
Maturitní otázky z předmětu právo a občanská nauka 

 rok 2021/2022 
 

 

1. Základní právní pojmy – vývoj práva, právo a stát, právo a morálka, funkce práva, právní systémy 

 

2. Právní řád ČR – hierarchie, právní normy a jejich dělení, pojmy ratifikace, novelizace, účinnost, 

platnost, legisvakační lhůta, derogace 

 

3. Právní vztahy, právní skutečnosti, právní události, právo objektivní a subjektivní, fyzické a právnické 

osoby, právnická povolání, odvětví práva 

 

4. Ústavní právo – prameny; postavení v právním řádu, struktura Ústavy 

 

5. Ústavní právo - Listina základních práv a svobod detailně, veřejný ochránce práv, notář, advokát 

 

6. Občanské právo hmotné - pojem, zásady a prameny občanského práva, právní pojetí věcí, majetek 

 

7. Občanské právo procesní - pojem, prameny a průběh občanského soudního řízení, opravné prostředky, 

úpadek 

 

8. Pracovní právo -  pojem a prameny, zásady, právo na zaměstnání, Úřad práce, práce konané mimo 

pracovní poměr 

 

9. Pracovní právo -  vznik, změny a ukončení pracovního poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru, 

pracovní smlouva 

  

10. Pracovní právo – pracovní řád a pracovní kázeň, pracovní doba, dovolená, odměňování za práci 

 

11. Pracovní právo - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky žen, mladistvých a 

osob se zdravotním postižením, odpovědnost za škodu zaměstnance a zaměstnavatele, kolektivní 

vyjednávání (a souvislost s LZPS) 

 

12. Trestní právo - pojem a prameny trestního práva, struktura trestního práva, přestupek, zločin, přečin; 

trestní právo procesní – principy, subjekty, řízení 

 

13. Trestní právo hmotné - trestní odpovědnost, vyloučení trestnosti, trestné činy, tresty a ochranná 

opatření, polehčující a přitěžující okolnosti, soudnictví ve věcech mládeže, probační a mediační služba 

 

14. Rodinné právo – základní pojmy, vznik a zánik manželství, OSPOD, ústavní výchova 

 

15. Rodinné právo – vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost, určování rodičovství, 

vyživovací povinnost, náhradní rodinná péče 

 

16. Člověk mezi lidmi - kultura, média, společnost 

 

17. Politologie - stát, demokracie, ideologie, politika 

 

18. Náboženství - náboženské systémy, sekty 

 

19. Mezinárodní vztahy – mezinárodní organizace, globalizace, globální problémy 

 

20. Úvod do filosofie a etiky 


