
Kód kurzu PRA 

Název kurzu Obecné právo pro veřejnou správu 

Anotace kurzu Kurz se zaměřuje na prezentaci a diskusi základního minima z oblasti 
občanského, obchodního, trestního a pracovního práva. Znalostní 
výbava a minimální orientace v těchto oblastech je klíčová pro 
kvalifikovanou komunikaci s podřízenými pracovníky i klienty. Kurz se 
orientuje na obecnou znalost právních pojmů (právní normy, prameny 
práva, tvorba právních norem, subjekty práva, apod.), pozornost 
zaměřuje na (i) obchodní právo s ohledem na výrazné interakce mezi 
veřejnou a soukromou sférou (právní formy organizací, obchodní a 
závazkové vztahy), (ii) občanské právo, (iii) trestní právo (druhy 
trestných činů, podání žaloby, trestněprávní proces) a (iv) pracovní 
právo (práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele). 
Do obecního zastupitelstva jsou voleni členové různého vzdělání a 
nejrůznějšího pracovního zaměření. Základní přehled o veřejné správě 
by ovšem měl mít každý z nich. Proto je vhodné, aby volení zástupci 
absolvovali uvedený kurz, který jim poskytne teoretické informace 
doplněné příklady z praxe (zaměřené na řízení rozvoje obce). 

Obsah kurzu  obecná znalost právních pojmů  

 obchodní právo s ohledem na interakce mezi veřejnou a 
soukromou sférou 

 občanské právo 

 trestní právo 

 pracovní právo 

 korupce 

Studijní literatura  JELÍNEK, J. a kol., Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami 
a judikaturou, 1. Vydání podle stavu k 1. 1. 2010, 

 VYSOKAJOVÁ, KAHLE, RANDLOVÁ, HŮRKA, DOLEŽÍLEK, 
Zákoník práce komentář, právní stav k 1. 1. 2012, 

 FIALA, KINDL a kol., Občanský zákoník komentář I. a II. díl, 
právní stav k 1. 1. 2009 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský 
zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 
2012, 

 POKORNÁ, KOVAŘÍK, ČÁP a kol., Obchodní zákoník komentář 
I. a II. díl, právní stav k 1. 8. 2009 

Časová dotace  7 hodin – výuková část 

 1 hodina – testovací část 

Charakter kurzu  přímá výuka 

 konzultační část 

Cílová skupina  starostové a místostarostové 

 členové zastupitelstva obcí 

 tajemníci 

 vedoucí odborů obecních úřadů 

 vedoucí pracovníci příspěvkových organizací 

Ukončení kurzu  on-line test (terminologie) 

Lektor Mgr. Lenka Fričová 

Kapacita kurzu max. 20 účastníků 

 


