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1. Státoprávní dějiny ve starověké Mezopotámii a Egyptě; Chammurapiho zákoník; Současné pojetí trestního práva 

hmotného. 

2. Státoprávní dějiny ve starověkém Řecku; vznik demokracie a současné obecné zásady demokracie, typy  

a předpoklady.  

3. Státoprávní dějiny ve starověkém Římě za republiky; vznik evropského práva, obecná funkce práva a právní normy 

(znaky, struktura, druhy). 

4. Státoprávní dějiny ve starověkém Římě za císařství; členění a formy států a vlády. 

5. Státoprávní dějiny Byzantské říše; Corpus Iuris civilis; prameny práva. 

6. Státoprávní dějiny v raném a rozvinutém feudalismu v západní Evropě v  6. – 15. století (Německo, Francie, 

Anglie); zákonodárná moc.   

7. Státoprávní dějiny českých zemí za raného a rozvinutého feudalismu; Obnovené zřízení zemské. 

8. Ústavní vývoj Rakouska od roku 1848 – 1867; legislativní proces. 

9. Ústava USA; ústavy ČSR 1918 a 1920; retroaktivita a vynutitelnost práva. 

10. Ústavní změny ČSR v období 1939 – 1945, Ústava ČSR z roku 1948; právní řád ČR. 

11. Ústavy a ústavní změny ČSSR od roku 1960 – 1989; ústavní vývoj do roku 1992. 

     12. Ústava ČR z roku 1993; ústavní pořádek.  
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13. Výkonná moc; konflikt zájmů, imunita, amnestie a presumpce neviny.  

14. Soudní moc; zákonnost, promlčení práva a vydržení práva.  

15. Právní a volební systémy; principy volebního práva; anarchismus, populismus, nacionalismus a rasismus. 

 

16. Trestní právo hmotné; deklarace práv člověka a občana; občanské, politické a sociální svobody, ochrana  

lidských práv. 

 

17. Trestní právo procesní; státní zastupitelství a orgány činné v trestním řízení. 

18. Občanské právo procesní; právní vědomí; advokacie a notářství. 

19. Občanské právo hmotné; právní vztah – předpoklady a prvky. 

20. Správní právo; Listina základních práv a svobod; ombudsman, jeho postavení a role ve společnosti. 

21. Právo veřejné a soukromé; pracovní a rodinné právo.  

22. Autorské právo; právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům. 

23. Finanční právo; systém práva ČR.  

24. Živnostenské a obchodní právo; pojem fyzické a právnické osoby. 

25. Mezinárodní právo: funkce, struktura; instituce EU: Rada Evropské unie, Evropská komise, Evropský parlament  

a Evropský soudní dvůr. 

 


