Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního
Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014
Pozn.:
Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní, procesněprávní
či obchodněprávní souvislosti.
1.
A) Soukromé právo v systému práva – soukromé vs. veřejné právo, soukromoprávní odvětví.
B) Pojem a druhy civilního procesu, civilně procesní právo – pojem a prameny, vztah k
soukromému právu
2.
A) Zásady a východiska soukromého práva, třídění soukromých práv
B) Základní principy civilního procesu
3.
A) Člověk – právní osobnost, svéprávnost, ochrana osobnosti.
B) Účastenství – pojem, formální a materiální pojetí účastenství, definice účastníků řízení,
způsobilosti, řízení ve věcech svéprávnosti
4.
A) Právnická osoba – pojem, znaky, typologie, vznik, správa, zánik.
B) Procesní subjekty, pojem, vymezení, zvláštní procesní subjekty
5.
A) Korporace a fundace – pojem, znaky, rozdíly, druhy civilních a obchodních korporací;
zásady spolkového a nadačního práva a práva ústavu
B) Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob – přehled, prameny, průběh
6.
A) Zastoupení – zákonné zastoupení, opatrovnictví, smluvní zastoupení.
B) Zastoupení v civilním soudním řízení – pojem, druhy, zmocněnci účastníků,
procesní úprava opatrovnictví člověka
7.
A) Věci – pojem, rozdělení, součást a příslušenství věci, obchodní závod.
B) Právo na spravedlivý proces a jeho promítnutí do českého civilně procesního práva
8.
A) Právní skutečnosti – pojem, třídění.
B) Pojmové prvky civilního procesu – přehled, procesněprávní vztah, procesní úkony –
pojem, přehled, druhy
9.
A) Právní jednání – pojem, výklad, následky vad, relativní neúčinnost.
B) Procesní úkony – procesní úkony soudu (s výjimkou doručování)

10.
A) Čas jako právní událost – lhůty, doby, promlčení, prekluze
B) Procesní lhůty, doručování
11.
A) Manželství – vznik, zdánlivost, neplatnost, práva a povinnosti manželů, zánik.
B) Řízení ve statusových věcech manželských
12.
A) Manželské majetkové právo – společné jmění manželů, bydlení manželů.
B) Soudní smír, smírčí řízení dle části druhé OSŘ, zajišťovací řízení, zajištění důkazů
13.
A) Rodiče a děti – rodičovská odpovědnost, určování rodičovství, osvojení.
B) Řízení ve věcech rodinněprávních, přehled, povaha jednotlivých věcí, rozdíly
14.
A) Vyživovací povinnost
B) Rozhodčí řízení – pomocná a kontrolní funkce soudu
15.
A) Formy péče o dítě – poručenství, opatrovnictví, pěstounství, ústavní výchova.
B) Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, řízení o určení a popření rodičovství, řízení ve
věcech osvojení, postavení nezletilého v civilním soudním řízení
16.
A) Věcná práva – pojem, typy, veřejné seznamy (zvláště katastr nemovitostí).
B) Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy – pojem, vývoj, přehled, prameny
17.
A) Držba – pojem, vznik, typy, ochrana
B) Předběžná opatření v civilním soudním řízení, řízení o žalobách z rušené držby
18.
A) Vlastnické právo – pojem, obsah, předmět, ochrana.
B) Žaloba – pojem, druhy, náležitosti, druhy petitů
19.
A) Omezení vlastnického práva – ze zákona a z rozhodnutí orgánu veřejné moci.
B) Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, kompetenční spory
20.
A) Nabytí vlastnického práva.
B) Právní moc rozhodnutí a vykonatelnost soudních rozhodnutí
21.
A) Podílové a přídatné spoluvlastnictví.
B) Společenství účastníků řízení, vedlejší a hlavní intervence

22.
A) Bytové spoluvlastnictví.
B) Příprava jednání, jiný soudní rok
23.
A) Věcná práva k cizím věcem – právo stavby, věcná břemena.
B) Procesní podmínky a jejich zkoumání
24.
A) Věcná práva k cizím věcem – zástavní a zadržovací právo.
B) Soudní prodej zástavy, postavení zástavních věřitelů a věřitelů ze zadržovacího práva v
civilním soudním řízení (exekuce, insolvence), zřízení soudcovského nebo exekutorského
zástavního práva
25.
A) Správa cizího majetku, svěřenské fondy
B) Náklady řízení – pojem a druhy, placení nákladů řízení
26.
A) Právo průmyslového vlastnictví - pojem, zásady, systematika, druhy a povaha práv, nároky
B) Příslušnost soudů – pojem, druhy, právní úprava
27.
A) Právo duševního vlastnictví (jiného než průmyslového) - pojem, zásady, systematika,
druhy a povaha práv, nároky
B) Zvláštní řízení soudní – právní úprava, charakteristika, přehled řízení, koncepce obecné
části
28.
A) Dědické právo – pojem, předpoklady dědění, právo na pozůstalost.
B) Procesní nástupnictví, vady a překážky postupu řízení
29.
A) Pořízení pro případ smrti – závěť.
B) Řízení o pozůstalosti – právní úprava, přehled, účastenství, soudní komisař
30.
A) Další možnosti pořízení pro případ smrti – dědická smlouva, odkaz.
B) Řízení o pozůstalosti – průběh řízení
31.
A) Zákonná posloupnost, nepominutelný dědic a vydědění.
B) Řízení o pozůstalosti – likvidace pozůstalosti, přehled, základní charakteristika
32.
A) Přechod pozůstalosti na dědice – nabytí dědictví, správa pozůstalosti, potvrzení dědictví,
rozdělení pozůstalosti, dluhy postihující dědice
B) Zvláštní poučovací povinnost soudu

33.
A) Závazkové právo – pojem, typy závazků, vznik a obsah závazku, subjekty a jejich
pluralita.
B) Průběh řízení – přehled, jednotlivé fáze soudního řízení, ukončení soudního řízení
34.
A) Smlouva – pojem, uzavření - včetně způsobů kontraktace, obsah, forma, účinky; smlouva
ve prospěch třetího, smlouva o smlouvě budoucí.
B) Soudní rozhodnutí, druhy, formy, třídění, rozsudek pro zmeškání
35.
A) Ochrana slabší smluvní strany – adhezní smlouvy, lichva, neúměrné zkrácení aj.
B) Povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost, důkazní břemeno v civilním
soudním řízení
36.
A) Smlouvy uzavírané se spotřebiteli
B) Ochrana slabšího a zásada rovnosti v civilním procesu
37.
A) Změny závazků – v osobě dlužníka nebo věřitele, v obsahu.
B) Věcná a procesní legitimace, přistoupení a záměna účastníka, singulární sukcese v civilním
soudním řízení
38.
A) Zánik závazků splněním.
B) Koncentrace řízení
39.
A) Jiné způsoby zániku závazku než splněním.
B) Změna žaloby, zpětvzetí žaloby, vzájemná žaloba a kompenzační námitka
40.
A) Zajištění a utvrzení dluhu.
B) Uznání nároku, rozsudek pro uznání
41.
A) Darování.
B) Pravomoc soudů, spory o pravomoc a příslušnost
42.
A) Koupě a směna.
B) Mediace a rozhodčí řízení - obecně, přehled, právní úprava, účel
43.
A) Přenechání věci k užití jinému – výprosa, výpůjčka, obecný nájem, pacht, zápůjčka, úvěr.
B) Insolvenční řízení – průběh insolvenčního řízení

44.
A) Nájem bytu a zvláštní pravidla o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.
B) Procesní dokazování – pojem, předmět, průběh
45.
A) Licence.
B) Náprava vadných rozhodnutí – pojem, opravné a jiné prostředky nápravy, opravné systémy
46.
A) Pracovní poměr.
B) Rozhodčí řízení – pravomoc rozhodců, průběh řízení
47.
A) Závazky ze schovacích smluv.
B) Odvolání v civilním soudním řízení
48.
A) Závazky ze smluv příkazního typu.
B) Náhrada nákladů řízení
49.
A) Závazky ze smluv o přepravě.
B) Zkrácená řízení v civilním soudním řízení
50.
A) Dílo.
B) Dovolání v civilním soudním řízení
51.
A) Péče o zdraví.
B) Řízení o přípustnosti převzetí a držení v ústavu zdravotnické péče, řízení ve věcech
nezvěstnosti a prohlášení za mrtvého
52.
A) Závazky ze smluv o účtu, jednorázovém vkladu, inkasu a akreditivu.
B) Řízení o zmatečnosti v civilním soudním řízení
53.
A) Závazky ze zaopatřovacích smluv.
B) Obnova řízení v civilním soudním řízení
54.
A) Společnost a tichá společnost.
B) Exekuce a výkon rozhodnutí v civilním soudním řízení – pojem, právní úprava, průběh
obecně
55.
A) Závazky z odvážných smluv.
B) Exekuční tituly /tituly pro výkon rozhodnutí, materiální a formální stránka exekučního
titulu, způsoby exekuce – přehled, účel, průběh

56.
A) Závazky z právního jednání jedné osoby.
B) Jednání (průběh jednání, úkony soudu a účastníků při jednání, odročení)
57.
A) Závazky z deliktů – pojem deliktu a újmy, typy deliktních závazků, vznik, prevence.
B) Prejudiciální otázky, incidenční spory
58.
A) Obecná povinnost k náhradě újmy při porušení dobrých mravů, zákona a smlouvy.
B) Ochrana proti domácímu násilí dle ZZŘS
59.
A) Zvláštní skutkové podstaty náhrady újmy.
B) Insolvenční řízení – pojem, formy úpadku, způsoby řešení úpadku, zásady
60.
A) Rozsah a způsob náhrady újmy.
B) Jednotlivé důkazní prostředky
61.
A) Nekalá soutěž a zákaz konkurence
B) Zahájení soudního řízení, účinky zahájení řízení
62.
A) Bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného.
B) Zásady exekučního řízení, odklad a zastavení, exekuční žaloby

Platnost do odvolání.
V Olomouci dne 25. listopadu 2012
…………………………………….
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
vedoucí katedry
občanského práva a pracovního práva

