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Cvičebnice ZADÁNÍ

Úvodní slovo
Cvičebnice Občanský a společenskovědní základ − Právo navazuje na nosnou učebnici. Jejím po-
sláním je formou cvičení, úkolů a úvah zopakovat témata, se kterými jste se při studiu práva sezná-
mili. Smyslem bylo sestavit jednotlivé úkoly cvičebnice tak, aby nejen pokrývaly opakování znalos-
tí, ale také nutily zamyslet se nad ukázkou či popisovanou situací. V řadě případů lze zadání úkolů 
využít v návaznou diskusi. 

Přejeme hodně zdaru při upevňování nabytých znalostí z oblasti práva.

Autoři

Seznam témat cvičebnice
1. Právo a jeho historický vývoj

 •  Právo – vznik a jeho prameny  •  Právní systémy / Defi nice práva  • 
•  Stručný přehled historického vývoje práva  

2. Právní normy

 •  Právní normy; jejich struktura, druhy a klasifi kace   •   Druhy právních norem  •   
•  Právní vztahy, skutečnosti a úkony   

3. Ústavní právo

 •   Ústavní právo / Ústava ČR   •   Moc zákonodárná, výkonná a soudní

4. Občanské právo

 •   Občanské právo / Subjekty občanského práva  •  Občanskoprávní vztahy  •  Smlouvy  •
•   Odpovědnost za škodu  •  Dědické právo  •  Funkce notářství

5. Rodinné právo

 •  Rodina / Manželství / Formy sňatku  •  Vztahy mezi rodiči a dětmi / Náhradní rodinná péče

6. Pracovní právo

 •   Pracovní právo – základní pojmy / Vznik pracovního poměru   •   Převedení na jinou práci / 
      Přesčasová práce, Zaměstnávání mladistvých, žen a zdravotně postižených lidí  •
•   Mzda / Dovolená / Ukončení pracovního poměru

7. Obchodní právo

 •   Obchodní právo / Předmět podnikání / Obchodní rejstřík   •   Typy společností (organizací)

8. Živnostenské právo

 •   Živnostenské právo / Podmínky pro podnikání fyzických osob/ Druhy živností / 
      Živnostenský úřad a živnostenský rejstřík

9. Trestní právo

 •  Trestní právo / Dělení trestního práva/ Trestní sankce

10. Lidská práva a svobody

 •  Lidská práva a svobody / Ochrana lidských práv

Opakovací část
Sestavili: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.; Ing. Jana Bellová; Mgr. Jakub Haluza  (str. 7–88)
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Jak pracovat se cvičebnicí

Jak pracovat se cvičebnicí
Cvičebnice − část ZADÁNÍ je koncipována tak, aby bylo možné vypracovat úkol přímo do ní. Úvo-
dem je učivo kapitoly výstižně a stručně shrnuto. Některá cvičení jsou uvedena přímo stručným 
a výstižným dotazem, další jsou doplněna vstupním ukázkovým textem, schématem či obrázkem. 
Doprovodné materiály je vhodné nejprve pozorně pročíst a následně zodpovědět položené otázky. 
Doporučujeme odpovídat přímo do cvičebnice, nejen že si pomocí zápisu upevníte své znalosti, ale 
doplněná cvičebnice může být také vhodnou pomůckou při opakování látky před závěrečnou klasi-
fi kací či k maturitní zkoušce.

Typy cvičení
Ve cvičebnici naleznete několik typů cvičení. Pro přehlednost je zadání každého uvedeno příslušným 
piktogramem; naleznete jej vždy v pravém horním rohu zadání úkolu.








Uzavřené otázky s výběrem z předepsaných variant odpovědí

Typ úkolu, kdy zaškrtnutím budete vybírat vhodnou variantu (či více variant) z několika 
možných odpovědí, které zadání taktéž obsahuje.

Otevřené otázky

Typ úkolu, kdy budete na dotaz(y) odpovídat vlastními slovy.

Zadání vhodné pro diskusi

Řada témat (a k nim přiřazených úkolů) je rovněž vhodná ke společné diskusi. Ta může pro-
bíhat jak mezi spolužáky navzájem, tak i pod vedením vyučujícího.

Vyhledání informací

U některých otázek je vhodné dohledat informace. Využít můžete vám dostupné zdroje (en-
cyklopedie, knihy, internet).



OPAKOVACÍ ČÁST

Opakovací část
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Cvičebnice ZADÁNÍ

PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ VÝVOJ
Příklady a cvičení zahrnují opakování učiva kapitol:

•   charakteristiky právních systémů 

•   pojem právo  

•   charakteristika základních dějinných období z hlediska práva

•   právo v českých zemích

•   vývoj právního systému po vzniku Československé republiky

Opakovací část

Právo – vznik a jeho prameny
I.  Stručné úvodní shrnutí učiva
V první lekci naší učebnice práva jsme popsali historický vývoj práva, jeho prameny i vznik zákonů, defi novali jsme 
stávající právní systémy a přinesli jsme velmi stručný přehled historického vývoje práva.

Nejstarším druhem práva, které se ale stále ještě uplatňuje v mnoha zemích světa, případně je alespoň občas využí-
váme i my při běžných rozhodováních a organizaci našeho života, je oblast zvykového práva.  

Toto nejstarší pojetí práva, přenášené pouze ústní tradicí z generace na generaci, ještě teď silně ovlivňuje některé do-
morodé kmeny, ale i některé skupiny lidí moderní společnosti.

Jak jsme již v učebnici uvedli,  zvyk je třeba odlišovat od pojmu konvence nebo obyčej.  Ani zvyk ani konvence ne-
jsou jevy, které by byly považovány za společensky vynutitelné. Často slyšíme věty typu „nekonvenční umění“, „ne-
konvenční chování“ nebo „nekonvenční člověk“ (posledním výrazem často označujeme člověka, který se vymyká 
běžným zvyklostem chování, oblékání, komunikace) atd. 

• Zvyk  – můžeme jej respektovat, realizovat, používat i změnit (v horším případě na tzv. zlozvyk). Za toto chování 
může, ale spíše nemusí, následovat postih, sankce, trest. Postupně se přeměnil na obyčej, přesněji řečeno na práv-
ní obyčej. 

• Právní obyčej – již obsahuje (jako svou základní charakteristickou složku) společensky donucující, zavazující 
aspekt chování a jednání, tedy vynutitelnost takového způsobu jednání, jehož nerespektování je sankcionováno.

Historicky nejstarším způsobem právní regulace lidské společnosti se stal právě  právní obyčej.

K tomu, aby se zvyk či obyčej stal právním obyčejem, bylo a je zapotřebí:

1. aby obyčejové chování vykazovalo znaky dlouhodobého generačního užívání;

2. aby existovala síla vynutitelnosti takového chování.  

Vzhledem k propojování světa i k růstu obchodních vztahů, společenských forem výměny informací atd. vznikla 
potřeba sepsat pravidla chování těchto právních obyčejů na území států – bylo zapotřebí dát je všem lidem na daném 
území na vědomí a rozšířit tak právní povědomí mezi obyvatelstvo i cizince, kteří daný státní útvar navštěvují. Tak 
si rozvoj společnosti vynutil vznik právních norem, tj. sepsaných pravidel lidského chování a společenské regulace.

• Právo, které je sepsáno a vydáno ve formě písemných záznamů, se označuje jako právo normativní. 

Právní norma vzniká a prochází určitým normotvorným procesem, normativními akty. Nejvýznamnějším druhem 
právních normativních aktů je pak právní norma označovaná jako  zákon. 

• Zákon – obecně závazný právní předpis stanovující chování jedince i celého společenství lidí. Stanovuje, jaké 
chování má (smí) být, zakazuje, co nemá (nesmí) být, deklaruje chování přípustné, oprávněné, nežádoucí a ne-
přípustné. Zákon je úzce spjat s mocí, která zajišťuje jejich zachovávání donucováním mocenskou autoritou a sta-
novením sankcí, trestů za jejich porušení a způsobem výkonu těchto sankcí.

• Zákony existovaly již před naším letopočtem.

______________________________________________________________________________________________________

Po tomto teoretickém opakování základních textů učebnice v následující části řešíme rozlišování těchto pojmů uvedených v úvo-

du. Předkládáme určité stručné příklady, které by měly být správně zařazeny do příslušné kategorie zvyk, právní obyčej, zákon. 

Řešení naleznete v samostatné publikaci.

právo normativní. 

právní obyčej.

 zvyk je třeba odlišovat od pojmu konvence nebo obyčej. 
Č

Zvyk 

Právní obyčej

zákon. 

p y

Motto:

„Spravedliví přemýšlejí o právu, svévolníci rozvažují o lsti.“

„Spravedliví přemýšlejí o právu, svévolníci rozvažují o lsti.“

z knihy Přísloví, král Šalomoun, kap.12, verš 5
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Právo a jeho historický vývoj

II.  Zadání úkolů / opakování učiva

1.1. Zařaďte uvedený text do kategorie zvyk, právní obyčej nebo zákon. 

TEXT, ÚRYVEK Z KNIHY (K. J. Erben, Živá voda, Pohádky)TEXT, ÚRYVEK Z KNIHY (K. J. Erben, Živá voda, Pohádky)BYL JEDNOU JEDEN KRÁL...BYL JEDNOU JEDEN KRÁL...

Byl jeden král a měl tři syny. Když tři synové dorostli, rozbolely toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve 

tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, že kdyby dostal živé vody a tou si oči omyl, 

že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a třetí zas. 

I povolal k sobě své tři syny a řekl jim: „Milí synové! Zdálo se mi po tři noci, že bych se uzdravil, kdybych se omyl 

živou vodou. Kdo mi z vás pro ni půjde!“ – „Já-já-já!“ volali všichni tři synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale 

řekl: „Milé děti! Všichni tři nemůžete jít! Jsem již starý a nemocný, kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni ode-

šli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právemprávem“.

Zařaďte tento úryvek do uvedených kategorií. Jedná se podle vašeho názoru o zvyk, o právní obyčej, nebo o zákon? 
Své rozhodnutí zkuste zdůvodnit.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

2.2. Zařaďte uvedený text do kategorie zvyk, právní obyčej nebo zákon. 

TEXT, ÚRYVEK Z KNIHY (M. Stingl, Černí bohové Ameriky)TEXT, ÚRYVEK Z KNIHY (M. Stingl, Černí bohové Ameriky)HIERARCHIE, USPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮHIERARCHIE, USPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ

V hierarchickém pořadí jsou na prvém místě zakladatelé kmene, jímž bůh dal první život a kteří jako nejvyšší duchovní bytosti jsou 

prostředníky mezi bohem a člověkem. Pak následují zemřelé osoby – předkové. Mezi žijícími osobami jsou nejpřednější náčelníci 

a starší kmene, kteří dostali nejlepší část životní síly. Člověk je v představě Afričana vrcholem stvoření. Člověk má 

zodpovědnost, aby jeho životní síla vzrůstala, svobodně si volí mezi silnějšími bohy a mezi dobrem a zlem. 

„Zlo, zejména zbabělost, je přísně trestáno, neboť narušuje kosmický řád. Aby se dobro, například po vraždě nebo 

násilnosti, obnovilo, musí být konány oběti a životní síla musí být očištěna krví. Proto je v Africe obětováno tolik 

kozlů a jiných zvířat a proléváno mnoho úliteb bohům (ulévání nápoje na zem, dříve než se začne pít).“

Zařaďte tento úryvek do uvedených kategorií. Jedná se podle vašeho názoru o zvyk, právní obyčej nebo zákon? Své 
rozhodnutí se pokuste zdůvodnit.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

A) zvyk B) právní obyčej C) zákon

A) zvyk B) právní obyčej C) zákon











D) nic z uvedeného

D) nic z uvedeného



13

Právo a jeho historický vývoj

10.10. Co se považuje za první systém práva v dějinách lidstva?

A) Právo zvykové




B) Právní obyčeje C) Zákoník krále Ur-Nammu

11.11. Co je to vendeta? Zatrhněte správnou odpověď a pojednejte o ní blíže.

A) Středověké právo uvěznění podezřelého před proběhnutím soudu

B) Právo odplaty

C) Právo samostatné obhajoby u soudu bez obhájce



        Poznámka pro vyučujícího:        

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................






Historická kamenná věž, 

Albánie (ilustrační obrázek 

k úkolu). 

9. Uveďte tři vlastní příklady z oblasti zvyků, právních obyčejů či zákonů (u každé kategorie alespoň 
jeden) a zdůvodněte jejich zařazení do dané kategorie. 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

        Poznámka pro vyučujícího:        

12.12. Jaký je rozdíl mezi právem zvykovým a obyčejovým? Zatrhněte správnou odpověď.

A) Žádný.





B) Zvyk nemá donucovací formu, právní obyčej je vynutitelný, obsahuje sankci za jeho porušení.
C) Zvykové právo obsahuje sankci za porušení práva, právní obyčej je pouze záležitostí vlastního rozhodnutí 
o jeho respektování.
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Cvičebnice ZADÁNÍ

Právní systémy / Defi nice práva
I.  Stručné úvodní shrnutí učiva
V učebnici Občanský a společenskovědní základ – Právo uvádíme, že v současném světě dělíme normativní právo 
(tedy právo, které je kodifi kováno ve formě textů a je veřejně přístupné) na následující tři právní systémy:

1. Evropsko-kontinentální systém práva;

2. Anglosaský systém práva  (označovaný také jako  soudcovský systém práva);

3. Islámské (muslimské) právo,  založené na formulacích svaté knihy korán.

Evropsko-kontinentální systém normativního práva

Je založen na existenci celého systému  písemných právních norem  (zákony, vyhlášky, předpisy atd.)., kdy je práv-
ní norma pro určitou oblast společenské regulace souhrnně sepsána v obecné rovině. 

Kodexové právo  znamená, že určitá oblast je regulována v kodifi kované formě na základě normativních právních 
aktů (jakožto výsledků normotvorné činnosti mocenských státních orgánů, dříve panovníků), jimiž se stanoví, mění 
nebo ruší právní normy.

Anglosaské právo    

Právo v Anglii se vyvíjelo jiným způsobem než v ostatních státech Evropy. Současně s tím, jak se Anglie stávala svě-
tovou mocností, tj. se vznikem britské koloniální říše, se anglické pojetí práva a právního myšlení rozšířilo i do všech 
zemí se silným vlivem Anglie. Tento systém práva je dnes uplatňován nejen v samotné Velké Británii, ale i v USA, 
v Austrálii, na Novém Zélandu a v dalších zemích. 

Podstatou tohoto práva je tzv.  precedens.  Precedenty jsou považovány za pramen práva. Znamená to, že všechny 
následující soudy, které budou rozhodovat stejnou nebo podobnou věc v budoucnosti, se mají řídit prvním rozsud-
kem, prvním rozhodnutím, kterým byl daný případ v minulosti vyřešen. Soudy tedy mají zachovávat historickou 
kontinuitu a všechny stejné či podobné případy mají soudit stejně. Tento princip je založen na neměnnosti lidské po-
vahy a lidského jednání (vždyť pojmy jako krádež, loupež, vražda atd. jsou pojmy, které provázejí lidskou společ-
nost od nepaměti). 

Islámské právo

Islámské právo je založeno na formulacích koránu. Ortodoxní muslimové a fundamentalistické muslimské státy pova-
žují korán za pramen práva vyššího stupně než jiné právní normy, a to někdy i mezinárodní právní normy. Východis-
kem tohoto práva je znění některých tzv.  súr,  tj. číslovaných textů (vidění, proroctví, nařízení) proroka Mohameda. 

V koránu jsou defi novány určité principy lidského chování, stylu života, vztahů mezi lidmi, ženou a mužem atd., kte-
ré by lidé (věřící) měli zachovávat a dodržovat. Současně jsou stanoveny i tresty a odměny.

______________________________________________________________________________________________________

Následující ukázky jsou úryvky z některých písemných textů. Pokuste se je zařadit do příslušné kategorie uvedených právních 

systémů normativního práva. Na závěr cvičení uveďte některé vlastní zdroje, které byste přiřadili pod vybranou kategorii práva. 

súr,  

Evropsko-kontinentální systém práva;

Anglosaský systém práva soudcovský systém práva);

Islámské (muslimské) právo, 

písemných právních norem  

Kodexové právo 

precedens. 

II.  Zadání úkolů / opakování učiva

14

1.1. Zařaďte následující citáty pod určitý systém práva. (Nápověda: všechny spadají pod jeden systém)

•  „Poslanci mají zakázáno vstupovat do parlamentu v brnění.“

•  „Nalepit známku s obrázkem královny vzhůru nohama, je považováno za zločin.“

•  „Welšana je povoleno ve městě Chester bít jen lukem a šípem, ale i to jen uvnitř hradeb a po půlnoci.“



Jedná se o: ...................................................................................................................................................

        Poznámka pro vyučujícího:        

..

oci.“

ystém) 

“



!



Občanský a společenskovědní základ   •   PRÁVO

26

Cvičebnice ZADÁNÍ

Právní normy; jejich struktura, druhy a klasifi kace
I.  Stručné úvodní shrnutí učiva
Právní systém ČR je součástí systému evropsko-kontinentálního práva, je tedy založen na existenci písemných práv-
ních norem veřejně přístupných každému občanu státu.

Co je právní norma? Mohli bychom ji defi novat jako předpis a pravidla chování, která jsou vyžadována, předepiso-
vána, oceňována, připouštěna (jsou přijatelná a oprávněná) a která určují i způsoby chování, jež se zakazují, nepři-
pouštějí a sankcionují.

Právní normy stanovuje mocenská autorita státu, která také sankcionuje porušování těchto norem chování. Jejich za-
chovávání a dodržování je tedy zajišťováno institucionálním donucováním kompetentními a k tomu určenými or-
gány státní moci.

Právních norem je celá řada druhů, členíme je podle různých hledisek. Mezi nejvýznamnější hlediska patří postave-
ní konkrétní právní normy v celém systému právních norem v ČR. Tato pozice se nazývá právní síla, přičemž sou-
bor různých právních norem tvoří  pyramidu právní síly.  Nesmí existovat rozpor mezi právními normami nižší 
a vyšší právní síly, pokud ano, platí norma vyšší právní síly a norma nižší musí být buď zrušena, nebo upravena. ČR 
také podepsala řadu mezinárodních smluv, které musí dodržovat. Tyto smlouvy jsou nejvyšší právní normou stojí-
cí nad všemi domácími normami.

  V systému normativního práva je s jejich existencí spjata řada pojmů, které právní normy používají, řeší, upravu-
jí či sankcionují:

• Platnost právní normy  znamená, že právní předpis byl vytvořen předepsaným způsobem, byl schválen a vyhlá-
šen ve Sbírce zákonů. Není-li v normě přímo určeno, od kdy platí, dnem platnosti je obvykle den, kdy právní nor-
ma vyjde ve Sbírce zákonů.

• Účinnost právní normy  znamená, od kdy máme povinnost se normou řídit. Ve většině případů dochází k tomu, že 
účinnosti nabývá právní předpis později než platnosti. Platnost právní normy je zároveň podmínkou její účinnosti.

• Působnost  označuje toho, koho se daná norma týká. Může se jednat o osoby, území, časové rozpětí či věcné vy-
mezení.

Právní norma musí obsahovat nezbytné části, musí mít předepsanou strukturu. Každá právní norma by měla obsa-
hovat tři povinné části:

1. Hypotézu  (Jestliže)

2. Dispozici  (Pak)

3. Sankci  (Jinak)

______________________________________________________________________________________________________

Po tomto stručném shrnutí problematiky následuje zadání úkolů a příkladů k procvičení; opakování znalostí probraného učiva 

z této kapitoly. 

Hypotézu 

Dispozici 

Sankci 

Působnost 

pyramidu právní síly. 

PRÁVNÍ NORMY
Příklady a cvičení zahrnují opakování učiva kapitol:

•   vymezení právní normy; klasifi kace právních norem 

•   struktura právní normy 

•   druhy právních norem

•   právní vztahy, skutečnosti, úkony, základní pojmy s nimi spojené

•   podstata demokratického a právního státu

Opakovací část

Motto:

„Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává.“„Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává.“

z knihy Přísloví, král Šalomoun, kap.18, verš 15

Motto:

„Reformy přicházejí vždy zdola. Nikdo, kdo má v kanceláři 

kožené křeslo, nechce změnu.“kožené křeslo, nechce změnu.“

Artur Bloch, Murphyho zákony

Platnost právní normy 

Účinnost právní normy 
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Právní normy

II.  Zadání úkolů / opakování učiva

1.1. Právní normy. Přečtěte si následující tři ukázky a odpovězte na dotazy. 
a) Rozhodněte se, kterou z nich byste zařadili do současných právních norem ČR? 
Doplňující otázky:
b) Do jakého právního systému byste zařadili ukázku č. 1?
c) Vzpoměli byste si, v jaké právní normě byste nalezli znění z ukázky č. 2?

TEXTTEXTZ PRÁVNÍCH NOREM...Z PRÁVNÍCH NOREM...

Ukázka č. 1Ukázka č. 1




Ukázka č. 1



Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý.

Ukázka č. 2Ukázka č. 2

Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen.

Ukázka č. 3Ukázka č. 3

Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na 

dvě léta až deset let.

A) Mezi právní normy ČR patří: (zatrhněte správnou odpověď)

Ukázka č. 2 Ukázka č. 3

B) Ukázka č. 1 patří do: (napište právní systém)   .......................................................................................................

C) Znění textu z ukázky č. 2 bychom nalezli v: (napište název právní normy)   ......................................................

        Poznámka pro vyučujícího:        

2.2. Právní normy. Jak byste defi novali pojem „právní norma“?

C) Právní normu můžeme definovat jako předpis, pravidla chování, všeobecně a dobrovolně přijímanými všemi 
     příslušníky společnosti, institucemi i samotným státem.



A) Právní normu můžeme definovat jako předpis, pravidla chování všeobecně a dobrovolně přijímanými všemi 
      příslušníky společnosti. 



B) Právní normu můžeme definovat jako předpis, pravidla chování, jejichž dodržování je vynucováno mocenskou 
     autoritou státu.






3.3. Právní normy. Které části by měla právní norma obsahovat?

A) Hypotézu, dispozici, sankci. 




B) Hypotézu, zákazy, sankci. 
C) Hypotézu, dispozici, výroky.
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Cvičebnice ZADÁNÍ

Právní vztahy, skutečnosti a úkony
I.  Stručné úvodní shrnutí učiva
Právní normy mohou nově vznikat, mohou být měněny, rušeny, mají defi novánu platnost, účinnost, působnost 
a další atributy.

Právní normy řeší také vznik, změny či rušení právních vztahů, právních skutečností, právních událostí či práv-
ních úkonů, včetně stavů a jednání protiprávních:

a) Právní událost  – jev, který nastal nezávisle na projevu svobodné vůle.

b) Právní vztah  – vztah mezi dvěma či více subjekty, který vznikl na základě určité právní normy.

c) Právní úkon  – právně přijatelný úkon, který má právní důsledky, tzn. vznik, změnu nebo zrušení právního vztahu.

d) Protiprávní stav  – výsledek nezaviněného chování nebo události, která není v souladu s právem, případně je 
s ním v rozporu. Jestliže protiprávní vztah vznikl nezaviněně, pak právní norma řeší následky povinností nega-
tivní stav napravit, zlepšit či odstranit.

e) Protiprávní jednání  – je založeno na zaviněném porušení určité právní normy, za který právní norma ukládá sankce.

V mnoha případech je právo formulováno jen velmi obecně a vágně a nemůže tomu být ani jinak – nelze totiž před-
vídat všechny konkrétní případy, které mohou nastat. Z tohoto důvodu může dojít k rozdílnému výkladu práva. Je 
tedy nutný sjednocující výklad, který by přinesl závazné stanovisko. To jsou tzv.  judikáty  čili rozhodnutí Nejvyš-
šího soudu ČR, které ukazují cestu, jak případy spadající pod určité znění paragrafů řešit. I když tento výklad není 
závazný pro orgány soudů nižších stupňů, autorita Nejvyššího soudu je vesměs respektována.

Zákonnost  je základním znakem právního státu. Zákonnost můžeme defi novat jako respektování zákonů, postup 
podle zákonů, existencí institucí, které dbají a kontrolují toto dodržování zákonů. Dodržování zákonnosti je jedním 
z hlavních znaků právního státu, stejně jako je ochrana jedince i skupin a rovnost práv známkou demokratického státu.

______________________________________________________________________________________________________

Po tomto stručném shrnutí problematiky následuje zadání úkolů a příkladů k procvičení (opakování znalostí probraného učiva). 

 judikáty 

Protiprávní jednání 

Právní událost 

Právní vztah

Právní úkon 

Protiprávní stav

Zákonnost 

1.1. Co je to platnost právní normy?

B) Platnost znamená, že právní normu formulovala Legislativní rada vlády.






A) Platnost znamená, že právní norma vznikla předepsaným způsobem, byla schválena a vyhlášena ve Sbírce 
     zákonů.

II.  Zadání úkolů / opakování učiva

C) Platnost znamená, že právní norma nemá právní vady.

2.2. Co je to účinnost právní normy?

B) Datum, kdy byla norma vydána.





A) Datum, od kterého norma platí.

C) Datum, od kterého je norma účinná.

3.3. Může se datum účinnosti a platnosti právní normy od sebe lišit?

B) Ano, datum účinnosti normy je většinou dřívější než datum platnosti.





A) Ano, účinnost normy je většinou pozdějšího data než datum platnosti.

C) Ne, musí se shodovat.

platnost, účinnost, působnost
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Právní normy

5.5. Působnost právní normy se může týkat osob, území, časového rozpětí, věcného vymezení.
1. Uveďte ukázky čtyř právních norem, které se týkají individuálně uvedených atributů.
2. Připojené obrázky přiřaďte k jednotlivým případům působnosti právní normy.



A)  pro osobu:

        Nápověda: Vodítkem k sestavení odpovědi v úkolu č. 1 by vám právě mohly být připojené obrázky.        

1. Příklad působnosti právních norem:

.................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

B)  pro území: .................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

C)  pro časové rozpětí: ...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

D)  pro věcné vymezení: ...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

2. Přiřazení situačních obrázků k působnosti právní normy (v tabulce přiřaďte k písmenu normy číslo obrázku):

normanorma obr.obr.

A ..........

B ..........

C ..........

D ..........

......................................................................................................................................................................................

DISKRÉTNÍ ZÓNADISKRÉTNÍ ZÓNA

3.3.

4.4.

y

2.2.

4.4. Co je to působnost právní normy?

B) Stanovuje, komu je předpis určen.





A) Stanovuje, od kdy norma platí. 

C) Stanovuje, kdo (která instituce) normu vydala.

p

1.1.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................


