
Právo 
Profilová část maturitní zkoušky konaná ve formě praktické zkoušky 

 
Studenti konají praktickou zkoušku na počítači a jejím výstupem je textový dokument 
v elektronickém formátu .docx popř. .pdf. Obsahem zkoušky je: 
 
1. Vypracování 3 písemných referátů na dané téma (každý z nich min. 200 slov)  
 - 2 témata budou vylosována bezprostředně před zahájením zkoušky  

- 1 téma si student sám zvolí  
2. Řešení 14 praktických právních problémů z různých oblastí práva pomocí internetových 
zdrojů právních předpisů nebo programu ASPI (vypracování odpovědí na dané otázky včetně 
odkazu na právní předpis) 
3. Řešení 4 praktických otázek pomocí dálkově dostupných aplikací a serverů 
 - veřejný rejstřík 
 - nahlížení do katastru nemovitostí 
 - další servery orgánů veřejné správy, zejména www.justice.cz 
 
Zkouška trvá celkem 240 min. 
 
Témata pro krátké písemné referáty: 
 
1. Vznik a historický vývoj práva. Významná právní památka 
2. Český právní řád a typy právních předpisů. Platnost a účinnost právních předpisů 
3. Nejdůležitější právní odvětví, jejich základní prameny a vztahy, které upravují 
4. Ústava České republiky 
5. Zákonodárná moc v České republice. Parlament ČR 
6. Nejvyšší orgány moci výkonné a jejich pravomoci. Prezident a vláda ČR 
7. Moc soudní a systém soudů v České republice 
8. Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka a územní samospráva v Ústavě ČR  
9. Listina základních práv a svobod a stručný popis alespoň tří práv v ní obsažených  
10. Právnická povolání, jejich pracovní náplň a předpoklady pro jejich výkon 
11. Prameny trestního práva  
12. Pachatel, spolupachatel, účastník na trestném činu  
13. Vývojová stadia trestného činu  
14. Okolnosti vylučující protiprávnost 
15. Trestní sankce 
16. Orgány činné v trestním řízení  
17. Práva obviněného a obhájce  
18. Vazba a její důvody  
19. Opravné prostředky v trestním řízení  
20. Specifika trestního řízení proti mladistvému  
21. Fyzická osoba, právní osobnost a svéprávnost 
22. Právnická osoba, její vznik a zánik, typy právnických osob 
23. Věci a jejich rozdělení s konkrétními příklady 
24. Vlastnické právo, jeho charakteristika, vznik a ochrana 
25. Podílové spoluvlastnictví, jeho vznik, průběh a zánik 
26. Společné jmění manželů, jeho obsah, vznik, zánik a vypořádání 
27. Věcná břemena – pozemkové a osobní služebnosti 
28. Zástavní a zadržovací právo, vznik, účel a zánik 



29. Darování a koupě – účastníci a podstatné náležitosti smluvního ujednání 
30. Nájem, zápůjčka a výpůjčka – účastníci a podstatné náležitosti smluvního ujednání 
31. Dědění ze závěti a formy závěti, vydědění 
32. Dědění ze zákona, dědické třídy, dědická nezpůsobilost 
33. Náhrada újmy – obecná pravidla a zvláštní odpovědnost 
34. Vznik manželství a druhy sňatku, registrované partnerství 
35. Překážky uzavření manželství a jejich popis 
36. Zánik manželství – rozvod sporný a nesporný 
37. Osvojení nezletilého a zletilého 
38. Určování rodičovství, domněnky pro určení otcovství 
39. Vyživovací povinnosti rodičů k dětem 
40. Další vyživovací povinnosti kromě vyživovací povinnosti rodičů k dětem 
41. Charakteristika závislé práce, zaměstnanec a zaměstnavatel 
42. Pracovní poměr, jeho vznik, práva a povinnosti účastníků 
43. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
44. Výpověď pracovního poměru a odstupné 
45. Další způsoby skončení pracovního poměru kromě výpovědi 
46. Odměňování za práci, mzda, plat a základní pravidla jejich stanovení 
47. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 
48. Společnost s ručením omezeným, účel, základní charakteristika a vznik 
49. Akciová společnost, účel, základní charakteristika a vznik 
50. Nekalá soutěž, její právní úprava, konkrétní příklady a právní ochrana 
 
Bodování:  
 
1. Za každý zpracovaný referát získá student až 4 body (celkem tedy nejvýše 12 bodů). Možné 
jsou i částečné body odstupňované po ½ bodu. 
2. Za správné řešení každého z praktických právních problémů získá student až 2 body (celkem 
tedy nejvýše 28 bodů). Možné jsou i částečné body odstupňované po ½ bodu.    
3. Za správné řešení každé ze 4 praktických otázek pomocí dálkově dostupných aplikací a 
serverů získá student až 2 body (celkem tedy nejvýše 8 bodů). Možné jsou i částečné body 
odstupňované po ½ bodu.    
 
Celkové hodnocení zkoušky: 
 
Celkem může student získat 48 bodů.  
 
48  –  43 1 – výborný 
42,5  –  36  2 – chvalitebný 
35,5  –  28 3 – dobrý 
27,5 –  20 4 – dostatečný 
19,5  –  0 5 – nedostatečný 
 
Pravidla praktické zkoušky nabývají účinnosti 1. 9. 2022 a použijí se počínaje zkouškou ve 
školním roce 2022/2023.  
 
 
 
V Berouně dne 1. 9. 2022    PaedDr. Miluše Lidinská, ředitelka školy 


