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NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ZÁPOČTU – ÚVAHY 

Rozsah:  Alespoň 2 normostrany textu 

Druh slohové práce: Úvaha1 

Formátování: Okraje 2,5 cm, písmo 12 bodů, zarovnání do bloku, mezera za odstavcem 6 bodů, 

řádkování 1,5násobek, první řádek odstavce předsadit o 2 cm 

Volba tématu: Volbu tématu lze provést jen po konzultaci s vyučujícím na emailové adrese 

jan.grepl@prigo.cz. Nezkonzultované práce nebudou hodnoceny. 

Témata: 1. Smluvní volnost v závazkovém právo a její limity 

 2. Důvody ochrany slabší smluvní strany a ochrany spotřebitele 

 3. Důvody pojetí subjektní a objektivní odpovědnost u závazků z deliktů 

4. Pořízení pro případ smrti a jejich pojetí v právím řádu 

 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ZÁPOČTU – PROCESNÍ PODÁNÍ 

Rozsah:  Dle formuláře, v opačných případech jako u úvahy 

Formátování:  Dle formuláře, v opačných případech jako u úvahy 

Volba podání: Volbu podání lze provést jen po dohodě s vyučujícím na emailové adrese 

jan.grepl@prigo.cz. Práce nezadané vyučujícím nebudou hodnoceny. 

Druhy podání: 1. Návhr na vklad do katastru nemovitostí – kupní smlouva na bytovou jednotku 

 2. Návhr na vklad do katastru nemovitostí – darovací smlouva s věcným břemenem 

 3. Návhr na vklad do katastru nemovitostí – zástavní právo 

 4. Návhr na vklad do katastru nemovitostí – kupní smlouva (spoluvlastnictví) 

 5 Návrh na omezení člověka ve svéprávnosti 

 

 

 

 

1 Úvahou se podle internetových stránek Maturita z češtiny myslí „…slohový útvar, ve kterém se vždy věnujete nějakému problému nebo jevu a 
zamýšlíte se nad ním, tedy uvažujete o něm (odtud tedy název slohového útvaru úvaha). Díváte se na daný problém z více stran a uvažujete o jeho vzniku, 
jeho podstatě, vztahy mezi tímto problémem a jinými problémy a na základě Vašeho uvažování nad problémem vyvozujete závěry.“ Zdroj: 
https://www.statnimaturita-cestina.cz/uvaha-u-maturity-z-cj-a-jak-ji-napsat-na-jednicku. 
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NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ZÁPOČTU – SMLUVNÍ DOKUMENT 

Rozsah:  Alespoň 2 normostrany textu 

Formátování: Okraje 2,5 cm, písmo 12 bodů, zarovnání do bloku, mezera za odstavcem 6 bodů, 

řádkování 1,5násobek, nastavení vhodného číslování odstavců 

Volba tématu: Volbu tématu lze provést jen po konzultaci s vyučujícím na emailové adrese 

jan.grepl@prigo.cz. Nezkonzultované práce nebudou hodnoceny. 

Témata: 1. Kupní smlouva na nemovitou věc 

 2. Nájem nebytových prostor 

 3. Nájem bytové jednotky za účelem bydlení 
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