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Prestižní studium profesně vzdělávacích programů
BBA, MBA, LL.M., MPA, MSc.,
DBA, LL.D., EdD, PhD

O nás
Jsme vzdělávací institucí zaměřenou na poskytování
prestižního manažerského vzdělání v oborech BBA, MBA,
LL.M., MPA, MSc.
Nabízíme exkluzivní doktorandské studium DBA, LL.D.,
EdD, PhD
Studium je realizováno v českém jazyce
Nabízíme vzdělávání prostřednictvím moderního
e-learningu, z pohodlí domova
Studium pro pracovně vytížené
Délka studia 3 semestry, dle studijního oboru 12 - 27 měsíců
Možnost získání stipendia
Úhrada studia je možná na splátky bez navýšení
Možnost zkrácení studia prostřednictvím individuálního
studijního plánu
Studium Vám rozšíří manažerské znalosti nad rámec
vysokoškolského vzdělání
Kvalitní výuka je vedena špičkovými lektory s dlouholetou
praxí, kteří Vám předají své cenné zkušenosti a znalosti
Studium je založeno na skutečných příkladech, reálných
projektech a případových studiích. Absolvent efektivně
propojí teoretické znalosti v profesním životě
Studiem lze navázat nové obchodní i osobní kontakty
Přínosem studia je možnost kariérního růstu a vyššího
ﬁnančního ohodnocení

Nabízíme
PRESTIŽ

KONKURENČNÍ
VÝHODU
KVALITU

DIPLOM
S MEZINÁRODNÍM
CERTIFIKÁTEM
VÝJIMEČNOST

Studijní obory
BBA

MBA

MSc

Bachelor of Business Administration

Master of Business Administration

Master of Science

LL.M.

MPA

DBA

Master of Laws

Master of Public Administration

Doctor of Business Administration
DOKTORANDSKÝ OBOR

LL.D.

EdD

PhD

Doctor of Law

Doctor of Education

Doctor of Philosophy

DOKTORANDSKÝ OBOR

DOKTORANDSKÝ OBOR

DOKTORANDSKÝ OBOR

1. BBA - Bachelor of Business Administration
Studijní obor BBA je určený pro zájemce, kteří mají zájem získat vědomosti a dovednosti nutné nejen pro řídící pozice a mají
minimální zkušenosti z praxe. Studenti nemusí v tomto studijním oboru splňovat podmínku vysokoškolského vzdělání nebo prokazovat dostatečnou praxi v řídící pozici. Studium BBA lze charakterizovat jako nižší stupeň profesního vzdělání.
Studijní obor BBA je zaměřen na získání znalostí oblasti právních disciplín, na které mohou studenti poté navázat studiem MBA
v dalších studijních programech.
Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

2. MBA - Master of Business Administration
Studijní obor MBA je určený pro podnikatele, zaměstnance veřejné správy, samosprávy, právníky, notáře, vedoucí pracovníky, lékaře,
zdravotní personál a další zájemce, kteří mají ukončený minimálně I. stupeň vysokoškolského vzdělání nebo prokazatelnou
manažerskou praxi nebo jinou odbornou praxi, kteří mají zájem o prohloubení svých získaných zkušeností z manažerské praxe
a chtějí tak získat konkurenční výhodu před ostatními.
Studium je zaměřeno na rozšíření a prohloubení již získaných znalostí z vysokoškolského studia a vlastních zkušeností z praxe.
Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

3. MSc. - Master of Science
Studijní obor MSc. je zaměřený na získání teoretických a praktických znalostí z oblasti managementu a komunikace. Student získá
nejen praktické základy nutné k výkonu manažerské pozice, ale i možné širší uplatnění v moderních atraktivních oborech.
Studium tohoto oboru prohlubuje vědomosti z oblasti ekonomie, managementu, psychologie a práva. Na základě reálných příkladů
jsou studenti schopni získané poznatky prakticky aplikovat a využívat v moderním byznysu.
Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

4. LL.M. - Master of Laws
Studijní obor LL.M. je zaměřený na prohloubení a rozšíření znalostí v soukromém právu, především v oblasti podnikání. Důraz je
kladen na právo obchodních korporací, závazkové právní vztahy, tvorbu obchodních smluv po rekodiﬁkaci soukromého práva.
Hlavním cílem studijního oboru je rozšíření znalostí studentů v oblasti právních norem upravujících podnikání, obchodněprávní
vztahy a jejich využití při obchodních jednání. Studijní obor je určen pro manažery na vysokých pozicích, ředitele ﬁrem, jednatele,
právníky a další zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním.
Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

5. MPA - Master of Public Administration
Studijní obor MPA se zabývá problematikou státní správy a samosprávy v souvislosti s aktuální právní úpravou. Připravuje studenty
na výkon řídících funkcí, prohlubuje jejich znalosti v souvislosti s výkonem veřejné správy, právním a politickým systémem ČR
a připravuje odborníky působící ve veřejném a soukromém sektoru.
Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

6. DBA - Doctor of Business Administration
Studijní obor DBA se zabývá výzkumem, rozvojem obchodních dovedností a schopností v oblasti managementu, správy a řízení
společností. Pro studijní obor jsou nutným předpokladem pokročilé manažerské dovednosti. Studijní obor DBA je nejvyšším
stupněm manažerského vzdělání.
Studium je podmíněno absolvováním studijního oboru MBA, MSc., MPA, LL.M. nebo požadavkem úplného vysokoškolského
vzdělání (zakončené titulem Mgr. nebo Ing. či vyšším) a doloženou odbornou praxí na vedoucích pozicích.
Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

7. LL.D. – Doctor of Law
Studijní obor LL.D. je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí v soukromém právu, především v oblasti obchodního práva
a podnikání, práva obchodních korporací. Studijní obor je zaměřen na rozšíření znalostí studentů v oblasti právních norem upravujících podnikání, obchodněprávní vztahy a jejich využití při obchodních jednání, na prohloubení z oblasti vedení a ﬁnančního řízení
podniku. Doctor of Law je prestižním profesním titulem, udělovaným po úspěšné obhajobě disertační práce, která obsahuje
významné a originální příspěvky k rozvoji vědy nebo studia práva a odráží vědecko-výzkumné poznatky doktoranda.
Studijní obor je určený pro absolventy vysokých škol nebo pro absolventy studijního oboru LL.M. Povinnou součástí studia je
publikační činnost doktoranda, kterou prokazuje odbornost formulace problému a navrhuje jeho možné řešení na nejvyšší úrovni.
Intenzivní studium je koncipováno do 14 měsíců, přičemž lze na základě žádosti studenta studium prodloužit.
Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

8. EdD – Doctor of Education
Studijní obor EdD prohlubuje znalosti vzdělávacího procesu a vzdělávacího mangementu, řešení naléhavých otázek v oblasti
vzdělávání, související s výzkumnou činností doktoranda. Studijní obor vede doktorandy k pochopení vzdělávací teorie, využití
poznatků v praxi a vědecko-výzkumné činnosti. Doctor of Education je prestižním profesním titulem, udělovaným po úspěšné
obhajobě disertační práce, která obsahuje významné a originální příspěvky k rozvoji vědy nebo studia pedagogických disciplín,
managementu ve školství a odráží vědecko-výzkumné poznatky doktoranda.
Součástí studia je publikační činnost doktoranda, kterou prokazuje odbornost formulace problému a navrhuje jeho možné řešení
na nejvyšší úrovni.
Intenzivní studium je koncipováno do 14 měsíců, přičemž lze na základě žádosti studenta studium prodloužit.
Studium je určeno pro absolventy vysokých škol nebo pro absolventy MBA, MSc., MPA, DBA, LL.M. studia. Realizováno je prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

9. PhD – Doctor of Philosophy
Postgraduální profesní studium je určeno pro absolventy vysokoškolského studia. Studium je ukončeno zpracováním a obhajobou
disertační práce před zkušební komisí. Nedílnou součástí studijního programu Private Law je publikační činnost studenta. Studium
je zaměřeno především na vědecko-výzkumnou činnost studenta ve zvolené oblasti s cílem přinést nové informace a poznatky.
Student prokáže odborné, nadstandardní znalosti, přičemž může zlepšit své uplatnění na trhu práce, dále se rozvíjet a získat
studiem přínos a užitek pro svoji praxi. Délka studia je minimálně 3x9 měsíců. Studium lze na základě žádosti studenta prodloužit.
Titul PhD uděluje Instituce dle pravidel amerického vzdělávacího systému. Studium nekoresponduje s titulem vydávaným českými
vysokými školami.
Studium je určeno pro absolventy vysokých škol nebo pro absolventy MBA, MSc., MPA, DBA, LL.M. studia. Realizováno je prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy
BBA

LL.M.

Právní specializace

Hospodářská, ﬁnanční a ekonomická kriminalita
Právo v podnikání

MBA
Real Estate Business (obchodování s nemovitostmi)
Bankovnictví
Daně, účetnictví a Controlling
Finanční management v podnikání, řízení ﬁnancí
Management obchodu
Management ve školství
Private and Business Law
Projektový management ve veřejné správě
Řízení lidských zdrojů

MSc.
Management a komunikace

MPA
Samospráva krajů, měst a obcí a veřejná správa

DBA
Management

LL.D.
Law and Business (Právo a podnikání)

EdD
Management ve školství

PhD
Private Law (Soukromé právo)

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA
PŘI STUDIU DRUHÉHO OBORU
MBA, LL.M., MPA, MSc.
ZA STUDIUM DRUHÉHO OBORU UHRADÍTE POUZE POLOVINU CENY

PODMÍNKY STIPENDIA:
Vyplnění přihlášky ke studiu prvního studijního oboru nejpozději data uvedeného na webových stránkách.
Uzavření smlouvy ke studiu prvního studijního oboru nejpozději do data uvedeného na webových
stránkách.
Úspěšné absolvování prvního studijního oboru do dvanácti měsíců od zahájení studia. V odůvodněných
případech může učinit Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. na základě písemné
žádosti výjimku.
Absolvování druhého studijního oboru bude možné nejdříve po třinácti měsících od zahájení studia
prvního studijního oboru.
Student je povinen první studijní obor úspěšně absolvovat do dvanácti měsíců od jeho zahájení,
v opačném případě zaniká nárok na stipendium druhého studijního oboru. V odůvodněných případech
může učinit Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. na základě písemné žádosti výjimku.
Úhrada ceny za studium prvního studijního oboru bude uhrazena v řádném termínu dle Smlouvy o studiu.
Úhrada ceny za studium druhého studijního oboru dle Smlouvy o studiu bude uhrazena po odpočtu
stipendia ve výši 50% v řádném termínu.
Stipendium se vztahuje na všechny studijní obory, mimo studijní obor BBA a doktorandské studijní obory
(DBA, LL.D., EdD, PhD).

Poskytnutím stipendia motivujeme naše studenty k jejich dalšímu
osobnímu rozvoji a sebevzdělávání.

Vzdělávací kurzy
Účetnictví a daňová evidence
Novelizace katastrální vyhlášky a novela Stavebního zákona

Průběh studia
Studium probíhá v českém jazyce, délka studia je minimálně 12 měsíců. Studium je
rozčleně-no do tří semestrů, první a druhý semestr je realizován zpravidla po pěti měsících,
závěrečný semestr je dvouměsíční a student v tomto období dokončuje závěrečnou práci,
kterou obhajuje před zkušební komisí a vykoná závěrečnou zkoušku.
Úspěšní absolventi ukončí studium slavnostní promocí, při které je studentům předán
diplom s mezinárodním certiﬁkátem.
Výuka je realizována prostřednictvím online studia, jež je moderním prvkem ve vzdělávání
zejména pro pracovně vytížené. Student tak může studovat odkudkoliv online.

Podmínky přijetí
BBA
Absolvování středoškolského vzdělání.

MBA, MSc., MPA, LL.M.
Absolvování minimálně I. stupně vysokoškolského vzdělání nebo studia oboru BBA.
Výjimku z ukončeného vysokoškolského vzdělání individuálně posuzuje Instituce práva, právní vědy, teorie státu
a ekonomie, a.s. na základě dostatečné manažerské praxe.

DBA
Absolvování II. stupně či vyššího vysokoškolského vzdělání nebo ukončení některého ze studijních oborů MBA, LL.M.,
MSc., MPA a dostatečná manažerské praxe, bez podmínky vysokoškolského vzdělání.
Délku manažerské praxe individuálně posuzuje Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s.
DOKTORANDSKÝ OBOR

LL.D.
Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení studijního oboru LL.M.
DOKTORANDSKÝ OBOR

EdD
Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení některého ze studijních oborů MBA, LL.M., MSc., MPA
DOKTORANDSKÝ OBOR

PhD
Absolvování II. stupně vysokoškolského vzdělání nebo ukončení některého ze studijních oborů MBA, LL.M., MSc., MPA
DOKTORANDSKÝ OBOR

Proč s námi
Student je pro nás vždy na prvním místě
Vstřícné a přátelské prostředí, klademe důraz na individuální přístup
Studujte v naší instituci a buďte úspěšní
Získejte vyšší cíle a možnost vyššího pracovního uplatnění
Získané poznatky efektivně využijete v podnikatelské a manažerské praxi.
Začnete svoji kariéru již při zahájení studia
Vzdělávání s námi Vám může vytvořit nové kontakty
Výuku vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí
Máte možnost získat diplom s mezinárodním certiﬁkátem
Nabízíme bonusy formou stipendia – při studiu druhého oboru MBA, LL.M., MPA, MSc.
uhradíte pouze polovinu ceny

Výhody studia v instituci práva,
právní vědy, teorie státu
a ekonomie, a.s.
STUDIUM NA
SPLÁTKY BEZ
NAVÝŠENÍ AŽ NA
12 MĚSÍCŮ

VÝHODNÁ
NABÍDKA
ŠKOLNÉHO PŘI
STUDIU VE
DVOU

OBDOBÍ STUDIA
12 -27 MĚSÍCŮ,
DLE ZVOLENÉHO
STUDIJNÍHO
OBORU
STUDIUM
V ČESKÉM
JAZYCE

MOŽNOST STUDIA
DRUHÉHO OBORU
ZA POLOVIČNÍ CENU

Kontakty a místo výuky
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Tel.:

+420 777 635 468

E-mail:

vladimir.micek@instituceprava.cz

JUDr. et Mgr. Helena Cyprianová, LL.M.,
MBA
Tel.:
E-mail:

+420 603 519 029
helena.cyprianova@instituceprava.cz

Masarykova univerzita
Komenského nám. 2
625 00 Brno

www. instituceprava.cz

Akreditace, certiﬁkace, členství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. získala akreditaci vzdělávacího programu
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví
náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvaliﬁkačním
zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s § 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti (č.j.: MSMT –
28921/2017-1/569).

Ministerstvo vnitra České republiky
IInstituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. je akreditována u Ministerstva vnitra
České republiky jako vzdělávací instituce v souladu s ustanovením §30 odst. 5 zákona č. 312/2002
Sb. (číslo akreditace: AK/I-54/2017).
Dle ustanovení § 31 odst. 5 zákona o úřednících udělilo Ministerstvo vnitra České republiky
akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky (číslo akreditace:
AK/PV-740/2017).

IES - International Education Society London
Společnost International Education Society London (IES) byla založena v roce 1997 za účelem
realizace mezinárodního projektu Certiﬁcate – mezinárodní hodnocení kvality vzdělávání.
V rámci projektu jsou certiﬁkovány vzdělávací instituce. Jejich absolventi mají možnost získat IES
certiﬁkát s možností uplatnění po celém světě. IES certiﬁkuje zejména vysoké a střední školy a
instituce celoživotního vzdělávání včetně jejich vzdělávacích programů. Instituce je ohodnocena
ratingem, který je pravidelně ověřován.
Certiﬁkát pro absolventy – držitelé IES certiﬁkátu mají konkurenční výhodu u tuzemských i
zahraničních zaměstnavatelů. Certiﬁkát představuje mezinárodní doklad o vzdělávání.
Zaměstnavatel získá informaci o kvalitě absolvovaného studia a zároveň o klíčových vědomostních
a dovednostních kompetencích držitele certiﬁkátu. Certiﬁkát je k dispozici ve 25 jazycích.

Komora daňových poradců ČR
Daňová poradkyně Marta Buršíková (3112) - je lektorkou Instituce práva, právní vědy, teorie státu a
ekonomie, a.s. a členem Komory daňových poradců České republiky. Vyučuje ve studijních
programech zaměřených na účetnictví, daně a controlling. Její účetní kancelář poskytuje vedení
účetnictví malým a středním podnikům, živnostníkům a podnikatelům. Jako daňový poradce
poskytuje rady klientům, zastupuje klienty před úřady, zpracovává odborné posudky, analýzy,
odborná stanoviska z oblasti účetnictví a daní. Má bohatou publikační činnost v odborných
nakladatelstvích i tiskových periodikách. Působí jako lektorka při odborných školeních.

Národní ústav pro vzdělávání
Instituci práva, právní vědy, teorii státu a ekonomii, a.s. zastupuje JUDr. et Mgr. Helena Cyprianová,
LL.M., MBA v oborové skupině Ekonomika a podnikání. Činnost oborové skupiny je zaměřena na
formulování koncepčních záměrů a zlepšování kvality programů vzdělávání.

