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Cílem předmětu Základy práva je získat znalost základních pojmů a principů teorie
práva a orientaci v základních právních odvětvích. Student by se měl orientovat v
ústavním systému České republiky v evropském a mezinárodním kontextu a získat
znalost základních pojmů občanského, obchodního, správního a trestního práva.
Charakteristika obsahu předmětu:
1.Základní vývojové etapy českého a československého práva
Základní dělení práva (právo přirozené, právo pozitivní, objektivní právo,
subjektivní právo, právo soukromé a veřejné, vnitrostátní, mezinárodní,
evropské)
1.Právo common law a právo kontinentální
Prameny práva v České republice ve formálním a materiálním smyslu
1.Právní normy, jejich struktura, platnost právních norem, interpretace právních
norem
Právní vztahy, subjekty právních vztahů, obsah a objekt právních vztahů
1.Aplikace právních norem, individuální právní akty, právní moc a vykonatelnost
Právní odpovědnost a její druhy
1.Ústava České republiky, její struktura
Moc zákonodárná v Ústavě České republiky, ústavní principy volebního práva,
legislativní proces
1.Moc výkonná podle Ústavy České republiky, prezident republiky, jeho volba a
pravomoci, vláda, její jmenování a funkce
Moc soudní z hlediska Ústavy České republiky, soustava soudů, Ústavní soud
České republiky
1.Územní samospráva podle Ústavy České republiky, obce, kraje, jejich orgány
Listina základních práv a svobod
1.Občanské právo, předmět úpravy, právní subjektivita, právní úkony
Struktura a základní pojmy Občanského zákoníku
1.Vlastnictví a spoluvlastnictví, společné jmění manželů
Závazkové vztahy, zajištění závazků, smluvní typy v Občanském zákoníku
1.Občanský soudní řád, zásady občanského soudního řízení
Obchodní právo, Obchodní zákoník, vymezení základních pojmů, vztah
k Občanskému zákoníku.
1.Obchodní společnosti a družstva
Obchodní závazkové vztahy a smluvní typy podle Obchodního zákoníku
1.Trestní právo hmotné, vymezení pojmu trestný čin, znaky skutkové podstaty, trestní
odpovědnost
Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti
1.Druhy trestů a ochranná opatření
Trestní právo procesní, zásady trestního řízení, orgány činné v trestním řízení
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Zkouška:
Požadavky ke zkoušce z předmětu Základy práva jsou stručně charakterizovány
obsahem předmětu, zkouška se skládá ústní formou na základě otázek ze
stanovených okruhů. K ústní zkoušce budou vypsány minimálně tři termíny a jeden
termín v následujícím zkouškovém období.
Ke studiu i k přípravě na zkoušku je studentům k dispozici e-learningový kurz (v
Moodle UK) Základy práva. Klíč ke kurzu obdrží student u vyučujícího předmětu
nebo na sekretariátu katedry.

