
 
                          MATURITNÍ OKRUHY Z PRÁVA                                             
 

1. Právní filozofie, právo jako normativní společenský systém, vztah 
k morálce, náboženství, politice, historický vývoj 

2. Velké právní systémy – jejich charakteristika a srovnání 
 
3. Právní normy – jejich struktura, dělení, právní řád ČR, Sbírka zákon ČR, 

platnost, účinnost, působnost  
 

4. Prameny práva, interpretace a aplikace práva, neurčité právní pojmy, 
analogie v právu, mezery v právu, právní domněnky a fikce 

 
5. Státoprávní  záruky  právního státu, charakteristika právního státu, 

ochrana lidských práv a základních svobod 
 

6. Ochrana osobnosti v českém právu, NOZ  a  ochrana osobnosti 
 

7. Občanské právo- jeho zásady, postavení v systému práva, struktura a 
dělení , význam a charakteristika NOZ 

 
8. Absolutní majetková práva – věcná práva, význam a charakteristika. 

 
9. Absolutní majetková práva – dědické právo 

 
10. Relativní majetková práva -vznik, změna a zánik zajištění závazků – 

příklady závazkových vztahů -kupní, darovací, nájemní smlouva 
 

11. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele v ČR a EU 
 

12. Autorské právo a jeho ochrana, licence, kolektivní autorská práva, 
volné užití díla 

 
13. Vznik a zánik manželství, registrovaného partnerství, nesezdané 

soužití, příbuzenství a švagrovství, práva a povinnosti manželů 
 

14. Dítě a jeho práva, poručenství a jiné formy péče o dítě, sociálně právní 
ochrana dětí, syndrom CAN, domácí násilí, atd. 



 
15. Právnické osoby, korporace, fundace spolky, ústavy, zákon o 

korporacích, nekalá soutěž, soutěžní právo, reklamní právo, regulace 
reklamy 

 
16. Základní zásady pracovního práva, vznik a zánik pracovního poměru, 

agenturní zaměstnávání, konkurenční doložka, zaměstnávání cizinců 
v ČR, modrá a zelená karta, zákon o zaměstnanosti, aktivní a pasivní 
politika zaměstnanosti  

 
17. Soustava soudů, soudci a jejich postavení, druhy soudních řízení, 

nezávislost soudů a nezávislost soudců, řádné a mimořádné  opravné 
prostředky,  práva na soudní a jinou právní ochranu 

 
18. Správní právo – struktura, předmět, prameny, osobní status občana, 

matriky, občanské průkazy, cestovní doklady, rodná čísla, občanství, 
správní řízení, petiční právo 

 
19. Mezinárodní právo, prameny, předmět, dělení ,postavení v systému 

práva, komparace, soudnictví EU. Mezinárodní právo soukromé a 
veřejné- charakteristika, příklady využití 

 
20. Trestní právo- předmět, prameny členění, základní zásady trestního 

práva hmotného a procesního 
 

21. Právo na vzdělání a jeho realizace v České republice 
 
22. Mladistvý a jeho postavení v trestním právu, mediace a probace- 

funkce Mediační a probační služby ČR. Funkce trestu. Procesní 
postavení mladistvého 

 
23. Okolnosti vylučující trestní odpovědnost, trestný čin a jeho znaky, 

dělení trestných činů, tresty a jejich dělení  
 

24. Sankce v trestním právu, retributivní a restorativní justice, význam 
penologie, forenzní psychologie a její význam pro trestní právo, vazba, 
výkon trestu odnětí svobody, vězeňská služba 

 



25. Základy státovědy- stát , teorie vzniku, znaky, právní záruky zákonnosti, 
legitimita a legalita práva, kontinuita a diskontinuita  práva, 
konstitucionalismus a jeho historický vývoj v ČR 

 
26. Právo sociálního zabezpečení, struktura, postavení v systému práva, 

sociální dávky, úřady práce a jejich role, sociální vyloučení, chudoba, 
zákon o sociálních službách 

 
27. Globalizace práva, příčiny a důsledky, aspekty, projevy v právu, 

možnosti řešení, supranacionální právo, základní problémy 
mezinárodního práva veřejného 

 
28. Soudní řízení -podmínky, druhy řízení. Procesní postavení subjektů 

v civilním a trestním řízení 
 

29. Závazky z deliktů, právní odpovědnost – funkce, předpoklady, druhy, 
náhrada újmy 

 
30. Právní služby v ČR, jejich charakteristika, bezplatné poradenství jako 

forma sociální služby  
 

 
                                                                                                                                                                            


