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DUM č. 14 v sadě
9. Zsv-1 Opakování k maturitě ze ZSV

Autor: Zdeňka Vašínová
Datum: 29.05.2014
Ročník: maturitní ročníky
Anotace DUMu: Pracovní listy jsou určeny pro studenty společenskovědního semináře maturitního
ročníku a mají sloužit k zopakování základních pojmů z hlavních oblastí veřejného
práva, např. trestního, správního aj.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

VEŘEJNÉ PRÁVO
Úkol č. I: Určete, která odvětví patří do soukromého a která do veřejného práva. Ke
každému odvětví napište 2 příklady právních vztahů:
právo: finanční, občanské, obchodní, pracovní, trestní, rodinné, živnostenské, sociálního
zabezpečení, ústavní, mezinárodní
soukromé právo

příklady

veřejné právo

příklady

Úkol č. II: Doplňte věty v souladu s platnými právními předpisy:
1.
2.
3.
4.

Trestné činy se dělí na………………………………………………………………………
Trest odnětí svobody může být…………………………………………………………….
K živnostem ohlašovacím patří…………………………………………………………….
K provozování koncesované živnosti nestačí jen ………………………………………….
ale i………………………………………………………………………………….............
5. V čele zástupců obce stojí………………., kterého volí……………………………………
u krajského zastupitelstva je to………………….ve statutárním městě…………………...
6. K samostatné působnosti obce patří např…………………………………………………..
7. Sociální pojištění se dělí na…………………………………………………………………
8. K dávkám státní sociální podpory patří…………………………………………………….
9. Do nepřímých daní zahrnujeme…………………………………………………………….
10. Zaměstnancům se strhnou ze mzdy tyto povinné položky:………………………………,..
Úkol č. III: Určete, je-li dané tvrzení pravdivé nebo nepravdivé. Do tabulky označte P/N.
1. Podporu v nezaměstnanosti pobírá každý, kdo ztratil práci a přihlásí se na úřad práce.
2. Existenční minimum je nižší finanční částka než životní minimum.
3. Přídavky na dítě získá každý rodič pečující o nezaopatřené dítě.
4. Životní minimum rodiny závisí na počtu členů domácnosti a věku dětí.
5. Od 15 let může být člověk trestně stíhán.
6. Mladistvému pachateli trestného činu nelze udělit trest doživotí.
7. Jednání v krajní nouzi je důvodem vyloučení trestnosti činu.
8. Přímé daně jsou zahrnuty v ceně zboží.
9. Nemocenské pojištění se odvádí do zdravotních pojišťoven.
10. Krajské zastupitelstvo může podat návrh zákona do Poslanecké sněmovny.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Úkol č. IV: Na jaký úřad se obrátíte, když chcete:
1. najít práci……………………………………………………………………………………
2. získat doklad o tom, že vlastníte stavební pozemek………………………………………..
3. kolaudovat přístavbu domu………………………………………………………………...
4. vědět, jestli lékař oprávněně účtoval platbu za vyšetření…………………………………...
5. pojistit se proti úrazu na dovolené………………………………………………………….
6. potvrdit svoji bezúhonnost………………………………………………………………….
7. stěžovat si na prodejnu, kde jste koupili závadné potraviny………………………………..
8. přihlásit svého psa a získat pro něj známku…………………………………………………
9. ukončit své podnikání……………………………………………………………………….
10. zjistit kvalitu vody ve studni………………………………………………………………..

Úkol č. V: Vyberte vhodnou nápovědu a doplňte pojmy:
1. M - - - - - - - T
2. K - - - - - R
3. S - - - - - - - Í
4. O - - C
5. P - - - - - - - - - Á K - - - - E
6. P - - - - A
7. P - - - - - -Í Ú - - - - - K
Nápověda: postih za přestupek, nejmenší samosprávná jednotka, úřad ve statutárním městě,
daň u alkoholu, cigaret aj., řeší přestupky, vykonává dohled nad podmínečně propuštěnými
vězni, název pro rejstřík nemovitostí

Úkol č. VI: Vyřešte následující situace:
1. Milan je sedmnáctiletý mladík, který se v poslední době opakovaně opíjí v restauraci
v místě bydliště. Bývá vulgární, vyhrožuje ostatním občanům. Bylo s ním zahájeno
přestupkové řízení. Jaký postih hrozí jemu a obsluze v restauraci?

2. Pan Pilný uzavřel pracovní smlouvu a začal pracovat jako řidič autobusu. Jakou daň musí
teď odvádět? Bude plátcem nebo poplatníkem této daně?

3. Jessica je občankou Velké Británie, studuje na vysoké škole v Brně a trvalý pobyt má
nahlášen v Blansku. Ráda by hlasovala v místním referendu a vyjádřila se ke stavbě
velkoskladu na okraji Blanska. Může se referenda zúčastnit? Může volit do zastupitelstva
města?

4. Manželé Vaňkovi se dohadují o tom, jestli při volbách do krajského zastupitelstva budou
volit lichý nebo sudý počet zastupitelů. Pan Ferdinand tvrdí, že zastupitelů je vždy lichý
počet a je závislý na počtu obyvatel kraje. Paní Olga říká, že počet zastupitelů je ve všech
krajích stejný a je sudý. Má někdo z nich pravdu, nebo se oba mýlí?

5. Studenti vysoké školy chtějí založit spolek, v němž by se věnovali práci s dětmi v oblasti
sportu a tělovýchovy. Mohou se obrátit na zastupitelstvo kraje s žádostí o dotaci? Je v
kompetenci krajského zastupitelstva o tom rozhodovat?

6. Paní Dana zjistila, že už před měsícem skončila platnost jejího občanského průkazu. Má
obavy, že bude platit pokutu. Jsou její starosti oprávněné?

Zdroje:
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 455/ 1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích
videoprogram Občan a jeho obec, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Zákon č. 40/ 2009Sb., trestní zákoník
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon 128/2000 Sb., o obcích
Řešení úkolů:
získají pedagogové na adrese vasinova@gml.cz

