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Účinné znění zákonů (viz pomůcky)

Libovolná učebnice práva pro neprávníky

Pozor rok vydání nejpozději 2014!

např.

Šíma, A., Suk, M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. C. H. Beck

Tomancová J. a kol.: Základy práva (nejen) pro školy. Albert

M. Janků a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. C. H. Beck

Literatura
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Účinné znění zákonů:

https://www.zakonyprolidi.cz/

Veřejný rejstřík (portál ministerstva spravedlnosti):

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

Ekonomické subjekty (portál ministerstva financí – ARES):

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Katastr nemovitostí:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

https://mapy.cz/

Právo Evropské Unie:

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Pomůcky
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Soudy:

http://nalus.usoud.cz

http://www.nsoud.cz

http://www.nssoud.cz

Aktuální informace:

http://www.epravo.cz

http://www.ipravnik.cz

http://www.slv.cz

http://www.profipravo.cz

http://www.juristic.cz

http://jinepravo.blogspot.com

Další informační zdroje
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Nový občanský zákoník „NOZ“ 

• více než 10 let příprav

• základem je návrh OZ z roku 1937 a četné zahraniční inspirace 

(Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francie, Quebec)

• mimořádný rozsah - 3 081 paragrafů (složitá orientace)

• smyslem a účelem je upravit veškeré soukromoprávní  vztahy v 

jednom kodexu (výjimky - zákoník práce)

S NOZ se komplexně upravují pravidla pro celý náš život od kolébky 

po hrob. 

pro fyzické osoby

pro právnické osoby

Účinnost: 1. 1. 2014

symbolické číslo 89/2012 Sb. NOZ odkazuje na rok 1989
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Struktura nového OZ

Zákon se člení do 5 částí. 

Osobním právům se věnují především I. a II. část zákoníku, 

majetkovým právům III. a IV. část. 

V. část má legislativně technickou povahu.

Názvy jednotlivých částí OZ:

I. Obecná část

II. Rodinné právo

III. Absolutní majetková práva

IV. Relativní majetková práva

V. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
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OSOBY
§ 15

(1) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva 

a povinnosti.

(2) Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním 

jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).

§ 16 Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani 

zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

§ 17

(1) Práva může mít a vykonávat jen osoba. 

Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti 

vymáhat.
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OSOBY

§ 18 Osoba je fyzická, nebo právnická.

§ 19

(1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem 

poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. 

Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a 

způsob jejich ochrany.

(2) Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze 

se jich vzdát; stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. Nepřihlíží se 

ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým 

mravům nebo veřejnému pořádku.
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OSOBY
§ 20

(1) Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, 

že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. 

Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít 

práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.

(2) Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle 

nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto zákona se použijí jen 

tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.

§ 21

Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. 

Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná.
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Fyzické osoby

§ 23 Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

§ 24 Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a 

ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by 

jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v 

tomto stavu učiněná.

§ 25 Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to 

vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. 

Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.
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Fyzické osoby - Zletilost

§ 30

(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá 

dovršením osmnáctého roku věku.

(2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním 

svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. 

Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani 

zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.
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Fyzické osoby - Zletilost

Nezletilí

§ 31 Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné 

svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy 

přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho 

věku.

§ 32

(1) Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné 

svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života 

souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého 

účelu, je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně 

jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může 

být následně omezen i vzat zpět.
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Fyzické osoby - Zletilost

§ 33

(1) Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné 

svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního 

závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se 

nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností 

spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

(2) Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li 

stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním 

předpisem.

(3) Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením 

soudu.
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Fyzické osoby - Zletilost

§ 34 Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo 

nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je 

zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, 

kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek 

stanovených jiným právním předpisem.

§ 35

(1) Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní 

docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle 

jiného právního předpisu.

(2)  Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct 

let, může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o 

výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem obdobný závazek, pokud to je nutné v zájmu 

vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého, způsobem 

stanoveným jiným právním předpisem.
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Fyzické osoby - Přiznání svéprávnosti

§ 37

(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud 

přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý 

dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost 

sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem 

souhlasí zákonný zástupce nezletilého. 

V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných 

důvodů v zájmu nezletilého.

(2)  Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému 

svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud 

nezletilý s návrhem souhlasí.
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Děkuji za pozornost.
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