Občanské právo
zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v aktuálním znění

1. Každý má právo na …
a) ochranu své osobnosti v případech stanovených zákonem
b) ochranu své osobnosti jen ve zvláštních případech stanovených zákonem
c) ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí
2. Domáhat se ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc ...
a) může každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen
b) může každý
c) může dotčená osoba jen prostřednictvím právního zástupce
3. Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně …
a) může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit jakýmkoliv úsilím a prostředky, které
se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako vhodné
b) nesmí jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit
c) může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se
osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené
4. Směřuje-li svépomoc jen k zajištění práva, které bylo jinak zmařeno ...
a) musí ten, kdo k ní přikročil ohlásit dopad svého jednání sdělovacím prostředkům
b) musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný
orgán veřejné moci
c) musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na osobu blízkou
5. Vlastnické právo …
a) není v zákoně zmíněno
b) je chráněno zákonem jen ve zvláštních případech
c) je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká
a zaniká
6. Pomoci ke svému právu ...
a) si může každý sám vlastními prostředky
b) si může přiměřeným způsobem každý sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li
zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě
c) si může každý pomoci jen prostřednictvím právního zástupce

7. Vlastnictvím je ...
a) vše co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné
b) pouze právo, které vlastník užívá
c) pouze hmotná věc
8. Vlastník se může domáhat ...
a) ochrany proti každému kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje
b) ochrany proti zadržení věci
c) ochrany proti každému kdo právem do jeho vlastnického práva zasahuje
9. Každý člověk ...
a) neodpovídá za své jednání
b) odpovídá za své jednání
c) odpovídá za své jednání jen v případech, kdy mu to stav poznání umožňuje
10. Držitel se smí svémocnému rušení vzepřít a věci, jež mu byla odňata při rušebním
činu znovu zmocnit ...
a) jakýmikoliv prostředky, neboť mu věc prokazatelně náleží
b) nepřekročí-li přitom meze nutné obrany
c) jen na základě písemné žádosti
11. Kdo odvrací od sebe nebo jiného přímo hrozící nebezpečí újmy …
a) je povinen k náhradě újmy
b) není za ni v žádném případě povinen k náhradě újmy
c) není povinen k náhradě újmy tím způsobené za podmínek stanovených
občanským zákoníkem
12. Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající
protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu …
a) je povinen k její náhradě vždy
b) není povinen k její náhradě za podmínek stanovených občanským zákoníkem
c) je povinen k její náhradě na základě písemné dohody
13. Vlastnická práva ...
a) nejsou v občanském zákoníku zmíněna
b) jsou občanským zákoníkem omezena
c) nejsou občanským zákoníkem omezena

14. Vyžadují-li to okolnosti případu je každý povinen počínat si tak, aby ...
a) nedošlo k jakékoliv újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví
b) nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví
c) nedošlo k hádce
15. Každý kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku ...
a) není povinen o věc pečovat nebo ji jinak spravovat
b) nahradí její poškození nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo jinak
c) nahradí její poškození nebo zničení vždy

