
PRÁVO 

• Teorie státu - Vznik státu, typy státních zřízení, jednotlivé znaky a funkce státu, 

státní území, znaky právního státu, státní symboly ČR 

 

• Ústava ČR I. - Postavení prezidenta republiky, volba, způsob jeho zvolení   podle   

Ústavy ČR, pravomoc k zákonodárným orgánům a vládě. Kompetence podle čl. 62 

– 65 Ústavy ČR, zánik funkce 

 

• Ústava ČR II. - Nejvyšší zákonodárný orgán ČR, jeho složení, podmínky pro výkon 

funkce, zánik mandátu, způsob volby, Indemnita a imunita, charakterizujte činnost 

obou komor parlamentu, pravomoci, zákonodárný proces, kritéria právní síly 

zákonných norem 

 

• Listina základních práv a svobod - Vznik, význam, jednotlivá občanská práva 

 

• Ústava ČR III. - Pojem ústavního práva a prameny ústavního práva. Moc zákonodárná, 

moc výkonná, moc soudní 

 

• Rodinné právo - Vznik manželství, zákonné překážky, neplatné a zdánlivé 

manželství, zánik manželství, manželské majetkové právo, určování otcovství – 

domněnky 

 

• Občanské právo hmotné I. - Dědictví, podmínky, vyloučení z dědického práva, 

vydědění, dědické tituly 

 

• Občanské právo hmotné II. - Vyživovací povinnost v občanském právu, vznik a 

zánik, druhy vyživovacích povinností, charakteristika vyživovací povinnosti 

 

• Obchodní právo I. - Zákon o obchodních společnostech – podnikání, podnikatel, 

obchodní rejstřík, neplatnost obchodní korporace, zrušení a zánik obchodní 

korporace, hospodářská soutěž, nekalá soutěž 

 

• Správní právo - Veřejná správa, její rozdělení, postavení místní správy, obec, území 

obce, občan obce, vlastnosti obce, působnost obcí a vztahy k orgánům státní správy. 

Charakterizujte orgány obcí a jejich pravomoci 

 

• Obchodní právo II. - Zákon o obchodních společnostech – prameny, systematika 

zákona, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo), způsob jejich 

založení a jejich orgány 

 

• Trestní právo hmotné I. - Účel a druhy trestů a ochranných opatření v trestním právu, 

zánik trestní odpovědnosti 

 

• Správní řízení - Definice, základní zásady správního řízení, subjekty správního 

řízení a jejich zastupování. Vedení řízení a úkony správních orgánů, doručování, 

zajištění průběhu řízení 

 



• Živnostenský právo - Pojmové vymezení živnosti, vznik a zánik živnosti, druhy 

živností, orgány živnostenské správy, živnostenská provozovna 

 

• Trestní právo hmotné II. - Jeho funkce a základní zásady, působnost, vývojová 

stádia trestného činu – znaky, trestnost, zánik trestnosti, souběh a recidiva 

 

• Trestní právo hmotné III. - Účel trestního zákona, pojem a znaky trestného činu, 

charakteristika a rozbor společenské škodlivosti. Pojem a znaky skutkové podstaty 

trestného činu – jejich obecný rozbor 

 

• Trestní právo hmotné IV. - Okolnosti vylučující protiprávnost, §§ 28 – 32 trestního 

zákoníku včetně rozboru znaků 

 

• Přestupkové právo - Pojem přestupku a jeho znaky, působnost, Správní tresty a 

ochranná opatření, zánik odpovědnosti za přestupek 

 

• Odpovědnost mládeže za protiprávní činy - Základní pojmy, druhy opatření ukládána 

mladistvým – jejich rozbor 

 

• Trestní právo procesní I. - Základní zásady trestního řízení, subjekty trestního 

řízení, zajištění osob v trestním řízení, vazba 

 

• Pracovní právo I. - Subjekty, druhy pracovních poměrů, vznik pracovního poměru, 

pracovní smlouva, její náležitosti, způsoby ukončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele, zákaz výpovědi 

 

• Trestní právo procesní II. - Zajištění věcí v trestním řízení, Domovní prohlídka, 

osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných 

prostor a na pozemek 

 

• Pracovní právo II. - Mzda, plat, druhy a jejich náležitosti, složky mzdy a druhy 

příplatků, odpovědnost za škodu ze strany zaměstnance a zaměstnavatele 

 

• Pracovní právo III. - Převedení na jinou práci, překážky v práci na straně 

zaměstnavatele a zaměstnance, dovolená 

 

• Občanské soudní řízení – Definice a působnost, soustava soudů ČR, podmínky pro 

výkon soudce, základní principy soudnictví, účastníci řízení a jejich zastoupení, 

procesní práva účastníků 

 


