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Občanské právo

Občanem ČR se dítě stává narozením, je-li alespoň 1 z rodičů
stát. občanem ČR. Cizinci může být na jeho žádost uděleno
občanství, pokud splní zákonem stanovené podmínky.
S dosažením věku 18 let získává občan právnín způsobilost
k právním úkonům.
Právní úkon je projev vůle, který směřuje ke vzniku, změně
nebo zániku práv a povinností ( např. projev vůle uzavřít
smlouvu).
Projevuje se buď výslovně - ústně nebo písemně, nebo jiným
způsobem (člověk chováním dává najevo, co si přeje).

Nejčastějším právním úkonem je uzavírání smlouvy
Nejdůležitější právní předpis v odvětví občanského práva je
OBČANSKÝ ZÁKONÍK.

občanský zákoník
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Vlatnictví majetku
- vlastníci mohou své věci užívat a nakládat s nimi.
Předměty vlastnického práva jsou hmotné věci
Dějíme na
movité (nábytek)
nemovité
(od latinského movere = pohybovat)

nemovitosti- pozemky (zahrady, pole) a stavby
Prodej movitých věcí - stačí ústní smlouva
Prodej nemovitých věcí( např. domu) - pouze písemná smlouva
předložená katastrálnímu úřadu. Pouze vkladem do katastru
nový vlastník nabývá vlastnické právo k získané nemovitosti
Vlastník nesmí při užívání majetku zasahovat do práv jiných!

vlastnictví

A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,Z

12 1 21 1 20 21 19
KATASTR
..................................:
1. zakreslení a soupis pozemkového majetku,
původně pro vyměření pozemkové daně,
2. rozloha pozemků, náležející obci, území obce,
3. úplný úřední soupis

.....................nemovitostí ČR je seznam všech p. z. mk. a st. v. b.

katastr
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Roztřiďte do tabulky:

movitý

Majetek hmotný
nemovitý

Majetek nehmotný

perský ručně
vědecký článek
vázaný koberec
saxofon
chata u lesa
projektová dokumentace
vysavač prachu
reklamní slogan
garáž
broušené sklo automobil
rodinný dům
zahrada
staré mince
staré knihy o umění
logo firmy
patentový vynález
lidový hanácký kroj diplomová práce
scenář filmu
stavební parcela

roztřiď

movitý

Majetek hmotný
nemovitý

perský ručně
vázaný koberec
broušené sklo

staré knihy o umění

staré mince

chata u lesa
garáž

stavební parcela
zahrada

rodinný dům

saxofon
automobil
vysavač prachu

Řešení

Majetek nehmotný
vědecký článek
projektová dokumentace

reklamní slogan
scenář filmu
patentový vynález

diplomová práce
logo firmy

lidový hanácký kroj

řešení
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Vlastnictví se nabývá nejčastěji smlouvou (např. kupní,
darovací,..) nebo rozhodnutím státního orgánu ( např. soudní
vypořádání majetku manželů po rozvodu,..).
Majetek zemřelé osoby přechází na dědice děděním.
Vlastnické právo nelze nabýt nálezem ztracené věci. Nálezce
je povinen věc vydat jejímu vlastníku, popř. stát. orgánu.
Vlastnické právo lze pozbýt převodem vlastnictví na jinou
osobu (prodej, darování), rozhodnutím soudu.
Ztrátou věci nebo jejím odcizením vlastník nepozbývá svého
vlastn. práva k ní.
Stát může proti vůli vlastníka jeho věc vyvlastnit nebo vlastn.
právo omezit ve veřejném zájmu za peněžitou náhradu.
vlastnictví

Nález ztracené věci

A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,Z

"Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi.
Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji
příslušnému stát. orgánu. Nepřihlásí-li se vlastník do 1 roku
od jejího odevzdání, připadá věc státu.
Nálezce má právo na náhradu nákladů nutných výdajů a na
nálezné, které tvoří 10 procent ceny nálezu."
(Občanský zákoník)

Předměty, o něž se nikdo nepřihlásí, bývají prodány
v 4d19
r a1 ž25b 2ě.5 Pravidelně se konají na hlavním nádraží
Českých drah. Je neuvěřitelné, co lidé v dopravních
prostředcích zapomenou.

nález
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Vylušti:
1. předměty, o které se nikdo nepřihlásí, se
prodají v tzv.
2. potomci
1. k svátku dostaneme
6. pozemky, zahrady, pole
4. děti dětí
3. rozloha pozemků náležející obci
1. co si přináší nevěsta do manželství
4. finance

D
Ě
D
I
C
T
V
Í

dražba, děti, dar, nemovitost, vnuci, katastr, věno, peníze

V 1615:27

Dědictví (pozůstalost) je předmětem dědění, tj. přechází do
vlastnictví dědice, popř. více dědiců.
Nikdo není povinen dědit, každý z dědiců může dědictví
odmítnout. Se zděděným majetkem dědic přejímá i dluhy,
za které odpovídá do výše ceny nabytého dědictví.

Způsoby dědění:

ze závěti

ze zákona

dědici ze zákona

poslední vůle, testament

Jestliže nedědí žádný dědic ze závěti ani ze zákona,
připadá dědictví státu.

dědictví
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Spoluvlastnictví
Spoluvlastníci hospodaří s nedělitelnou společnou věcí tak,
že podle velikosti svých podílů se podílejí na právech a
povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví.
Např. každý vlastník zděděného domu (3 sourozenci)
má právo na třetinu nájemného, které
jim platí nájemníci.
Každý je však také povinen uhrazovat
třetinu nákladů na údržbu domu,
daně, poplatky apod.

spoluvlastnictví

Občanskoprávní smlouvy
Nejdůležitější je kupní smlouva, protože se uzavírá
nejčastěji.
Kupní smlouva je uzavřena, když se kupující dohodne
s prodávajícím o předmětu koupě a o kupní ceně. Vlastnictví
koupené věci nepřechází na kupujícího zaplacením kupní ceny,
ale teprve převzetím koupené věci.
Prodávající má odpovědnost za vady prodané věci i za takové,
které se projeví později v záruční době.
Reklamace- uplatnění odpovědnosti za vady.
Druhou nejčastji uzavíranou smlouvou je
smlouva o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že za dohodnutou
cenu provede pro objednatele určitou práci (opravářské
práce, úprava věcí).
občanskoprávní smlouvy
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