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Karlíkovi je deset let. Z toho, co mu dává maminka, si našetřil 200 korun. Vypravil se proto do místní trafiky, kde si chce
koupit nejnovější počítačovou hru se závodními auty. Může mu prodavač CD s hrou prodat? Proč?
§ 31 - Karlík si může koupit, protože na to má rozumovou a volní vyspělost – zvládl si šetřit, je mu už deset let.
Seřaďte následující normy sestupně dle jejich právní síly
•
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (2.)
•
Vyhláška hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti (3.)
•
Ústava České republiky (1.)
•
Školní řád (4.)
Vymyslete ke každému bodu alespoň jeden příklad
a) nemovitá věc - dům
b) nehmotná věc – patent, autorské právo
c) zuživatelná věc - rohlíky
d) movitá věc - auto

4.

Identifikujte, kdo je v následujících situacích považován za spotřebitele:
a) Dominika zapůjčila Báře 200 Kč.
b) Jan si zřídil běžný účet u České Spořitelny.
c) Malíř Jan zakoupil pro výkon svého povolání plechovku barvy ve společnosti Barvy, s.r.o.
d) Gabriela si z internetového obchodu objednala nový svetr.

5.

Aneta si koupila 11. 5. 2015 v kamenném obchodě s elektronikou sluchátka SONY. Za týden ji ale jedno sluchátko přestalo i
přes patřičnou péči a zacházení hrát. Aneta prohlédla všechny dokumenty, které při koupi dostala a zjistila, že jí nebyl vydán
záruční list. Má pouze účet z pokladny. Navíc hned po vybalení vyhodila originální obal.
a) Může Aneta sluchátka reklamovat? ANO
b) Jak dlouhá je záruční doba? 2 roky
c) Kolik dní má prodejce na vyřízení reklamace? 30 dní
d) Může Aneta odstoupit od kupní smlouvy? Odůvodněte. Ano, ve chvíli kdy je tam neopominutelný důvod.
e) Změnilo by se na odpovědi na předcházející otázku něco, pokud by Aneta koupila sluchátka přes internet? Co? Ano, má
14 dní na to, aby odstoupila od smlouvy bez udání důvodu.

6.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je platný od 22. 3. 2012 a účinný od 1. 1. 2014.
a) Vysvětlete, co znamená platnost zákona. – Zákon prošel legislativním procesem a vyšel ve Sbírce.
b) Vysvětlete, co znamená účinnost zákona. – Chvíle, od které je nutné se zákonem řídit.
c) Odkdy se musíme občanským zákoníkem řídit? – 1. 1. 2014

7.

V rámci občanského práva je…
a) možné si sjednat práva a povinnosti rozdílně, než stanoví zákon, pokud to zákon výslovně nezakazuje.
b) je nutné se řídit se tím, co je v zákoně.
c) je možné si ujednat práva a povinnost rozdílně, než stanoví zákon, pokud to zákon výslovně dovoluje.
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Pronajímatel bytu může…
a) písemně navrhnout přiměřené zvýšení nájemného, a to jednou za 12 měsíců, během kterých nebylo zvýšeno, a za
poslední 3 roky nesmí být celkové zvýšení více než 20 %.
b) zakázat chov domácích zvířat a mazlíčků.
c) při zrušit nezaplacení jednoho nájemného okamžitě nájemní smlouvu.

9.

Smlouvy je možné uzavírat…
a) ústně i písemně; při vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti však pouze písemně (např. při koupi).
b) ústně i písemně, zákon žádná omezení nestanoví.
c) pouze písemně, ústní ujednání není smlouva.

10.

Krajní nouze a nutná obrana jsou 2 z 5 okolností vylučujících protiprávnost činu, který by jinak byl trestný. V čem obě
okolnosti spočívají a jaký je jejich rozdíl?
Krajní nouze = takový stav, který představuje přímé ohrožení zákonem chráněného zájmu (zničíte cizí loďku pomocí
které zachraňujete někomu život)
Nutná obrana = jednání, kterým je odvracen přímo hrozící nebo trvající útok

11.

Pokud se s někým vsadíte (mimo regulovaný hazard, což jsou např. sázkové kanceláře), vyhrajete a dotyčný Vám výhru
nevyplatí,
a) nemůžete podat žalobu a o výhru se soudit.
b) můžete podat žalobu a o výhru se soudit.

12.

Vyživovací povinnost
a) mají rodiče a děti navzájem v situacích, kdy nejsou schopni se zcela samostatně živit.
b) má pouze rodič vůči dítěti, dokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání.
c) má pouze dítě vůči rodiči, když se rodiče již nejsou schopni živit sami.

13.

Zůstavitel (budoucí nebožtík) může svého dědice vydědit z důvodu:
a) neposkytnutí pomoci v nouzi.
b) neprojevování dostatečného zájmu o jeho osobu.
c) odsouzení za některé trestné činy.
d) vedení trvale nezřízeného života.
e) marnotratnost.

14.

Pan Karel je jediným dědicem pozůstalosti po svém otci. Není si ale jistý, zda nejsou dluhy, které jeho otec měl, vyšší než
jmění, které po sobě zanechal. Co může pan Karel udělat?
a) Přijmout z pozůstalosti jen majetek, ale ne dluhy.
b) Uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti, aby za dluhy ručil jen do výše hodnoty majetku.
c) Nechat si notářem potvrdit, že úmrtím jeho otce dluhy zanikly.

