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POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI Z PŘEDMĚTU 
  

  

PPRRÁÁVVOO  

 

 
TŘÍDA:  1. AD 
 

ŠKOLNÍ ROK:  2018/2019; 1. a 2. pololetí 
  

VYUČUJÍCÍ:  Mgr. Jan KUCHAŘ 
 
KONTAKT:    737 110 403 

  j.kuchar@trivis.cz  
     mgr.jan.kuchar@seznam.cz  

 

  
OKRUHY UČIVA: 

 
1) Dějiny státu a práva na území české republiky, 
2) Teorie práva – objektivní a subjektivní právo, prameny práva, 

právní vztahy, aplikace a interpretace právních norem,právní 
odpovědnost.  

3) Teorie státu – znaky státu a forma vlády, státní mechanizmus 
4) Ústavní právo – ústavní vývoj na našem území, druhy ústav, obsah 

ústavy ČR.  

5) Občanské právo – předmět a systém občanského práva, absolutní 
majetková práva, dědické právo, relativní majetková práva, 
závazkové právo.  

6) Rodinné právo – manželství, příbuzenství a švagrovství, poručenství 
a jiné formy péče o dítě. 

7) Živnostenské právo – živnost, ohlášení živnosti, živnostenský 
rejstřík 

8) Obchodní právo -  subjekty, vznik a založení společnosti, obchodní 

rejstřík, obchodní společnosti,  
9) Občanské právo procesní – občanské soudní řízení, soustava 

soudů, subjekty, 
10) Exekuce 
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POVINNÁ STUDIJNÍ LITERATURA: 

 

 Skripta Trivis – Vybrané problémy ze základů teorie práva, 

 Skripta Trivis – Dějiny státu a práva 

 Skripta Trivis – Občanské právo hmotné 

 Skripta Trivis – Občanské právo procesní 

 
 
DOPORUČENÁ LITERATURA, zejména: 

 

 občanský zákoník,  

 zákon o obchodních korporacích a družstvech 

 zákon o živnostenském podnikání,  

 občanský soudní řád,   

 další právní normy dle doporučení učitele v souvislosti s probíraným 
tématem 

 
PODKLADY PRO KLASIFIKACI: 

 

 4 testy každé pololetí 

 ústní zkoušení v každé vyučovací hodině  

 samostatná písemná práce 

  
  

DŮLEŽITÉ TERMÍNY – dle rozvrhu: 
 
Testy a samostatná písemná práce:  

 

 říjen, listopad, prosinec, leden  – 1. pololetí 

 únor, březen, duben, květen      – 2. pololetí 
 

POZN.:  
 

Doporučuji  
- v průběhu hodiny psát poznámky z výkladu a prezentace,  
- prohlížet doporučené stránky internetu - viz prezentace v hodině 

- sledovat hromadné sdělovací prostředky v oblastech týkající se 
učiva, dle pokynů a doporučení učitele.. 

 


