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Seznam témat 

Základní právní pojmy - právo a stát, právní řád, zákonnost a právní vědomí, právní 

normy, právní předpisy, právní vztahy, právní skutečnosti, realizace a aplikace práva, 

systém práva, právo veřejné a soukromé, základní právní odvětví 

 

Ústavní právo - prameny ústavního práva, Ústava ČR, moc zákonodárná, moc 

výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní 

samospráva, Listina základních práv a svobod, ochrana lidských práv, ombudsman 

 

Rodinné právo - manželství, vznik manželství, zákonné překážky manželství, vztahy 

mezi manžely, manželské majetkové právo, společné jmění manželů, bydlení manželů 

 

Rodinné právo - zánik manželství, druhy rozvodu manželství, vztahy mezi rodiči a 

dětmi, rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, vztahy mezi dalšími 

příbuznými, manželství a registrované partnerství 

 

Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí - osvojení, poručenství a 

opatrovnictví, pěstounská péče, dávky pěstounské péče, ústavní výchova 

 

Pracovní právo - prameny pracovního práva, pracovní právo a zaměstnanost, vznik 

pracovního poměru, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru 

 

Pracovní právo - pracovní doba, dovolená na zotavenou, odměňování práce, pracovní 

podmínky, překážky v práci, pracovně právní odpovědnost a náhrada škody, dohody 

o práci konané mimo pracovní poměr 

 

Občanské právo hmotné - absolutní majetkové právo – prameny občanského práva 

hmotného, věcná práva: držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, 

společné jmění manželů 
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Občanské právo hmotné - absolutní majetkové právo - věcná práva k věcem cizím: 

právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo; správa cizího 

majetku, dědické právo 

 

Občanské právo hmotné - relativní majetkové právo - závazky, vznik, prvky, změny, 

zánik a zajištění závazku, závazky z právních jednání: darovací smlouva, kupní 

smlouva, směnná smlouva; výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr 

 

Občanské právo hmotné - relativní majetkové právo - nájem, pacht, schovací 

smlouvy, smlouvy příkazního typu, smlouva o dílo, smlouvy o přepravě, zaopatřovací 

smlouvy, odvážné smlouvy, nepojmenované smlouvy, závazky z deliktů 

 

Občanské právo procesní - orgány právní ochrany, soustava soudů ČR, advokát, 

soudce, notář, ombudsman, občanské soudní řízení - subjekty, zahájení, průběh a 

ukončení občanského soudního řízení; opravné prostředky, výkon rozhodnutí, 

úpadek a insolvenční řízení 

 

Trestní právo hmotné – pojem, účel a funkce trestního práva, prameny trestního 

práva, trestné činy – druhy a třídění, skutková podstata trestných činů, stádia 

trestného činu, účastníci trestných činů, okolnosti vylučující trestní odpovědnost 

 

Trestní právo hmotné – trestní zákoník, trestní sankce a druhy trestů, trestní 

odpovědnost mladistvých, trestní odpovědnost právnických osob 

 

Trestní právo procesní - zásady trestního práva procesního, orgány činné v trestním 

řízení, průběh trestního řízení - přípravné řízení, předběžné projednání obžaloby, 

hlavní líčení, odvolací řízení, vykonávací řízení 

 

Správní právo hmotné - prameny správního práva, státní správa a samospráva, 

obecní a krajské zřízení, občan obce a jeho práva, ochrana práv občanů, petice, místní 

referendum, ombudsman, správní delikty 
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Správní právo procesní - zásady správního řízení, účastníci správního řízení, zahájení 

řízení, doručování, dokazování, rozhodnutí a jeho náležitosti, opravné prostředky ve 

správním řízení 

 

Živnostenské právo - definice živnosti, založení živnosti, podmínky provozování 

živností, živnostenský rejstřík, odpovědný zástupce, živnosti ohlašovací, živnosti 

koncesované, živnostenské oprávnění, povinnosti podnikatele 

 

Obchodní právo - definice podnikatele, obchodní firma, jednání podnikatele, 

prokura, obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž, založení a 

vznik obchodní korporace, orgány obchodní korporace, zrušení a zánik obchodní 

korporace  

 

Obchodní právo - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 

s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, společnost, smlouva o tichém 

společenství 

 

 


