1. Úvahy o právu na soukromí
1.1 Soukromí z pohledu některých vědních disciplín
1.2 Právo na soukromí, pojem a jeho charakteristika
1.3 Stručný přehled vývoje úpravy práva na soukromí
1.4 Zařazení práva na soukromí do všeobecného
osobnostního práva
1.5 Obsah práva na soukromí
1.6 Zásahy do práva na soukromí
1.6.1 Zásahy do práva na soukromí ze strany fyzických osob. . . .
1.6.2 Právo na ochranu osobnosti a právo na soukromí
1.6.3 Porušování práva na soukromí některými
právnickými osobami
1.6.4 Problémy některých orgánů státní správy
v oblasti shromažďování a nakládání s osobními údaji
1.6.5 V. 5. Některé problémy týkající se oblasti zdravotnictví
a medicínských služeb
2. Institut vykázání jako ochrana osoby a majetku
při domácím násilí
2.1 Vykázání - specifický prostředek ochrany všeobecného
osobnostního práva při domácím násilí
2.2 Nebezpečnost domácího násilí
2.3 Právní úprava vykázání v zákoně o Policii České republiky
2.4 Povinnosti a práva vykázané osoby
2.5 Informace pro ohroženou osobu
2.6 Další povinnosti policejního orgánu po realizaci vykázání
3. Soukromoprávní aspekty právní úpravy vybraných
trestných činů proti majetku
3.1 Úvodem
3.2 Krádež (§ 205 TrZ), zpronevěra (§ 206 TrZ), neoprávněné
užívání cizí věci (§ 207 TrZ), zatajení věci (§219 TrZ)
3.2.1 Pojem „věc", „cizí věc"
3.2.2 Zpronevěra

3.3 Neoprávněný zásah do práva k domu,
bytu nebo nebytovému prostoru (§208 TrZ)
3.3.1 Dům nebo byt
3.3.2 Nebytové prostory
3.4 Podvod (§ 209 TrZ)
3.4.1 Omyl
3.4.2 Platnost, neplatnost právního úkonu
3.4.3 Omyl právnické osoby
3.5 Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 TrZ),
porušení povinnosti při správě cizího majetku
z nedbalosti (§ 221 TrZ)
3.6 Poškození věřitele (§ 222 TrZ)
4. Majetkové dispozice a právní jednání fyzických
a právnických osob soukromého práva (zákonné meze)
4.1 Přímé a nepřímé jednání
4.2 Jednatelská oprávnění z hlediska majetkových dispozic
4.2.1 Přímé jednání
4.2.2 Zákonné zastoupení
4.2.3 Smluvní zastoupení
5. Právní úprava zástavního práva v občanském zákoníku
Slovenské republiky
5.1 Právní úprava
5.2 Charakteristika zástavního práva
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Subjekty zástavního práva
Předmět (objekt) právního vztahu
Vznik zástavního práva
Práva a povinnosti ze zástavního práva
Realizace (výkon) zástavního práva
Uspokojení zástavního věřitele ze zástavy
Zástavní právo k pohledávce z účtu nebo z jiné formy vkladu

5.10 Zánik zástavního práva

