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1. Veřejná správa, základní pojmy, orgány, funkce, kontrola
2. Vnitřní správa, členění funkce, orgány, pobyty cizinců (azyl)
3. Orgány s všeobecnou působností, současná právní úprava, reforma VS, změny od
1.1.2003-aktuální změny v současné době, centrální registry, E- goverment ….
4. Statut státního úředníka (novela zákona o státní službě, - dopady na státní a veřejnou
správu…)
5. Správní řízení, podstata, zásady, fáze, rozhodnutí, prameny, oprav. prostředky…
6. Komunikace a styk s klienty( jednání ,vydávání rozhodnutí, veřejné vystoupení…
7. Správa zaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, ústřední a územní orgány, činnost
úřadu práce, zaměstnávaní zdrav. postižených …
8. Vnitřní správa, osobní zabezpečení obyvatelstva, matriky, sdružování a shromažďování,
číslování domů, názvy ulic a veřejného prostranství, archivy.......
9. Správa na úseku ŽP, souvislosti správy v oblasti ŽP s trestním právem, živnostenské právo
10. Správa na úseku územního plánování a investiční výstavba, stavební řád, územní
rozhodnutí, vyvlastnění.....
11. Správa zdravotnictví, lékařská etika, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění- aktuální
reformy.......
12. Zdravotní pojišťovny, vznik, činnost, rozdíly, zdravotní pojištění OSVČ, OSVP,zdravotně
pojistný plán.........
13. Správa sociálního zabezpečení, orgány, sociální politika, sociální rizika, aktivita státu,
současný stav, nemocenské, důchody…
14. Státní sociální podpora, účel, druhy dávek, podmínky vyplácení, sociální péče.......
15. Správa školství, orgány, soustava škol v ČR, právní prameny, vzdělávací politika souč.st.
16. Správa kultury, členění,orgány, instituce, kulturní památky, památková péče, nakládání
s památkami a kulturrními odkazy…
17. Správa kultury- členění a charakteristika, masová kultura (TV, rozhlas, tisk), vliv médií na
občana, úkol veřejnoprávních sdělovacích prostředků
18. Obecní zřízení, obec jako samosprávný orgán, kraj-obec rozdíly, majetkové postavení obce,
rozpočet, získávání majetku a finančních prostředků, orgány které se tím v obci zabývají..
19. Správa policie, PČR, služební poměr, donucovací prostředky, souvislost činnosti PČR a
trestního řízení,policie obecní (městská), novela zákona o PČR…
20. Armáda, branná povinnost, bezpečnostní agentury, složení armády, orgány+IZS
21. Správa na úseku katastru nemovitostí, …( činnost KÚ, zvláštnosti řízení, souvislosti s obč.
právem…novela kat. zákona…
22. Etický kodex státních zaměstnanců a úředníků VS, morálka ve státní správě a kariéra st.
zaměstnance
23. Životní prostřední v kraji, regionu, orgány a spolky, které se ŽP zabývají, správa ŽP A EU
24. Správa statistiky, statistické zjišťování, účel statistky, instituce pro správu statistiky…
25. Předpoklad péče o ochranu člověka za mimořádných situací, integrovaný záchranný
systém, úkol státních orgánů, úkol představitelů obce a povinnosti občanů
26. Vzdělávání úředníků samospráv. celků, a státních úředníků, ochrana osobních a citlivých
údajů.........
27. EK+ÚČ- ziskové organizace a neziskové organizace
28. Správa v ČR a EU, souvislosti a změny pro období 2014-2020……
29. Ek – trh a tržní hospodářství
30. Transformace VS a ČR, aktuální změny, reformy veřejné správy v jednotlivých resortech
typy obcí , správa v ČR a v EU(charakterizuj změny)
Schváleno Předmětovou komisí OP 7. 10. 2015
Předseda předmětové komise: Mgr. Martina Janecká…………………………………
Ředitel školy: Ing. Jaroslav Konečný…………………………………………………..

