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PRÁVO (zkouška číslo 2) 

 

Cíl předmětu 

Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, 

které účetní při výkonu své praxe potřebuje. Jedná se zejména o výklad základních pojmů 

občanskoprávních vtahů podle nového občanského zákoníku (věci, fyzické osoby, právnické osoby, 

právní skutečnosti) absolutních majetkových práv (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva 

k věci cizí, zástavní právo), relativních majetkových práv (závazky obecně, závazky z právních 

jednání, závazky z deliktů, závazky z jiných právních skutečností), obchodních korporací (veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 

družstvo), výklad základních pojmů v oblasti vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (vznik změna 

a zánik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, náhrada škody, 

doručování), výklad systému cenných papírů v ČR (jednotlivé druhy cenných papírů, směnka, šek, 

burzovní systém) a výklad základních pojmů finančního, správního a trestního práva.  

 

Návaznost předmětu PRÁVO na ostatní předměty  

Předmět poskytuje obecný přehled o právním systému a prostředí v České republice. Ze své podstaty 

se okrajově dotýká předmětů, pro něž tvoří právní rámec, a to Účetnictví, Daně, Auditing a vnitřní 

kontrola, ale také Profesní chování a komunikace. 

 

      

SYLABUS 

1. PRÁVO V ČESKÉ REPUBLICE                                                                                   (PŘ) 

 1.1  Právo jako pojem 

 1.2  Dělení práva na veřejné a soukromé 

 1.3  Odvětví práva v České republice 

 1.4  Vybraná odvětví práva podrobně 

 1.4.1 Občanské právo 

 1.4.2 Obchodní právo 

 1.4.3 Trestní právo 

 1.4.4 Finanční právo 

 1.4.5 Pracovní právo 

 1.4.6 Správní právo 

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁVA EVROPSKÉ UNIE     (PŘ) 

 2.1  Historie Evropské Unie 

 2.2  Orgány Evropské unie 

 2.3  Právní systém Evropské Unie 
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3. SYSTÉM ROZHODOVÁNÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH OBČANŮ  

A PODNIKATELŮ V ČESKÉ REPUBLICE       (PŘ) 

 3.1  Rozhodování soudů ve věcech občanskoprávních 

 3.1.1 Systém soudů v České republice, pravomoc a příslušnost 

 3.1.2 Účastníci soudního řízení, zastoupení a úkony účastníků a soudu 

 3.1.3 Řízení v prvním stupni, zahájení řízení, dokazování a rozhodnutí soudu 

 3.1.4 Zvláštní řízení soudní 

 3.1.5 Opravné prostředky proti rozhodnutí soudu 

 3.1.6 Výkon soudního rozhodnutí 

 3.1.7 Soudní řízení správní 

 3.2  Řízení podle trestního řádu 

 3.2.1 Základní zásady řízení podle trestního řádu 

 3.2.2 Soudy v trestním řízení a osoby na trestním řízení zúčastněné 

 3.2.3 Zajištění osob a věcí 

 3.2.4 Činnost orgánů činných v trestním řízení před zahájením hlavního líčení 

 3.2.5 Řízení před trestním soudem 

 3.2.6 Odvolání proti rozsudku v trestním řízení 

 3.2.7 Stížnost pro porušení zákona 

 3.2.8 Obnova řízení 

 3.2.9 Dovolání 

 3.3  Správní řízení 

 3.3.1 Pojem správního řízení 

 3.3.2 Příslušnost ve správním řízení 

 3.3.3 Vymezení účastníků správního řízení 

 3.3.4 Zahájení a vedení správního řízení 

 3.3.5 Rozhodnutí správního orgánu 

 3.3.6 Opravné prostředky proti správnímu rozhodnutí 

 3.3.7 Výkon správního rozhodnutí 

 3.4  Řízení ve věcech správy daní a poplatků                                                            (ZN) 

 3.4.1 Účastníci řízení 

 3.4.2 Příslušnost k řízení 

 3.4.3 Daňové subjekty 

 3.4.4 Daňové řízení a daňová kontrola 

 3.4.5 Přípravné řízení 

 3.4.6 Vyměřovací řízení 

 3.4.7 Opravné prostředky proti rozhodnutí 

 3.4.8 Stížnost, reklamace a námitka 

 3.4.9 Obnova řízení a přezkoumání 

 3.4.10 Placení daní 

4. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH ZÁKONŮ POUŽÍVANÝCH PODNIKATELI V PRAXI  (ZN) 

 4.1  Nový občanský zákoník 

 4.2  Zákon o obchodních korporacích 

 4.3  Insolvenční zákon 

 4.4  Občanský soudní řád a zákon o zvláštních řízeních soudních 

 4.4  Zákon směnečný a šekový 

 4.5  Trestní zákon, trestní řád 
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4.6  Zákoník práce a související prameny pracovního práva 

 4.6.1 Vymezení pojmu pracovní právo 

 4.6.2 Pracovněprávní vztah, nejdůležitější ustanovení zákona 

 4.6.3 Základní členění zákoníku práce 

 4.7  Zákon o nemocenském pojištění, zákon o sociálním zabezpečení a zákon  

  o všeobecném zdravotním pojištění 

 4.7.1 Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 

 4.7.2 Zákon o veřejném zdravotním pojištění 

 4.7.3 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvků na státní  politiku 

 zaměstnanosti 

 4.7.4 Zákon o účetnictví 

5. ZÁKLADNÍ ZÁSADY VZNIKU SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ, ZMĚNY A ZÁNIK ZÁVAZKŮ       

            (KZ)                                                                                                          

 5.1  Subjekt právního vztahu 

 5.2  Vymezení pojmu právní jednání a protiprávní jednání 

 5.3  Náležitosti právních jednání, jejich platnost a neplatnost 

 5.4  Způsob vzniku závazků, zejména smluv, změny a zánik závazků, závazky z jednání, 

deliktů a jiných právních důvodů 

6. ZÁKLADNÍ SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍCH VZTAHŮ PŘI PODNIKÁNÍ, 

DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ                                                 (KZ) 

 6.1  Základní smlouvy týkající se vztahů při podnikání 

 6.2  Koupě  

 6.2.1 Definice kupní smlouvy 

 6.2.2 Náležitosti kupní smlouvy 

 6.2.3 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží 

 6.2.4 Koupě na zkoušku 

 6.3  Dílo  

 6.3.1 Náležitosti smlouvy o dílo 

 6.3.2 Věci určené k provedení díla 

 6.3.3 Kontrola provádění díla 

 6.3.4 Dodání díla 

 6.3.5 Vlastnické právo k dílu 

 6.3.6 Přechod nebezpečí škody k předmětu díla 

 6.3.7 Vady díla a odpovědnost za vady 

 6.4  Stručná charakteristika dalších vybraných typů smluv  

 6.4.1 Smlouva příkazní 

 6.4.2 Smlouva komisionářská 

 6.4.3 Smlouva o zprostředkování 

 6.4.4 Smlouva o obchodním zastoupení 

 6.4.5 Smlouva o koupi závodu 

 6.4.6 Smlouva o otevření akreditivu 

 6.4.7 Smlouva o inkasu 

 6.5  Náhrada škody  

 6.6  Odpovědnost za vady plnění  

 6.7  Bezdůvodné obohacení 
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7. VZTAHY MEZI ZAMĚSTNANCI A ZAMĚSTNAVATELI    (KZ) 

 7.1  Vznik a obsah pracovního poměru a doplňkových pracovněprávních vztahů 

          7.1.1  Pracovněprávní vztahy a jejich základní zásady  

          7.1.2   Základní povinnosti stran v pracovním poměru  

         7.1.3  Změny pracovního poměru, překážky v práci  

          7.1.4   Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

          7.1.5   Skončení pracovního poměru 

 7.1.6 Odstupné  

 7.2  Pracovní doba a doba odpočinku 

 7.3  Odměňování za práci 

 7.4  Překážky v práci 

 7.5  Dovolená 

 7.6  Péče o zaměstnance – odborný rozvoj zaměstnanců 

 7.7  Náhrada škody 

 7.8  Konkurenční doložka 

 7.9  Doručování a promlčení 

 7.10  Průměrný výdělek 

8. ZÁKLADNÍ ZNAKY PRÁVNICKÝCH OSOB       (ZN) 

 8.1  Vznik a zánik obchodní korporace s likvidací a bez likvidace  

 8.1.1  Založení obchodní korporace  

 8.1.2  Základní kapitál  

 8.1.3  Vklad společníka  

 8.1.4  Pojem podíl  

 8.1.5  Principy vzniku obchodní korporace  

 8.1.6  Základní vymezení zákazu konkurence  

 8.1.7  Obecné vymezení orgánů obchodní korporace  

 8.1.8  Podnikatelská seskupení  

 8.1.9  Zrušení, zánik a neplatnost obchodní korporace  

 8.1.10  Obchodní korporace v likvidaci  

 8.1.11  Úloha obchodního rejstříku při vzniku obchodních korporací 

 8.2  Statutární a jiné orgány obchodních společností a družstva a jejich vztah  

ke společnostem (k družstvu)  

 8.2.1  Statutární orgány u jednotlivých obchodních společností a družstva 

 8.2.2  Kontrolní orgány obchodních společností a družstva  

 8.3  Právní vztahy mezi společníky navzájem a právní vztahy mezi společníky  

 a společností 

9. OBCHODNÍ KORPORACE        (ZN) 

 9.1  Druhy obchodních společností  

 9.1.1  Veřejná obchodní společnost  

 9.1.2  Komanditní společnost  

 9.1.3  Společnost s ručením omezeným  

 9.1.4  Akciová společnost  

 9.2  Družstvo 
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10. SYSTÉM CENNÝCH PAPÍRŮ V ČESKÉ REPUBLICE     (PŘ) 

 10.1  Prameny právní úpravy cenných papírů  

 10.2  Cenný papír jako právní pojem  

 10.3  Druhy cenných papírů 

 10.4  Podoba a forma cenných papírů 

 10.4.1   Podoba cenných papírů 

 10.4.2   Forma cenných papírů 

 10.5  Vydání cenného papíru  

 10.6  Registrované a veřejně nabízené cenné papíry  

 10.7  Akcie a postavení akcionářů           (ZN)      

 10.7.1   Pojem akcie a práva s ní spojená  

 10.7.2   Podoba a náležitosti akcie  

 10.7.3   Druhy akcií  

 10.7.4   Formy akcie  

 10.7.5   Samostatně převoditelná práva spojená s akcií  

 10.7.6   Nabývání vlastních akcií akciovou společností  

 10.7.7   Zatímní list  

 10.8  Prodej cenných papírů na burze a mimo burzu  

 10.8.1   Vymezení a dělení trhu s cennými papíry  

 10.8.2   Investiční služby a investiční instrumenty  

 10.8.3   Burza cenných papírů  

 10.8.4   Organizátor mimoburzovního trhu  

 10.9  Směnky a šeky, jejich charakteristika a prodej  

 10.9.1   Pojem směnka a náležitosti směnky  

 10.9.2   Druhy směnek  

 10.9.3   Náležitosti směnky  

 10.9.4   Dlužníci ze směnky  

 10.9.5   Blankosměnka  

 10.9.6   Blankoakcept  

 10.9.7   Převody práv ze směnek  

 10.9.8  Rubopis  

 10.9.9  Rukojemství  

 10.9.10 Přijetí směnky   

 10.9.11 Placení směnky   

 10.9.12 Protest   

 10.9.13 Soudní řízení   

 10.9.14 Směnečné námitky   

 10.9.15 Promlčecí lhůty                      (ZN)

 10.9.16 Šekové právo   

 10.9.17 Pojem šeku   

 10.9.18 Převod práv a povinností vyplývajících ze šeku   

 10.9.19 Předložení a placení šeku   

 10.9.20 Šekové rukojemství  

 10.9.21 Postih pro neplacení šeku   

 10.9.22 Promlčení postihových nároků   

 10.10  Smlouvy týkající se cenných papírů 
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Užité zkratky 

(PŘ) – očekává se obecná znalost pojmů, přehled o problematice a schopnost využít tyto znalosti  

pro celkové ovládání předmětného učiva. 

(ZN) – očekává se základní znalost a schopnost aplikovat poznatky na praktických  příkladech. 

(KZ) – očekává se komplexní a hluboká znalost včetně schopnosti zpracovat příklady a případové 

studie simulující praxi.  

 

Doporučení pro zpracování zkouškového zadání včetně bodového bonusu 

1.  Z hlediska formy zkoušky 

 Testové otázky – výběr jedné nebo více správných odpovědí    20 bodů 

 Otázky s volnou odpovědí, případové studie       80 bodů 

 2.  Z hlediska obsahu zkoušky 

 Obchodní a občanské právo          50 bodů 

 Pracovní právo            20 bodů 

 Ostatní témata sylabu                      30 bodů 

     

Doporučená literatura 

Přehled doporučené literatury, která je průběžně aktualizována, je uveden na webových stránkách ICU 

www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace – zkoušky (horní výběrové menu). 

 
Pozn.: ICU si vyhrazuje právo upravit příp. doplnit sylabus a doporučenou literaturu.  

 


