
 

 

S Y L A B U S 

PŘEDMĚTU PRÁVO 

 

I. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 

Anotace – cíle učiva 

Vysvětlit pojem právo, vznik práva, právní stát, právní řád, systematiku práva, právní vztahy, 

legislativní proces a objasnit soustavu soudů v ČR. 

Osnova: 

1. Zákonnost a právní vědomí 

2. Definice práva 

3. Prameny práva 

4. Typy právní kultury 

5. Právo veřejné a právo soukromé 

6. Právní řád a právní síla 

7. Právní normy (druhy, platnost, účinnost, aplikace) 

8. Systém práva 

9. Právní vztahy (vznik, prvky) 

10. Osoby (blízké, fyzické, právnické) 

11. Obsah právního vztahu 

12. Objekt právního vztahu (věci, práva, jiné majetkové hodnoty) 

13. Právní úkony (složky, druhy, smlouvy) 

14. Promlčení a prekluze 

15. Soustava soudů v ČR 

Literatura: 

- Právo pro střední školy podle nového občanského zákoníku (část 1., část 2.), 

Autoři: Radovan Ryska, Monika Puškinová; Vydal: EDUKO 2012 

- Ústava ČR, zákon č. 1/1993 Sb., (Hlava 2, Hlava 4) 

- DŮM č. VY_32_INOVACE_38 + 39 + 40 

 

II. OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ 

Anotace – cíle učiva 

Objasnit význam občanského práva hmotného v právním státě, denní a celoživotní aplikování 

ustanovení občanského práva v praxi. 

Vysvětlit pojmy jako majetková práva, ochrana osobnosti, dědické právo, rodinné právo, 

bezdůvodné obohacení. Charakterizovat vybrané pojmenované smlouvy. 



 

 

 

Osnova: 

1. Pojem a zásady občanského práva 

2. Prameny občanského práva, systematika občanského zákoníku 

3. Majetková práva (absolutní a relativní) 

4. Věci (rozdělení) 

5. Katastr nemovitostí  

6. Ochrana osobnosti 

7. Absolutní majetková práva 

8. Věcná práva k věcem vlastním (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, 

právo duševního vlastnictví) 

9. Věcná práva k věcem cizím (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo) 

10. Dědické právo (závěť, dědická smlouva, zákon – dědická posloupnost) 

11. Relativní majetková práva (závazek, věřitel, dlužník) 

12. Závazky (vznik, obsah, změny, zajištění, zánik) 

13. Smlouva (pojem, vznik, formy) 

14. Smlouva o smlouvě budoucí 

15. Spotřebitelské smlouvy 

16. Společné dluhy a společné pohledávky 

17. Odpovědnost za vady 

18. Druhy pojmenovaných smluv 

19. Koupě, směna, dar, výměna 

20. Nájem, pacht, licence 

21. Výpůjčka, zápůjčka, úvěr 

22. Přeprava 

23. Účet, vklad, akreditiv, inkaso 

24. Pojištění (pojem, podmínky, zánik, druhy) 

25. Odpovědnost za škodu (obecně, druhy škod) 

26. Bezdůvodné obohacení 

27. Rodinné právo (manželství, rodina, vztahy, náhradní péče, vyživovací povinnost) 

Literatura: 

- Právo pro střední školy podle nového občanského zákoníku (část 3.) 

Autoři: Radovan Ryska, Monika Puškinová; Vydal: EDUKO 2012 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- DŮM č. VY_32_INOVACE_41 

- DŮM č. VY_32_INOVACE_42 

 

 

 

 



 

 

III. ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO 

Anotace – cíle učiva 

Vysvětlit úlohu živnostenského zákona, objasnit druhy živností, rozdíly mezi nimi, seznámit 

s podmínkami vzniku živnostenského oprávnění a s úlohou živnostenské správy. 

Osnova: 

1. Živnostenský zákon (systematika zákona) 

2. Živnost (podmínky všeobecné a zvláštní) 

3. Odpovědný zástupce 

4. Druhy živností (ohlašovací, koncesované) 

5. Provozovna 

6. Povinnosti podnikatele 

7. Živnostenské oprávnění 

8. Ohlašování živnosti 

9. Řízení o koncesi 

10. Jednotný registrační formulář (JRF), centrální registrační místo (CRM) 

11. Zánik živnostenského oprávnění 

12. Živnostenský rejstřík 

13. Kontroly a pokuty 

Literatura: 

- Právo pro střední školy podle nového občanského zákoníku (část 6.) 

Autoři: Radovan Ryska, Monika Puškinová; Vydal: EDUKO 2012 

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění 

 

IV. OBCHODNÍ PRÁVO 

Anotace – cíle učiva 

Definovat pojmy podnikatel, podnikání, obchodní závod, objasnit rozdíly mezi korporacemi dle 

občanského zákoníku (spolek, fundace, nadace, nadační fond, ústav) a obchodními korporacemi 

(v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstva). 

Osnova: 

1. Pojem a prameny obchodního práva 

2. Podnikatel, podnikání, obchodní závod 

3. Veřejné rejstříky 

4. Hospodářská soutěž 

5. Nekalosoutěžní jednání 

6. Právnické osoby (založení, název, účel, orgány, zrušení, přeměna, zánik) 

7. Likvidace 

8. Korporace dle občanského zákoníku (spolek, fundace, nadace, nadační fond, ústav) 



 

 

9. Obchodní korporace (založení, vklad, základní kapitál, orgány, zrušení, zánik) 

10. Veřejná obchodní společnost 

11. Komanditní společnost 

12. Společnost s ručením omezeným 

13. Akciová společnost 

14. Družstvo (družstva, bytové družstvo, sociální družstvo) 

Literatura: 

- Právo pro střední školy podle nového občanského zákoníku (část 3.3) 

Autoři: Radovan Ryska, Monika Puškinová; Vydal: EDUKO 2012 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (část 1., Hlava II., díl 3) 

- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

- Zákon č. 141/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění 

 

V. PRACOVNÍ PRÁVO 

Anotace – cíle učiva 

Formulovat pojem závislá práce, způsoby vzniku pracovního poměru, vytvořit vlastní pracovní 

smlouvu, objasnit způsoby skončení pracovního poměru, práva a povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru, vztahy související s výkonem práce včetně odpovědnosti za škodu. 

Osnova: 

1. Pojem a prameny pracovního práva 

2. Zákoník práce (systematika zákona 

3. Závislá práce 

4. Účastníci pracovně právních vztahů 

5. Pracovní poměr, pracovní smlouva 

6. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

7. Změny pracovního poměru (převedení, pracovní cesta, přeložení) 

8. Skončení pracovního poměru (formy, způsob) 

9. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

10. Pracovní doba 

11. Přestávka v práci 

12. Doba odpočinku 

13. Práce přesčas, noční, pracovní pohotovost) 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

15. Odměňování za práci 

16. Srážky z příjmu 

17. Překážky v práci na straně zaměstnance 

18. Překážky v práci na straně zaměstnavatele 

19. Dovolená 

20. Péče o zaměstnance 

21. Odpovědnost zaměstnance za škodu 



 

 

22. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

23. Odbory a kolektivní vyjednávání 

Literatura: 

- Právo pro střední školy podle nového občanského zákoníku (část 4.) 

Autoři: Radovan Ryska, Monika Puškinová; Vydal: EDUKO 2012 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

 

VI. ÚPADKOVÉ PRÁVO 

Anotace – cíle učiva 

Seznámit s problematikou insolventního práva, se způsoby uspořádání majetkových vztahů mezi 

úpadcem a jeho věřiteli. 

Osnova: 

1. Insolvenční zákon (systematika zákona) 

2. Úpadek, předlužení 

3. Způsoby řešení úpadku 

4. Procesní subjekty (insolvenční soud, insolvenční správce) 

5. Zahájení insolvenčního řízení 

6. Rozhodnutí o úpadku 

7. Věřitelské orgány 

8. Projednání a rozhodnutí o úpadku 

9. Věřitelé, pohledávky (přihlášení a přezkum pohledávek) 

10. Majetková podstata 

11. Konkurs, reorganizace, oddlužení 

12. Insolvenční rejstřík 

Literatura: 

- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění 

- Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

 

VII. TRESTNÍ PRÁVO. PŘESTUPKY 

Anotace – cíle učiva 

Vysvětlit trestní odpovědnost,  rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, druhy trestů, skutkové 

podstaty trestných činů a přestupků, orgány činné v trestním řízení. 

 

 



 

 

Osnova: 

1. Pojmy trestního práva 

2. Rozdělení trestního práva 

3. Protiprávní jednání (přestupek, trestný čin – přečiny, zločiny) 

4. Trestní odpovědnost 

5. Tresty (druhy) 

6. Ochranná opatření 

7. Orgány činné v trestním řízení 

Literatura: 

- Právo pro střední školy podle nového občanského zákoníku (část 8) 

Autoři: Radovan Ryska, Monika Puškinová; Vydal: EDUKO 2012 

- DUM č. VY_32_INOVACE_44 

- DUM č. VY_32_INOVACE_45 

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění 

- Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád v platném znění 

- Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže v platném znění 

 

 


