného sektoru, se
základy informatiky, komunikační a prezentační dovednosti a též s fungováním orgánů Evropské unie. Součástí všeobecných znalostí a dovedností je pak schopnost využívat informační systémy a technologie,
internet. K všeobecným znalostem pak patří i znalosti dvou světových
jazyků.
Všeobecné znalosti budou studenti získávat především v následujících
předmětech: základy politologie, informatiky, tvorba elektronické dokumentace, administrativní a prezentační systémy, veřejné finance.
Odborné znalosti - zahrnují základní znalosti právní historie, včetně
základů římského práva, základů teorie práva, znalosti základního právního pojmosloví, základy státovědy a ústavního práva, dobré znalosti
územní samosprávy (obcí a krajů), základních zákonů ze správního práva, především zákona o správním řízení a zákonů majících vazby na činnost a rozhodování orgánů státní správy (katastrálních úřadů, pozemkových úřadů, úřadů práce) a samosprávy (činnost zastupitelstev, rad,
komisí, obecních úřadů, městských úřadů a krajských úřadů). Studenti
by měli ovládnout umění tyto předpisy nejen interpretovat, ale i aplikovat, neboť na katastrálních úřadech, katastrálních pracovištích, či
pozemkových úřadech budou jako bakaláři také a především rozhodovat. Obdobně absolventi oboru Právo ve veřejné správě, kteří budou
pracovat v orgánech územní samosprávy, budou minimálně připravovat
návrhy rozhodnutí pro zastupitelstva a další orgány samosprávy.
Pro takovouto práci, i když úzce specializovanou, musí ovládnout též
základy dalších odvětví právního řádu ČR, především základy občanského, obchodního, finančního práva, práva ochrany životního prostředí
a též základy práva pracovního, sociálního zabezpečení a práva pozem-
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kového. Tyto odborné znalosti a dovednosti budou získávat především
v předmětech, které tvoří jednotlivá právní odvětví právního řádu ČR.
Nezbytné bude i zvládnutí základů práva EU.
Speciální znalosti a dovednosti - budou studenti získávat především
prostřednictvím volitelných bloků, ale též v povinné praxi, ať již v administrativě samosprávných celků na obecních úřadech, městských úřadech či krajských úřadech, nebo v územních správních orgánech, jako
jsou katastrální či pozemkové úřady, či úřady práce. Ve volitelných blocích by měli získat hlubší speciální znalosti o fungování systému územní správy a samosprávy, zejména o rozhodovacích činnostech územních
správních orgánů, či orgánů samosprávy, i o dalších právních otázkách,
které se v těchto orgánech řeší.
Potřebné speciální znalosti získají studenti zejména na přednáškách
a cvičeních jako jsou veřejné finance, rozhodovací činnost orgánů státní správy, rozhodovací činnost orgánů samosprávy, finanční hospodaření
samosprávných celků, právní vztahy k nemovitostem, ochrana životního
prostředí ve veřejné správě, její právní aspekty.

Informace pro uchazeče o studium
ve státní správě, či v orgánech samosprávy. Jako specialista je schopen
ve vybraném oboru interpretovat i aplikovat právní předpisy, zpracovávat konkrétní právní agendu, ať již ve vlastní rozhodovací činnosti
úředníka – specialisty, či při přípravě právních otázek, o kterých budou
rozhodovat samy orgány územní samosprávy.
Uplatnění absolventa - z kvalifikační připravenosti a míry profesní
adaptability vyplývá, že absolvent je připraven působit jednak ve státní
správě na řídící střední a nižší úrovni, v takových orgánech státní správy, jako jsou především katastrální úřady, pozemkové úřady a jiné orgány a instituce státní správy, kde budou rozhodovat otázky související
s interpretací, ale též s aplikací právních předpisů především z oboru
správního práva, jednak bude absolvent připraven na práci samostatného referenta – specialisty či konzultanta na krajských, městských,
či obecních úřadech větších obcí, kde mnohdy v současné době chybí
odborníci specialisté, kteří mohou zpracovávat nejrůznější právní věci,
o nichž rozhodují orgány územní samosprávy.

Praktické speciální znalosti a dovednosti získají studenti také během
dvou měsíčních povinných praxí na vybraných pracovištích podle své
specializace a organizaci těchto praxí bude věnována maximální pozornost vysoké školy.
Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky
a požadavky praxe - absolvent oboru Právo ve veřejné správě je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, týkajících se základů práva včetně práva EU a disciplin s právem souvisejících, jako je
informatika, ekonomika, sociologie a politologie. Dále je vybaven speciálními znalostmi z oblasti veřejné správy, státní správy a samosprávy,
potřebných pro spolehlivý výkon zvoleného specialisty ve vybrané oblasti práva.
S kvalifikační připraveností a mírou profesní adaptability je nedílně
spjata schopnost absolventa podílet se samostatně na řešení právní problematiky v oblasti veřejné správy ať již jako specialista – státní úředník
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Informace pro uchazeče o studium

Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost VŠMIE

Katedry

VŠMIE a její pracovníci se účastní celé řady různých grantů a projektů.
Studentům také nabízíme možnost zapojení se na řešení aktuálních projektů na jednotlivých katedrách.

Katedra práva (KP) zajišťuje v obou studijních oborech studijního programu Právní specializace výuku základních právních předmětů jako je
ústavní, správní, občanské, obchodní, finanční, pracovní či trestní právo, včetně základů práva Evropské unie. Dále vyučuje předměty profilující každý studijní obor jako je u Práva v podnikání: veřejné zakázky,
živnostenské, bankovní, pojišťovací právo, právo cenných papírů, autorské právo a průmyslová práva a další. U Práva ve veřejné správě:
ústavní a správní soudnictví, rozhodovací činnost orgánů státní správy
a samosprávy, právo životního prostředí, pozemkové právo, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo a další.

Vývojová a ostatní tvůrčí činnost:
• zpracování grantových projektů MČ Praha 5, MŠMT, MPO, EU a dalších zadavatelů zahrnující i mezinárodní spolupráci
• příprava počítačových programů, algoritmů a aplikací pro praxi,
včetně orgánů státní správy, školství, malých a středních podniků
a individuálních podnikatelů
• zpracování marketingových studií pro podnikatelské subjekty
• ověřování a další prohlubování vybraných manažerských metod
a nástrojů (např. metody balanced scorecard, analýzy portfolia
apod.)
• využívání informačních technologií v e-businessu a e-bankovnictví, zpracování stanovisek, dobrozdání, expertních a oponentních
posudků pro soukromé i veřejné subjekty

Zabezpečuje také výuku základů práva ve studijních oborech Manažerská ekonomika a Aplikovaná informatika.
Katedra informatiky (KIT) zajišťuje nejen výuku odborných předmětů, ale zasahuje i do oblasti certifikací. Realizuje výuku počítačových
sítí, která pokrývá osnovy čtyř základních CCNA kurzů Cisco akademie
s možností získat mezinárodně uznávané certifikáty Cisco. Dále zajišťuje výuku programování v .NET s možností certifikací v rámci Microsoft IT Academy. Další předměty zajišťované katedrou pokrývají oblasti
programování, počítačových sítí, různých operačních systémů a jejich
správy, databází, softwarového inženýrství, informačního managementu, projektového managementu i základů informatiky, kancelářských
balíků a typografie.
Katedra doprovodných předmětů (KDP) se zabývá systematickou přípravou studentů v oborech, které rozvíjejí jejich logické a analytické
myšlení. Předměty vyučované na této katedře poskytují všeobecný základ pro výuku jednotlivých oborových specializací a předmětů. Vyučovány jsou např. matematika, základy statistiky, optimalizační metody,
komunikační a prezentační dovednosti, a další.
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Katedra jazyků (KJA) se věnuje rozvoji jazykových dovedností a kultury
komunikace studentů v prostředí mezinárodního podnikání a informačních technologií. Katedra zajišťuje výuku hlavních, především světových jazyků – angličtiny, španělštiny, němčiny a ruštiny.
Na výuku navazují v 5. semestru kurzy odborného jazyka Business English a English for Information Technology. Katedra jazyků nabízí systematickou podporu studentům kombinovaného studia a tzv. Doplňkové
jazykové kurzy pro veřejnost v rámci programu celoživotního vzdělávání.

Katedra ekonomiky (KEK) zajišťuje výuku základních teoretických
předmětů, jakými jsou např. mikroekonomie, makroekonomie, a témat
navazujících na hospodářskou praxi - podniková ekonomika, manažerské
účetnictví a účetnictví pro podnikatele, projektový management, řízení
výroby, Evropská unie a Česká republika, inovační podnikání na konkurenčních trzích, personalistika, veřejné finance a finanční trhy, a další.

Informace pro uchazeče o studium

Materiálně technické zabezpečení VŠMIE
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky disponuje solidním
materiálně-technickým zázemím umožňujícím nejen běžné formy výuky, ale také interaktivitu mezi studenty a vyučujícími, sdílení dat, moderní formy výuky (e-learning) a další.
Studenti a pedagogové mají běžně k dispozici:
• počítačové laboratoře
• školní počítačovou síť s připojením na internet, možnost bezdrátového připojení přes WIFI
• počítačovou projekční techniku
• knihovnu s automatizovaným knihovním systémem (elektronické
publikace)
• školní informační systém (ŠIS):
◦◦ elektronická nástěnka
◦◦ školní internetové stránky

Katedra marketingu a managementu (KMM) zajišťuje výuku studijních
specializací Podniková ekonomika a management, Marketing a Management, sociální práce. Absolventi předmětů by měli získat takové znalosti a dovednosti, aby se v budoucnu mohli uplatnit v řídících a marketingových funkcích našich i zahraničních firem. Posláním katedry je
poskytovat kvalitní vzdělání v oblasti marketingu a managementu. Katedra zahrnuje komplexní řadu činností obsahujících výuku a spolupráci
v marketingu a managementu.
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Informace pro uchazeče o studium

ECDL

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM NA VŠMIE - Přijímací řízení

Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl
v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem
informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její
programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat.

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky na VŠMIE. Přihlášku lze
stáhnout na internetových stránkách školy nebo je možno použít standardní formulář SEVT. Tento formulář je nutné vyplnit a poslat poštou
nebo předat na studijním oddělení školy. Na přihlášce se nevyžaduje
potvrzení lékaře ani známky ze střední školy. Přihlášky zasílejte na
adresu: VŠMIE, Vltavská 585/14, Praha 5, 150 00.

Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření počítačové
gramotnosti pomocí praktických testů.
Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně
uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je
v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel
úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen
pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.
VŠMIE je akreditovaným testovacím střediskem ECDL a umožňuje studentům získat ECDL certifikát v průběhu studia.
Zdroj: www.ecdl.cz/o-projektu.php

Poplatek za přijímací řízení při zaslání papírové přihlášky činí 500 Kč.
Lze zaplatit převodem na účet, hotově u přijímacích zkoušek nebo poštou. Údaje pro platbu: Raiffeisenbank, a.s. číslo účtu 535359001/5500,
variabilní symbol rodné číslo, 9ti nebo 10ti místné bez lomítka, u cizinců
číslo pasu, specifický symbol 102.
Přihlásit se lze také elektronickou formou na internetové adrese
(www.vsmie.cz/eprihlaska). V tomto případě vyplníte formulář přímo
na školních internetových stránkách. Poplatek za elektronické poslání
přihlášky je snížen na 400 Kč.
K přijímacímu řízení si přineste průkaz totožnosti, psací potřeby, potvrzení o platbě a ověřenou kopii maturitního vysvědčení, příp. originál
a obyčejnou kopii, kterou si VŠMIE ověří na místě sama. Aktuální informace o přijímacím řízení najdete na www.vsmie.cz, včetně termínů,
kdy se koná.
Přijímací řízení probíhá pouze formou ústního pohovoru, jehož obsahem
je vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia a případně
projednání uzavírané smlouvy o studiu.
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Zápis do studia
Studentem se uchazeč stává zápisem do studia. Podmínkou zápisu je
přijetí ke studiu a zaplacení poplatku za studium na daný semestr, příp.
podepsání úvěrové smlouvy s bankou. K zápisu do studia je uchazeč povinen se dostavit osobně, a to v termínu stanoveném VŠMIE.
Je samozřejmé, že studenti VŠMIE v prezenční i kombinované formě
studia mají statut studenta do dovršení 26 let jako na veřejných vysokých školách (tedy např. zdravotní a sociální pojištění za ně platí stát,
mají nárok na studentské slevy atd.).

Informace pro uchazeče o studium
ných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad (fakturu).
Co když nebudu schopen zaplatit v daném termínu?
Ve specifických případech je možná individuální dohoda mezi vedením
školy a posluchačem o zvláštním splátkovém kalendáři. Vždy je však
nutné posuzovat důvody pro tento speciální splátkový režim, v úvahu je
brána i studijní kázeň daného žadatele.
Je možné získat nějakou slevu ze školného?
Pro všechny studenty jsou připraveny následující slevy:
• Sleva při platbě za 2 semestry

Kontrola studia (kreditní systém)
Pro kontrolu průběhu studia je použit kreditní systém (ECTS - European
Credit Transfer System). Znamená to tedy, že studium není ukončeno
po absolvování určitého počtu let, ale po získání předepsaného počtu
kreditů a složení zkoušek různého typu. Standardní délka studia je šest
semestrů.

Poplatky za prezenční studium
Kolik se platí za studium?
Školné od 28.332 Kč za semestr, a to v případě uplatnění některé z nabízených slev.

Možnost snížit svoje školné z původních 32.000 Kč na částku 28.900
Kč za jeden semestr. Jedinou podmínkou je včasné a řádné zaplacení. Pokud zaplatíte za zimní semestr ve standardním termínu - tj.
do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy (do data zápisu pro stávající studenty) základní školné 32.000 Kč a nejpozději do 30. 11.
vždy aktuálního zimního semestru zaplatíte za následující semestr
(letní), stačí doplatit jen částku 25.800 Kč. Vaše roční školné bude
tedy nižší o 6.200 Kč!
Co když zaplatím za studium předem a pak ve škole skončím?
V takovém případě o své peníze rozhodně nepřijdete. Škola Vám vrátí
poměrnou část neodstudovaného školného (bez poskytnutých slev za již
odstudované semestry).

Standardní výše školného je sjednána ve smlouvě o studiu. Poplatky činí
v prvních šesti semestrech studia 32.000 Kč za každý semestr, v sedmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na 25.600 Kč.
Kdy se platí poplatky za studium?
Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Preferovaný způsob úhrady je bankovním převodem.
Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimeč26
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Poplatky za kombinované studium

Kombinované studium

Kolik se platí za studium?
Školné od 21.675 Kč za semestr, a to v případě uplatnění některé z nabízených slev.

U kombinovaného studijního programu jsou shodné podmínky pro přijetí
studentů ke studiu, cíle realizace programu, způsob ukončování jednotlivých předmětů, stejný obsah souborných i státních bakalářských
zkoušek.

Standardní výše školného je sjednána ve smlouvě o studiu. Poplatky činí
v prvních sedmi semestrech studia 25.000 Kč za každý semestr, v osmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na 20.000 Kč.
Kdy se platí poplatky za studium?
Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Preferovaný způsob úhrady je bankovním převodem.
Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimečných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad (fakturu).
Je možné získat nějakou slevu ze školného?
Pro všechny studenty jsou připraveny následující slevy:
• Sleva při platbě za 2 semestry
Možnost snížit svoje školné z původních 25.000 Kč na částku
22.600 Kč za jeden semestr. Jedinou podmínkou je včasné a řádné
zaplacení. Pokud zaplatíte za zimní semestr ve standardním termínu - tj. do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy (do data zápisu pro
stávající studenty) základní školné 25.000 Kč a nejpozději do 30.
11. vždy aktuálního zimního semestru zaplatíte za následující semestr (letní), stačí doplatit jen částku 20.200 Kč. Vaše roční školné
bude tedy nižší o 4.800 Kč!
Co když zaplatím za studium předem a pak ve škole skončím?
V takovém případě o své peníze rozhodně nepřijdete. Škola Vám vrátí
poměrnou část neodstudovaného školného (bez poskytnutých slev za již
odstudované semestry).
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Délka kombinovaného studia je dle doporučeného studijního plánu prodloužena na 3,5 roku. Je však možné ukončit studium ve standardních
3 letech.
Zkouškové termíny jsou pro obě formy studia též totožné, ale studenti
kombinovaného studia všechny předměty, které si v daném semestru
zapíší, mohou plnit nejen v daném semestru, ale i v semestru následujícím.
Organizace kombinovaného studia
Organizace kombinovaného studia je oproti prezenčnímu studiu rozdílná v počtu kontaktních hodin, které student studuje distanční formou.
U každého předmětu, který student studuje distanční formou, se předpokládá, že student je v kontaktu s učitelem:
• v rámci soustředění (tutoriálů), které představují v každém
semestru od 40 do 56 hodin. Tutoriály se uskutečňují v pátek
a v sobotu
• v rámci týdenních konzultačních hodin, které jsou učiteli v každém semestru pevně stanoveny. Kontakt je možný osobní, telefonický nebo prostřednictvím elektronické pošty
• prostřednictvím písemných materiálů, které student samostatně
zpracovává z jednotlivých předmětů a zasílá stanoveným způsobem na školu (tzv. dávky).
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Obsah tutoriálů
Náplň tutoriálů v každém semestru odpovídá vzorovému studijnímu plánu. Na prvním tutoriálu v každém semestru je student seznámen s obsahem předmětů, které si pro daný semestr zapsal a s metodikou jejich
studia. Současně obdrží základní materiály ke studiu. Úlohy, které bude
v průběhu semestru vypracovávat, budou ke stažení ve Školním informačním systému (dále jen ŠIS).
Druhý, případně třetí tutoriál, je věnován základním problémům, s nimiž se studenti při studiu setkávají, vyhodnocení dosud zpracovaných
materiálů studenty a zodpovězení dotazů.
Závěrečný tutoriál je věnován výkladu složitějších problémů z daného
předmětu a hodnocení vypracovaných materiálů. Závěrečné testy, ústní
kontrola a zkoušky se u předmětů studovaných distanční formou provádějí v termínech, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy.

Informace pro uchazeče o studium
Další možností komunikace studentů s učiteli je postup, kdy student
zpracuje individuálně zadané úlohy a přinese si je s sebou na příslušné
soustředění. Na soustředění učitel vyloží správné řešení úloh a student
má možnost porovnat svůj postup a výsledky svého řešení se správným
řešením. Konečnou verzi dávek vypracuje až po konzultacích, posílá je
učiteli způsobem, který je popsán v předchozím odstavci.
Zpracování dávek z jednotlivých předmětů je dobrovolné. Dávky slouží
studentům především k individuálnímu sebehodnocení, tj. student má
možnost ověřit si, do jaké míry zvládl požadovaný materiál. K vlastnímu
hodnocení studenta slouží písemné zápočtové práce a pohovory, které jsou společné pro studenty prezenční i kombinované formy. Povinné
jsou zápočty a zkoušky, které jsou u daného předmětu předepsány.
Základní komunikace studentů se školou a školy se studenty probíhá
prostřednictvím internetu. Na webových stránkách školy má student
možnost získat informace o:
• studijním programu

Komunikace studentů se školou
Student zasílá učiteli buď v písemné podobě nebo elektronicky požadované materiály, které učitel kontroluje, hodnotí a vrací zpět studentům.
Podrobnosti komunikace s učiteli jsou součástí podrobné dokumentace
k jednotlivým předmětům.
Při distančním studiu konkrétních předmětů předpokládáme tyto způsoby komunikace mezi studenty, učiteli a studijním oddělením:
Student na základě zadání (je k dispozici buď v ŠISu VŠMIE, nebo jsou to
zadané úlohy z učebnice – zadání úloh je rovněž uvedeno v ŠISu VŠMIE)
zpracuje úlohy, které jsou u každého předmětu koncentrovány do několika dávek (obvykle 3 až 4 dávky). Pro komunikaci studenta s učitelem je
k dispozici podpůrný program. Dávku zpracovaných úloh student ukládá
přímo do ŠISu dle zapsaných předmětů. Učitel úlohy hodnotí buď individuálně a o výsledku informuje jednotlivé studenty, nebo hromadně na
společné konzultaci. Je v zájmu studenta, aby na základě hodnocení
učitelem chybně zpracované úlohy opravil a zaslal zpět učiteli.
30

• jednotlivých předmětech studovaných distanční formou, včetně
sylabů
• povinných úkolech, které bude muset z jednotlivých předmětů
zpracovat
• termínech konzultačních hodin jednotlivých učitelů
• termínech tutoriálů a vypsaných termínech zápočtových testů
a ústních kontrol z jednotlivých předmětů.
Důležité informace a aktuální zprávy budou studentům hromadně zasílány prostřednictvím e-mailu.
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Celoživotní vzdělávání

Vybrané předměty

VŠMIE poskytuje v rámci své vzdělávací činnosti i programy celoživotního vzdělávání. Kurzem celoživotního vzdělávání je jakýkoliv předmět nebo předměty, které jsou vypisovány pro studenty denního studia
VŠMIE.

Ústavní právo a státověda
Ústavní právo objasňuje teoretické modely uplatňování veřejné moci
a jejich využití v ústavním systému České republiky. Základním dokumentem uskutečňování veřejné moci je Ústava. Součástí ústavního pořádku ČR je i Listina základních práv a svobod. Do předmětu ústavního
práva rovněž spadá problematika státní a právní kontinuity a diskontinuity, vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva.

Zaměstnavatelům (příp. i jiným subjektům) může VŠMIE nabídnout
i uspořádání kurzu celoživotního vzdělávání „šitého na míru“ - mimo
vypsané kurzy a jehož obsah bude přesně určen dle potřeb zaměstnavatele pro vyškolení jeho zaměstnanců.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá VŠMIE jeho
účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání
v rámci akreditovaných studijních programů můžeme absolvované předměty, které získali v programu celoživotního vzdělávání, uznat v jejich
případném pozdějším vysokoškolském studiu a adekvátně je i započíst
do doby studia. Pozdější vysokoškolské studium tak může být složeno
až z 60% z předem absolvovaných kurzů celoživotního vzdělávání. Upozorňujeme, že účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle
zákona o vysokých školách.
V programech celoživotního vzdělávání je výše poplatku stanovena na
1.100 Kč za jeden zapsaný kredit. Pro absolventy školy je poplatek snížen o 50%, tj. na 550 Kč za jeden kredit.

Studium cizinců
Cizinci jsou přijímáni za stejných podmínek jako občané České republiky. Vysvědčení o maturitní zkoušce v jejich zemi musí být nostrifikováno. O nostrifikaci uchazeči žádají dle místa bydliště na Krajském úřadu,
v Praze na Magistrátu.

Teorie práva
Úvod do právního myšlení, právo a spravedlnost, právo a svoboda, právo a morálka, vývoj právního myšlení, systém práva, Sbírka zákonů ČR,
Sbírka mezinárodních smluv, platnost a účinnost právních norem, právní
vztahy, právní skutečnosti, aplikace práva, právní odpovědnost, výklad
práva, suverenita státu, státní moc, státní symboly, klasifikace státních
orgánů a institucí, pojem a druhy demokracie, principy právního státu,
veřejný ochránce práv, právnické profese.
Římské právo
Cílem předmětu je seznámení se základy římského práva soukromého,
ale i veřejného. Z oblasti veřejného práva budou výklady zaměřené především na otázky spojené s tvorbou římského práva a budou se proto
převážně týkat státního zřízení starověkého Říma. Kromě otázek spojených s právní subjektivitou a způsobilostí k právnímu jednání se bude
jednat o problematiku věcných práv (podstata, nabývání a ochrana
vlastnictví, věcná práva k věci cizí).
České a československé právní dějiny
Předmět obsahuje vývoj institutu „právo“ na území dnešní ČR a v letech
1918-1992 na území Československa. Zahrnuje výklad o nejvýznamnějších předpisech a spisech o právu v době starší (do cca pol. 18. stol.).
Od pol. 18 stol. se zaměřuje na posloupnost zákonodárných orgánů a jejich odborné zázemí, na vývoj struktury orgánů judiciální a administrativní aplikace práva.
Občanský soudní řád
Účelem předmětu je seznámení se základními instituty občanského
soudního řízení. Pozornost bude zaměřena zejména na zvládnutí proble-
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matiky týkající se základního předpisu – okruhu účastníků řízení, úkonů
soudu a účastníků, podmínek řízení, otázky předběžných opatření a zajištění důkazů, průběhu řízení, dokazování, jakož i nákladů řízení.
Základy práva Evropské unie
Předmět seznámí studenty s aktuálními rysy právního systému EU, jeho
odlišnostmi od ostatních systémů a srovnání se systémem národního
práva. Kromě znalosti teoretického rámce a fungování systému EU bude
věnována pozornost inkorporaci předpisů EU do českého práva. Absolventi budou ovládat praktické vyhledávání, interpretaci a aplikaci příslušných právních dokumentů.
Živnostenské právo a další formy regulace podnikání
Účelem předmětu je seznámit studenty s pozitivní první úpravou a vývojovými trendy živnostenského práva a dalších forem veřejnoprávní
regulace podnikání v ČR, včetně dopadů evropského práva. Pozornost
bude směřována k získání znalostí o podmínkách vzniku oprávněni
k podnikatelské činnosti a o činnosti živnostenských úřadů a dalších orgánů a subjektů při kontrole a dozoru nad dodržováním právních předpisů v oboru podnikání. V rámci cvičení by měli studenti nabýt základní
schopnosti aplikovat ustanovení příslušných právních předpisů týkajících se regulace podnikatelské činnosti.
Základy politologie
Základy politologie seznamují studenty s vybranými mysliteli od antického Řecka až po novověk, kteří výrazným způsobem obohatili dějiny
politického myšlení. Na to navazují politické ideologie, které významným způsobem ovlivňují současnou politiku. S tím úzce souvisí objasnění
problematiky stranických systémů, neboť politické strany mají v moderních demokraciích nezastupitelné místo při zprostředkování zájmů
různých sociálních skupin a občanů. V neposlední řadě budou studentům načrtnuty politologické souvislosti sílícího evropského integračního
procesu fungování ČR v rámci EU.
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Základy finančního práva
Účelem předmětu je poskytnout studentům ucelenější problematiku financí, veřejného rozpočtu, finančního trhu, což se bezprostředně promítá do činnosti veřejné správy i podnikatelské činnosti. Pozornost bude
věnována vztahu k právu Evropské unie, především v oblasti finančního
trhu, daňového práva, evropských fondů a přijetí euro.
Základy občanského práva
Struktura soukromého práva. Občanské právo hmotné a právo procesní. Občanské právo v Evropě, jeho vývojově integrační tendence v EU.
Prameny občanského práva. Právní skutečnosti. Občanskoprávní vztahy.
Zastoupení. Promlčení a prekluze. Věcná práva: vlastnické právo, právo
zástavní, věcná břemena, právo zadržovací, katastr nemovitostí. Druhy smluv: kupní, směnná, darovací, smlouva o dílo, smlouva o půjčce,
smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, smlouva o úschově aj. Dědické
právo.
Základy obchodního práva
Účelem předmětu je seznámení studentů se základními obchodně-právními instituty. Pozornost bude zaměřena zejména na zvládnutí, a to
na potřebné úrovni, znalosti základních obchodně právních předpisů,
zejména obchodního zákoníku, dalších právních předpisů tvořících legislativní rámec podnikatelské činnosti, se schopností právní úpravu,
vyplývajících z těchto předpisů, interpretovat a aplikovat. Základní pozornost bude věnována též právní úpravě podnikání v EU.
Základy pracovního práva
Předmět obsahově navazuje na občanské právo. Cílem výuky je seznámit studenty s platnou úpravou pracovněprávních vztahů i s jejich
praktickou aplikací, včetně vybrané judikatury. Studenti získají přehled
o základních právech a povinnostech účastníků, tj. zaměstnavatelů
a zaměstnanců, v souvislosti se vznikem, změnami a skončením pracovněprávních vztahů, o úpravě pracovní doby, o překážkách v práci, o zásadách poskytování mezd a platů, o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a odpovědnosti za škodu v pracovním právu.
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Základy správního práva
Účelem předmětu je seznámit studenty se základy obecné části právního práva, jakož i s vybranými oblastmi ze zvláštní části správního práva
a s organizací veřejné správy v ČR. Pozornost bude směřována k získání
znalostí o rozhodování správních orgánů ve správním řízení a při dalších
úředních postupech, o činnostech orgánů územních samosprávných celků, o kontrole veřejné správy, o správním trestání, o zárukách zákonnosti ve veřejné správě a o postavení osob vykonávajících veřejné úkoly.
Základy trestního práva
Obsahem předmětu je seznámení studentů se základy výkonu trestní
spravedlnosti v ČR, právy a povinnosti orgánů činných v trestním řízení,
zvláštního postavení Ústavního soudu a Mezinárodního soudu pro lidská
práva v této oblasti. Cílem je obecná znalost Trestního řádu, Trestního zákona a zákona O soudnictví ve věcech mládeže, zejména výklad
jejich obecných principů aplikovaný na konkrétní, nejčastěji užívaná
ustanovení zvláštních částí.
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Naši partneři
CISCO - Cisco Networking Academy Program je program, v rámci něhož mohou studenti VŠMIE získat
firemní certifikace z oblasti počítačových sítí.

Microsoft - Softwarová společnost, která pro studenty VŠMIE poskytuje v rámci programu IT Academy a MSDN AA software ZDARMA.

LBMS je dodavatelem ucelených řešení, služeb,
softwarových nástrojů a metodik pro oblast informatiky a managementu. Společnost byla založena
v roce 1993 a jejím prvořadým zaměřením je řízení
životního cyklu vývoje aplikací, zvyšování procesní
vyspělosti a   lepšování projektového řízení. Přínosy řešení LBMS spočívají ve zlepšení kvality a životnosti klíčových aplikací a v dosažení těsnějšího
propojení IT služeb s hodnototvornými procesy organizace. Zákaznickou základnu LBMS tvoří přední
finanční instituce, organizace z veřejného sektoru
a další společnosti, usilující o zlepšení konkurenceschopnosti na bázi inovativního využití IT.
e-invent s.r.o. - komplexní řešení v oblasti ICT služby v oblastech vývoje, správy a údržby projektů
založených na internetových technologiích, realizace internetových prezentací, aplikací a e-business
řešení, vývoj zakázkového software, kompletní
outsourcing ICT, projekty vědy a výzkumu v oblasti
transferu ICT technologií do podnikové praxe.

