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Prameny práva – pojem a druhy pramenů obecně, prameny práva České republiky
Trestní sankce – pojem, účel a systém sankcí. Trest odnětí svobody.
Dokazování v občanském soudním řízení, fáze dokazování, skutečnosti, které není
třeba dokazovat, důkazní prostředky.
Prameny práva – Ústava ČR, ústavní pořádek, jeho funkce a obsah.
Dokazování v trestním řízení – základní pojmy a zásady důkazního práva, předmět
a rozsah dokazování, dělení důkazů a fáze dokazování.
Řízení o pozůstalosti, fáze řízení, notář jako soudní komisař, správa pozůstalosti.
Prameny práva – Ústava ČR, moc zákonodárná. Základní charakteristika Parlamentu.
Hlavní líčení – účel, význam, příprava a průběh hlavního líčení.
Druhy lhůt a jejich počítání, prominutí zmeškání lhůty, promlčení, prekluze,
doručování podle občanského soudního řádu.
Ústava ČR, moc výkonná. Prezident republiky – jeho základní poslání, působnost
a pravomoc.
Okolnosti vylučující protiprávnost – jejich podstata, přehled a charakteristika
jednotlivých okolností.
Procesní úkony soudu - dožádání, místo a čas procesních úkonů, soudní protokoly
a soudní spis, předvolání, předvedení, pořádková opatření.
Ústava ČR, moc výkonná. Vláda ČR – její postavení, složení, působnost a pravomoc.
Akty vlády.
Pojem a předmět trestního práva procesního a trestního řízení, prameny trestního
práva procesního, systematika a působnost trestního řádu.
Procesní úkony účastníků - forma a obsah, žaloba, druhy žalob, náležitosti žaloby,
spojování žalobních nároků, vzájemná žaloba, změna a zpětvzetí žaloby, uznání
nároku, soudní smír.
Ústava ČR, moc soudní. Ústavní principy soudnictví, druhy soudnictví, soustava
obecných soudů, jejich působnost.
Zánik trestní odpovědnosti u dospělých a mladistvých pachatelů.
Účastníci občanského soudního řízení a jejich zástupci, zastupování na základě
zákona, plné moci a na základě rozhodnutí, přistoupení účastníka, záměna a změna
účastníků, hlavní a vedlejší intervence.
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Ústavní soud – jeho postavení a základní poslání. Působnost a pravomoc Ústavního
soudu, obecná pravidla pro řízení před Ústavním soudem.
Působnost trestních zákonů, extradice – její podmínky. Evropský zatýkací rozkaz.
Činnost soudů před zahájením řízení – smírčí řízení, předběžné opatření a zajištění
důkazů.
LZPS – vymezení základních práv a svobod, jejich subjekty. Systematika a význam
LZPS.
Vývojová stadia trestného činu – obecná charakteristika, jednotlivá stadia, jejich
trestnost a zánik trestnosti.
Občanské soudní řízení - druhy a základní zásady, pravomoc a příslušnost soudů.
LZPS – význam preambule a obecných ustanovení. Základní lidská práva a svobody,
jejich vymezení a charakteristika.
Odklony v trestním řízení – obecná charakteristika, podmíněné zastavení trestního
stíhání, narovnání a podmíněné odložení podání návrhu na potrestání.
Náklady občanského soudního řízení, druhy nákladů řízení, jejich placení, náhrada
nákladů řízení, rozhodnutí o nákladech řízení.
LZPS – právo na soudní a jinou právní ochranu. Přehled, charakteristika a význam
jednotlivých práv této hlavy.
Prameny TPH, jeho funkce, základní zásady a výklad trestních zákonů.
Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé – podstata řízení, účastníci, rozhodnutí a jeho
výkon.
Právní normy – pojem, znaky a struktura právních norem, jejich klasifikace.
Pojem TPH, jeho místo v systému práva a vztah k neprávním disciplínám.
Řízení ve věcech manželských a partnerských a řízení o určení a popření otcovství –
podstata řízení, účastníci, rozhodnutí.
Systém práva - jednota a členění práva, charakteristika základních právních odvětví.
Právní řád.
Základy trestní odpovědnosti mladistvých – prameny právní úpravy, základní pojmy
a základní zásady. Trestní odpovědnost mladistvých, účel a druhy opatření ukládaných
mladistvým.
Rozhodnutí v občanském soudním řízení - formy, fáze soudního rozhodování,
náležitosti rozhodnutí, oprava a doplnění rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost
rozhodnutí.
Legislativní proces - jeho stadia, publikace, legislativní technika.
Trestná součinnost - pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel, účastenství. Zásady
účastenství a jeho trestnost.
Řízení ve věcech obchodního rejstříku - charakteristika obchodního rejstříku, podstata
řízení, příslušnost soudu, účastníci řízení, průběh řízení, forma rozhodnutí.
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Právní normy, jejich platnost, účinnost a působnost.
Obviněný – strana trestního řízení, právo na obhajobu, výpověď obviněného.
Výkon rozhodnutí v občanském soudním řízení - exekuční titul, příslušnost soudu,
účastníci řízení, činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, nařízení, průběh,
odklad, zastavení výkonu rozhodnutí, náklady.
Subjekty práva – pojem, druhy subjektů práva, právní osobnost a svéprávnost
fyzických a právnických osob.
Základní zásady trestního řízení a zásady organizace soudnictví.
Prodej movitých a nemovitých věcí, správa nemovité věci, postižení a prodej závodu,
soudcovské a exekutorské zástavní právo (nařízení výkonu, provedení výkonu, věci
nepodléhající výkonu rozhodnutí, dražba, příklep).
Realizace právnických norem – pojem realizace a její druhy.
Opravné trestní řízení – podstata a účel, opravné prostředky, jejich rozdělení
a charakteristika.
Zahájení a průběh sporného občanského soudního řízení – příprava jednání, průběh
a skončení jednání, koncentrace řízení.
Aplikace práva orgány veřejné moci – pojem, druhy a stadia procesu aplikace práva.
Obhajoba v trestním řízení – práva a povinnosti obhájce, obhájce zvolený
a ustanovený, jiné osoby s obhajovacími právy.
Dovolání a řízení o dovolání dle občanského soudního řádu - přípustnost, lhůta,
náležitosti dovolání, oprávněné osoby a zastoupení, průběh řízení, rozhodnutí.
Interpretace práva – pojem, význam, metody interpretace práva a závaznost
interpretačních závěrů.
Rozhodnutí v trestním řízení - pojem, formy a struktura rozhodnutí, jeho právní moc
a vykonatelnost.
Srážky ze mzdy (rozsah srážek, nařízení a provedení srážek, přednostní pohledávky,
plátce mzdy), přikázání pohledávky (z účtu u peněžního ústavu, jiných peněžitých
pohledávek, pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí) a příkaz k výplatě z účtu
u peněžního ústavu.
Právní odpovědnost – pojem, funkce a klasifikace právní odpovědnosti. Subjektivní
a objektivní právní odpovědnost.
Subjekty trestního řízení – orgány činné v trestním řízení, obviněný, obhájce,
poškozený a zúčastněná osoba, jejich postavení v trestním řízení.
Řízení o umoření listin a řízení o úschovách - podstata řízení, příslušnost soudu,
účastníci řízení, forma rozhodnutí.
Právní vztahy – pojem, předpoklady, vznik, změna a zánik právních vztahů.
Stadia trestního řízení – přehled a charakteristika jednotlivých stadií, úloha orgánů
činných v jednotlivých stadiích.
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Žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost – důvody a lhůty pro podání, řízení a
rozhodování o žalobách, řízení a následné rozhodnutí po povolení obnovy řízení či
zrušení rozhodnutí.
Právní odpovědnost – klasifikace a charakteristika veřejnoprávních deliktů, prvky
zaviněného porušení právní povinnosti.
Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení –
přehled zajišťovacích úkonů k zajištění osob a způsob jejich provádění.
Charakteristika zajišťovacích úkonů k zajištění osoby obviněné a podezřelé.
Zkoumání podmínek občanského soudního řízení – pravomoc, věcná a místní
příslušnost, obsazení soudu, způsobilost účastníků, překážky postupu řízení –
překážka litispendence, res iudicata, zastavení řízení a přerušení řízení.
Organizace státní moci v ČR – její představitelé, jejich charakteristika a vzájemné
vztahy. Právní stát, teorie dělby moci.
Zkrácené přípravné řízení – pojem, podmínky, postup policejního orgánu a státního
zástupce.
Zvláštní řízení soudní – obecná charakteristika, odlišnosti od řízení sporného dle
občanského soudního řádu.
Evropské právo – jeho obsah, charakteristika a klasifikace. Vztah evropského a
vnitrostátního práva.
Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení – přehled
zajišťovacích úkonů k zajištění věcí a způsob jejich provádění. Charakteristika
prohlídek a vstupu do obydlí.
Řízení ve věcech osvojení a řízení o podpůrných opatřeních a ve věci svéprávnosti –
podstata řízení, příslušnost soudů, účastníci, rozhodnutí.
Normativní právní akty, individuální právní akty, interní normativní instrukce – jejich
charakteristika a význam.
Pojem trestného činu a jeho znaky, druhy a třídění trestných činů.
Řízení o přivolení k zásahu do integrity a ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení
v ústavech – podstata řízení, účastníci, rozhodnutí.
Proces sjednocování Evropy a vznik Evropské unie. Začlenění ČR do EU.
Skutková podstata trestného činu – pojem a její znaky, třídění skutkových podstat
trestných činů.
Odvolání v občanském soudním řízení a řízení u odvolacího soudu (přípustnost,
podání, lhůty, náležitosti odvolání, vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět, úkony soudu
prvního stupně, rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu, dokazování v
odvolacím řízení, projednání odvolání, průběh odvolacího jednání, druhy rozhodnutí
odvolacího soudu).
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