Základy práva I
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Ukončení: klasifikovaný zápočet
Metody hodnocení: písemný test
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v českém právním systému a jeho
jednotlivých odvětvích, přičemž témata jsou vybírána především s ohledem na možnosti
jejich uplatnění při výkonu sociální práce a v občanském životě.
Témata:
1. Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky
Pojem právního státu, principy materiálního právního státu a jejich zakotvení v ústavním
pořádku ČR.
2. Moc zákonodárná, výkonná a soudní a jejich orgány. Legislativní proces
Dělba moci v podmínkách parlamentní republiky. Nejvyšší orgány a jejich pravomoci,
způsoby ustavení. Legislativní proces. Zákonodárná iniciativa, úloha vlády a legislativní
pravidla vlády. Projednávání v obou komorách Parlamentu, publikace.
3. Základní pojmy teorie práva, struktura právního řádu ČR
Právní norma – její struktura a druhy. Časová působnost – platnost a účinnost.
Právní vztahy – právní skutečnosti, subjekty, objekty a obsah právního vztahu.
Struktura právního řádu ČR.
4. Uspořádání státní správy a samosprávy v podmínkách ČR
Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy. Organizace územní správy.
Samospráva – základní principy, obce a vyšší územní samosprávné celky, jiné typy
samosprávy. Přenesená a samostatná působnost.
5. Správní proces
Obecné a zvláštní správní řízení. Základní zásady správního řízení. Správní orgány a účastníci
řízení. Zahájení řízení – na žádost a z moci úřední. Správní rozhodnutí. Odvolání/rozklad a
jeho účinky.
Správní soudnictví a jeho organizace. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, kasační
stížnost.
6. Problematika cizinců a azylantů
Pojem azylu. Úmluva o právním postavení uprchlíků. Průběh řízení o udělení mezinárodní
ochrany. Doplňková ochrana.
Zákon o pobytu cizinců, jednotlivé druhy pobytů a podmínky pro jejich získání. Správní
vyhoštění.
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství.
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