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ČLOVĚK A PRÁVO 

 

VLASTNICTVÍ, 

PRÁVO V OBLASTI 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, 

SMLOUVY, 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 



KLÍČOVÉ POJMY 
 

vlastnictví, věci nehmotné a hmotné, 

spoluvlastnictví, katastr nemovitostí, 

duševní vlastnictví, smlouvy, škoda, 

náhrada škody. 
 

INDE DATAE LEGES, NE FIRMIOR OMNIA 

POSSET. 
(PROTO JSOU ZÁKONY DÁNY, ABY SILNĚJŠÍ NEMOHL 

VŠECHNO.) 



VLASTNICTVÍ 

ZÁKLADNÍM PRAMENEM vlastnického práva 

je zákon. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

VŠICHNI MUSÍ RESPEKTOVAT KONKRÉTNÍ 
VLASTNICKÉ PRÁVO! 

 

PODSTATOU VLASTNICKÉHO PRÁVA JE: 
věc držet, 
věc užívat a požívat její plody a užitky, 
s věcí disponovat. 



VĚCI 

(předměty vlastnického práva) 

 VĚCI (ve smyslu právním) jsou: 
ovladatelné předměty a 
přírodní síly, které 
mají majetkovou hodnotu a  
mohou sloužit lidským potřebám. 
ROZLIŠENÍ VĚCÍ: 
nehmotné věci (produkty myšlení); 

hmotné věci:- movité (přemístitelné); 

         - nemovité (pozemky a stavby pevně spojené se zemí). 



SPOLUVLASTNICTVÍ 

VĚC může být ve spoluvlastnictví dvou 

nebo více osob. 

 

FORMY SPOLUVLASTNICTVÍ: 

 

PODÍLOVÉ = podíl je vyjádřen zlomkem  
     nebo procentem; 
SPOLEČNÉ JMĚNÍ = jen mezi manžely za 
      trvání manželství. 



KATASTR NEMOVITOSTÍ 

KATASTR NEMOVITOSTÍ je veřejný soubor údajů 
o nemovitostech v České republice. 

ZAHRNUJE: 
soupis nemovitostí; 

popis nemovitostí; 

geometrické a polohové určení nemovitostí. 

 
SOUČÁSTÍ je evidence: 
-vlastnických práv, 

-jiných věcných práv (např.: zástav, věcných břemen). 

 



PRÁVO V OBLASTI 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

 

Jde o právní vztah k nehmotným produktům 
duševní práce, které mají majetkovou hodnotu. 
 

HLAVNÍM PRAMENEM je zákon o právu 

autorském. 
 

PRÁVO na ochranu výsledků tvůrčí činnosti 
literární, vědecké a umělecké. 

 



SMLOUVY 

SMLOUVA je souhlasný projev vůle účastníků 
obou stran právního vztahu (dvoustranný 

právní úkon). 
DOHODA musí být: 
   - o předmětu smlouvy, 
   - o jeho ceně. 
DRUHY SMLUV: 
občanskoprávní (kupní, o dílo, nájemní) 
obchodněprávní (licenční, bankovní) 
pracovněprávní (pracovní smlouva) 



ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

V právním pojetí se škodou rozumí znehodnocení 
(újma), která lze vyjádřit v penězích. 

 

DRUHY ŠKODY:- majetkové, 

   - nemajetkové (na zdraví, občanské cti). 

KAŽDÝ odpovídá za škodu, kterou způsobil!! 

 

ODOPOVĚDNOST má i vlastník zvířete! 

 

NÁHRADA ŠKODY: 

uvedením v předešlý stav, 

úhrada v penězích. 



KONTROLNÍ OTÁZKY: 
 

1. Co je podstatou vlastnického práva? 
 

2. Jaký je rozdíl mezi vlastnictvím a 
spoluvlastnictvím? 
 

3. Jakou odpovědnost má vlastník zvířete, které 
způsobilo škodu? 



ZDROJE 
 

Jaroslava Tomanová a kol.: 
ZÁKLADY PRÁVA (nejen) pro školy 
Nakladatelství František Šalé – ALBERT, Boskovice 2007 
 
Radovan Ryska, Monika Puškinová: 
PRÁVO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (podle nového občanského zákoníku) 
Nakladatelství EDUKO, s.r.o., PRAHA 2012 
 
ZÁKON č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ZÁKON č. 121/2000 Sb., autorský zákon 



VLASTNICKÉ PRÁVO JE 

PRÁVEM ABSOLUTNÍM, TEDY 

JE CHRÁNĚNO PROTI VŠEM 

DALŠÍM SUBJEKTŮM! 

 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST! 


