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TEMATA 

 

1.Základní pojmy teorie práva 

   - pojem právo, prameny práva, právní vědomí, právní stát, právo v životě člověka       

   - spravedlnost, svoboda, nespravedlnost, právní normy, morální normy                   

   - právní řád, právní síla, právní systémy, právo veřejné a soukromé 

   - platnost, účinnost, zánik právní normy, publikace, výklad právní normy 

   - právní vztahy, právní úkony, právní události, promlčení, prekluze 

   - advokáti, komerční právníci, notáři, státní zastupitelství. 

 

2.Ústavní právo 

   - Ústava ČR – schválení, právní síla, obsah, preambule, státní symboly 

   - moc zákonodárná – legislativní proces, výkonná, soudní, územní samospráva 

   - Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Všeobecná deklarace lidských  

      práv a svobod. 

 

3. Občanské právo  

   - pojem, prameny, systém, právní vztah, právní jednání, subjekty právních vztahů 

    Absolutní majetková práva,  

   -vlastnictví, držba, spoluvlastnictví, věcná práva k věcem cizím 

 

4. Relativní majetková práva 

    -závazkové právo, vznik a změny závazků, zajištění, zánik závazků 

    -řádné plnění – odpovědnost za vady 

   - odpovědnost za majetkovou a nemajetkovou újmu, bezdůvodné obohacení 

                                                                    

5. Dědické právo -  zůstavitel, pozůstalost, dědic, dědický titul 

                            -  odmítnutí dědictví, nezpůsobilý dědic, vydědění                                        

                            -  dědická smlouva, dědění ze závěti, dědění ze zákona 

                            -  odkaz, neopomenutelný dědic 



6.Ochrana osobnosti   

   - pojem, prameny, předmět ochrany 

   - výjimky 

   - odpovědnost za zásah do práva na ochranu osobnosti 

   - formy satisfakce 

   - posmrtná ochrana osobnosti.  

                                          

7. Rodinné právo – pojem, prameny, zásady – vztahy mezi manžely, dítětem a jinými   

                                příbuznými  

                             - vznik manželství, doklady, prohlášení při sňatku,  

                             - zánik manželství, rozvod manželství, neplatnost manželství 

                             - povinnosti a práva manželů, manželské majetkové právo. 

                              

8. Rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost 

    Určení otcovství 

    Náhradní péče -svěření dítěte do výchovy jiné osoby 

                            -ústavní výchova 

                            -poručenství, pěstounství, osvojení, opatrovnictví. 

 

9. Sociálně – právní ochrana dětí a mladistvých  

    - orgány sociálně – právní ochrany, určení ochrany 

    - oprávnění dítěte 

    - oprávnění rodiče (zákonného zástupce). 

    

10. Občanské soudní řízení 

     - oblasti rozhodování soudů, řízení v 1. a 2. instanci 

     - druhy žalob, účastníci, zástupci účastníků 

     - zahájení, průběh řízení 

     - dokazování, důkazní prostředky 

     - rozsudek, náklady řízení, opravné prostředky, výkon rozhodnutí. 

 

11.Pracovní právo – pojem, prameny, zákony 

                              - Státní politika zaměstnanosti, právo na zaměstnání  

                              - Úřady práce, hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti, rekvalifikace 

                              - pracovní poměr – vznik, druhy 

                                                          -  zánik, neplatné rozvázání pracovního poměru 

                              - pracovní smlouva  

                              - přeřazení na jinou práci. 

 

12.Pracovní právo - pracovní řád, pracovní kázeň, povinnosti zaměstnanců státních orgánů 

                              - pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání, hmotná odpovědnost 

                              - pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, pracovní pohotovost, 

                                 noční práce, rozvržení pracovní doby, odměna za práci 

                              - pracovně-právní subjektivita. 

13.Pracovní právo – přestávka v práci, bezpečnostní přestávka, BOZP 

                              - úrazy, nemoci z povolání – odpovědnost za škodu 

                              - zaměstnávání žen, mladistvých, zdravotně postižených 

                                Odborová organizace, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy, 

                                 hromadné propouštění. 

 



14.Trestní právo hmotné – pojem, prameny, zásady 

                                        -  trestný čin, skutková podstata trestného činu  

                                        -  příprava, pokus, dokonaný trestný čin 

                                        - objekt, objektivní stránka, subjekt trestného činu, 

                                           podmínky trestní odpovědnosti, přitěžující, polehčující okolnosti 

                                        - trest, druhy trestů, trestání mladistvých, ochranná opatření 

 

15.Trestní právo procesní  – pojem, prameny, zásady 

                                           - subjekty trestního řízení, právo na obhajobu 

                                           - stadia trestního řízení 

                                           - zvláštní způsoby řízení. 

 

16.Sociální a zdravotní právo   

     Sociální zabezpečení – pojem, právní úprava, typy systémů 

                                        - principy, zásady, účastníci 

                                        - společensko-politické faktory, ekonomické vazby, demografický 

                                           vývoj, formy realizace – sociální pojištění, podpora, pomoc 

      Důchodové pojištění 

      Nemocenské pojištění  

      Zdravotní pojištění 

      Zákon o péči a zdraví lidu.  

 

17. Obchodní právo – pojem, prameny 

                                - podnikání, podnikatel, oprávněný podnikatel, podnik, 

                                  podnikání zahraničních osob v ČR 

                                - Obchodní rejstřík, právní formy podnikání, právnická osoba 

                                - Obchodní společnosti – osobní, kapitálové, družstva. 

 

18.Obchodně-závazkové vztahy – pojem, prameny a způsob jejich použití, 

                                                    - druhy obchodně-právních smluv, vznik, zajištění, zánik, 

                                                    - důsledky porušení smluvních povinností, náhrada škody, 

     Neoprávněné podnikání                    

     Hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele. 

                                                                                                   

19. Živnostenské právo – pojem, prameny 

                                       - vznik živnostenského oprávnění, rozdělení živnosti 

                                       - provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, 

                                         pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele 

                                       - překážky v provozování živnosti 

                                       - podnikatel, živnostník a jeho povinnosti 

                                       - provozovna 

                                       - činnosti, které nejsou zákonem považovány za živnost. 

 

     

20. Korporace - spolky 

      Fundace - nadace, nadační fondy 

      Ústavy, obecně prospěšné společnosti - zal. do 1.1.2014 

      Evidované právnické osoby (církevní) 

      - pojem, jejich účel, založení. 

                                                                           



21. Správní právo – pojem, prameny 

                             - Matrika, matriční obvod, věci statusové, cizinci, uprchlíci 

                             - fyzická osoba, právní subjektivita 

                             - způsobilost k právním úkonům (svéprávnost). 

 

22. Správní právo – organizace veřejné správy - orgány státní správy 

                                                                           - orgány územní samosprávy 

                              - samostatná působnost, přenesená působnost 

                              - orgány územně-samosprávných celků, jejich hospodaření, úkoly. 

 

23. Správní řízení, správní trestání  

      - pojem, prameny, účastníci 

      - návrh na zahájení správního řízení – obsah, podání 

      - způsob jednání, průběh řízení, dokazování, důkazní prostředky 

      - správní rozhodnutí – termín, obsah 

      - opravné prostředky, výkon správního rozhodnutí 

     Přestupkové právo - pojem, pramen 

                                    - přestupek, nedbalost, úmysl, okolnosti vylučující protiprávnost, 

                                      deliktní způsobilost, osoby vyňaty z přestupkového zákona 

                                    - skutkové podstaty přestupků 

                                    - zánik odpovědnosti za přestupek. 

 

24. Finanční právo 

      - pojem, systém, finanční vztahy 

      - státní rozpočet – vyrovnaný, schodkový, přebytkový 

      - rozpočtová pravidla, rozpočtové provizorium, rozpočtová soustava, rozpočtová opatření 

        ministerstva financí 

      - státní závěrečný účet 

      - zdroje příjmu, daně, poplatky, cla, poplatník, plátce daně, splatnost daně, daňová  

        soustava, zdaňovací období 

      - devizy, valuty, zákonná platidla, platební styk, devizová banka 

        Finanční orgány. 

 

25. Mezinárodní právo – pojem, zdroje mezinárodního práva (smlouvy) 

                                     - mezinárodní právo – soukromé, veřejné 

                                     - mezinárodní prvek 

       Základní pojmy z práva ES - právo evropské, komunitární, unijní   

                                                    - prameny Evrop. práva- nařízení, směrnice, doporučení, 

                           Legislativní proces Unie, Rada přidružení, Asociační dohoda 

                                                    - přidružení ČR k Evropské unii. 

      

 

 

 

Zpracovala :  Mgr. Eva Broďáková     

 


