
 

 

 

Témata k maturitní zkoušce – PRÁVO 

 

školní rok 2020/2021           obor: Veřejnosprávní činnost – denní i dálková forma 

 

 

1. Absolutní majetková práv a- dědické právo 

Zaměstnanec v pracovním poměru a služebním poměru 

 

2. Prameny práva – základní právní pojmy 

Absolutní majetková práva – vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů 

 

3. Právní postavení zaměstnavatele v pracovním právu 

Rodinné právo 

 

4. Vznik práva a jeho postavení ve společnosti, dělení práva  

Kolektivní pracovní vztahy 

 

5. Právní vtahy a právní jednání 

Trestní právo procesní, stadia, práva a povinnosti OČTŘ a obviněného, vazba, osoba, proti 

níž se vede trestní řízení 

 

6. Finanční právo – kategorie, daňová soustava, poplatky, členění, státní rozpočet 

Subjekty práva 

 

7. Omezení vlastnické práva 

Globální problémy a globalizace práva, základní teoretické problémy 

 

8. Relativní majetková práva 

Základní lidská práva 

 

9. Živnostenské právo 

Soudnictví 

 

10. Realizace, interpretace a aplikace práva 

Spotřebitelské právo v ČR a EU, reklamní právo, antimonopolní opatření 

 

11. Ústavní právo 

Právní služba a její složky, soudy v ČR, veřejný ochránce práv 

 

12. Trestní právo hmotné 

Věci a jejich rozdělení 

 

13. Sankce v trestním právu 

Právní skutečnosti a právní události 

 

14. Občanské právo procesní 

Náhradní rodinná péče, poručenství a pěstounství 

 

15. Občanský zákoník jako základ občanského práva hmotného 

Odpovědnost za škodu 

 



 

 

 

16. Druhy řízení a jejich charakteristika 

Sociálně právní ochrana dětí 

 

17. Právo sociálního zabezpečení 

Mezinárodní soudy 

 

18. Aktuální otázky rodinného práva 

Autorské právo a ochrana duševního vlastnictví, právo průmyslového vlastnictví 

 

19. Mezinárodní právo soukromé a veřejné – charakteristika 

Základní zásady trestního práva hmotného a procesního 

 

20. Velké právní systémy 

Zvíře a jeho postavení v občanském právu 

 

21. Právo EU a jeho vývoj 

Základy státovědy, teorie vzniku státu 

 

22. Kriminalistika 

Cizinecké právo 

 

23. Osobnostní údaje a jejich ochrana, osobnost člověka 

Korporátní právo 

 

24. Struktura správného práva – základní charakteristika 

Dítě jako subjekt práva 

 

25. Insolvenční řízení  

Teorie práva – neplatnost, nicotnost, neurčité právní pojmy, mezery v zákoně, analogie 

 

 

V Třebíči 27. října 2020 

 

 

 

 

Schválila: Ing. Renata Hrušková v. r. – ředitelky školy 


