
Státní zastupitelství  -     dohlíží na to, aby v     přípravném řízení/  tj. ještě předtím, než se věc dostane
k soudu/nebyl porušován zákon ze strany orgánů činných v trestním řízení,  vypracovává a podává
obžalobu proti  obviněnému a v   soudních řízeních zastupují  stát  a jménem státu tuto   obžalobu
podávají   jakožto veřejní žalobci 

Advokacie-  advokáti  jsou znalci práva , kteří za odměnu poskytují svým klientům právní rady a
pomoc, jejich služby spočívají  zejména v poskytování  právních rad, sepisování různých podání/
návrhů, žalob, stížností  apod./ a jiných listin,  zastupování při právních úkonech/ v řízeních před
soudy či jinými orgány nebo ve vztahu k jiným osobám/ a v     obhajobě osob v     trestních věcech  

Notář-jeho hlavní činností je sepisování veřejných listin o právních úkonech, ověřování důležitých
kopií  s vlastní  listinou,  ověření  pravosti  podpisu,  osvědčování  výsledků  losování,  přijímají  do
úschovy závěti, cenné papíry či  peníze a listiny za účelem jejich vydání další osobě, jsou soudem
pověřeni určitými úkoly v rámci dědického řízení

Odvětví práva

Soukromé právo                                           
Občanské právo                                                      
Rodinné právo                                                        
Autorské právo                                                        
Obchodní právo                                                        
Pracovní právo                                                        
Mezinárodní právo soukromé                                 
                                                                               
                                                                           
Veřejné právo
 Ústavní právo
 Správní právo
 Trestní právo/hmotné a procesní/
 Právo sociálního zabezpečení
 Finanční právo
 Občanské právo procesní
 Mezinárodní právo veřejné
 Právo Evropské unie

Občanské právo 

-  je  právní  odvětví  našeho  právního  řádu,  které  upravuje  především majetkové  vztahy  mezi
fyzickými osobami navzájem a fyzickými a právnickými osobami
- hlavním právním předpisem je občanský zákoník
-  mezi nejvýznamnější   právní  vztahy patří:   vlastnické vztahy, dědění,  vztahy vznikající  na
základě  občanskoprávních  deliktů  a  závazkové  právo/smluvní  vztahy/,  práva  na  ochranu
osobnosti



Vlastnické právo

- vlastnictví není, jak se mnozí lidé mylně domnívají,  vztah vlastníka k jeho věci, ale vzájemný
vztah vlastníka a „nevlastníků“
- vlastník má právo-svobodu, aby ostatní lidé do jeho vlastnictví rušivě nezasahovali a ti mají
povinnost toto jeho právo respektovat a veškerých rušivých zásahů se zdržet
- vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito k újmě práv druhých anebo v rozporu se zákonem
chráněnými obecnými zájmy,  nesmí poškozovat  lidské zdraví,  přírodu a životní  prostředí  nad
míru stanovenou zákonem, zákon rovněž stanoví, za jakých podmínek a jakým způsobem může být
vlastnické právo omezeno, nebo dokonce vyvlastněno
-  vlastnické  právo  je  chráněno,  vlastník  se  v případě  jeho  neoprávněného  porušení  může
obrátit na soud

Závazkové právo

-  závazkové  právní  vztahy  spočívají  v tom,  že  na  jedné  straně  takového  vztahu  je  něčí
povinnost/něco dát, konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět/, tzv. dluh, na druhé straně je pak něčí
právo, které této povinnosti odpovídá/něco dostat…/ tzv. pohledávka
- povinnost-dlužník, právo-věřitel
- závazky se nemusí týkat jen peněžitých záležitostí, ale i celé řady různorodých, obvykle ovšem
majetkového charakteru
- vybrané typy smluv a závazkových vztahů, které jim odpovídají:
kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, pojistná smlouva

Dědické právo

- podstatou dědění je přechod majetku zemřelé osoby/zůstavitele/ na její právní nástupce- dědice
 - dědit mohou osoby právnické i fyzické
- o vypořádání dědictví, tj. rozhodnutí o tom, kdo jsou podle práva dědicové majetku a jak si tento
majetek rozdělí, rozhoduje soud a na přípravě rozhodnutí se podílí notář
- zákon stanoví, že majetek se dědí buď ze závěti, nebo ze zákona, nebo z obou těchto důvodů
 na základě závěti  tj. oficiálního písemného dokumentu,v němž sám zůstavitel před smrtí určil,
kdo budou jeho dědicové 
- na základě  zákona-  ten přesně stanoví, které osoby mohou po zemřelém dědit, v jakém pořadí
přicházejí na řadu jejich dědická práva a jak mají být velké jejich podíly/ dědické skupiny/
- potomci- neopomenutelní dědicové
- vydědění potomků – jen ze závažných důvodů
- možnost dědictví odmítnout




