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Učební osnova předmětu

PRÁVO

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Cílem je poskytnout žákovi základní poznatky o právu ČR, o 

právním řádu, systému práva a o odvětvích, které mají vztah 
k budoucím povolání. Žáci se seznámí se základními právními 
pojmy, se základy práva občanského, obchodního, pracovního, 
rodinného, správního i trestního práva a jsou vedeni k samostatné 
orientaci v právních předpisech i k jejich aplikaci v obchodní praxi 
i v občanském životě. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Obchodník –
společenskovědní vzdělávání. Učivo je rozčleněno na osm 
tematických celků. Obsah učiva předmětu navazuje na vědomosti 
získané v předmětech ekonomika, obchodní provoz a občanská 
nauka.  Předmětem ekonomika se učivo prolíná zejména 
v tématech právní úprava podnikání, obchodní právo a pracovně-
právní vztahy.

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a 
preferencí 

Žáci jsou vedeni ke schopnosti orientovat se v základních právních
pojmech a osvojí si základní orientaci v právních normách, které 
využijí v běžném i pracovním životě. 

Strategie výuky Důraz je zde kladen na neustálé aktualizování učiva (neboť náš 
právní řád se neustále vyvíjí a mění), dále aplikace na příkladech 
z právní praxe. Výuka je obohacena o využívání zdrojů informací 
z internetu, různé aplikace a videa z oblasti práva. Na začátku 
každé vyučovací hodiny je prováděno shrnutí učiva z předchozí 
hodiny. U žáka se SPU je zvolen individuální přistup s ohledem 
k jeho diagnóze.

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků
SŠ Rokycany. Znalosti žáka jsou ověřovány průběžným ústním 
zkoušením. Za každým tematickým celkem následuje písemné 
prověření znalostí. Stěžejním podkladem pro hodnocení žáka je 
jeho verbální i písemný projev, zejména užívání odborné 
terminologie z oboru právo. Důraz je kladen i na schopnost 
samostatné aplikace získaných poznatků v praxi.  

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových 
kompetencí a aplikaci 
průřezových témat

Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – kladen důraz na srozumitelnou a 
souvislou formulaci myšlenek, správné a přesné vyjadřování 
včetně logického myšlení a pochopení vzájemné souvislosti 
právních vztahů v obchodní praxi
Personální kompetence – vedou k efektivnímu učení a přijímání 
hodnocení svých vlastních výsledků
Sociální kompetence – přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly a 



pracovat v týmu a vytvářet vstřícné mezilidské vztahy
Kompetence využívat prostředky IKT – práce s prostředky 
informační a komunikační technologie při vyhledávání právních 
informací a nácvik efektivního pracování se získanými 
informacemi
Průřezová témata:
Informační a komunikační technologie – vyhledávání potřebných 
informací z právní oblasti
Občan v demokratické společnosti – osvojení si faktických, 
věcných a normativních stránek jednání odpovědného občana
Člověk a svět práce – vytváření orientace a náhledu člověka jak po 
stránce pracovní, tak i pro stránce reprezentativní k uspění při 
jednání se zaměstnavateli

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník                                                                                           Počet hodin: 60 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- orientuje se mezi základními 
  právními pojmy a používá je
- vysvětluje základní právní pojmy

1. Úvod do učiva, základní právní pojmy
    - právní norma, právní řád, právní odvětví,
      právní vztahy, právní systémy
   - účastníci, obsah a předmět
      právního vztahu, platnost, účinnost a 
      působnost právní normy

4

- orientuje se v Ústavě ČR a Listině 
  základní práv a svobod ČR
- umí vyjmenovat  a vysvětlit  
  jednotlivé části Ústavy ČR, zná    
  státní symboly ČR
- popisuje soustavu soudů v ČR a 
  činnost soudů

2. Ústavní právo
    - pojem a prameny
    - Ústava ČR a Listina základních práv a 
      svobod.
    - soustava soudů ČR
    - policie, notářství, exekutor, advokacie

6

- uvědomuje si význam občanského 
  práva, rozumí pojmům právní  
  osobnost a svéprávnost
 - objasňuje problematiku vlastnictví  
  a  spoluvlastnictví
- orientuje se v základních smlouvách
  vyplývající z občanského práva
- rozumí průběhu dědického řízení a 
základním pojmům dědického práva

3. Občanské právo
    - pojem, zásady a prameny obč. práva.
    - právní osobnost, svéprávnost
    - účastníci občanskoprávních vztahů
    - zastoupení, zákonné zastoupení, plná
       moc
    - dědické právo
    - věcné právo
    - závazkové právo
    - odpovědnost za škodu

18

- charakterizuje základní právní 
  normy upravující podnikání
- definuje podnikání
- orientuje se v jednotlivých právních
   formách podnikání a rozlišuje 
  jednotlivé druhy obchodních 
  společností 
- umí charakterizovat družstvo

4. Obchodní právo
    - zákon o obchodních korporacích
   -  výklad pojmů podnikání, podnikatel,
      prokura, obchodní tajemství, obchodní   
      firma, obchodní rejstřík, fáze zahájení a
      ukončení podnikání
- obchodní společnosti a družstvo – druhy,  
       jejich charakteristika

8   



- popisuje, kdy má člověk trestní 
  odpovědnost
- zná rozdíl mezi trestným 
  činem a přestupkem
- vyjmenuje trestné činy a druhy
   trestů, dokáže vysvětlit jejich 
  význam

5. Trestní právo
    - pojem a prameny,
    - TP hmotné a procesní 
    - trestné činy a jejich pachatelé
    - tresty
    - průběh trestního řízení 

6

- definuje vznik pracovního poměru a
  ostatní náležitosti s tím související
- ovládá způsoby vzniku pracovního 
  poměru
- popisuje náležitosti pracovní 
  smlouvy
- orientuje se v základní problematice
  pracovního práva
- vyhledává informace o nabídkách 
  zaměstnání, je seznámen se základy
  orientace na úřadu práce

6. Pracovní právo
    - pojem, subjekty, pracovní poměr,
      pracovněprávní vztahy a Zákoník práce
    - pracovní smlouva, pracovní doba, mzda,
      dovolená, odpovědnost
    - práce konané mimo pracovní poměr
    - nezaměstnanost, úřad práce, 
      

10

- vysvětluje průběh správního 
  řízením a smysl správního řízení 

- umí charakterizovat základní pojmy
  územní samosprávy

- získá základní poznatky o vzniku a  
  zániku manželství a rodičovství 
  

7. Správní právo
    - správní řád a jeho význam ve státní
      správě
    - správní řízení, doručování, lhůty, průběh
      správního řízení 
 -    územní samospráva, obec, město, kraj
8. Rodinné právo
    - manželství – vznik a zánik
    - společné jmění manželů
    -  rodičovství
    - vyživovací povinnost      

8

                 
Učebnice: RYSKA R., PUŠKINOVÁ M., Právo pro střední školy, 3., akt. vyd. Praha: Eduko,      
                 2016.

     MALAST J., SVOBODA K. a kolektiv, Průvodce světem práva, 1. vydání Praha:     
                 Eduko, 2017

Zdroje:    <http://www.podnikatel.cz/zakony>
             <http://www.mujstat.cz>
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