
Hospodářská politika a veřejná správa 

Obchodní inspekce 

Typ bakalářský 

Forma prezenční 

Profil profesní 

Povinné předměty 

Název předmětu rozsah způsob ověř. počet 

kred. 

dop. roč./sem. 

Mikroekonomie I 26p+26s zápočet, zkouška 5 1/ZS 

Veřejná správa 26p+13s zápočet, zkouška 5 1/ZS 

Manažerská informatika I 13p+26c zápočet 5 1/LS 

Soukromé právo I 26p+13s zkouška 5 1/ZS 

Psychologie a sociologie pro ekonomy 26p+26s zápočet, zkouška 5 1/ZS 

Sport a tělesná výchova 26c zápočet 1 1/ZS 

Makroekonomie I 26p+26s zápočet, zkouška 5 1/LS 

Tvorba a prezentace dokumentů  13p+26c zápočet 5 1/LS 

Soukromé právo II 26p+26s zkouška 5 1/LS 

Základy veřejného práva 26p+13s zkouška 5 1/LS 

Matematika * 26p+39c zápočet, zkouška 1 1 ZS/LS 

 

Česká obchodní inspekce 26p+13s zápočet, zkouška 5 1/LS 

Sport a tělesná výchova 26c zápočet 5 1/LS 

Finance 26p+26s zápočet, zkouška 5 2/ZS 

Základy informačních systémů 26p+26c zápočet, zkouška 5 2/ZS 

Práce s AV technikou 13p+26c zápočet, zkouška 5 2/ZS 

Ochrana spotřebitele I 26p+13c zkouška 5 2/ZS 

Odborná praxe 1  zápočet 5 2/ZS 

Popisná statistika 26p+26c zápočet, zkouška 5 2/LS 

Ochrana spotřebitele II 26p+13c zkouška 10 2/LS 



Marketing  26p+26s+13c zápočet, zkouška 5 2/LS 

Zbožíznalství a standardy jakosti 13p+26c zápočet, zkouška 5 2/LS 

Odborná praxe 2  zápočet 5 2/LS 

Hospodářská politika 26p+26s zápočet, zkouška 5 3/ZS 

Správní právo I 26p+13s zkouška 5 3/ZS 

Praktikum  - výkaznictví 26c zápočet 2 3/ZS 

Praktikum – správní řízení 26c zkouška 3 3/ZS 

Praktikum – IS obchodní inspekce 26c zápočet 2 3/ZS 

e-Commerce 13p+26c zápočet 3 3/ZS 

Odborná praxe 3  zápočet 5 3/ZS 

Správní právo II 18p+18s zkouška 5 3/LS 

Komunikační dovednosti 13p+13c zápočet 3 3/LS 

Praktikum – kontrolní řád 18c zápočet 3 3/LS 

Odborná praxe 4  zápočet 7 3/LS 

Klauzurní práce – obchodní inspekce 2s zkouška 7 3/LS 

Povinně volitelné předměty - skupina 1 

Cizí jazyk pro ekonomy I 52c zkouška 5 2/ZS 

Cizí jazyk pro ekonomy II 52c zkouška 5 2/LS 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Student si volí cizí jazyk z nabídky předmětů Jazykového centra Univerzity Pardubice, a to podle stanovených 

podmínek a v návaznosti na rozřazovací test. 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 

Základy účetnictví 13p+13c zápočet 2 1/ZS 

Praktikum v matematice 13p+26c zápočet 2 1/ZS 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 

Všichni studenti projdou vstupním testem, kdo neuspěje, musí předmět absolvovat. Účelem předmětů je 

vyrovnávání vědomostí a dovedností studentů. 

 Součásti SZZ a jejich obsah  

Ekonomie  

(vybrané tematické okruhy z předmětů Mikroekonomie I, Makroekonomie I) 

Ochrana spotřebitele  

(vybrané tematické okruhy z předmětů Ochrana spotřebitele I., Ochrana spotřebitele II, Veřejná správa) 



Další studijní povinnosti  

Odborná praxe 1-4 (povinná)  

Studenti musí uspět u klauzurní práce před tím, než mohou skládat SZZ. Klauzurní práce je písemná zkouška v 

rozsahu trvání 3 hodin spočívající v řešení hypotetického příkladu, kterou se ověřují schopnosti studentů aplikovat 

právní předpisy v konkrétním případě (v oblasti náležející do působnosti České obchodní inspekce). 

Studenti si volí volitelné předměty v rozsahu 10 kreditů. V nabídce jsou i předměty vyučované v anglickém jazyce 

a Odborná praxe (volitelná). Volba předmětu Odborná praxe, který je dotován 5 ECTS kredity, představuje pro 

studenta povinnost absolvovat ve vybrané organizaci minimálně 150 hodin, a to s náplní praxe vážící se na profil 

absolventa. Předpokládá se absolvování této volitelné odborné praxe v době mimo rozvrhovanou výuku. Pro 

získání zápočtu je nutné odevzdat Zprávu o průběhu odborné praxe a Hodnocení organizace s doložením počtu 

absolvovaných hodin v rámci praxe. Svou volbu konzultuje student s garantem studijního programu, který rovněž 

hodnotí splnění stanovených podmínek a na základě jejich splnění uděluje zápočet. 

Pro studenty kombinované formy platí, že v případě zastávání pracovní pozice relevantní profilu absolventa lze 

požádat o uznání předmětu po předložení Popisu pracovní pozice a Hodnocení zaměstnavatelem.  

 


