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Vyučující:  Věra Hřebečková (zastupující učitel Jana Vaňatová) 
e-mail: Jana.Vanatova@sousvodnany.cz 
 
Všichni žáci si zapíší dané poznámky (viz. níže) do sešitu a nastudují si danou 
problematiku. Po návratu bude sešit kontrolován, učivo krátce zopakováno a dále 
prověřeno testem.  
 
Dále VŠICHNI vypracují 10 zadaných otázek do sešitu (příp. na papír pokud sešit máte 
ve škole) a vyfocené mi prosím zašlete na e-mail. Práci budu kontrolovat a hodnotit. 
 
V případě, že by se nešlo do školy ještě po velikonočních prázdninách, bude zadána 
další práce. 
 

TÉMA: ADVOKACIE, NOTÁŘSTVÍ, POLICIE, SOUDY 

Advokacie = Instituce poskytující právní pomoc 

Advokát = svobodné právnické povolání, které se zabývá poskytováním právních 

služeb (zpravidla za úplatu) 

Notářství = Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k: 

- Sepisování veřejných listin, 

- Přijímání úschov 

- A dalším činnostem (sepisují notářské zápisy, vydávají výpisy z rejstříku 

trestů, obchodního rejstříku, atd.) 

Policie = Ozbrojený bezpečnostní sbor ČR 

- Státní policie s působností na celém území ČR 

- Jejich úkolem je: chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti. 

TÉMA: OBČANSKÉ PRÁVO 

Občanské právo = Nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu 

- Upravuje zejména: 

o Soukromé právo, 

o Rodinné právo, 

o Věcná práva, 

o Dědické právo,  

o Závazkové právo a 

o Duševní vlastnictví. 

Principy občanského práva: 

- vůči člověku, 
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- Co není zákonem zakázáno, je dovoleno, 

- Ochrana slabšího, 

- Smlouvy mají být plněny (pacta sunt servanda), 

- Daný slib zavazuje, 

- Zásada poctivosti, 

- Zákaz zneužití práva. 

 

TÉMA: OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

- Od roku 2012 přijat nový Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb. 

- Podobně jako Listina základních práv a svobod se k ochraně soukromí 

vyjadřuje i občanský zákoník, shodují se v tom, že nikdo nesmí zasahovat do 

soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. 

- Občanský zákoník je základní zákon upravující soukromé právo hmotné, tj. 

občanské právo. Je jedním z nejdůležitějších právních předpisů 

Nový občanský zákoník je rozdělen na pět částí: 

1) Obecná část – vymezení pojmů 

2) Rodinné právo - dnešní zákon o rodině, institut manželství, vztahy mezi 

příbuznými 

3) Absolutní majetková práva - definice vlastnictví, práva k cizím věcem a 

problematika dědění 

4) Relativní majetková práva - různé druhy smluv, závazky z deliktního jednání, 

odpovědnost za škodu 

5) Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - legislativně technická 

problematika 

TÉMA: OTÁZKY (vypracovat odpovědi do sešitu, pokud ho u sebe máte a zaslat 

vyfocené – když to nebude z nějakého důvodu možné, napište mi) 

1. Co je to vlastnické právo? 

2. Co je závazkové právo? 

3. Jak se liší dědické a závazkové právo? 

4. Vysvětli dědické právo. 



5. Jaké dva způsoby přechodu dědictví na pozůstalé osoby znáš? 

6. Jak dělíme podle zákona skupiny dědiců? 

7. Definuj odpovědnost za škodu a uveď její typy? 

8. Kdy odpovídá zaměstnanec za škodu? (zaměstnavateli) 

9. Principy rodinného práva (vyjmenuj a stručně popiš). 

10. Jaké okolnosti (překážky) podle Nového občanského zákoníku vylučují 

uzavření manželství? 


