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1. Obecné pojmy teorie práva
Objasnění pojmu právo a stát, právo veřejné a soukromé, systém a odvětví práva právní řád.
Právní prameny, právní normy a jejich dělení, právní vztahy, právní skutečnosti.
2. Ústavní právo
Pojem ústavní právo a druhy ústavy. Význam a struktura Ústavy ČR, Listina základních práv
a svobod. Vymezení moci ve státě podle Ústavy ČR.
3. Správní právo hmotné a trestní.
Pojem a definice správního práva, teorie správních aktů, rozdělení správních aktů, platnost,
účinnost a právní moc s.a., vady s.a.. Pojem správní trestání, přestupky a jejich druhy, správní
delikty a sankce .
4. Správní právo procesní.
Pojem a zásady správního řízení,subjekty řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí
a jeho struktura, opravné správní řízení a výkon rozhodnutí ve správním řízení.
5.Finanční a korporátní právo.
Předmět finančního práva, prameny fin. práva, státní rozpočet, daňová soustava ČR,
poplatková soustava ČR, clo, měna a devizy. Pojem a prameny korporátního práva, rozdělení
podnikatelů dle občanského práva, podnikání, obchodní rejstřík a obchodní korporace .
6. Závazkové právo , relativní právo občanské.
Pojem relativní majetková práva, vznik, změna, zajištění a zánik závazků podle občanského
práva, pojmenované a nepojmenované smlouvy. Právní institut promlčení.
7. Mezinárodní právo a právo EU.
Pojem , vznik a zásady mezinárodního práva, mezinárodní ochrana lidských práv a
mezinárodní organizace. Evropské integrační procesy, zakladatelské smlouvy, primární a
sekundární právo, komunitární právo EU.
8. Trestní právo hmotné.
Definice trestního činu, stadia trestného činu, pachatelé trestného činu, trestní odpovědnost,
skutková podstata trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost činu, druhy a rozdělení
trestních sankcí.
9. Trestní právo procesní.
Pojem a zásady trestního řízení, účastníci řízení, průběh řízení a druhy rozhodnutí vydávané
v rámci trestního řízení, opravné a vykonávací řízení.

10. Občanské právo procesní
Pojem a prameny občanského práva procesního, soustava soudů v ČR ,věcná a místní
příslušnost soudu, zásady OSŘ. Subjekty OSŘ ,osoby zúčastněné na řízení , účastníci řízení a
jejich zástupci. Podmínky řízení, průběh řízení.
11. Občanské soudní řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení.
Zahájení řízení, náležitosti a druhy žalob, soudní rozhodnutí a jeho náležitosti, náklady řízení
a opravné prostředky, exekuční řízení, druhy exekucí, insolvenční řízení..
12.Dědické právo.
Pojem a prameny dědického práva, příbuzenství a jeho stupně. Dědění, nabývání dědictví,
způsoby dědění, náležitosti závěti, dovětek, odkaz, dědické skupiny ze zákona , dědická
smlouva, dědění a dluhy, vydědění a dědická nezpůsobilost. Projednání dědictví.
13 Rodinné právo.
Podmínky vzniku manželství, překážky vzniku manželství, formy sňatku, místo uzavření
manželství a užívání jmen manžela, zánik manželství. Vyživovací povinnosti. Náhradní
výchova dětí a její druhy. Osvojení, pěstounská péče, poručenství, opatrovnictví.
Registrované partnerství.
14. Občanské právo soukromé.
Pojem, prameny občanského práva, dělení věcí a osob podle občanského práva, právní
osobnost a svéprávnost .
Pojem, absolutní majetková práva, vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná práva k cizím
věcem a k věcem vlastním.
15. Pracovní právo
Pojem a prameny pracovního práva , účastníci pracovního práva, vznik, změna, zánik
pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy.
Pracovní řád, pracovní doba její formy a délka, přestávky v práci. Dovolená a její délka.
Překážky v práci.

