
MATURITNÍ OKRUHY PŘEDMĚTU PRÁVO, ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023, 4.S - SOŠ 
 

1. Základní právní pojmy 
právní řád, systémy práva, právní skutečnost, právní úkon (právní jednání), promlčení a prekluze práva, lhůty (objektivní a subjektivní lhůta), 

odpovědnost, právní odvětví (ústavní, správní, občanské, pracovní právo...), rozdělení práva – právo soukromé a veřejné; hmotné a procesní,  

2. Ústavní právo I. 
prameny, základní ustanovení, volební právo a způsoby voleb, moc zákonodárná (Poslanecká sněmovna, Senát), proces tvorby zákonů, platnost a 

účinnost právního předpisu, publikace právního předpisu (Sbírka zákonů, Věstníky), označování právních předpisů, složení pr. předpisů 

3. Ústavní právo II.  
prameny, moc výkonná (vláda, prezident republiky), moc soudní (hierarchie soudů, občanskoprávní řízení, trestní řízení), ČNB, NKÚ, územní 

samospráva (základy členění ČR – kraj, obec), Listina základních práv a svobod (hlavy, pojmy), veřejný ochránce práv (pravomoci) 

4. Občanské právo I.  
pramen, základní pojmy, účastníci FO a PO a jejich způsobilost, absolutní a relativní majetkové vztahy (věcné a závazkové právo), věci a jejich 

členění (rozdělení – ne/hmotné, ne/movité, ne/dělitelné, ne/zastupitelné, součást, příslušenství), vlastnické právo (získávání), vyvlastnění, 

přivlastnění, sousedské právo, nálezy, ochrana osobnosti 

5. Občanské právo II.  
Spoluvlastnictví – podílové a společné jmění manželů (obsah, vypořádání), držba, vydržení, věcná práva k cizím věcem - věcné břemeno 

(služebnost, reálné břemeno), zástavní a zadržovací právo, závazkové právo – vznik, změny (obsahu a účastníků) 

6. Občanské právo III. 
zajištění závazků (smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy, zástavní a zadržovací právo), zánik závazků (splnění, dohoda, nemožnost 

plnění, uplynutí doby, smrt dlužníka, věřitele, započtení, výpověď, splynutí, narovnání), kupní smlouva (náležitosti), odpovědnost za vady (druhy 

vad, reklamace), odpovědnost za škody (druhy – obecná a zvláštní odp., osoby) 

7. Občanské právo IV.  
smlouvy z občanského práva s důrazem na smlouvu o nájmu bytu, darovací sml., smlouva o půjčce a výpůjčce, (u všech smluv označení osob, 

obsah, podmínky, skončení), spotřebitelské sml. (osoby, distanční smlouvy, podomní prodej) 

8. Dědické právo  
způsoby dědění (závěť, zákon, dědická smlouva, závěť a zákon), závěť (varianty sepsání), vydědění (možnost podmínek, příkazů, listina 

o vydědění), neopomenutelný dědic, dědické třídy (1. až 6. děd. třída – složení, podíly), dědické řízení podle OSŘ (notář = soudní komisař) 

9. Živnostenské právo  
rozdělení (ohlašovací [řemeslné, vázané, volné] a koncesované), všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, charakteristika 

jednotlivých živností, vedlejší podmínky provozování živnosti, rozdělení co je a není živnost 

10. Obchodní právo 

kapitálové společnosti (akciová a společnost s ručením omezeným) – druhy, orgány, založení, vznik, zánik, výmaz z obchodního rejstříku, 

obchodní rejstřík (údaje), osobní společnosti (komanditní spol. a veřejná obchodní společnost) – orgány, podmínky, družstva – orgány, podmínky 

11. Pracovní právo I.  

pojmy, účastníci (zaměstnanec, zaměstnavatel) podmínky – věk, způsobilost, pracovní poměr a jeho vznik (pracovní smlouva, jmenování, volba), 

zaměstnanost – úřady práce, podmínky uchazeče o zaměstnání, podpůrčí doba, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, 

rekvalifikace, veřejně prospěšné práce,  

12. Pracovní právo II.  
pracovní smlouva (náležitosti podstatné a nepodstatné), změny pracovního poměru (převody na jiné místo a druh práce), skončení pracovního 

poměru (dohoda, výpověď – podmínky, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době), hromadné 

propouštění - podmínky 

13. Pracovní právo III.  
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), pracovní řád, pracovní doba 

(rozdělení), pružná pracovní doba (části, použití), dovolená (druhy, čerpání), mzda a plat (druhy), příplatky, překážky v práci a jejich rozdělení 

14. Pracovní právo IV.  
BOZP, péče o zdraví, pracovní podmínky mladistvých a žen (zákazy prací, mateřská a rodičovská dovolená), odpovědnost zaměstnance a 

zaměstnavatele za škodu, kolektivní pracovní právo (tripartita, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, výluka, stávka) 

15. Rodinné právo I. 

Manželství (podmínky, uzavření, překážky), rozvod (sporný, sporný s tvrdostní klauzulí, nesporný), výchova dětí pro dobu po rozvodu 

(individuální, společná, střídavá výchova), určení otcovství (pravidla – vyvratitelné domněnky, popření otcovství)  

16. Rodinné právo II. 

rodičovská zodpovědnost, rodičovství a osvojení, náhradní výchovy (pěstounská péče, poručnictví, opatrovnictví, ústavní péče), vyživovací 

povinnosti (rodičů k dětem, dětí k rodičům, mezi manžely, mezi příbuznými, neprovdané matce), příbuzenství (přímá a pobočná linie) 

17. Trestní právo hmotné I.  

pojmy, vývojová stádia trestného činu (příprava, pokus, dokonaný trestný čin), účastníci (pachatel, spolupachatel), skutková podstata trestného 

činu – objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka, trestní odpovědnost, okolnosti vylučující protiprávnost (krajní nouze, nutná obrana, 

oprávněné použití zbraně, svolení poškozeného, přípustné riziko), místní a časová působnost trestního zákoníku, zánik trestnosti 

18. Trestní právo hmotné II.  
trestní sazba, polehčující a přitěžující okol., tresty, ochranná opatření, ukládání trestů či ochr. opatření, trestné činy a jejich rozdělení do 13 hlav 

19. Trestní právo procesní I.  
zásady, subjekty a jejich rozdělení, přípravné řízení (zadržení a vazba), obžaloba a její náležitosti 

20. Trestní právo procesní II.  
předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, odvolací řízení a vykonávací řízení, způsoby rozhodnutí – rozsudek, usnesení, trestní příkaz, 

opravné prostředky – řádně i mimořádné, náležitosti rozsudku, řízení proti mladistvému (provinění, trestní, výchovná a ochranná opatření) 

21. Občanské soudní řízení I.  
zásady, účastníci a osoby zúčastněné na řízení, zástupci účastníků, zahájení řízení, pravidla zahájení řízení, dokazování (druhy důkazů) 

22. Občanské soudní řízení II.  
průběh řízení, rozhodnutí a její formy (usnesení, meritorní rozhodnutí), náklady řízení, řádné a mimořádné opravné prostředky (odvolání, platební 

rozkaz, …), výkon rozhodnutí (exekuce) a způsoby plnění (peněžité a nepeněžité plnění, rozdělení), zvláštní případy řízení 

23. Správní právo hmotné 
pojmy, matriky, územně-správní členění ČR (obce, kraje a jejich orgány, samostatná a přenesená působnost), cizinci a uprchlíci 

24. Správní řízení I.  

zásady, účastníci a možnosti zastupování, zahájení řízení, spis, protokol, úkony účastníků řízení, varianty doručování, překážky při doručování, 

doručování veřejnou vyhláškou, lhůty, zjišťování podkladů pro rozhodnutí, zajištění průběhu a účelu řízení 

25. Správní řízení II.  
rozhodnutí a jeho náležitosti (formální a obsahové), právní moc rozhodnutí, varianty přezkoumání rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné 

prostředky, výkon rozhodnutí, přestupkové řízení (členění přestupků, sankce, způsoby řízení) 



 

Vypracoval: Ing. Tomáš Horák 

Schváleno předmětovou komisí: 31. srpna 2022 


