Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov,
příspěvková organizace
Sokolovská 466/34, 795 01, Rýmařov
tel.: 554721150, email: info@gymsosrym.cz
Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Školní rok: 2019/2020

Maturitní okruhy
z Práva

Schváleno v PK dne:

……………………………………..

1.

Základní právní pojmy
a) vznik práva, pojem práva
b) právní řád
c) právní systém (právní odvětví)
d) druhy právních norem
e) platnost, účinnost, působnost právních norem
Základní právní pojmy
a) právní vztahy
b) právní skutečnosti
c) právní odpovědnost
d) právní úkony
e) způsobilost k právním úkonům
f) prameny práva

2.

3. Ústavní právo
a) pojem ústavní právo
b) Ústava ČR – obsah, struktura
c) rozdělení státní moci
d) Nejvyšší kontrolní úřad
e) Česká národní banka
f) veřejný ochránce práv (ombudsman)
4. Lidská práva
a) dokumenty o lidských právech (deklarace,charty,prohlášení)
b) Listina základních práv a svobod ČR (struktura,obsah)
5. Správní právo
a) pojem správní právo, veřejná správa, státní správa, samospráva
b) vnitřní členění správního práva
c) správní akty
d) správní řízení (subjekty,stádia)
6. Správní právo
a) přestupky (druhy přestupků)
b) stížnosti, petice
c) ústřední orgány státní správy
d) organizace územní samosprávy a její působnost
e) normotvorba obcí a krajů
7. Občanské právo hmotné
a) pojem, předmět, prameny, subjekty
b) právní úkony, formy právních úkonů
c) smlouvy
8. Občanské právo hmotné
věcná práva:
a) vlastnické právo
b) spoluvlastnictví
c) práva k cizím věcem
d) věcná břemena

9. Občanské právo hmotné
a) odpovědnost za škodu
b) dědění
c) závazkové právo
10. Občanské právo procesní
a) předmět úpravy, účastníci a osoby zúčastněné, zastoupení
b) zásady občanského soudního řízení
c) řízení před soudem
d) opravné prostředky
11. Právo duševního vlastnictví
a) pojem, prameny
b) skupiny práv – charakteristika
c) pojmy – duševní tvůrčí činnost, nehmotný statek, WIPO
12. Rodinné právo
a) pojem, předmět, prameny
b) uzavření manželství
c) okolnosti vylučující uzavření manželství
d) manželství neplatné, zdánlivé
e) práva a povinnosti manželů
f) vzájemné zastupování manželů
13. Rodinné právo
a) zánik manželství
b) vyživovací povinnost
c) práva a povinnosti rodičů k dětem – rodičovská zodpovědnost
d) náhradní rodinná výchova
14. Pracovní právo
a) pojem, předmět, prameny
b) dělení pracovně-právních vztahů
c) účastníci, zásady
d) pracovní poměr – druhy, vznik, změna , zánik
e) pracovní smlouva
15. Pracovní právo
a) pracovní doba – druhy, délka, rozvržení
b) přesčasové a noční práce
c) doby odpočinku, dovolená na zotavenou
d) mzda- pojem, prameny, funkce, formy
e) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
f) bezpečnost a ochrana zdraví při práci
g) pracovní kázeň

16. Obchodní právo
a) pojem, prameny, základní formy
b) hospodářská soutěž a nekalá soutěž
c) právní formy obchodní společnosti
d) založení, vznik a zánik obchodní společnosti
e) družstvo
17. Živnostenské právo
a) pojem živnost, prameny, podmínky provozování živnosti
b) rozdělení živností
c) živnostenský list, koncesní listina
d) vznik a zánik živnostenského oprávnění
e) živnostenský rejstřík, živnostenská kontrola
f) provozovna podnikatele
18. Trestní právo hmotné
a) pojem, prameny, funkce
b) trestný čin, skutková podstata trestného činu
c) okolnosti vylučující protiprávnost
d) vývojová stádia trestného činu
e) tresty a ochranná opatření
19. Trestní právo procesní
a) pojem, prameny, subjekty
b) základní zásady trestního řízení
c) stádia trestního řízení
d) opravné prostředky
20. Finanční právo
a) pojem, prameny, dělení
b) souvislost s ostatními odvětvími českého práva
c) základní pojmy
d) právní úprava a struktura daňové soustavy
e) struktura poplatků
f) správa daní
21. Soudnictví
a) přísedící u obecných soudů
b) justiční čekatelé, vyšší soudní úředníci
c) justiční stráž
d) státní zástupci a státní zastupitelství
e) notáři , advokacie
22. Soudnictví
a) rysy, prameny
b) soudní soustava ČR
c) ustanovení soudců obecných soudů
d) odpovědnost soudců
e) zánik soudcovské funkce

23. Právo sociálního zabezpečení
a) pojem, funkce
b) formy, 3 pilíře
c) sociální pojištění
d) zdravotní pojištění
24. Právo sociálního zabezpečení
a) nemocenské pojištění
b) důchodové pojištění
c) státní sociální podpora
d) sociální pomoc
25. Právo EU
a) stručná charakteristika EU
b) instituce EU

