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PRÁVO 

Maturitní témata  
pro školní rok 2021-2022 

1.  

Základní právní pojmy – právo a stát, právní řád, právní vědomí, právní normy, druhy právních norem, 

publikace a forma právních předpisů, platnost, účinnost a působnost právních předpisů 

 

2.  

Základní právní pojmy - právní vztahy (pojem, účastníci, obsah, předmět), právní skutečnosti, právní jednání, 

prekluze, promlčení, realizace a aplikace práva, systém práva, právo veřejné a soukromé, základní právní oblasti 

 

3.  

Ústavní právo – ústava a ústavní právo obecně, prameny ústavního práva ČR, Ústava ČR, základní ustanovení, 

moc zákonodárná  

 

4.  

Ústavní právo – moc výkonná, moc soudní, NKÚ, ČNB, územní samospráva, Listina základních práv a svobod, 

veřejný ochránce práv, notáři a advokáti 

 

5.  

Občanské právo – pojem, zásady a prameny občanského práva, osoby fyzické, osoby právnické – ustavení 

právnických osob, rozlišení a působení, jednání za právnické osoby, zrušení právnické osoby, typy právnických 

osob podle občanského zákoníku 

 

6.  

Občanské právo -  rodinné právo, pojem, zásady a prameny rodinného práva, manželství, rodina a příbuzenstvo, 

manželské majetkové právo, bydlení manželů, zánik manželství  

 

7.  

Občanské právo – rodinné právo – vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost, náhradní rodinná péče 

a sociálně-právní ochrana dětí, vyživovací povinnosti, dědické právo    

 

8.  

Občanské právo – absolutní majetková práva, věcná práva k věcem vlastním (držba, vlastnictví, 

spoluvlastnictví, právo duševního vlastnictví), věcná práva k věcem cizím (právo stavby, věcná břemena, 

zástavní právo, zadržovací právo)  

 
9.  

Občanské právo – relativní majetková práva, závazky, vznik závazků, odpovědnost za vady, změny závazků, 

zajištění závazků, závazky z právních jednání, darovací smlouva, kupní smlouva, směnná smlouva, nájemní 

smlouva, smlouva o dílo, licenční smlouva, smlouva o zápůjčce, smlouva o úvěru, závazky z protiprávních 

jednání  

 

10.  

Finanční právo – pojem, státní rozpočet, daně, druhy daní, základní daňové pojmy, cla, význam cla, druhy cel, 

orgány finanční správy – vláda, ministerstvo financí, státní fondy, finanční úřady, Česká národní banka        

 

11.  

Pracovní právo – pojem a prameny pracovního práva, právo na zaměstnání, účastníci pracovněprávních vztahů, 

pracovní poměr – vymezení pracovního poměru, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, změny 

pracovního poměru, úřad práce, jeho úkoly, situace v regionu 

 

12.  

Pracovní právo – skončení pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr, dohoda o provedení práce, 

dohoda o pracovní činnosti, pracovní řád, povinnosti zaměstnanců, pracovní doba, dovolená na zotavenou 
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13.  

Pracovní právo – odměňování práce, náhrada mzdy při překážkách v práci, bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, pracovní podmínky žen, pracovní podmínky mladistvých, odpovědnost zaměstnance za škodu, 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

 

14.  

Občanské soudní řízení – pojem a prameny občanského soudního řízení, průběh občanského soudního řízení, 

opravné prostředky, výkon rozhodnutí, úpadek a insolvenční řízení     

 

15. 

Živnostenské právo – pojem a prameny, živnosti – pojem, druhy, provozování živností, podmínky provozování 

živností, živnostenské oprávnění, živnostenská správa 

 

16. 

Správní právo – pojem a prameny, obce – charakteristika, hospodaření, působnost, orgány obce, kraje – 

charakteristika, hospodaření, působnost, orgány, správní řízení  

 
17. 

Právo Evropské unie - charakteristika EU, historie, orgány, právní řád EU, formy sekundárního práva EU, 

právní ochrana v EU  

 
18. 

Trestní právo – pojem, prameny a účel trestního práva, trestní právo hmotné, trestné činy a jejich pachatelé – 

fyzické osoby, podmínky trestní odpovědnosti fyzických osob, tresty a ochranná opatření, trestní odpovědnost 

mladistvých, skutkové podstaty trestných činů    

 

19. 

Trestní právo – trestní odpovědnost právnických osob, trestní právo procesní – pojem, prameny, orgány činné v 

trestním řízení, zásady trestního práva procesního, průběh trestního řízení 

 

20. 

Obchodní právo – podnikání – podnikatel, obchodní firma, sídlo podnikatele, konkurence a nekalá soutěž, typy 

právnických osob podle zákona o obchodních korporacích – rozlišení obchodních korporací, založení a vznik 

obchodní korporace, vklad do základního kapitálu, orgány obchodní korporace, zrušení a zánik, veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo 

 

 

 

 

V Žatci 1. 9. 2021      Ing. Hana Anežka Lýrová, v. r. 

        ředitelka školy  


