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Maturitní okruhy
z Veřejné správy

Schváleno v PK dne:

………………………………….

Pojem a vymezení veřejné správy
a) vymezení pojmu správa a jeho dělení
b) státní správa a její charakteristika
c) vztah veřejné správy k moci zákonodárné
d) současné státoprávní a územně správní uspořádání ČR
Organizace veřejné správy
a) organizační principy veřejné správy (vysvětlit pojmy decentralizace,dekoncentrace,
kolegiální a monokratický princip,jmenovací a volební princip)
b) rozlišení organizačních subsystémů ve státní správě a samosprávě
c) dělba moci v ČR
Formy realizace veřejné správy
a) formy realizace veřejné správy, členění forem realizace
b) pojem správní akt, rozlišení správních aktů a jejich charakteristika
Záruky zákonnosti ve veřejné správě
a) záruky zákonnosti a jejich cíl
b) členění záruk zákonnosti ve veřejné správě: zrušení, změna, sistace vadných správních
aktů
c) vymezení pojmu kontrola ve veřejné správě, typy kontrol
d) Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
Statut státního úředníka
a) základní povinnosti zaměstnanců ve veřejné správě
b) požadavky na uchazeče o zaměstnání ve veřejné správě, kvalifikovanost úředníků
c) chyby a nesprávné chování úředníků, správný postup při jednání s klienty
d) kodex etiky zaměstnanců státní správy
Komunikace a styk s občany ve veřejné správě
a) vymezení pojmu komunikace, jeho charakteristika a dělení, širší vymezení pojmu –
- nonverbální komunikace
b) schopnosti a vlastnosti dobrého úředníka, chyby při jednání s klientem, etapy jednání
c) odlišnosti komunikace se starými a zdravotně postiženými lidmi
Vnitřní správa
a) charakteristika vnitřní správy a její členění
b) zabezpečení osobního stavu obyvatelstva (jméno a příjmení,matriky,evidence
obyvatelstva,státní občanství,občanské průkazy,cestovní doklady,pobyt cizinců na území
ČR,uprchlíci)
Vnitřní správa
a) požární ochrana
b) integrovaný záchranný systém
c) sdružování občanů
d) shromažďování občanů

Vnitřní správa
a) veřejné sbírky
b) právo petiční
c) archivnictví
d) státní symboly
Obecní zřízení
a) charakteristika obce, města, statutárního města
b) vymezení pojmů samostatná a přenesená působnost obce
c) orgány obce
Obecní zřízení
a) orgány obce (zastupitelstvo,rada,starosta,obecní úřad)
b) právní předpisy obce (vyhlášky a nařízení), vyhlášení, platnost a nabytí účinnosti
vyhlášek
c) reforma veřejné správy v obecním zřízení (od roku 1990 až do současnosti)
Krajské zřízení
a) charakteristika kraje
b) vymezení pojmů samostatná a přenesená působnost kraje
c) orgány kraje
Krajské zřízení
a) orgány kraje (zastupitelstvo,rada,hejtman,krajský úřad)
b) právní předpisy kraje (vyhlášky a nařízení), vyhlášení, platnost a nabytí účinnosti
vyhlášek
c) reforma veřejné správy v krajském zřízení (od roku 1990 až do současnosti)
Správa zaměstnanosti
a) orgány správy zaměstnanosti
b) nejvíce ohrožené skupiny obyvatel nezaměstnaností, vhodné zaměstnání, rekvalifikace
c) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání (vznik a zánik nároku,doba podpůrčí)
d) nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (příspěvek na zapracování,překlenovací
příspěvek…)
Živnostenská správa
a) základní právní předpisy, orgány živnostenské správy
b) charakteristika živností, činnosti za živnost nepovažované, provozování živnosti
prostřednictvím odpovědného zástupce, pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
c) dělení živností a podmínky jejich provozování, živnostenská oprávnění a jejich zánik
d) živnostenský rejstřík, živnostenská kontrola
Správa majetku a investiční výstavby
a) charakteristika a právní postavení obce
b) majetkové postavení obce (nabývání majetku,zacházení s majetkem,rozpočet obce)
c) zaměření a právní úprava investiční výstavby
d) územní plánování

Stavební správa
a) základní právní předpis, obsah stavebního řádu
b) povolování staveb (stavební povolení,ohlašení stavebnímu úřadu), stavební řízení
c) oprávnění k provádění staveb, kolaudační řízení, terénní úpravy
d) orgány stavební správy a jejich činnost
Správa zdravotnictví
a) veřejná správa zdravotnictví
b) správa ochrany veřejného zdraví
c) státní správa léčiv
Správa sociálního zabezpečení
a) orgány správy sociálního zabezpečení
b) životní minimum, dávky státní sociální podpory a jejich charakteristika
c) nemocenské a důchodové pojištění
Správa kultury
a) orgány správy kultury
b) prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty
c) fondy na podporu kultury a kinematografie
d) provozování rozhlasového a televizního vysílání
Správa školství
a) základní právní předpis, státní správa a samospráva ve školství
b) výchovně vzdělávací soustava (typy škol v ČR a jejich charakteristika)
c) vysoké školy
Správa policie
a) základní právní předpis, organizace správy policie
b) základní úkoly PČR, povinnosti a oprávnění policisty
c) obecní policie, úkoly obecní policie, povinnosti a oprávnění strážníka
Správa na úseku katastru nemovitostí
a) základní právní předpis, katastr nemovitostí (obsah katastru,provedení a změna
zápisu v katastru,katastrální operát)
b) organizace a realizace státní správy na úseku katastru nemovitostí
Správa životního prostředí
a) správa životního prostředí
b) správa ozónové vrstvy země
c) správa nakládání s odpady
Správa životního prostředí
a) správa ochrany přírody a krajiny
b) správa ochrany ovzduší
c) správa vod

