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Zkouška se skládá ze 3 částí: 

a) Občanské právo 

b) Správní právo 

c) Právo Evropské unie 

 

1. otázka 

a) Občanské právo: účel, pojem, systém, prameny 

b) Systém organizace veřejné správy v ČR 

c) Evropská integrace 

 

2. otázka 

a) Subjekty občanského práva hmotného, zastoupení v občanském právu hmotném 

b) Správní právo: pojem, systém, prameny 

c) Hlavní orgány EU – Parlament, Evropská rada 

 

3. otázka 

a) Právo vlastnické 

b) Územní samospráva – obce 

c) Hlavní orgány EU – Rada EU, Komise 

 

4. otázka 

a) Spoluvlastnické právo 

b) Územní samospráva – kraje 

c) Další orgány a instituce EU 

 

5. otázka 

a) Věcná práva k věcem cizím 

b) Působnost a předpisy obcí a krajů 

c) Pravomoci EU, hospodaření EU 

 

6. otázka 

a) Právo dědické 

b) Integrovaný záchranný systém 

c) Pojem a povaha práva EU, systematika, legislativní proces 

 

7. otázka 

a) Závazkové právo 

b) Moc zákonodárná, výkonná a soudní 

c) Prameny práva EU a jejich charakteristika



 

 

8. otázka 

a) Smlouvy v občanském právu 

b) Ústava ČR, Listina základních práv a svobod  

c) Principy evropského práva 

 

9. otázka 

a) Odpovědnost za způsobenou újmu, bezdůvodné obohacení 

b) Správní dozor 

c) Soudní systém EU 

 

10. otázka 

a) Rodinné právo: pojem, prameny, systém, manželství a vztahy manželství obdobné 

b) Správní činnosti 

c) Jednotlivé typy žalob k ESD 

 

11. otázka 

a) Rodinné právo: vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinná výchova 

b) Úkony ve správním řízení 

c) Průběh řízení u ESD 

 

12. otázka 

a) Práva osobně majetková 

b) Zahájení a průběh správního řízení 

c) Volný pohyb zboží 

 

13. otázka 

a) Práva osobnostní 

b) Opravné prostředky ve správním řízení 

c) Občanství EU  

 

14. otázka 

a) Organizace a činnost soudů v České republice 

b) Subjekty správního řízení, správní rozhodnutí 

c) Volný pohyb osob 

 

15. otázka 

a) Pojem civilního procesu a jeho druhy, pojem a prameny civilněprocesního práva, 

systematika legislativy 

b) Zákon o státní službě 

c) Uznávání kvalifikací 

 

16. otázka 

a) Pravomoc a příslušnost soudů v civilním řízení, procesní lhůty, procesní úkony v civilním 

řízení, doručování 

b) Správní trestání  

c) Volný pohyb služeb, kapitálu 

 

17. otázka 

a) Subjekty civilního procesu  

b) Parlamentní kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad 

c) Ochrana lidských práv v EU  



 

 

18. otázka 

a) Průběh občanského soudního řízení 

b) Správní soudnictví 

c) Ochrana hospodářské soutěže v EU  

 

19. otázka 

a) Opravné prostředky v občanském soudním řízení 

b) Petice a stížnosti ve veřejné správě, právo na informace 

c) Ochrana spotřebitele v EU 

 

20. otázka 

a) Vykonávací řízení 

b) Veřejný ochránce práv  

c) Ochrana duševních a průmyslových práv v EU 

 

 


