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Maturitní témata pro školní rok 2017/ 2018 – Právo. 
 

1. Základy práva: 

a)   právní stát,  

b) zákonnost a právní vědomí, dva velké právní systémy,  

c) právní normy, právní řád, právní síla. 

 

2. Základy práva: 

a) právní vztahy, 

b)   právní úkony, 

c)   promlčení a prekluze. 

 

3. Základy práva: 

a) platnost, účinnost normy, 

b) působnost norem, 

c) novelizace, derogace právní normy. 

 

4. Základy ústavního práva: 

a) moc zákonodárná, 

b)  složení parlamentu, 

c) funkce parlamentu. 

 

5. Základy ústavního práva: 

a)  moc výkonná, 

b)  orgány moci výkonné, 

c)  pravomoci prezidenta republiky. 

 

6. Základy ústavního práva: 

a) moc soudní,  

b) soustava soudů, 

c) územní samospráva. 

 

7. Základy ústavního práva: 
a)  Listina základních práv a svobod, 

b) základní lidská práva a svobody,  

c) politická, hospodářská, sociální, kulturní práva, právo na soudní ochranu. 

 

8. Rodinné právo: 

a)   vznik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi,  

b)   jiné formy péče o dítě, 

c)   vyživovací povinnost. 

 

9. Správní právo: 

a)  správní akty a jejich druhy, 

b)  náležitosti správních aktů, 

c)  vady a vlastnosti správních aktů. 

 

10. Správní právo: 

a) zásady správního řízení, 

b) charakteristika a subjekty správního řízení,  

c) rozsah působnosti, příslušnost správních orgánů. 
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11. Správní právo: 

a) účastníci řízení a jejich zastupování, 

b) práva a povinnosti účastníků řízení, 

c) nahlížení do spisu, lhůty k provedení úkonu. 

 

12. Správní právo: 

a) podání a jeho náležitosti, 

b) doručování písemností, 

c) překážky při doručování písemností. 

 

13. Správní právo: 
a) zahájení řízení o žádosti, 

b) náležitosti žádosti, 

c) podnět k zahájení řízení. 

 

14. Správní právo: 

a) řádné opravné prostředky, 

b) mimořádné opravné prostředky, 

c) výkon rozhodnutí. 

 

15. Občanské právo hmotné: 

a) pojem, prameny občanského práva, 

b) zásady občanského práva, 

c) právo zástavní a zadržovací. 

 

16. Občanské právo hmotné: 
a) věcná práva, 

b) držba,  

c) vlastnictví a spoluvlastnictví. 

 

17. Občanské právo hmotné: 
a) nemovité věci, 

b) katastr nemovitostí, 

c) nabývání vlastnictví k nemovitostem. 

 

18. Občanské právo hmotné: 

a) společné jmění manželů 

b) zákonný, smluvený režim 

c)  vypořádání společného jmění manželů. 

 

19. Pracovní právo: 

a) způsoby ukončení pracovního poměru, 

b) ochranná doba, 

c) neplatné rozvázání pracovního poměru. 

 

20. Trestní právo:  

a) pojem trestný čin, jeho dělení, 

b) vývojová stádia trestného činu, 

c) pachatelé trestných činů. 
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21. Trestní právo: 

a) druhy trestů a ochranná opatření, 

b) zásady procesního práva trestního, 

c) průběh trestního řízení. 

 

22. Základy mezinárodního práva: 

a) prameny mezinárodního práva, 

b) státní území, 

c) diplomatické a konzulární orgány. 

 

23. Pracovní právo: 

a) pracovní poměr, pracovní smlouva, 

b) vznik, změny pracovního poměru, 

c) povinnosti vyplývající z pracovního poměru. 

 

24. Pracovní právo: 
a) pracovní kázeň a pracovní řád, 

b) povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, 

c) pracovní doba a doba odpočinku. 

 

25. Pracovní právo: 
a) bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

b) odpovědnost za škodu, 

c) řešení pracovně-právních sporů. 

 

 

 

 

 

 


