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           1.    Pojem práva, stát, vztah státu a práva, objektivní právo, subjektivní právo, právní  

       řád, evropský kontinentální systém, angloamerická koncepce. 

  

           2.    Právní normy, základní znaky, struktura, dělení dle předmětu a metody právní  

       regulace, platnost, účinnost, působnost.  

 

           3.     Fyzické a právnické osoby, právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům          

                   zastupování,    

 

           4.     Promlčení – následky promlčení, práva vyloučená z promlčení, promlčecí doba a  

        její délka, zastavení a přerušení promlčecí doby, prekluze.  

 

           5.    Mezinárodní imunita. Právní skutečnosti, samočinné, záměrné právní úkony,  

                   konkludentní činy. Počítání času v právu. 

 

           6.    Ústavní právo – základní právní vztahy ve státě, Ústava ČR, Základní listina práv  

                   a svobod. 

 

           7.    Živnost – pojem a cíle podnikání, co není živostí dle zákona, subjekty oprávněné  

                  provozovat živnost, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti,  

                  překážky provozování živnosti. 

 

           8.    Druhy živností, odpovědný zástupce, právní podmínky pro otevření živnosti,  

                  živnost obchodní, služební, výrobní, živnostenská provozovna, živnostenský  

                  rejstřík. 

 

           9.   Vlastnické právo, držba, detence, nabývání vlastnictví, vydržení, ochrana  

                 vlastnictví, sousedská práva, vyvlastnění, věcná břemena ( služebnost )  

                 – vznik zánik. 

            

         10.     Spoluvlastnictví, podílové spoluvlastnictví, spoluvlastnický podíl, hospodaření,  

                  převod spoluvlastnického podílu, Dědění – ze zákona, ze závěti. 

 
           11.     Nájemní smlouva – nájemné, skončení nájmu, nájem bytu, Oprava, úprava věci –  

       vady, záruční doba, převzetí věci. Smlouva o půjčce a výpůjčce.   
 

          

         12.    Předmět občanského soudního řízení, účastníci řízení - žalobce, žalovaný, druhy   

                  řízení, výkon rozhodnutí.   

           

         13.  Charakteristika a subjekty všeobecného osobnostního práva,  právní předpisy    

         upravující osobnostní právo, osobnostní právo v oblasti zdraví člověka, reklamy,    

         hromadných sdělovacích prostředků 
 

     

           14.    Vznik a změny pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, volba,  

                  jmenování, změna pracovních podmínek, pracovní cesta – převedení, přeložení. 
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         15.    Skončení pracovního poměru, dohoda, výpověď, výpověď daná zaměstnavatelem,  

                  okamžité zrušení pracovního poměru, zákaz výpovědi, odstupné, neplatné  

                  rozvázání pracovního poměru 

 

         16.    Práce konané mimo pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o  

                  pracovní činnosti, odměna, překážky v práci, výkon veřejné funkce, studium,  

                  školení, prostoje. 

 

         17.    Pracovní kázeň – základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců,  

                  pracovní řád, odpovědnost za škodu – zaměstnanec, zaměstnavatel – schodek,  

                  ztráta svěřených předmětů, náhrada škody, pojištění, pracovní úrazy, nemoci                       

                  z povolání, odpovědnost za odložené věci. 

 

         18.    Trestný čin – pojem, vývojová stadia, okolnosti vylučující protiprávnost  

 

         19.    Účastenství na trestném činu, tresty a ochranná opatření správní delikt,  

                  disciplinární delikt. 

 

         20.    Právní prameny autorského práva, autorství, vznik a obsah autorského práva,  

                   licenční smlouva, práva související s právem autorským. 

 

         21.    Manželství, společné jmění manželů, rozšíření, zúžení, zánik, dohoda o     

                  vypořádání, vztahy mezi manžely, rozvod manželství.   
 

     22.    Prameny obchodního práva, vztah k právu občanskému, podnikání dle obchodního  

          zákona , podnikatel, místo podnikání, podnik, obchodní majetek, zastupování   

          podnikatele.  

 

         23.    Obchodní společnosti a jejich právní formy, zakladatelské dokumenty, vznik,    

                  zrušení  a  zánik právní subjektivity obchodních společností, obchodní rejstřík,  

                  údaje v obchodním rejstříku.  

 

         24.    Historie a právní základ fungování evropské unie, členství EU,  občanství EU,  

                   pobyt v EU 

 

 25.    Institucionální rámec EU, Evropská rada, rada ministrů EU, Evropské komise,  

           Evropský  parlament, Evropský soudní dvůr, Lisabonská smlouva – základní    

           myšlenky a změny 
 

 

 


