
Zkušební okruhy ke zkoušce z předmětu

„právní normy v muzejnictví“

Obecná část:

1) Pojem práva, jeho postavení ve společenském systému a vztah k ostatním normativním systémům

(morálka, náboženství, politika atd.)

2) Prameny práva a jejich klasifikace (prameny práva v České republice)

3) Velké právní systémy (kontinentální, anglosaský, islámský)

4) Právní řád v České republice a jeho struktura

5) Pojem a struktura právní normy

6) Druhy právních norem

7) Působnost právních norem (osobní, věcná, místní a časová – promlčení, prekluze)

8) Interpretace práva (členění dle subjektu, způsobu interpretace atd.)

9) Právní vztahy a jejich prvky (pojem, subjekt, objekt a obsah)

10) Fyzické a právnické osoby jako subjekty právních vztahů

11) Právní skutečnosti (subjektivní, objektivní)

12) Právní úkony (náležitosti, druhy, vadné právní úkony a jejich následky)

Zvláštní část:

1) právní předpisy z oblasti muzejnictví

2) Centrální evidence sbírek (zápis předmětů, vyřazování předmětů ze sbírkové evidence atd.)

3) Práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy zapsaných v CES

4) Muzejní sbírky a jejich evidence

5) Inventarizace sbírek

6) Zapůjčení sbírkových předmětů

7) Předměty kulturní hodnoty a jejich vývoz a prodej

8) Kulturní památky a národní kulturní památky (vymezení pojmu, prohlášení, vývoz atd.)

9) Vývoz kulturních statků do ciziny (druhy kulturních statků a jednotlivé typy vývozních povolení)

10) Vývoz kulturních statků z celního prostoru ES

11) Proces navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků

12) Mezinárodní smlouvy v oblasti kulturního dědictví
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• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
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součást ústavního pořádku České republiky.
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• Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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vydána dne , s. 271.
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nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, Sbírka zákonů Československé

socialistické republiky, roč. 1980, částka 3, vydána dne 15. února 1980, s. 42-46.
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