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Mgr. Eva Lepší
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Druhy práva

Obchodní právo
- vzniklo vyčleněním z občanského práva, je součástí
soukromého práva.

- obsahem obchodního práva = postavení podnikatelů,
vztahy související s podnikáním

podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatně
podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
za účelem dosažení zisku.
Podnikateli v ČR mohou být osoby fyzické i právnické; mohou
jimi být jednotlivci, ale také obchodní společnosti.

Obchodní právo

1

Obchodní společnosti
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

Komanditní společnost (k.s.)
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Akciová společnost (a.s.)
Družstva

obchodní spol. a družstva

Nejčastěji se setkáváme s posledními dvěma typy
obchodních společností a s družstvy.
S.r.o. a a.s. mohou být založeny i jediným zakladatelem. Mají
pevně daná pravidla i strukturu orgánů.
S.r.o. však ručí za své závazky jen do výše svého základního
jmění, které musí být nejméně 100 000 Kč (každý jeden
společník nejméně 20 000,- Kč).
A.s. ručí podobně, ale její základní jmění musí činit nejméně
1 milion Kč a je rozvženo na určitý počet cenných papírů. Ty
se mohou stát i naším vlastnictvím. Hodnota cenných papírů
se - od té původní - může zvyšovat i snižovat podle toho, jak
je akciová společnost úspěšná.

s.r.o. a a.s.
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Vylušti:
4 odvětví práva upravující majetkové vztahy
3 právní předpis
1 hodnota zboží v penězích
2 cíl podnikání
4 věc ve vlastnictví
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občanské, zákon, cena, zisk, majetek

Název cenných papírů ............................................................

Akcie

Vylušti název podílu na zisku, který je vyplácen jeho majiteli

3 Ten, kdo podniká.
2 Peněžní prostředky (cizím slovem).
1 Zkratka veřejné obchodní společnosti.
2 Výše základního jmění akciové spol.
1 Kolik tisíc Kč nejméně musí do spol. s ruč.
omezením vložit jeden společník?
2 Mince a bankovky obecně.
1 Zákonné pravidlo.
1 Přímí dědici, potomci.
1 Zkratka akciové společnosti.
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podnikatel, finance, vos, milion, dvacet, peníze, norma, děti, as

Dividenda
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Družstvo
je právnickou osobou s přesnými pravidly
a danými orgány,
jeho cílem nemusí být jen podnikání;
může vyvíjet jinou činnost - družstva bytová, zeměděská,
stavební...
Každý člen vloží určitou částku, a to takovou, aby
základní jmění činilo nejméně 50 000 Kč.
Svým jměním družstvo odpovídá za své závazky,
jednotliví členové nikoliv.

XII 714:47

Činnost kterých organizací, i když je velmi potřebná,
nemůže nést zisk?

nemocnice
kulturní zařízení

sociální zařízení

Neziskové organizace
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Opakování

1. Co je obsahem obchodního práva?
2. Co je to podnikání?
3. Jaké znáte typy obchodních spol?
4. Co jsou to akcie?
5. Co jsou to dividendy?
6. Uveď příklad družstev.

Opakování

Řešení

1. Postavení podnikatelů, vztahy související s podnikáním
2. Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatně
podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
za účelem dosažení zisku.
3. Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
Komanditní společnost (k.s.)
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Akciová společnost (a.s.)
4. Akcie =cenné papíry majetkového charakteru
5. Dividendy = název podílů na zisku, které jsou vypláceny jeho
majiteli
6. Družstva bytová, zeměděská, stavební...

Řešení
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Rodinné právo
- upravuje vztahy mezi blízkými lidmi:
manželé, rodiče, děti, blízcí příbuzní.
- součástí soukromého práva
- cílem ochrana všech členů rodiny (zejména práva dětí)

Který mezinárodní dokument upravuje práva dětí?
Úmluva o právech dítěte

Výchova dětí je především úkolem rodičů, stát si ovšem
vyhrazuje právo zasahovat tam, kde to zájmy dětí vyžadují.
Stejná práva mají i děti narozené mimo manželství.

Rodinné právo

Rozlišujeme 2 rovnocenné formy uzavření manželství, vždy
jde o slavnostní veřejný obřad za přítomnosti dvou svědků.
civilní

církevní

Uzavření manželství vylučují okolnosti:
1. Je- li jeden ze snoubenců ženatý, vdaná.
2. Je- lijeden ze snoubenců mladší 18 let - je nezletilý.
(Soud může vyjímečně povolit uzavření manželství po
16. roce věku).
3. postižení vážnou duševní nemocí. (Nezpůsobilí k právním
úkonům, nebo mající omezenou způsobilostk uzavření
manželství).
4. Jsou -li snoubenci sourozenci, potomky a předky.

Manželství
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Rodiče mají práva i povinnosti - odpovědnost za výchovu
a výživu dětí, zastupování dětí při právních úkonech

Děti mají též práva a povinnosti - např. vyživovací
povinnost vůči rodičům (v dospělosti),
v současnosti např. podílet se na běžném
chodu domácosti

Práva a povinnosti dětí a rodičů

Citace:
HRACHOVCOVÁ a kol. Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1999, ISBN 8071820628.

Zdroje:
NENA. Gify Nena [online]. [cit. 24.8.2010]. Dostupný na WWW: <http://www.gify.nou.cz/>.
SMART Noteboak Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008
Archiv autora

Zdroje

7

