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Maturitní okruhy z předmětu právo 

1. Základní pojmy – STÁT (území, obyvatelstvo, moc) – charakteristika a vysvětlení pojmů, 

objasnění pojmu PRÁVO, prameny práva, základní zásady. 

2. Základní dělení práva – PRÁVO SOUKROMÉ a VEŘEJNÉ, právní odvětví, právní řád (právní 

síla – důležitost právních předpisů), objasnění pojmů kogentnost a dispozitivnost. 

3. Právní normy 1 – definice právní normy, její základní znaky, normy morální a náboženské 

(rozdíl oproti právní normě), dělení P.N., právní vztahy a skutečnosti. 

4. Právní normy 2 – platnost (publikace ve Sbírce zákonů), účinnost (legisvakační lhůta), 

působnost (osobní, územní, časová, věcná), zákonnost, objasnění pojmů: novelizace, derogace. 

5. Ústavní právo – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, dělení moci ve státě, 

veřejný ochránce práv. 

6. Ústava ČR – význam a struktura Ústavy, orientace v Ústavě, Listina základních práv a svobod, 

druhy ústav (podle formy, původu, způsobu přijetí, způsobu změny, podle jejího dodržování). 

7. Občanské právo hmotné – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, dělení věcí  

osob, PO, FO, právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům. 

8. Občanské právo – majetková práva – pojem majetková práva, absolutní majetková práva, 

vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná břemena, věcná práva k věcem cizím a k věcem 

vlastním, věci hmotné a nehmotné. 

9. Občanské právo – závazková práva – objasnění pojmu závazek, vznik, změna, zánik  

a zajištění závazku, smlouvy dle občanského práva, smluvní volnost. 

10. Podnikání – definice pojmu, prameny, zásady, Obchodní rejstřík, objasnění pojmu promlčení  

a prekluze. 

11. Rodinné právo 1 – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, objasnění pojmu 

rodina, příbuzenstvo, společné bydlení, rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost. 

12. Rodinné právo 2 – manželství – pojem manželství, podmínky vzniku, překážky vzniku, formy 

sňatku, místo uzavření sňatku, užívání jména manžela, vztahy mezi manžely, zánik manželství. 

13. Náhradní výchova dětí – definice pojmu a její druhy, osvojení, pěstounská péče, poručenství, 

opatrovnictví, registrované partnerství – právní úprava, vznik, zánik, subjektivní názor na institut 

registrovaného partnerství a výchovu dětí. 

14. Dědické právo – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, nabývání dědictví, způsob 

dědění, náležitosti závěti, dovětek, odkaz, dědické skupiny ze zákona, dědická smlouva, dědictví 

a dluhy, vydědění, notář. 

15. Občanské právo procesní – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, soustava 

soudů v ČR, věcná a místní příslušnost soudu, účastníci řízení a jejich zástupci, osoby 

zúčastněné na řízení, podmínky a průběh řízení. 
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16. Občanské soudní řízení, exekuce, insolvence – zahájení řízení, náležitosti a druhy žalob, 

soudní rozhodnutí a jeho náležitosti, náklady řízení, opravné prostředky (odvolání, dovolání), 

pojem exekuce, druhy exekucí, pojem insolvence. 

17. Pracovní právo 1 – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, pracovněprávní vztahy 

– druhy a jejich účastníci, vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů, náležitosti pracovní 

smlouvy, práce konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), právo na zaměstnání. 

18. Pracovní právo 2 – odměňování, rozdíl mezi mzdou a platem, výše mzdy, splatnost, minimální 

mzda, náhrada mzdy, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. 

19. Pracovní právo 3 – pracovní doba, její formy a délka, přestávky v práci, přesčasy, noční práce, 

překážky v práci, dovolená a její délka, pracovní podmínky žen a mladistvých, BOZP. 

20. Živnostenské právo – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, živnost, druhy 

živností, podmínky provozování živností, živnostenská správa – orgány, úřady, zaměstnanci ŽÚ 

– jejich oprávnění, živnostenský rejstřík. 

21. Správní právo hmotné – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, správní akty, 

rozdělení správních aktů, platnost, účinnost a právní moc správních aktů, vady správních aktů, 

přestupky, druhy přestupků, sankce. 

22. Správní právo procesní – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, subjekty řízení, 

průběh řízení, správní rozhodnutí, opravné správní řízení, výkon rozhodnutí, postavení obcí   

a krajů. 

23. Trestní právo hmotné – pojem, prameny, zásady, zařazení do systému práva, orientace 

v Trestním zákoníku, definice trestného činu, stádia trestného činu (příprava, pokus, dokonaný 

TČ), pachatel, trestní odpovědnost, skutková podstata trestného činu, okolnosti vylučující 

trestnost, druhy a rozdělení sankcí dle TZ. 

24. Trestní právo procesní – objasnění pojmu trestní řízení, zásady řízení, účastníci trestního řízení, 

průběh řízení, druhy rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí, druhy vězeňských 

zařízení, definice pojmu podezřelý, obviněný, obžalovaný. 

25. Právo EU, mezinárodní právo – charakteristika EU, organizační struktura, právní řád EU – 

zakladatelské smlouvy, primární a sekundární právo, komunitární právo EU, právní ochrana 

v EU, pojem mezinárodní právo, mezinárodní ochrana lidských práv, mezinárodní soudy (Haag, 

Lucemburk, Štrasburk). 

 

ŽÁK MŮŽE U MATURITNÍ ZKOUŠKY POUŽÍVAT ÚPLNÁ ZNĚNÍ (ÚZ) ZÁKONŮ 

V TIŠTĚNÉ PODOBĚ (Občanský zákoník, Trestní zákoník, Správní řád, Ústava + LZPS, 

Občanský soudní řád, Zákoník práce, Živnostenský zákon, evropské předpisy)  

 

 

V Brně dne 30. 9. 2019                                             PhDr. Zuzana Číková 

                                                           ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 

Jaselská, příspěvkové organizace 


