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1. Absolutní majetková práva - dědické právo. 

Postavení zaměstnance v pracovním právu, práva a povinnosti, konkurenční klauzule, ochrana 
zaměstnance, základní zásady pracovního práva. 
 

2. Právní norma, struktura, dělení, vznik, druhy. 
Absolutní majetková práva - vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů – význam, 
charakteristika. 

 
3. Vznik, změna, zánik pracovního poměru, dohody DPČ a DPP, agenturní zaměstnávání. 

Rodinné právo – základní zásady rodinného práva, vznik a zánik manželství, rodinný závod.  
 
4. Vznik práva a jeho postavení ve společnosti, dělení práva, velké právní systémy, základy právní 

filosofie. 
       Fyzické osoby, dítě jako subjekt práva, zletilost, svéprávnost fyzické osoby, ochrana lidského těla. 
 
5. Zákonné zastoupení a opatrovnictví, pojem, charakteristika, plná moc a její náležitosti, zastoupení 

manželů.   
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. 

Právnické osoby - korporace, fundace, nadace, spolky, ústavy, obchodní rejstřík, zastoupení 
právnické osoby. 
 

7. Omezení vlastnického práva, spoluvlastnictví, sousedská práva, zástavní právo, služebnosti 
a věcná břemena. 
Globální problémy a globalizace práva, základní teoretické problémy, právní stát, principy a znaky 
právního státu, funkce práva. 

        
8. Relativní majetková práva - vznik, změna a zánik závazků, jejich členění. 

       Listina základních práv a svobod – charakteristika osobních a osobnostních práv. 
 
9. Živnostenské právo, znaky živnosti, rozlišení živností, podmínky provozování, překážky, oprávnění, 

zánik, správa, neoprávněné podnikání, živnostenský rejstřík, emancipace dle NOZ. 
Soudnictví: soudní moc, MS ČR, přehled a druhy soudů, soudce, soudní senát, ústavní soud, 
správní soudy. 

 
10. Realizace, interpretace a aplikace práva, operace s právní normou. Druhy individuálních aktů aplikace 

práva, jejich struktura a náležitosti, mezery v právu, neurčité právní pojmy, analogie. 
       Ochrana spotřebitele, v ČR a EU, srovnání, možnosti., reklamní právo, antimonopolní opatření. 
 
11. Ústavy, charakteristika, jejich vývoj, členění, stát a jeho znaky, formy vlády. 

       Právní služba a její složky, soudy v ČR, veřejný ochránce práv. 
 
12. Dělení trestního práva, trestný čin, jeho vývojová stadia, pachatel a účastníci, stránky a znaky trestného 

činu, beztrestná osoba. 
       Věci a jejich rozdělení. 
 
 



 
 

 
13. Sankce v trestním právu, alternativy, dělení, typy věznic, prevence zločinnosti, penologie, 

penitencialistika. 
Právní skutečnosti a právní události. 

 
14. Občanské právo procesní, civilní řízení, druhy, základní zásady. 

Náhradní rodinná péče, poručenství a pěstounství. 
 
15. Závazky z deliktů, náhrada újmy – předpoklady vzniku odpovědnosti, újma, škoda, odpovědné subjekty, 

zvláštní případy odpovědnosti. 
       Rozhodčí řízení jako alternativa soudního rozhodování, exekuční řízení. 
 
16. Kriminalistika jako společenská věda, metody, pachatel, oběť trestného činu.  

       Určování rodičovství, sociálněprávní ochrana dětí. 
 
17. Právo sociálního zabezpečení, struktura, členění, důchodová reforma. 

Vyživovací povinnost v rodinném právu, práva a povinnosti manželů. 
 

18. Průběh občanského soudního řízení, účastníci, návrh, forma, rozhodnutí, opravné prostředky, zvláštní 
druhy řízení v I. stupni. 

       Základní zásady trestního práva hmotného a procesního. 
 
19. Odpočinek v pracovním právu, odměna v pracovním právu, hlavní a vedlejší ujednání v PP, odpovědnost 

v PP. 
       Zvíře a jeho postavení v občanském právu. 
 
20. Právo EU, vznik, orgány. 

Autorské právo a ochrana duševního vlastnictví. 
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