
Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 
Maturitní okruhy z práva pro třídu P2 ve školním roce 2017-
2018 
 
1.  
Základní právní pojmy – právo a stát, právní řád, zákonnost a 
právní vědomí, právní normy a jejich druhy, platnost, účinnost a 
působnost právních předpisů, právní vztahy, fyzické a právnické 
osoby, systém práva 
 
2. 
Ústavní právo –pojem ústavního práva, Ústava ČR, základní 
ustanovení, moc zákonodárná, výkonná a soudní 
 
3.  
Občanské právo – absolutní majetková práva -právní pojetí věcí 
(věci hmotné a nehmotné), ochrana osobnosti, věcná práva k cizím 
věcem, právo vlastnické (sousedské, dědické, právo duševního 
vlastnictví), podílové a bezpodílové spoluvlastnictví, oprávněná a  
neoprávněná držba, vydržení 
 
4.  
Občanské právo – relativní majetková práva -závazkové právo 
(obsah závazků, jejich vznik, společné dluhy a pohledávky, 
odpovědnost za vady, změny závazků, zajištění a jejich zánik) 
 
5.  
Občanské právo – relativní majetková práva - pojmenované 
smlouvy (druhy, kupní, darovací, smlouvy o dílo)   
 
6.  
Občanské právo – relativní majetková práva -odpovědnost za 
škodu (obecná a zvláštní), způsob a rozsah náhrady škody, druhy 
pojmenovaných smluv (nájemní, nájem bytu, smlouva o ubytování, 
příkazní a pojistné smlouvy, pacht, zápůjčka) 
 
7.  
Občanské právo – obchodní vztahy – základní pojmy (pojem 
obchodního práva, podnikání a podnikatel, obchodní rejstřík, 
podnik, hospodářské soutěžení a nekalá soutěž), obchodní 



korporace (založení, základní jmění, zánik, konkurzní řízení, 
holding, konsorcium) 
 
8.  
Zákon o obchodních korporacích – typy obchodních korporací a 
družstva 
 
9.  
Občanské právo – podnikání - obchodní závazkové vztahy 
(obecná ustanovení, obchodní smlouvy, společné závazky, jejich 
zajištění a zánik, splnění a nesplnění závazků, kupní smlouva, 
reklamační nároky, sankce, odpovědnost za vady, leasingová 
smlouva) 
 
10.  
Občanské právo – podnikání - smlouvy o dopravních a ostatních 
službách, služby v peněžnictví, smlouvy o dílo, licenční smlouva k 
předmětům průmyslového vlastnictví 
 
11.  
Živnostenské právo – typy živností a podmínky jejich získání, 
provozování živností, pravomoci živnostenských úřadů, 
živnostenská správa 
 
12. 
Občanské právo – rodinné vztahy – základní pojmy (rodina, 
manželství, příbuzenství), vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní 
výchova dětí, vyživovací povinnosti, zrušení manželství, majetkové 
vyrovnání 
 
13. 
Pracovní právo – péče  úřadů práce o zaměstnanost v ČR, 
účastníci pracovně právních vztahů, pracovní poměr – rozdělení, 
vznik, náležitosti pracovní smlouvy 
 
14.  
Pracovní právo – změny pracovního poměru, skončení, neplatné 
rozvázání pracovního poměru, pracovní doba, dovolená na 
zotavenou 
 



 
15. 
Pracovní právo – odměňování práce, náhrada mzdy při 
překážkách v práci, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o 
zaměstnance, pracovní podmínky žen a mladistvých ,funkce 
odborových organizací, kolektivní vyjednávání 
 
16.  
Pracovní právo – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní 
činnosti, pracovní posudky, potvrzení, odstupné, pracovní řád a 
kázeň, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu 
 
17. 
Moc soudní – soudy a soudci, advokáti a Česká advokátní komora, 
notáři, státní zástupci 
 
18. 
Správní právo – obce, jejich hospodaření a působnost, občané a 
orgány obce 
 
19.  
Správní právo – kraje a krajské úřady, orgány kraje, hospodaření, 
správní řízení 
 
20. 
Trestní právo hmotné – trestné činy, podmínky trestní 
odpovědnosti, okolnosti vylučující trestnost, tresty a ochranná 
opatření, skutkové podstaty trestných činů, trestní odpovědnost 
právnických osob 
 
21. 
Trestní právo procesní, průběh trestního řízení – orgány činné v 
trestním řízení 
 
22. 
Občanské soudní řízení a jeho průběh – zahájení, náležitosti 
písemného návrhu, místní příslušnost soudů, průběh soudního 
řízení, rozhodnutí soudu, náklady, řízení o zaplacení peněžité 
částky 
 



 
 
23.  
Občanské soudní řízení – opravné prostředky, konkurz a 
vyrovnání, výkon rozhodnutí 
 
24.  
Občanské soudní řízení – procesní postavení občanů před 
soudem, druhy rozsudků, rozdíl mezi sporným a nesporným řízením 
 
25.  
Právo Evropské unie – organizační struktura EU, právní řád EU, 
primární a sekundární právo EU, právní ochrana v EU 
 

 

Vypracovala: Mgr. Jitka Nováková 

Dne: 10.9.2017 


