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1. STÁT A PRÁVO
Stát, funkce a znaky státu, symboly státu, státní moc, státní zřízení, volební právo a volební systémy,
velké právní systémy, právo, Český právní řád, prameny práva, členění práva: subjektivní, objektivní,
veřejné, soukromé, procesní, právní zásady a principy.
2. PRÁVNÍ NORMY A PRÁVNÍ ODVĚTVÍ
Členění norem, pojem a členění právní normy, právní síla, moc zákonodárná, legislativa, platnost a
účinnost právních norem, publikace právních norem, právní události, právní vztahy, právní odvětví.
3. FYZICKÁ A PRÁVNICKÁ OSOBA
Fyzická osoba, právní subjektivita, způsobilost fyzické osoby k jednotlivým právním odvětvím,
jednání a zastupování fyzické osoby, právní vědomí, evidence fyzické osoby. Právnická osoba,
založení, vznik, evidence, zastupování právnické osoby, prokurista, zánik právnické osoby.
4. ÚSTAVNÍ PRÁVO
Ústavní zákony a jejich postavení, jednotlivé hlavy Ústavy ČR, dělba moci, moc výkonná, prezident,
vláda, jiné ústřední výkonné instituce, moc zákonodárná, moc soudní, obsah Listiny základních práv a
svobod.
5. SPRÁVNÍ PRÁVO
Zařazení správního práva, prameny, správní akta, zásady, úkony. Členění a obsah správního práva,
veřejná správa, státní správa, samospráva, územní a zájmová samospráva.
6. SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ
Prameny, delikt a přestupek, druhy přestupků, účastníci přestupkového řízení, osoby vyňaté
z přestupkového řízení, kompetentní instituce k řízení přestupků, podjatost, svědci, předvedení,
předvolání, ohledání místa a věci, sankce za přestupky, ochranné opatření, rozhodnutí a opravné
prostředky, peněžité a nepeněžité plnění.
7. OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ
Prameny, zařazení občanského práva, věc a členění věcí, vlastník a vlastnické právo, nabývání
vlastnictví, spoluvlastnictví, sjm, břemeno, držba, dědictví, druhy dědictví, testament.
8. PRÁVNÍ OCHRANA
Prameny, přehled právní ochrany, ombudsman, právní vědomí, ochrana osobnosti, vady a škody,
odpovědnost obecná a zvláštní, viz. major, odškodnění, přehled ochrany duševního vlastnictví,
autorské právo, poplatky, OSA, předměty průmyslového vlastnictví.
9. ZÁVAZKOVÉ, ZÁSTAVNÍ A ZADRŽOVACÍ PRÁVO
Prameny, zařazení práva, závazek a dluh, vznik závazků, obsah a zajištění pohledávek, společné
závazky a pohledávky, změny závazků, prodlení, zánik závazků, zástavní právo, zadržovací právo.
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10. SMLOUVY, POJMENOVANÉ SMLOUVY OBČANSKÉHO PRÁVA
Prameny, přehled smluv v právních odvětvích, druhy a členění smluv, ústní a písemné smlouvy,
smlouva o budoucí smlouvě, návrh a obsah smlouvy, zánik smlouvy.
11. RODINNÉ PRÁVO
Prameny, právní vztahy, povinnosti snoubenců, vznik manželství, překážky vzniku manželství,
význam manželství, zánik manželství, otcovství, vyživovací povinnosti, rodičovská zodpovědnost,
náhradní výchova, právní ochrana dětí, registrované partnerství.
12. PRACOVNÍ PRÁVO
Zařazení, právo na práci, druhy pracovně právních vztahů, diskriminace, povinnosti zaměstnavatele a
zaměstnance, odbory, druhy pracovního poměru, zánik pracovního poměru, náležitosti skončení
pracovního poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru.
13. PRACOVNÍ SMLOUVA A NÁLEŽITOSTI PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU
Prameny pracovního práva, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní doba, směnnost, práce
přesčas, pracovní pohotovost, přestávky, odpočinek po práci, dovolená, druhy dovolené, dohody o
pracích mimo hlavní pracovní poměr.
14. ODMĚNOVÁNÍ ZA PRÁCI
Prameny, platy, mzdy, druhy mezd, složky mezd, srážky ze mzdy, výplaty mezd, překážky v práci,
odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele, náhrady škod při úrazech a nemoci z povolání.
15. OBCHODNÍ PRÁVO
Prameny, obsah obchodního práva. Přehled právních forem podnikání. Vznik, zánik, členění, evidence
právnických osob. Druhy podniků, zastupování, jednání, řízení podniků. Organizace, které nejsou
právnické osoby. Úpadek, insolvence podniků, zánik podniků, konkurz, správce konkurzní podstaty.
16. ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO
Prameny, zařazení, živnost, podnikání, podnikatel, živnostník, novelizace živnostenského zákona,
provozování živností, druhy živnosti, práva a povinnosti živnostníka, živnostenské instituce.
17. PODNIK STÁTNÍ, DRUŽSTEVNÍ, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ORGANIZACE
Prameny, zřizovatel státní organizace, přehled a příklady státních podniků, zastupování a jednání
statutárních orgánů. Družstvo, vznik družstva, členění a orgány družstva. Veřejně prospěšné
organizace, nadace, evidence.
18. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A OBCHODNĚ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
Prameny, přehled obchodních společnosti, založení a vznik společností, evidence, statutární orgány, a
zánik obchodních společností, zastupování. Obchodní smlouvy, hospodářské soutěžení a nekalá
soutěž.
19. SOUDNICTVÍ A SOUDNÍ PRÁVO
Prameny, soudní moc, MS ČR, přehled veřejnoprávních institucí, přehled a druhy soudu, soudnictví,
soudní kauzy, soudce, soudní senát, ústavní soud, správní soudy.
20. VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE
Přehled právních institucí, státní zastupitelství, hierarchie státního zastupitelství, úkoly státního
zastupitelství. Vězeňská a justiční stráž. Vazba a druhy věznic. Probační a mediační služby.
21. SOUKROMOPRÁVNÍ INSTITUCE
Přehled soukromoprávních institucí, právní služby, činnost jednotlivých soukromoprávních institucí,
profesní zájmová samospráva.
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Prameny, druhy civilního soudního řízení, příslušnost k soudu, účastníci řízení, zahájení a průběh
civilního soudního řízení, druhy rozhodnutí soudu, opravné prostředky, náklady, výkon rozhodnutí a
jejich plnění.
23. TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ
Prameny, zásady, účel zákona, trestní čin a vývojová stádia, orgány činné v trestním řízení, účastníci
trestného činu, druhy trestních činů, skutková podstata trestného činu, nepřípustnost a okolnosti
vylučující trestnost osob, druhy trestů, ochranná opatření.
24. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
Prameny, zásady, strany trestního řízení, příprava a průběh trestního řízení, zastavení řízení,
dokazování, projednání obžaloby, hlavní líčení, přitěžující a polehčující okolnosti, odvolací řízení,
vykonávací řízení, výkon trestů.
25. FINANČNÍ PRÁVO
Prameny, zařazení a obsah finančního práva, peněžní prostředky, přehled daně přímé a nepřímé,
poplatník, clo, členění a přehled poplatků.

V Ostravě dne 1. 9. 2020
Zpracovala: Mgr. Alena Nováková
Schválila: Ing. Radmila Sosnová, ředitelka školy

