
 
MATURITNÍ TÉM7TA – PRÁVO 

školní rok 2016 - 2018 

Správní právo

1. Pojem veřejné správy, úkoly, znaky, rysy, kontrola ve VS. 
2. Pojem předmět , principy,správního práva, prameny, normy ,realizace a interpretace SP. 
3. Subjekty SP, správně právní vztahy, zásady SP, správní uvážení, podjatost,opravné 

prostředky. 
4. Obecní zřízení, vyšší územní celky,samosprávné celky, struktura, předpisy. 
5. Funkce, metody a formy činnosti VS ,správní akty, veřejnoprávní smlouvy. 
6. Zahájení, průběh řízení v prvním stupni, rozhodnutí náležitosti, vlastnosti, vady. 
7. Zajištění průběhu a účelu řízení, přerušení, zastavení řízení, správní delikty. 
8. Zásady přestupkového a správního řízení , opravné prostředky,správní exekuce. 
9. Přestupkové řízení – pojem přestupku, přípravné řízení, dokazování, subjekty. 

10. Rozhodnutí o přestupku, zvláštní druhy přestupkového řízení, sankce, 
ochranná.opatření. 

Trestní  právo

11. Pojem a místo trestního práva hmotné a procesního v systému práva ČR, prameny, 
Subjekty. 

12. Působnost trestního zákona, skutková podstata TČ, konstrukce a vyjádření v zákoně. 
13. Vývojová stádia TČ, okolnosti vylučující protiprávnost opravné prostředky v TŘ. 
14. Trestná součinnost a účastenství, souběh trestných činů a recidiva. 
15. Pojem a účel trestních sankcí, zánik trestní odpovědnosti, rozbor TČ ze zákona. 
16. Prameny trestního řízení, systematika , působnost trestního řádu, zásady trestního řízen. 
17. Soudy, státní zástupce a policejní orgán ,obviněný a obhájce ,poškozený a zúčastněná 

osoba. 
18. Zajištění osob a věcí dle TŘ, hlavní líčení, dokazování, přezkoumávání rozhodnutí. 
19. Přípravné řízení, zkrácené přípravné řízení předběžné projednání obžaloby. 
20. Hlavní líčení ,přezkoumávání rozhodnutí , vykonávací řízení,zvláštní způsoby řízení. 

Ostatní  dru hy práva

21. Pojem stát, znaky, orgány, pojem právo, právní kultury, prameny práva. 
22. Evropské práva, prameny. orgány realizující evropské právo. 
23. Pojem právní norma, struktura, působnost, platnost, účinnost, právní vztah, prvky. 
24. Pojem ústavy , zákonodárná, výkonná a soudní moc ČR , zvláštní ústavní orgány. 
25. Vznik, zánik pracovního vztahu, pracovní smlouva a její náležitosti, druhy pracovních

poměrů. 
26. Státní rozpočet, závěrečný účet, daně , poplatky, celní právo. 
27. Živnosti, vznik , zánik,druhy , právnická osoba občanském právu, zastupování 

v občanském právu. 
28. Promlčení a prekluze v občanském právu, zajištění závazku, věcná břemena. 
29. Vlastnictví dle občanského práva, manželství a SJM, dědické právo. 
30. Podnikatel, podnikání, obchodní firma, obchodní tajemství. 

V Ústí nad Labem  dne 2. října 2017 

Mgr. Bc. Šárka Šťovíčková 
ředitelka školy 


