
OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ
(Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

PŘEHLED SEMINÁŘŮ:

Oblast: Právní vzdělávání
Pracovní právo v kontextu novely občanského zákoníku.

Přehled důležitých změn vyplývajících z nového občanského zákoníku,  které upraví 
sousedské vztahy, vlastnictví a spoluvlastnictví a ovlivní vaši rodinu a dědictví.

Ochrana životního prostředí také z pohledu nového občanského zákoníku.

Oblast: Finanční gramotnost
Finanční gramotnost.

Oblast: Základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí
1. Internet a e- mail.

2. Textový editor – zaměřeno na životopis.

3. Využití IT technologií v běžném životě.

4. Weby státní správy a organizačních složek státu.

Oblast: Základy podnikání
Legislativní úprava podnikání, atd.

Podnikatelský záměr a jeho financování, základy marketingu

Oblast: Spotřebitelská gramotnost
Spotřebitelská gramotnost

 

PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ



Pracovní právo v     kontextu novely občanského zákoníku  
 Aplikace konkrétních ustanovení občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy

 Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

 Pracovní poměr, druhy pracovních poměrů

 Vznik,  změna  nebo  ukončení  pracovního  poměru,  právní  jednání  dle  nového 
občanského zákoníku

 Mzda, plat a odměna z dohod, nová úprava dohod o srážkách ze mzdy, benefity

 Postup při ztrátě zaměstnání

Přehled  důležitých  změn  vyplývajících  z     nového  občanského  zákoníku,  které  upraví   
sousedské vztahy, vlastnictví a spoluvlastnictví a ovlivní vaši rodinu a dědictví

 Sousedské vztahy, vlastnictví a spoluvlastnictví

o Vydržení   -  možnost  vlastnického  práva  pro  osobu,  která  je  v dobré  víře 
přesvědčena, že je vlastníkem

o Úprava hranic pozemku, stavba jako součást pozemku 

o Přestavek – postavení domu na svém pozemku, ale z nějakého důvodu se část 
stavby ocitne i na pozemku cizím

o Věcná břemena, služebnost a reálné břemeno – práva, která váznou přímo na 
pozemku  či  stavbě  a  jsou  jeho  součástí  (chůze  přes  pozemek,  cesty  přes 
pozemek, umístění přípojky apod.)

o Přídatné spoluvlastnictví – určitá věc náleží v ideálním podílu několika osobám

o Rozhrada  –  cokoli,  co  od  sebe  odděluje  dva  pozemky (plot,  živý  plot,  zeď 
apod.)

 Změny u spoluvlastnictví

 Rodinné vztahy

o Svéprávnost;  Majetkové  poměry  manželů;  ochrana  rodinného  majetku; 
Bydlení manželů

 Dědictví

o Odkaz,  závěť,  dědická  smlouva;  Privilegovaná  závěť;  Podmíněné  dědictví; 
Rozšíření  dědických  skupin;  Dědictví  pro  náhradníka;  Větší  odpovědnost  za 
dluhy a ochrana věřitelů; Větší možnosti vydědění
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Ochrana životního prostředí také z     pohledu nového občanského zákoníku  
 Stručný přehled právní úpravy ochrany životního prostředí z pohledu občana

 Právo člověka na příznivé životní prostředí

 Ochrana dřevin a povolování jejich kácení,  ošetřování  kořenů, větví,  či  jiných částí 
stromů a keřů, pokud škodlivě přesahují na vedlejší pozemek

 Plody stromů a keřů, které spadnou někomu na pozemek, se stávají jeho vlastnictvím

 Nové pojetí zvířete, že zvíře není věc

 Chovatel  zvířat  či  včel  je  může  jít  oprávněně  hledat  na  cizí  sousední  pozemky 
(možnosti a situace, které mohou nastat ohledně vlastnictví včetně náhrady škody)

 Povinnosti majitelů rodinných domů z hlediska ochrany ovzduší, zdržení se přenosu 
škodlivých imisí na sousední pozemky, sousedská náhrada za škodlivé imise z provozu 
průmyslových či jiných závodů

 Řešení problémů se stékající vodou, sněhem či ledem ze sousedních pozemků

 Praktický průvodce odpadovým hospodářstvím

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Finanční gramotnost
 Spořící produkty - velmi stručně

o Běžné účty – rozdíl mezi debetní a kreditní kartou

o Spořicí účty

o Termínované vklady

o Stavební spoření

o Podílové fondy, dluhopisy, akcie

o Penzijní spoření a penzijní reforma

o Životní pojištění

 Úvěrové produkty - velmi stručně

o Prodej na splátky

o Úvěr/meziúvěr ze stavebního spoření

o Hypoteční úvěr
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o Leasing

o Kontokorent

o Kreditní karty

 Osobní  bankrot  -  odkazy  na  bezplatné  občanské  poradny,  které  zdarma vypracují 
návrh osobního bankrotu

 Exekuce 

 Rady, jak mít výdaje pod kontrolou, hlídání domácího rozpočtu a jak na to!

 Jak poznat lichváře a rozeznat kvalitního finančního poradce

 Odkazy na webové stránky, které se zabývají finanční gramotností

ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI A ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ

(1) Internet a e- mail  

 Orientace a vyhledávání na internetu

 E-mailová adresa – zřízení, přijímání a odesílání mailů, práce s přílohou

 Skype – volání zdarma přes internet

 Zabezpečení vlastní bezdrátové sítě, zásady bezpečného používání internetu

 Výhody a nevýhody používání sociálních sítí

(2) Textový editor – zaměřeno na životopis  

 Formátování textu, uložení a otevření souboru, tisk souboru

 Životopis, formát evropského životopisu – jeho doplnění

 Vyhledávání volných pracovních míst

 Portál MPSV

 Využití IT technologií v     běžném životě   

 Digitální fotoaparát a mobilní telefon

o Propojení s PC, uložení fotografií do PC, na FlashDisk, správa fotografií

 Internetové bankovnictví
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o Ukázka činnosti v on-line bankovnictví

 Nákupy přes internet

o Zásady nákupu v internetovém obchodě

o Nalezení informace o internetovém obchodě (důvěryhodnost, …)

o Porovnávače cen a parametrů zboží

o Možnosti a postupy založení vlastního e-shopu

(3) Weby státní správy a organizačních složek státu  

 Orientace a vyhledávání webových stránek

 Vyhledávání volných míst pomocí internetu

 Stránky MPSV

 Informace jak najít informace o zákonech, právních a finančních záležitostech

 Praktické návody a rady jak vyhledávat informace na internetu

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Legislativní úprava podnikání, atd.
 Právní forma podnikání

 Živnostenský zákon

 Daň z příjmů, DPH + spotřební daň, silniční daň

 Zásady vedení účetnictví

 Sociální pojištění, zdravotní pojištění

Podnikatelský záměr a jeho financování, základy marketingu
 Podnikatelský záměr, vstupní kapitál, finanční zdroje, hospodaření, rizika

 Co je marketing, jeho nástroje

SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST

Spotřebitelská gramotnost
 Jak reklamovat
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o Jak reklamaci podat, abyste uspěli, co se zamítnutou nebo nevyřízenou reklamací

o Práva z vad – reklamace u vadného zboží

o Reklamace u použitého zboží

 Nákup v obchodě a na internetu

o Lhůta pro odstoupení od smlouvy

o Lhůta pro vrácení zboží do e-shopu

o Podmínky internetového obchodu

o Kdo zodpovídá za poničené zboží

 Prodejní a předváděcí akce

 Smlouvy s bankou, operátory

 Koupě kradené věci

 Nákup z bazaru

 Smlouva o dílo, výroba na zakázku

 Dovolená – zájezdy bez rizika

 Lichva
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