0.2

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení studenti,
od dob starého Říma platí IGNORANTIA IURIS (LEGIS) NON EXCUSAT = Neznalost
práva (zákona) neomlouvá. Volně na tuto poučku by po absolvování předmětu mělo
navazovat „NON PREASUMITUR NEC TOLEATUR = nepředpokládá ani netrpí…
S právem se v soukromém životě člověk setkává na každém kroku, a proto by měl každý
vysokoškolský student disponovat základním přehledem o právním řádu ČR, znát svá práva a
povinnosti a umět co nejrychleji vyhledávat potřebné právní informace na informačních
portálech státní správy. U studenta se po absolvování předmětu Základy práva předpokládá
minimální znalost práva, jeho struktura a uplatňování v praxi. Záměrem a základním
cílem přednášky je proto získat ucelenou informaci o právním řádu ČR se znalostí jeho
základních norem, principů a zásad, včetně aktuálních témat soukromého práva, ochrany
lidských práv, ochrany životního prostředí a evropské integrace. Důležitým prvkem je
získání orientace v právních postupech a předpisech při jeho postavení ve společnosti.
Základní otázkou je, zda jsme právním státem nebo k němu pouze směřujeme!? Pojem
právního státu se neodvíjí od počtu vydaných právních předpisů, ale kvality právního řádu a
vymahatelnosti práva, a to nejen na straně státu, ale zejména jeho občanů. V každé
kapitole se student může seznámit nejen s teorií a právními dokumenty, ale rovněž
s praktickými zkušenostmi při jejich uplatnění včetně jejich dodržování a možnosti právní a
soudní ochrany. Základem právního státu je nejen jeho kvalitní právní řád, ale i jeho aplikace
a interpretace. Na tvorbě právního státu se však nepodílí jen psaná norma, ale i ustálení
etických a morálních norem. Odmítnutí spravedlnosti je pak v právním státě nepřípustné.
Již od roku 1997 je velmi vhodnou, komplexní a kvalitní učební pomůckou pro tento předmět
kniha autorů Šíma / Suk Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Poslední
doplněné a přepracované vydání má číslo 15. Autoři knihu pravidelně doplňují o nejnovější
poznatky, platné právní dokumenty a přehledný a systematicky utříděný výklad
nejvýznamnějších právních institutů a vztahů, a to ze všech významných oblastí práva ČR,
když využívají především svých zkušeností soudců ze své aplikační praxe, ale současně také
ze své dosavadní pedagogické činnosti.
Pro absolvování předmětu jsem podle této knihy vytvořil stručnější přednáškový
materiál o devíti kapitolách. Všechny materiály včetně schéma k jednotlivým kapitolám
najdete na mém soukromém webu: www.jirikubicek.cz v oddělení Podklady pro studenty.
A závěrem připojuji motta vztahující se k předpokládanému pochopení učební látky:
„Zavedeš-li osla do Mekky, koně z něho neuděláš.“ Arabské přísloví.
„Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole
neslyšel, nevyprávěj.“ Čínské přísloví.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to,
co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich
Příjemné studování Vám přeje Jiří Kubíček

