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9. Zsv-1 Opakování k maturitě ze ZSV

Autor: Zdeňka Vašínová
Datum: 28.05.2014
Ročník: maturitní ročníky
Anotace DUMu: Studijní text v podobě pracovních listů je určen studentům posledních ročníků k
zopakování základních pojmů občanského práva k maturitě ze základů
společenských věd.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Úkol č. I: Spojte šipkou slova v levém a pravém sloupci tak, aby tvořila správné pojmy
občanského práva:
fyzické
právní
zaknihované
absolutní
společenská
nekalá
reálná
rodinný

cenné papíry
závod
skutečnosti
osoby
břemena
majetková práva
smlouva
soutěž

Úkol č. II: Zapište do tabulky vlevo ty právní vztahy, které řeší občanský zákoník a do
pravé části ty, které patří do jiných právních odvětví. Odvětví doplňte.
uzavření kupní smlouvy, sepsání závěti, dohoda o provedení práce, důchodové pojištění,
promlčení majetkových práv, náhradní rodinná péče, přestupek proti občanskému soužití,
ochrana osobnosti, placení daně z nemovitosti, spoluvlastnictví pozemku, pomoc v hmotné
nouzi, vyloučení z trestnosti
občanské právo

jiná právní odvětví

Úkol č. III: Napište 3 další právní vztahy, které řeší občanský zákoník.

Úkol č. IV: Doplňte správné pojmy podle nového občanského zákoníku (v textu NOZ):
1. Dědictví, které propadne státu se nazývá……………………………………………………..
2. Způsobilost k právním úkonům se podle NOZ označuje jako………………………………..
3. Občanskému sdružení se podle NOZ říká……………………………………………………
4. Dovršením 18 let nabýváme………………………………………………………………….
5. Sloučení nebo splynutí nejméně 2 právnických osob je………………………………………
6. Člověk, který zemře, se v dědickém řízení označuje jako…………………..a jeho děti jsou
………………………………………………………………………………………………..
7. Hrozí-li střet zájmů dítěte a jiné osoby, určí soud……………………………………………

8. Jestliže vlastník věci musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet, pak se
jedná o…………………………………………………………………………………………
9. Objednáte-li si u švadleny ušití šatů na míru, uzavřeli jste s ní………………………………
10. Způsobilost mít práva a povinnosti se označuje jako…………………………………………
Úkol č. V: Vysvětlete následující odborné termíny:
1. korporace
2. emancipace
3. právnická osoba
4. relativní majetková práva
5. beneficient
6. výměnek
7. odkazovník
8. odvážná smlouva
9. statutární orgán

Úkol č. VI: Jak by se v souladu s právem řešily tyto situace?
1. Petr oslavil v červnu 15 let a v září nastoupil do 1. ročníku střední školy. Po třech měsících
se rozhodl odejít ze školy, našel si práci a uzavřel pracovní smlouvu. Jeho rodiče, zákonní
zástupci, s tímto krokem nesouhlasí. Mohou rozvázat jeho pracovní poměr?
2. Rodiče sedmnáctiletého Radka souhlasili s tím, aby začal podnikat a soud mu přiznal
svéprávnost. Může si Radek na oslavu objednat v restauraci alkohol?
3. Stará paní by si přála, aby po její smrti byli zabezpečeni její domácí mazlíčci-pes a kočka.
Může jim v závěti odkázat finanční sumu, nebo jak má postupovat?

4. Manželé Novákovi jsou v důchodu a oba už značně nemocní. Po zaplacení nákladů na
bydlení, léky a další nutné výdaje jim zbývá 2.000 Kč měsíčně na stravu. Mají právo
požadovat finanční výpomoc po svých pracujících dětech?
5. Paní Jana se dohodla se svým kolegou ze zaměstnání, že jí pronajme dvoupokojový byt. Po
týdnu ale zjistila, že kolega několik dní po jejich domluvě sepsal nájemní smlouvu s jiným
zájemcem. Domnívá se, že má právo domáhat se bydlení v bytě, protože jí byl byt slíben
jako první. Má pravdu?
6. Simona je studentka vysoké školy a bydlí společně se svojí babičkou v pronajatém bytě.
Nájemní smlouvu podepsala babička. Může Simona bydlet v bytě v případě úmrtí babičky?
7. Na zahradu pana Václava přesahují větve ovocných stromů ze sousedova pozemku a padají
z nich plody. Komu patří ovoce, majiteli stromů nebo panu Václavovi? Pokud mu to vadí,
může se nějak bránit?
8. Na předváděcí akci si manželé koupili sadu nádobí za značně vysokou cenu. Po příjezdu
domů si uvědomili, že udělali chybu a rádi by nákup zrušili. Mají nějakou možnost, jak
odstoupit od smlouvy?
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