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Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období. 

Modul právo poskytuje studentům primární orientaci v právním systému a právním řádu České republiky, 

informace o základních principech práva mezinárodního a práva Evropské unie. Cílem modulu je, aby 

studenti získali základní přehled o jednotlivých odvětvích práva, naučili se pracovat s prameny práva 

a získané znalosti uměli aplikovat při řešení konkrétních životních situací se zaměřením na výkon činnosti 

sociálního pracovníka. K praktické aplikaci právních norem si studenti musí osvojit základní právní pojmy, 

principy a zásady práva, musí porozumět souvislostem mezi jednotlivými právními odvětvími, pochopit 

interpretaci i konkrétní aplikaci právních norem a musí se seznámit se základními právními předpisy 

soukromého a veřejného práva. 

Občanské právo hmotné: 

- pojem soukromého práva, právo soukromé a právo veřejné, soukromé právo a občanské právo, 

základní principy občanského práva, pojem a místo občanského práva v systému práva; 

- právní vztahy a jejich ochrana, právnické osoby a fyzické osoby; 

- zastoupení obecně, vznik a druhy zastoupení, práva a povinnosti; 

- právní skutečnosti, právní jednání, jejich pojem, náležitosti a obsah, následky vadných právních 

jednání, zdánlivé právní jednání, neplatnost a relativní neúčinnost; 

- význam času a jeho počítání, promlčení a prekluze; 

- věcná práva, věc z právního hlediska – definice a druhy, příslušenství a součást věci, vlastnické 

právo (držba, detence), jeho nabývání, obsah, výkon a omezení, věcná práva k věci cizí – věcná 

břemena, zástavní právo, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení; 

- podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů; 

- vznik závazků, smlouvy, proces uzavření smlouvy, druhy a typy smluv, zvláštní právní úprava 

nájmu a podnájmu bytu, změna závazků, zajištění závazků, zánik závazků; 

Rodinné právo: 

- pojem, zásady a prameny rodinného práva; 

- manželství, vznik, zánik, vztahy mezi manžely; 

- vyživovací povinnost, vztahy mezi rodiči a dětmi; 

- náhradní rodinná výchova, osvojení; 

- účast společnosti na výkonu práv a povinností rodičů; 

- úmluva o právech dítěte; 

- registrované partnerství. 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

- student - chápe funkci práva v demokratické společnosti; 

- orientuje se v právním řádu, umí pracovat s právními normami a prameny práva; 

- má základní orientaci o principech práva mezinárodního a práva EU; 

- zná základní lidská a občanská práva, sám je dodržuje a chrání; 

- umí aplikovat základní právní normy z oblasti ústavního, občanského, obchodního, správního, trestního, 

rodinného, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení; 

- dovede správně využívat odbornou terminologii, formulovat myšlenky a vyjadřovat se k meritu věci; 

- umí vystupovat před právními institucemi jako partner vybavený tomu odpovídající sumou základních 

i speciálních právních informací. 

Způsob ukončení modulu: Klasifikovaný zápočet (KZ) 



Průběžné požadavky na studenta: 

Aktivní účast ve výuce. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky. 

Povinnosti studenta, který nesplní 

předepsanou docházku: účast na přede- 

psaných individuálních konzultacích. 

Absolvování zápočtového testu a ústní přezkoušení. 

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 20 % 

Zápočtový test (min. 70 % úspěšnosti) 30 % 

Ústní přezkoušení 50 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů 

v učebně vybavené počítačem a audiovizuální technikou. Budou využívány metody podporující aplikace 

teorie v praxi a zvyšující motivaci studentů (projekty, případové studie, týmová práce, sebereflektivní 

metody, metody samostatného řízeného učení). 

Základní literatura: 
Šíma,A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 15. vydání, Praha: C. H. Beck, 2017. 
Zákony: 
Ústava České republiky, z. č. 1/1993 Sb., v platném znění.  
Listina základních práv a svobod, z. č. 2/1993 Sb., v platném znění. 
Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
Zákon o registrovaném partnerství, z. č. 115/2006 Sb., v platném znění. 

Doporučená literatura: 
Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M.: Občanské právo hmotné 1, Díl první: Obecná část.  2. aktualizované a 

doplněné vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Zuklínová, M., Dvořák, J., Švestka, J. a kol. Občanské právo hmotné 2, Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. 

Dvořák, J.,  Švestka, J.  Občanské právo hmotné 3, Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015 . 

Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanské právo hmotné. 2. upravené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 

Spirit M.  Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva.  4.vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 
Varvařovský, P. Základy práva. O právu, státě a moci. 3. aktualizované vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2015.  

Zákony: 
Sbírka zákonů na: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx 
Sbírka mezinárodních smluv na: http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-mezinarodnich-smluv.aspx 

Zákony na http: mini.aspi.cz 

www.zakonyprolidi.cz 
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