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Cíl: Seznámit studenty se základy teorie práva, práva ústavního, rodinného, správního, 

občanského, trestního. Vést je k získání orientace v dané problematice, osvojení si 

základních poznatků i k řešení konkrétních případů praktického života. 

 

Rozsah kurzu: zimní semestr  

Ukončení kurzu: zkouška (písemný test, uzavřené i otevřené otázky) 

Požadavky k zápočtu: splnění zadaných písemných úkolů během semestru 

Kreditová zátěže předmětu 

Celková zátěž: 

Výkon v hod – 25 hod. .: 1 kredit 

Specifická zátěž: 

Přímá výuka 90 min./týdně – 1 kredit 

Četba české literatury 250 stran – 1 kredit 

Závěrečná zkouška A – 1 kredit 

Celkem: 4 kredity 

OBSAH VÝUKY: 

1. Základy teorie práva: Pojem práva, funkce práva, zákonnost, právní vědomí, prameny 

práva, právo veřejné a soukromé, právní normy, druhy právních předpisů, interpretace 

právních norem, odvětví práva, právní vztahy, právní jednání, protiprávní jednání, právní 

úkony, promlčení a prekluze, aplikace práva. 

2. Ústavní právo: Pojem, prameny, charakteristika a obsah Ústavy, Ústava ČR: základní 

ustanovení, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, 

Česká národní banka, Listina základních práv a svobod: druhy svobod. 

3. Správní právo: Pojem, předmět, prameny, obce, občané a orgány obce, státní správa, 

samospráva, kraje, správní řízení, stížnosti, oznámení a podněty, přestupky, řízení o 

přestupcích, systém české veřejné správy. 



4. Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství 

5. Občanské právo: nový občanský zákoník, systematika OZ, působnost norem, hlavní 

zásady, subjekty,  věcná práva: vlastnictví, společná práva vlastníků, držba, věcná práva 

k věci cizí ( právo stavby, věcná břemena, reálná břemena, zástavní právo, podzástavní 

právo, zadržovací právo), správa cizího majetku, závazkové právo                                           

6. Dědické právo:  zásady nové právní úpravy, pojem, předpoklady dědění, smrt 

zůstavitele, existence dědictví, způsobilý dědic, vydědění, odmítnutí dědictví, vzdání se 

dědictví, dědický titul, závěť, dědická smlouva, dědická smlouva uzavřená mezi manželi, 

zákon jako dědický titul, právo některých osob na zaopatření, nabytí dědictví, potvrzení 

dědictví, rozdělení pozůstalosti, dluhy postihující dědice, zcizení dědictví 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

7. Občanské soudní řízení: Pojem, účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení, 

zahájení řízení, průběh řízení, dokazování, rozhodnutí, náklady řízení, opravné 

prostředky, výkon rozhodnutí. 

- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 

8. Rodinné právo: Pojem, prameny, manželství, rodiče a děti, určování a popírání 

rodičovství, účast společnosti na výkonu práv a povinností rodičů, náhradní výchova: 

osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodič, ústavní 

výchova, vyživovací povinnosti: pojem, druhy. 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

9. Pracovní právo: Pojem, subjekty, prameny, pracovní poměr, pracovní doba, doba 

odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměňování, zvláštní pracovní 

podmínky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, náhrady škody, odbory, 

kolektivní vyjednávání. 

10. Trestní právo: Pojem, funkce, základní zásady, trestní zákon, základy trestní 

odpovědnosti, prvky a znaky trestného činu, právní následky trestní odpovědnosti, 

zvláštní část trestního zákona, trestní řízení, subjekty trestního řízení, průběh trestního 

řízení. 

Literatura: 

- Šíma/Suk: Základy práva pro střední a VOŠ   C. H. Beck, 2013  

- M. Janků a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult C. H. Beck, 

2013 

- Jan Hurdík a kolektiv: Občanské právo hmotné 



- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 

- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 

- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 

- Zákon ČNR č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  

- Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

- Trestní zákon č. 40/2009 Sb. 

- Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění 

- Trestní řád č. 140/1961 Sb., v platném znění 

 

 

 

 

 

Doporučeno: Vzory právních smluv a podání (kniha) 

 


