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1. Charakteristika veřejné správy, typické činnosti VS a členění, legalita veřejné správy, 

neurčité právní pojmy. 

 

 

2. Správní právo jako součást veřejného práva, nositelé a adresáti veřejné správy a jejich 

způsobilost, osobní základ veřejné správy. 

 

 

3. Základní atributy obce, klasifikace obcí, základní druhy působnosti obce a vztahy  

            ke státní správě. 

 

4. Postavení a působnost kraje, vymezení základních pojmů, orgány kraje, vztahy ke  

            státní správě. 

 

5. Nástroje územního plánování, orgány územního plánování, orgány státní správy ve   

            věcech stavebního řádu, kategorizace staveb. 

 

6.         Stavební řízení – účastníci, obsah, užívání staveb, změny užívání staveb,  

            odstraňování staveb, dozor stavebního úřadu. Vyvlastnění – právní úprava, pojem  

            účel a cíl vyvlastnění, řízení o vyvlastnění  

 

7.         Katastr nemovitostí – prameny právní úpravy, historie, charakteristika, předmět a  

            obsah katastru nemovitostí, formy zápisu, hlavní zásady. 

 

      8.         Poslání a organizace Policie ČR – základní úkoly a činnosti policie, organizační  

                  struktura.  

 

  9. Postavení obecní – městské policie, základní úkoly, strážník, práva a povinnosti. 

 

 

10. Struktura a funkce krizového řízení ČR – mimořádná událost, krizová situace,  

                  orgány krizového řízení, integrovaný záchranný systém. 

 

 

11. Systém sociálního zabezpečení – systémové součásti, mezinárodní organizace 

v sociálním zabezpečení 

 

12. Důchodové pojištění – základní principy a jednotlivé typy důchodů, nárok na  

              dávky, dobrovolná účast v důchodovém pojištění.    

 

13. Nemocenské pojištění – právní prameny a systém jednotlivých dávek. 

 

 

14.         Systém státní sociální podpory – druhy dávek (testované, netestované ).  

              Sociální pomoc – právní prameny, životní minimum a sociální potřebnost, hmotná  

              nouze, sociální služby.  
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  15.       Zdravotní pojištění – právní prameny, vznik a zánik právního vztahu, práva a  

              povinnosti pojištěnce, zdravotní pojišťovny, platby pojistného.  

                

    

    16.      Správní řízení – pojem správního řízení obecně, obecné a zvláštní správní řízení,  

            základní zásady činnosti správních orgánů, základní zásady činnosti správního  

            řízení.               

             

17. Subjekty správního řízení – správní orgány, příslušnost a jejich změny, účel řízení,  

            další subjekty. Postup před zahájením a zahájení správního řízení. 

 

18. Průběh správního řízení – podklady, důkazy, správní rozhodnutí – pojem,  

            náležitosti, druhy rozhodnutí. 

 

19. Výkon rozhodnutí – pojem, lhůty, předpoklady a procesní podmínky, druhy,  

            způsoby provedení. 

 

      20.       Pojem přestupku, znaky skutkové podstaty, druhy sankcí a ochranných opatření. 

 

21.       Státní správa na úseku evidence obyvatel – jméno příjmení, rodné číslo, trvalý  

            pobyt, evidence obyvatel. 

 

22.       Matriky – pojem, matriční úřady, zvláštní matrika, matriční knihy.  

 

      23.       Úřady práce a jejich působnost zprostředkování zaměstnání, uchazeč o zaměstnání  

                  a evidence, podpora v nezaměstnanosti, agentury práce. 

                     

      24.       Ochrana přírody a krajiny, kategorie a základní popis chráněných území, orgány  

                  ochrany přírody – základní činnosti.  

 

25.    Státní památková péče, kulturní památky, archeologické nálezy, orgány a     

            organizace památkové péče a jejich oprávnění  
 

 


