Praktická aplikace práva pro sociální pracovníky
Rozsah: 1/1
2 kredity
Ukončení: zápočet
Metody hodnocení: seminární práce
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je prohloubení znalostí získaných v předmětu Základy práva I, II a jejich
praktická aplikace při sepisování jednoduchých podání zejména v rámci občanského soudního
a správního řízení
Témata:
Občanské soudní řízení
a) řízení nalézací
- předběžné opatření zejména ve věcech týkajících se nezletilých a domácího násilí –
náležitosti návrhu, rozhodnutí soudu o návrhu
- praktický sepis návrhu na předběžné opatření
- žaloba a její náležitosti – sepis žaloby
- rozhodnutí soudu (rozsudek/usnesení) a jeho části
- odvolání proti rozhodnutí soudu – zákonné důvody pro jeho podání, náležitosti – sepis
odvolání
b) řízení exekuční
- vybrané aspekty exekučního řízení – způsoby provedení exekuce, postup exekutora, příklady
některých podání (vylučovací žaloba, návrh na zastavení exekuce)
c) řízení insolvenční
- osobní oddlužení dle insolvenčního zákona – základní principy, postup při podání návrhu
d) řízení rozhodčí
- základní aspekty řízení, skrytá nebezpeční tzv. rozhodčích doložek
Správní řízení
- vybrané aspekty správního řízení – práva a povinnosti účastníků, doručování, rozhodnutí
správního orgánu, odvolání proti rozhodnutí a jeho náležitosti – sepis odvolání
- přezkum rozhodnutí – zákonné důvody pro provedení přezkumného řízení, podnět na
provedení přezkumného řízení
- soudní přezkum v rámci správního soudnictví – žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
Možnosti ochrany mimo rámec správního řádu
a) Veřejný ochránce práv
- působnost ochránce a činnosti ochránce, možná opatření k nápravě
- náležitosti podnětu fyzické osoby ochránci – praktický sepis podání
b) Evropský soud pro lidská práva
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
- podmínky pro podání stížnosti (porušení práv garantovaných úmluvou), rozhodnutí soudu
Rodinné právo
- sporný a nesporný (smluvený) rozvod, náležitosti návrhu a průběh řízení
- určování a popírání otcovství, náležitosti návrhu a lhůty pro jeho podání
- určování vyživovací povinnosti

Pracovní právo a základy podnikání
- skončení pracovního poměru
- kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti, sepis podnětu k inspektorátu práce
- základní principy živnostenského podnikání, postup při zahájení podnikání, možnost získání
podpory dle zákona o zaměstnanosti
- kvazi-pracovněprávní vztahy – tzv. švarcsystém, jeho podstata, srovnání s pracovněprávními
vztahy
- základní přehled zdanění a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
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