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Maturitní okruhy 
 

Školní rok 2022/2023 
 
Obor:  Bezpečnostně právní činnost 
Předmět: Základy práva 
 
 
Teorie práva 
 uveďte pojem práva, vysvětlete jeho systém 
 co jsou prameny práva a jak se člení, 
 uveďte a vysvětlete, co je právní norma, co tvoří její strukturu 
 co vyjadřují právní vztahy, které prvky je tvoří, 
 co jsou právní skutečnosti a jak se člení 
 
Teorie práva 
 uveďte, co je právní odpovědnost, 
 stručně charakterizujte její druhy, 
 vysvětlete, co je právní povinnost, 
 co jsou právní delikty, jak se člení a jaké existují jejich druhy, 
 vysvětlete, co představuje právní následky deliktu 
 
Teorie státu 
 uveďte a vysvětlete pojem státu, 
 co tvoří znaky státu, 
 co vyjadřuje forma státu, 
 charakterizujte formu vlády, učlenění státu, státní zřízení 
 vysvětlete znaky právního státu 
 
Ústavní právo 
 vysvětlete, co tvoří ústavní pořádek, 
 uveďte pojem Ústavy České republiky, 
 v čem spočívá význam Ústavy České republiky, 
 jaká je struktura Ústavy, 
 stručně charakterizujte zákonodárnou, výkonnou a soudní moc 
 
Ústavní právo 
 jaká je právní síla Listiny základních práv a svobod, 
 v čem spočívá význam Listiny, 
 uveďte, na koho se vztahují základní práva a svobody, 
 vyjmenujte základní práva a svobody, 
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 rozeberte některá práva na soudní a jinou právní ochranu 
 
Evropské právo 
 uveďte stručnou historii evropské integrace, 
 vysvětlete důvody vzniku Evropské unie, 
 vysvětlete, co je schengenský prostor a v čem spočívá jeho podstata, 
 uveďte kompenzační opatření a v čem spočívá jejich význam 
 
Občanské právo hmotné 
 vysvětlete, co je soukromoprávní vztah, kdo jsou jeho subjekty, co tvoří jeho předmět 
  a obsah 
 začleňte vlastnické právo, vysvětlete jeho obsah a způsoby nabytí, 
 vysvětlete, co je vydržení, 
 vysvětlete, co je věc ztracená, opuštěná a skrytá 
 
Občanské právo hmotné 
 vysvětlete podstatu relativních majetkových práv a uveďte, kdo jejich účastníkem, 
 vysvětlete, jak vznikají a co je obsahem závazkových právních vztahů, 
 uveďte, jak se mohou měnit a zanikat závazky, 
 uveďte příklady přenechání věci k užití jinému a stručně je rozeberte, 
 uveďte příklady převedení věci do vlastnického práva a stručně je rozeberte 
 
Občanské právo hmotné 
 vysvětlete podstatu dědického práva a uveďte předpoklady dědění, 
 vysvětlete, co je závěť a v jakých formách ji lze učinit, 
 co je dědická smlouva, 
 jaké jsou zákonné podmínky dědění ze zákona, 
 jaký se uplatňuje režim při odmítnutí dědictví 
 
Občanské právo hmotné 
 jakou oblast společenských vztahů upravuje rodinné právo, 
 uveďte podmínky vzniku a způsoby zániku manželství, 
 vyjmenujte zákonné překážky pro uzavření manželství a uveďte, co způsobuje  
  neplatnost manželství, 
 jaká jsou práva a povinnosti manželů, 
 co je vyživovací povinnost a jaké její druhy existují v právním řádu České republiky 
 
Korporační právo 
 co je právo korporační, jaké jsou jeho základní prameny, 
 kdo je právnická osoba, jaké má znaky, 
 jak právnická osoba vzniká a zaniká, 
 co je název právnické osoby, co vyjadřuje její sídlo, 
 jaké způsobilosti má právnická osoba, kdo je oprávněn za ni jednat 
 
Korporační právo 
 uveďte, co jsou obchodní korporace, jaké jsou jejich typy, 
 jaké jsou základní prameny zakotvující právní existenci obchodních korporací, 
 vysvětlete, jak se člení obchodní společnosti, 
 charakterizujte veřejnou obchodní společnost, 
 které orgány vytváří společnost s ručením omezeným, 
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Živnostenské podnikání 
 uveďte, co je smyslem živnostenského práva, o které právní předpisy se opírá 
 vysvětlete, co je živnost, jaké existují její druhy, 
 rozeberte, jak vznikají, mění se a zanikají živnosti,  
 co je živnostenské oprávnění, co je koncese, 
 vysvětlete podnikání bez živnosti 
 
Pracovní právo 
 vysvětlete, co je pracovní právo, jaké jsou v České republice prameny pracovního 
  práva, 
 co vyjadřuje právo na zaměstnání, 
 kdo je účastníkem pracovně právního vztahu, 
 uveďte druhy pracovně právních vztahů, 
 vysvětlete, co je pracovní poměr, pracovní smlouva a jaké jsou její náležitosti 
 
Pracovní právo 
 uveďte, jaká práva a povinnosti mají zaměstnanci v pracovně právním vztahu, 
 uveďte, jaká práva a povinnosti mají zaměstnavatelé v pracovně právním vztahu, 
 vysvětlete, jaké intenzity může dosáhnout porušení pracovní povinnosti, 
 uveďte, jaké existují zákonné překážky v práci, 
 vysvětlete způsoby skončení pracovního poměru 
 
Pracovní právo 
 z hlediska odměňování práce vysvětlete, co je mzda, co je plat, minimální mzda, hrubý 
  a čistý výdělek, čím je zaručena ochrana mzdy, 
 uveďte, co vyjadřuje splatnost a výplata mzdy, 
 vysvětlete, podle čeho je stanovena výše platu a co tvoří její nárokovou a nenárokovou 
  část, 
 vysvětlete, co tvoří dobu odpočinku, 
 vysvětlete, jaké existují druhy dovolené a způsob jejího výpočtu 
 
Pracovní právo 
 uveďte podmínky, za nichž se uplatňuje pracovně právní odpovědnost a jaké druhy 
  odpovědnostních vztahů rozlišuje zákoník práce, 
 rozeberte obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu, 
 uveďte zvláštní případy odpovědnosti zaměstnance za škodu, 
 rozeberte obecnou odpovědnost zaměstnavatele za škodu, 
 stručně vysvětlete odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, 
  odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech 
 
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 
 vysvětlete, co je služební poměr, jaká je jeho právní úprava a v čem spočívají  
  odlišnosti mezi pracovním a služebním poměrem, 
 uveďte, za jakých podmínek může služební poměr vzniknout, jaké existují způsoby 
  skončení služebního poměru, 
 jaké základní povinnosti ukládá zákon příslušníkům bezpečnostních sborů ve  
  služebním poměru, 
 co je služební kázeň, jaké existují kázeňské odměny a kázeňské tresty, 
 co je kázeňský přestupek 
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Správní právo 
 uveďte pojem správního práva a jeho základní prameny, 
 vysvětlete, co je veřejná správa, jak se člení, jaké plní úkoly, 
 jaké jsou typické znaky veřejné správy, 
 charakterizujte státní správu a uveďte, kdo ji představuje, 
 charakterizujte územní a zájmovou samosprávu, uveďte, kdo ji představuje 
 
Správní řízení 
 vysvětlete, co je správní řízení a jaká je jeho právní úprava, 
 o čem se ve správním řízení rozhoduje, 
 rozeberte základní zásady správního řízení, 
 kdo je subjektem správního řízení a jakou v něm hraje roli, 
 vysvětlete důvody zahájení správního řízení a stručně je charakterizujte 
 
Správní řízení 
 uveďte možné formy správního řízení, 
 vysvětlete průběh řízení před správním orgánem 1. stupně, 
 co je dokazování a v čem spočívá, 
 které zajišťovací úkony může užít správní orgán při shromažďování podkladů pro 
  vydání svého rozhodnutí ve věci, 
 jaké jsou zákonné důvody přerušení a zastavení řízení 
 
Správní řízení 
 vysvětlete, co je výsledkem správního řízení, v čem spočívá jeho význam, 
 jaké existují náležitosti správního rozhodnutí, 
 uveďte zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí, 
 co je podstatou oznámování rozhodnutí a jakým způsobem se uskutečňuje, 
 vysvětlete právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 
 
Trestní právo 
 vysvětlete pojem trestního práva, jak se člení, uveďte základní prameny trestního 
  práva hmotného, 
 vyjmenujte podmínky trestní odpovědnosti a důvody zániku trestní odpovědnosti, 
 co je trestný čin, jaké má znaky, jak se trestné činy člení, 
 co je skutková podstata trestného činu, jaký je její význam, 
 stručně rozeberte znaky skutkové podstaty trestného činu 
 
Trestní právo 
 vysvětlete, co jsou vývojová stadia trestného činu, stručně je charakterizujte, 
 co je podstatou trestné součinnosti, jak ji trestní zákoník stanoví, 
 charakterizujte souběh a recidivu trestných činů, 
 v čem je podstata pokračování v trestné činnosti, 
 co jsou okolnosti vylučující protiprávnost, jaké okolnosti rozlišuje trestní zákoník 
 
Trestní právo 
 vysvětlete pojem trestního práva, jak se člení, uveďte základní prameny trestního 
  práva procesního, 
 co jsou základní zásady trestního práva procesního, jak se člení, 
 v čem spočívá význam trestního řízení, jaká má stadia, které subjekty v něm figurují, 
 co je přípravné řízení, z jakých fází se skládá, co je jeho podstatou, 
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 uveďte smysl a zákonné důvody zkráceného přípravného řízení 
 
Trestní právo 
 co jsou zajišťovací úkony v trestním řízení, jak se člení, vyjmenujte je, 
 jaké jsou zákonné důvody zadržení, 
 jaké jsou zákonné důvody omezení osobní svobody, 
 jaké jsou zákonné důvody vydání věci důležité pro trestní řízení, 
 jak se jednotlivé zajišťovací úkony dokumentují 
 
Přestupkové právo 
 obecně charakterizujte přestupkové právo, uveďte, co tvoří jeho prameny, 
 uveďte pojem přestupku a vysvětlete jeho znaky, 
 vysvětlete, co jsou správní tresty, vyjmenujte je a vysvětlete, 
 co jsou ochranná opatření, vyjmenujte je a vysvětlete, 
 
Přestupkové právo 
 jaká jsou stadia řízení o přestupcích podle zákona o odpovědnosti za přestupky, 
 kdo provádí před zahájením řízení oznamování přestupku správnímu orgánu a jak se 
  dokumentuje oznamování přestupku, 
 jaké jsou před zahájením řízení zákonné důvody pro odložení věci,  
 uveďte, které správní tresty může správní orgán uložit na místě a za jakých podmínek 


