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Vylušti:

4 právní norma
1 peněžní ústav
3 příslušnost k danému státu - státní..
4 základní zákon státu
5 důsledné dodržování zákonů
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Kdo je to ........................... (pojem z tajenky)?

křížoka
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Občanské právo
hlavní zásada: všichni občané ČR jsou si rovni
- nejdůležitější předpis = OBČANSKÝ ZÁKONÍK

- zabývá se dědickým právem, duševním vlastnictvím,
spoluvlastnictvím, smlouvami odpovědností za škodu, ...
- řeší 2 důležité oblasti života každého z nás

2) ochrana osobnosti

1) majetkové vztahy

občanské právo

nehmotný majetek - produkty myšlení - i tuto oblast
upravuje občanské právo
Produkty myšlení

- vynálezy, vědecké práce, umělecká díla
know - how - soubor výrobně technických poznatků,
výrobních a obchodních znalostí, postupů, receptů, které
jsou obvykle výsledkem dlouhodobých zkušeností;bývají
předmětem obchodu na bázi licence

licenční smlouva - povolení k využití vynálezu k určité
činnosti, výrobě
Uveď příklady významných českých vynálezců a jejich
vynálezců!
Produkty myšlení
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Nápověda:
František
Křižík

Nobelova
cena za
Jaroslav
polarografii
Heyrovský

Prokop Diviš

bleskosvod

oblouková lampa
kontaktní čočky, silon
Otto Wichterle

Josef Bošek
Josef Ressel

koněspřežná železnice

lodní šroub

Vynálezy

Občanské právo zajišťuje také ochranu osobnosti, jejího
života a zdraví, cti, jména a projevů.

Využití videozáznamu každého z nás ve zpravodajství jen
tehdy, pokud to není v rozporu s našimi zájmy.
Jinak musíme být vždy požádáni o souhlas.
Pokud se tak nestane a cítíme se být poškozeni na cti nebo
vážnosti, máme právo např. na peněžitou náhradu

Ochrana osobnosti
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Otázky na opakování:

1. Co řeší občanské právo?
2. Z čeho vychází?
3. Co je to know how?
4. Co je to licenční smlouva?

Otázky

Řešení:

1. Majetkové vztahy, ochranu osobnosti
2. Občanský zákoník
3. know - how - soubor výrobně technických poznatků,
výrobních a obchodních znalostí, postupů, receptů,
které jsou obvykle výsledkem dlouhodobých
zkušeností;bývají předmětem obchodu na bázi licence
4. licenční smlouva - povolení k využití vynálezu k určité
činnosti, výrobě

Řešení
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