
Základy práva II 

 

Rozsah:  2/0  

4 kredity 

Ukončení: zkouška 

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. Individuální pracovní právo 

Základní pojmy. Vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy. Práva a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele. Odměňování – mzda a plat. Skončení pracovního poměru. 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Možnosti obrany zaměstnance v případě 

porušování jeho práv. 

Agenturní zaměstnávání. 

2. Kolektivní pracovní právo a problematika zaměstnanosti 

Základní pojmy kolektivního pracovního práva – odbory, kolektivní smlouvy, stávka. 

Problematika zaměstnanosti. Úřady práce a evidence uchazečů o zaměstnání. Práva a 

povinnosti uchazečů, zvýšená péče o některé skupiny uchazečů, zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Zaměstnávání cizinců. Kontrolní činnost úřadů práce a inspekce 

práce.  

3. Trestní právo hmotné 

Nový trestní zákoník. Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, trestní odpovědnost, 

znaky trestného činu, druhy trestů a zásady pro jejich ukládání, podmíněné odsouzení. 

Skutkové podstaty některých trestných činů s ohledem na sociální práci – trestné činy proti 

rodině a mládeži a další. 

4. Trestní řízení  

Trestní řízení, jeho zásady, nejdůležitější pojmy a průběh. Soudnictví ve věcech mládeže.  

Zákon o přestupcích – pojem přestupku, vybrané skutkové podstaty, přestupkové řízení. 

5. Základy práva Evropské unie 

Stručný přehled vývoje evropské integrace. Organizační struktura EU.  

Právní systém – prameny a normotvorba. Vztah práva EU k českému právnímu řádu.  

Jednotný vnitřní trh. 

Lisabonská smlouva a další možnosti vývoje Evropské unie. 
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