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PRÁVO 

„Právo je soubor pravidel, podle kterých se 

organizuje a řídí lidské spolužití.“ 

  

 



Pojem 

Právo je souborem těch pravidel, která jsou 

tak důležitá, že jejich dodržováni musí                   

                    a porušování                                             

      

společenská autorita, 

vláda 

soud 



č. 1 



  

která společnost řídí. 



Pojem 

Právo je souborem těch pravidel, která jsou 

tak důležitá, že jejich dodržováni musí 

vynucovat a porušování  postihovat  

společenská autorita, která společnost řídí.                                         



Právní vztahy 

 „Právní vztahy jsou společenské vztahy 

upravené právními normami, kterými se 

účastníci těchto vztahů řídí.“ 



Právní vztahy 

Účastníci  Obsah právního vztahu  

Předmět 



Občanskoprávním vztahem je kupní smlouva. Jeho 

účastníky jsou osoba prodávající a osoba kupující. Z 

obsahu tohoto vztahu jsou povinnosti kupujícího 

zaplatit a převzít předmět koupě a povinnost 

prodávajícího předat věc kupujícímu a uspokojit 

jeho reklamační nároky při vadách koupené věci.  

Předmětem smlouvy je převedení vlastnického 

práva k prodávané věci na kupujícího a převedení 

peněz do vlastnictví prodávajícího. 
 

Příklad č.1 



Účastníci  Obsah právního vztahu  

Předmět 

Kupující, 

prodávající 

Jak aplikovat 

kupní smlouvu 

Převedení 

vlastnického 

práva 



Právo a morálka 

  

 Právní normy jsou zpracovány písemnou 

formou a tvoří je stát.  

 Morální normy většinou nemají písemnou 

podobu.  

 



Zákon však stanoví, že povinnost poskytovat 

výživné nesmí být v rozporu s dobrými mravy, 

což zahrnuje nejrůznější překážky na straně 

rodiče i dítěte.  

Obecně platí, že rodič je povinen poskytovat 

dítěti výživné v takové výši, které odpovídá 

jeho schopnostem, možnostem a majetkovým 

poměrům. Obvykle se tak hodnotí (v případě 

stanovení výše výživného soudem) majetek 

povinného rodiče, jeho příjmy a výdaje, 

možnosti které má směrem k dalším příjmům 

apod.  



PRAVO JE MINIMUM MORALKY 



Systém práva 

 „Systém práva představuje uspořádání 

právních předpisu podle obsahu do právních 

odvětví.“ 

 



Systém práva 

  

Veřejné právo  

Správní právo  

Trestní právo  

 

Soukromé právo 

Občanské právo 

Obchodní právo 

Pracovní právo 



Právní řád 

 „Právní řád je souhrn všech právních předpisů 

ve státě.“  



Právní řád České republiky 

 
Ústava a mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká 

republika vázána. 

Zákony Parlamentu a zákonná opatření Senátu. 

Vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů. 

Nařízení nižších správních orgánů, např. okresních 
úřadů. 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení územních 
samosprávných celků (krajů, obcí). 



Nálezy Ústavního soudu. - 
Ustavní soud podle článku 87 
Ústavy České republiky 
zrušuje právní předpisy nebo 
jejich jednotlivá ustanovení. 


