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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. 

Správní právo: 

- ústavní základy a přehled organizace veřejné správy v ČR, vymezení pojmu, struktura veřejné 

správy; 

- orgány státní správy a samosprávy, subjekty a vykonavatelé veřejné správy; 

- působnost orgánů státní správy a místní samosprávy v sociální oblasti; 

- pojmy správního trestání a správního deliktu, druhy a charakteristika deliktů, přestupky 

přestupkové řízení; 

- správní řád, správní řízení – základní zásady, průběh, ukončení, výkon rozhodnutí, opravné 

prostředky; 

- obce, kraje, přenesená a samostatná působnost, orgány, vydávání obecně závazných právních 

předpisů; 

- zákon o ochraně osobních údajů, právo na informace. 

Mezinárodní právo veřejné a soukromé, právo Evropské unie: 

- pojem, prameny, subjekty a základní zásady mezinárodního práva; 

- mezinárodní právo soukromé; 

- mezinárodní právo veřejné; 

- mezinárodní postavení států a jednotlivců; 

- základy práva EU; Lisabonská smlouva, Listina základních práv Evropské unie; 

- orgány EU, vztah práva Evropské unie k právnímu řádu ČR. 

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: Zkouška (Zk) 

Průběžné požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky. 

Absolvování zápočtového testu. 

Ústní zkouška. 



Povinnosti studenta, který nesplní 

předepsanou docházku: účast na předep- 

saných individuálních konzultacích. 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 20 % 

Zápočtový test (min. 70% úspěšnosti) 20 % 

Ústní zkouška 60 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a seminářů.  

Základní literatura:   
ŠÍMA, SUK, Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 13. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013. 

Zákony: 
Ústava České republiky, z. č. 1/1993 Sb., v platném znění.  
Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č. 91/2012 Sb., Zákon o mezinárodním právu soukromém ve znění pozdějších předpisů; 
Předpis č. 111/2009 Sb., Sbírka mezinárodních smluv, ročník 2009, částka 44 ze dne 1.12.2009 (Lisabonská 

smlouva); 
Doporučená literatura: 
JUMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008. 
PRŮCHA, P., Správní řád s poznámkami a judikaturou, 3. vydání, Praha 2017  
HRABÁK Jan a Tomáš Nahodil. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, Wolter 

Kluwer 2012 
KUČERA Zdeněk, Mezinárodní právo soukromé 6. opravené a doplněné vydání, Jan Šabata, Brno; 
MICHAL Spirit a kolektiv. Základy práva pro neprávníky. 2. rozš. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 
SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz: Mezinárodní právo veřejné (přeložila Monika Pauknerová a kol.), Praha, ASPI, 

2001; 
VARVAŘOVSKÝ, P.. Základy práva. O právu, státě a moci. 2. aktual. vyd. Praha : ASPI, 2009. 

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 
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