OKRUHY MATURITNÍCH TÉMAT
TRESTNÍ PRÁVO
1) Práva a povinnosti osob, proti kterým se vede trestní řízení a jejich pojmenování
v jednotlivých stadiích trestního řízení
2) Proveďte rozbor neodkladných a neopakovatelných úkonů podle trestního řádu.
3) Etapa před zahájením trestního stíhání, subjekty a způsob rozhodování OČTŘ v této etapě.
4) Postavení a úkoly státního zástupce v trestním řízení
5) Podmínky spáchání trestného činu veřejně a se zbraní
6) Pojem, znaky a trestnost spolupachatelství trestného činu
7) Zadržení osob podezřelých podle trestního řádu
8) Zadržení osoby obviněné podle ustanovení § 75 a podezřelé podle ustanovení § 76 odst. 1
trestního řádu a omezení osobní svobody osoby přistižené při trestném činu podle ustanovení
§ 76 odst. 2 trestního řádu
9) Stadia trestního řízení a jejich charakteristika
10) Pojem, předmět a rozsah dokazování v trestním řízení
11) Pojem a trestnost nepřímého pachatelství v trestním právu
12) Pojem, formy, trestnost a beztrestnost přípravy a pokusu trestného činu
13) Pojem, složky a druhy zavinění trestného činu
14) Pojem, význam a druhy zániku trestnosti podle obecné části trestního zákoníku
15) Pojem, znaky trestného činu a jeho odlišnost od přestupku
16) Trestní odpovědnost pachatele, trestní odpovědnost pachatele mladšího 18 let
17) Procesní úkony směřující k zajištění věcí v trestním řízení
18) Procesní úkony směřující k zajištění osob v trestním řízení
19) Zadržení, vazba a náhrady vazby mladistvého
20) Opatření a výchovná opatření podle zákona č. 218/2003 Sb.
21) Souběh trestných činů – druhy a účinky v trestním právu
22) Probační a mediační služba ČR – postavení a úkoly, pojem probace a mediace
23) Trestné činy obecně nebezpečné
24) Řádné a mimořádné opravné prostředky
25) Trestné činy proti majetku
26) Okolnosti vylučující protiprávnost
27) Skutková podstata trestného činu
28) Trestné činy proti životu a zdraví
29) Právo na obhajobu v trestním řízení
30) Tresty podle trestního zákoníku

OKRUHY MATURITNÍCH TÉMAT
SPRÁVNÍ PRÁVO
1) Právní předpisy obcí, dozor nad jejich vydáváním
2) Přestupkové řízení – průběh, dokazování, rozhodování
3) Obecní úřad – postavení, činnost, zvláštní odborná způsobilost zaměstnanců
4) Přestupkové řízení – subjekty, stadia
5) Zvláštní druhy přestupkového řízení podle přestupkového zákona
6) Zastupitelstvo a rada kraje
7) Hejtman kraje, krajský úřad, výbory, komise kraje – postavení, činnost
8) Předpisy vydávané krajem, dozor nad jejich vydáváním
9) Správní exekuce – pojem, exekuční tituly, exekuce na peněžitá a nepeněžitá plnění
10) Blokové a příkazní řízení v přestupkovém řízení
11) Formy ukončení správního řízení a přezkoumání rozhodnutí
12) Přezkumné řízení, výkon rozhodnutí u přestupků
13) Systematika správního řádu a jeho vztah ke zvláštním zákonům
14) Úkony k zajištění přítomnosti osob pro řízení o přestupcích
15) Rozhodnutí o přestupku ve správním řízení – náležitosti
16) Účastník správního řízení – postavení, práva, povinnosti, podmínky pro vyloučení pracovníků
nebo členů správního orgánu
17) Správní soudnictví, přezkoumání správního rozhodnutí soudem
18) Zastupitelstvo a rada obce
19) Starosta, komise a výbory obce
20) Obce – základ obce, samostatná a přenesená působnost, práva občana obce
21) Individuální správní akty – pojem, dělení, náležitosti, vady
22) Přestupek – pojem, okolnosti vylučující protiprávnost, odlišnost od trestného činu a jiného
správního deliktu
23) Vláda ČR, ministerstva, jiné ústřední orgány
24) Stížnosti, oznámení a podněty ve veřejné správě, petiční právo
25) Vyšší územně samosprávné celky – pojem, samostatná a přenesená působnost, práva občanů
kraje
26) Normy správního práva – rozdělení, realizace
27) Svobodný přístup k informacím, veřejný ochránce práv
28) Veřejná správa – pojem, znaky, dělení
29) Podklady pro rozhodování a důkazy ve správním řízení
30) Formy realizace veřejné správy

OKRUHY MATURITNÍCH TÉMAT
TEORIE PRÁVA, STÁTOVĚDA, ÚSTAVNÍ PRÁVO, SOUKROMÉ PRÁVO,
FINANČNÍ PRÁVO
1) Právo – pojem, systém, úloha ve společnosti, prameny práva
2) Stát – pojem, znaky, typy vlády, nejvyšší orgány státní moci, občanství
3) Právní normy – pojem, konstrukce, druhy, realizace
4) Právní vztah – pojem, předpoklady, prvky
5) Základní lidská práva a svobody podle Listiny základních práva a svobod
6) Výkonná moc ČR podle Ústavy ČR, mandát člena vlády
7) Zákonodárná moc ČR podle Ústavy ČR, mandát poslance a senátora
8) Legislativní proces v ČR
9) Soudní moc ČR podle Ústavy ČR, organizace soudů, Ústavní soud
10) Ochrana osobnosti podle Občanského zákoníku
11) Věcná práva podle Občanského zákoníku – Držba, vlastnictví, věcná práva k věcem cizím,
správa cizího majetku
12) Věci podle Občanského zákoníku, Katastr nemovitostí (princip publicity)
13) Závazkové právo podle Občanského zákoníku – pojem závazků, smlouvy obecně, změny
závazků
14) Dědické právo podle Občanského zákoníku
15) Rodinné právo – manželství, SJM, určení otcovství, vyživovací povinnosti
16) Kupní smlouva podle Občanského zákoníku
17) Odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení podle Občanského zákoníku
18) Vlastnictví – pojem, druhy, vznik, ochrana, zánik podle Občanského zákoníku
19) Právnické osoby podle Občanského zákoníku – typy, charakteristika, veřejné rejstříky
20) Společnost s ručením omezeným podle Zákona o obchodních korporacích
21) Akciová společnost podle Zákona o obchodních korporacích
22) Obchodní rejstřík
23) Účastníci pracovněprávních vztahů a jejich charakteristika
24) Pracovní poměr – vznik, změny, zánik, druhy
25) Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
26) Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu způsobenou v souvislosti s pracovní
činností
27) Pracovní kázeň v pracovněprávních vztazích
28) Pracovní smlouva a její náležitosti
29) Přímé daně – druhy, konstrukce daně z příjmu fyzických osob
30) Nepřímé daně – druhy, konstrukce daně z přidané hodnoty

