
Studijní obor

Studijní program

Stupeň studia

Forma studia

Kód studijního programu

Kód studijního oboru

Název předmětu Ukončení Kredity Typ Garant.kat.

Předn. Sem.

    Základní lidská práva v ČR - vybrané aspekty 8 0 zk. 4 pv BPM (3.s.)

    Právní úprava veřejné služby/nebo Postavení   

veřejných bezpečnostních sborů        8 0 zk. 4 pv BPM (4.s.)

Nestátní ochrana osob a majetku                                8 0 zk. 4 pv BPM (4.s.)

Trestní právo 8 0 zk. 4 pv BPM (5.s.)

 Krizový management 8 0 zk. 4 pv BPM (5.s.)

 Prevence a odhalování kriminality ve   veřejné 

správě/nebo Kybernetická kriminalita                           8 0 zk. 4 pv BPM (6.s.)

 Vybrané aspekty přestupkového práva  8 0 zk. 4 pv BPM (6.s.)

Trestní odpovědnost pracovníků ve veřejné 

správě     8 0 zk. 4 pv BPM (6.s.)

   Systém kontrolních činností ve veřejné  správě - 

obecná část 8 0 zk. 4 pv KVS (2.s.)

   Systém kontrolních činností ve veřejné správě - 

zvláštní část 8 0 zk. 4 pv KVS (3.s.)

Kritéria kontroly a kontrolní zjišťování 8 0 zk. 4 pv KVS (4.s.)

Správní rozhodování a trestání v oblasti 

kontroly 8 0 zk. 4 pv KVS (5.s.)

Správní dozor ve vybraných oblastech veřejné 

správy 8 0 zk. 4 pv KVS (6.s.)

Praxe = Student předkládá potvrzení zaměstnavatele o absolvování praxe (formulář MUP)

B6804

6804R022

Veřejná správa

Právní specializace

bakalářský

kombinovaná

Moduly nabízené v rámci oboru  Veřejná správa (kombinovaná forma studia) - aktualizace 

pro rok 2013/2014

Rozsah výuky

Předn. = přednáška; sem. = seminář

KVS = povinně volitelný předmět pro všechny studenty. Studenti, kteří chtějí získat certifikát, 

musí absolvovat alespoň 4 předměty tohoto modulu.

BPM  = povinně volitelný předmět pro všechny studenty. Studenti, kteří chtějí získat 

certifikát, musí absolvovat alespoň 5 předmětů BPM; v příslušném semestru mohou volit 1-2 

z vypsané nabídky BPM. 

PV předměty modulu "Bezpečnostně-právní modul" (BPM)

PV předměty modulu "Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě" (KVS) od LS 2012/2013

Změny ve studijním plánu vyhrazeny

pv = povinně volitelný předmět

p = povinný předmět




