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Maturitní otázka
Právo, stát, právní řád, zákonnost a právní vědomí.
Právní normy ( druhy právních norem). Publikace právních norem. Platnost,
účinnost a působnost právních norem.
Právní vztahy. Osoby fyzické, osoby právnické ( vysvětlit pojem,účastníci,
obsah,předmět).
Právní skutečnosti ( pojem,druhy,právní úkony), realizace a aplikace práva,
systém práva.
Ústavní právo (pojem,prameny). Ústava ČR ( co obsahuje a
upravuje,základní ustanovení).
Právní úprava moci zákonodárné, výkonné a soudní v Ústavě ČR.
Listina základních práv a svobod ( čeho je součástí, co upravuje, základní
ustanovení). Státní symboly ČR.
Pojem, zásady a prameny občanského práva. Právní pojetí věcí, majetek
(věci hmotné, nehmotné).
Právo vlastnické, právo dědické, právo duševního vlastnictví
Spoluvlastnictví ( podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů), držba
( oprávněný a neoprávněný držitel), věcná práva k cizím věcem (věcná
břemena, zástavní právo, zadržovací právo).
Závazkové právo – obsah závazků, vznik závazků, zajištění závazků, zánik
závazků.
Kupní smlouva (vznik, význam,obsah, záruka, reklamační nároky).
Bezdůvodné obohacení.
Smlouva o nájmu bytu ( podmínky vzniku a zániku nájmu bytu, ochrana
nájemníků). Pojistné smlouvy.
Vysvětlit pojem a prameny obchodního práva, co je podnikání, kdo může
podnikat v ČR, obchodní rejstřík, živnostenská správa.
Obchodní závazkové vztahy ( obecné ustanovení o obchodních
závazkových vztazích, obchodní smlouvy, zajištění a zánik závazků).
Licenční
smlouva
k předmětům
průmyslového
vlastnictví
(vynálezy,průmyslové vzory,licence,zlepšovatelské návrhy). Smlouva o
skladování.
Vysvětlete pojem a prameny pracovního práva, právo na zaměstnání
(poslání a úkoly úřadu práce,rekvalifikace), účastníci pracovně právních
vztahů.
Pracovní poměr ( význam, druhy) vznik pracovního poměru, pracovní
smlouva ( platnost, obsah).
Skončení pracovního poměru ( ukončení a zánik prac. poměru – podmínky),
pracovní posudky, potvrzení, odstupné.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, pracovní
podmínky žen, pracovní podmínky mladistvých.
Vysvětlete pojem, zásady a prameny rodinného práva. Manželství, rodina,
příbuzenství.
Pojem a prameny občanského soudního řízení. Průběh občanského soudního
řízení (zahájení řízení,průběh řízení,rozsudek, opravné prostředky).
Pojem a prameny správního práva, obce a jejich působnost, správní řízení
(zahájení, průběh řízení, rozhodnutí).
Trestní právo ( pojem a prameny trestního práva, trestný čin, podmínky
trestní odpovědnosti, druhy trestů a ochranných opatření).
Trestní právo procesní (základní zásady, průběh trestního řízení).

