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MATURITNÍ TÉMATA – PRÁVO 

 

Občanské právo: 
1) Věcná práva – charakteristika vlastnického práva, jeho obsah, způsoby nabývání, držba, sousedská 

práva, podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů, věcná práva k věcem cizím. 
2) Právo dědické – dědická smlouva, závěť, zákonná dědická posloupnost, nepominutelný dědic, 

vydědění, započtení daru, odkaz, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele. 
3) Právo závazkové – charakteristika závazku, způsoby vzniku závazkových vztahů, změna závazkových 

vztahů v subjektu a v obsahu, způsoby zániku závazkových vztahů. 
4) Zajištění závazků – charakteristika jednotlivých druhů zajištění. 
5) Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení – charakteristika, předpoklady vzniku 

odpovědnosti za škodu, jednotlivé případy odpovědnosti za škodu a pojednat o libovolném z nich, 
Způsob a rozsah náhrady škody, odpovědnost za bezdůvodné obohacení.  
 

Pracovní právo: 
6)  Pracovně právní vztahy- pojem a předmět pracovního práva a pracovně právních vztahů, subjekty, 

pracovně právní subjektivita zaměstnance a zaměstnavatele, vedlejší činnost a dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. 

7) Pracovní poměr- pojem, vznik pracovního poměru, druhy pracovní smlouvy a její náležitosti, změna 
pracovního poměru, způsoby ukončení pracovního poměru. 

8) Pracovní doba – pojem a její délka, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a jejich druhy, práce 
přesčas a noční práce, dovolená na zotavenou. 
 

Obchodní právo: 
9) Obchodní korporace obecně, jednotlivé obchodní korporace, jejich charakteristika, 

podrobně o jedné obchodní korporaci nebo družstvu. 
 
Finanční právo: 

10) Rozpočtové právo, rozpočtová soustava, státní rozpočet, skladba státního rozpočtu podle 
odpovědnostního principu, rozpočtový proces, rozpočty územních samosprávných celků. 

11) Obecná problematika daní – charakteristika daně a poplatku, konstrukční prvky daně, správa daní, 
dělení daní podle dopadu daně, daně nepřímé.  

12) Daně přímé, charakteristika jednotlivých daní, subjekty, správa daní, rozdíl mezi daní přímou a 
nepřímou. 

13) Poplatky – charakteristika, jednotlivé druhy poplatků a jejich charakteristika, subjekty, podstata 
poplatků, správa poplatků. 
 

Ústavní právo: 
14) Český stát, jeho forma a ústavně právní charakteristika, státní území a státní hranice, státní 

symboly, státní občanství, druhy práv občanů podle Listiny základních práv a svobod. 
15) Ústavní systém dělby moci, její struktura, rozdělení jednotlivých druhů, systém institucí a systém 

voleb, formy demokracie, postavení poslance, senátora a prezidenta republiky, soustava soudů, 
zvláštní ústavní orgány, územní samospráva. 
 



 
Správní právo: 

16) Právní řád a režim veřejné správy, definice správního práva, realizace a interpretace norem 
správního práva, správní uvážení, neurčité pojmy, analogie, subjekty správního práva. 

17) Organizace veřejné správy, rozdělení a charakteristika jednotlivých orgánů, úseky a formy činnosti, 
odpovědnost. 

18) Organizace obce a kraje, způsob zřizování, druhy činnosti, odpovědnost a kontrola, formy činnosti 
jednotlivých orgánů, vydávání normativních aktů. 
 

Rodinné právo: 
19) Manželství, pojem manželství, vznik manželství, druhy sňatku, překážky uzavření manželství, práva 

a povinnosti manželů, zánik manželství, příbuzenství, určování rodičovství, osvojení, náhradní péče 
o dítě.  
 

Trestní právo hmotné: 
20) Základy trestní odpovědnosti, pojem a znaky trestného činu, charakteristika společenské 

škodlivosti, skutková podstata trestného činu, její povinné (obligatorní) a nepovinné (fakultativní) 
znaky. 

21) Vývojová stádia trestného činu, druhy, charakteristika, trestnost a zánik trestnosti těchto stádií, 
zavinění v trestním právu. 

22) Okolnosti vylučující protiprávnost, charakteristika jednotlivých okolností, druhy, rozdíly, porovnání 
se zánikem trestní odpovědnosti, způsoby tohoto zániku. 

23) Trestná součinnost a účastenství, charakteristika jednotlivých druhů součinnosti a účastenství, 
souběh trestných činů, druhy a důsledky souběhu. 
 

Trestní právo procesní: 
24) Procesní úkony, pojem, obsah, forma, místo a čas procesních úkonů, charakteristika jednotlivých 

procesních úkonů. 
25) Stádia trestního řízení, charakteristika jednotlivých stádií, trestní řízení, trestní stíhání, přípravné 

řízení trestní, zkrácené řízení, podání obžaloby, druhy řízení před soudem vykonávací řízení. Právní 
úprava řízení proti mladistvým. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno předmětovou komisí 
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