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MATURITNÍ OTÁZKY – školní rok 2020/2021 

 

 

Předmět: PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

 

1.     Manželství - vznik, zánik, překážky, SJM 

2.     Rodinné právo – pojem, prameny, vyživovací povinnosti, rodičovská 

odpovědnost, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodičovská péče – 

osvojení, pěstounská péče, poručenství, opatrovnictví 

3.  Obce, kraje – charakteristika, působnost, orgány, zastupitelstvo, reforma 

veřejné správy 

4. Pracovní právo – pojem, prameny, účastníci, pracovně-práv. způsobilost, 

odborová organizace, kolektivní smlouva, dohody konané mimo prac. 

poměr; 

5. Pracovní poměr – vznik, pracovní smlouva (náležitosti podstatné, ostatní) 

zkušební doba, druhy PP, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, 

změna PP, převedení na jinou práci, konkurenční doložka 

6. Zánik pracovní poměru - hromadné propouštění, odstupné, pracovní doba, 

přestávky v práci a doba odpočinku, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení 

prac. doby, práce přesčas 

7. Občanské právo hmotné – pojem, definice, porovnat s obč. pr.proces. 

třídění, systém a systematika, zásady, struktura normy občans. Práva 

8. Předmět občanského práva VĚC – pojem, druhy, součást věci, 

příslušenství věci 

9. Věcná práva k věcem cizím – zadržovací právo, zástavní právo, věcná 

břemena 

10. Dědické právo – pojmy,dědictví - odmítnutí, zřeknutí, vzdání se, 

nezpůsobilý dědic, dědická smlouva, odkaz – odkazovník 

11. Dědická smlouva, závět – definice, rozdělení, podmíněné dědictví, 

vydědění, dědické skupiny, .. 

12. Smlouvy – vymezení pojmu, druhy, rozdělení, obsah 

     13. Promlčení, prekluze, vydržení 

14. Vlastnické právo -  definice, předmět a obsah, omezení vlas.práva 
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15. Okolnosti vylučující protiprávnosti -  nutná obrana, krajní 

nouze,oprávněné použití zbraně, svolení poškozeného, přípustné riziko 

16. Trestní právo hmotné – pojem a znaky trestného činu, skutková 

podstatatrestného činu, pachatel, podmínky trestní odpovědnosti, tresty a 

ochranná opatření; obecní policie – úkoly, oprávnění 

17. Cenné papíry – vymezení pojmu, formy, typy atd. 

• Obchodní právo – základní pojmy, podnikání, podnikatel, podnik, OR, IČ,    

hospodářská soutěž 

19.Obchodní společnosti obecně – jednotlivé obchod společnosti, jejich 

charakteristika, podrobněji o jedné společnosti 

20. Živnostenské právo – pojem a druhy živností, živnostenské právo obecně 

dle živnost. Zákon 

21. Právní způsobilost - právní normy, působnost, platnost, účinnost, publikace 

22. Právní úkony - právní vztahy, právní jednání, předpoklady vzniku právního  

vztahu, právní skutečnosti, prvky právního vztahu 

23. Český stát – jeho forma, ústavně právní charakteristika, státní území a státní 

hranice, státní symboly, práva občanů dle ZLPS 

24. Ústavní právo – pojem, předmět, postavení prezidenta, senátora, poslance, 

25. Organizace soudnictví – soudní moc a soudnictví, druhy soudnictví, 

organizace a činnost soudů, struktura soudů, úkoly soudů, 
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