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Blok A – Veřejná správa a právo 

 

 

1. Stát, veřejná správa a správní věda 

Definice státu, stát jako instituce, státní a veřejná moc; soukromá, veřejná a státní správa, 

zájmová a územní samospráva; základní organizační principy veřejné správy a její vývoj 

v evropských zemích; pojem, předmět a metody správní vědy, věda správního práva. 

           

2. Územní organizace moderního státu 

Typy a formy organizace státu; typy a druhy státních orgánů (parlamenty, vlády, 

ministerstva); zásady organizace státní správy (subordinace, souřadnost, koncentrace, 

vertikální a horizontální dekoncentrace, centralizace, decentralizace); místní a regionální 

správa; unitární a federativní stát, konfederace; evropský správní a právní prostor.  

 

 

3. Systémy organizace veřejné správy ve vybraných státech 

Institucionální charakter správy, veřejná správa, veřejná moc, veřejný sektor; veřejnoprávní 

korporace, paralelní vládní a nevládní organizace, úřad jako organizační jednotka; místní a 

regionální správa v Anglii, Francii a Německu; regionální politika EU. 

           

 

4. Současné problémy a jejich řešení v systémech veřejné správy a reformy veřejné 

správy 

Vztah státní správy a samosprávy; lidský faktor ve veřejné správě; personální management; 

technologie veřejné správy (obecná teorie inovací, kontrola výkonu veřejné správy, evaluace, 

audit, monitoring, ombudsman); e-government; charakter, příčiny a problémy reforem 

(redukce počtu zaměstnanců, decentralizace, rozdílné pojetí a cíle reforem v západních 

demokraciích a postkomunistických zemích); NPM, PUMA, OECD, SIGMA. 

           

 

5. Ústavní a správní vývoj českých zemí v letech 1918 – 1945  
Ústavní základy a vývoj správního členění první československé republiky; mezinárodně-

politická krize konce 30. let a její dopad na systém veřejné správy českých zemí; územně 

správní členění a správa českých zemí v době německé okupace. 

   

           

6. Územně správní členění ČSR a ČR od roku 1945, vývoj ústavního systému a 

organizace veřejné správy 1945-1989 

Územní změny po 1945, krajské zřízení a implementace sovětských prvků (centralizace, 

likvidace samosprávy); politické a ekonomické aspekty reorganizace krajského zřízení 

(1960); centralizační trendy normalizace; vláda ČSR 1945-1948, změny po 1948, ústava 1960 

a 1968, federace a její fungování.  

          

  

7. Ústavní instituce a dělba moci v ČR, ústřední a územní orgány státní správy 

Přechod k demokracii (1989) a rozpad federace; institucionální dělba moci; parlament, 

prezident a vláda ČR; soudní systém a ombudsman; ústavní zakotvení správních úřadů; 

ústřední orgány státní správy, přehled ministerstev a ústředních orgánů státní správy; orgány 

státní správy s celostátní územní působností; státní zastupitelství; typologie územních orgánů 
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státní správy; dekoncentrované orgány; okresní úřady a jejich struktura; úřady územních 

samosprávných celků a územní orgány státní správy; smíšený model veřejné správy.  

         

8. České obecní a krajské zřízení  

Územní a jiná samospráva; české obecní zřízení; samostatná a přenesená působnost a 

pravomoc obcí, svazky obcí; možnosti sociální analýzy, plánování a komunitní práce 

v obcích; vyšší správně územní samosprávné celky; vyšší územní samosprávné celky; 

samostatná a přenesená působnost krajů, orgány kraje, krajský úřad; přijímání právních 

předpisů; veřejná správa a politika na regionální úrovni. 

 

9. Personální otázky, hodnocení a kontrola veřejné správy 

Obsazování míst ve veřejné správě; pracovní řády a etické kodexy; služební zákon a zákon o 

úřednících samosprávných celků; systém kontroly ve veřejné správě v ČR, formy kontroly, 

kontrolní mechanismy vlády, ministerstev a územních samosprávných celků; ombudsman. 

 

10. Reforma veřejné správy, začlenění ČR do EU (1990-2005), hodnocení obcí a regionů 

v ČR a EU 

Roviny a etapy reformy veřejné správy v ČR; začlenění ČR do EU; možnosti spolupráce 

územních samosprávných celků, svazky obcí a typy sdružování obcí v ČR; Madridská 

úmluva, euroregiony, program INTERREG.  

 

11. Právo, systém práva, právní kultury a prameny práva 

Pojmy „právo a prameny práva“. Positivní a přirozené právo. Objektivní a subjektivní právo. 

Druhy pramenů práva. Odlišnosti globálních právních kultur. Systemizace v  rámci právního 

řádu ČR. Právní odvětví a předmět úpravy. Veřejné a soukromé právo. 

 

12. Právní norma a právní vztahy 

Pojem „právní norma“. Struktura právní normy. Druhy právních norem. Působnost právních 

norem. Právní předpis. Předpoklady právních vztahů. Právní skutečnosti. Prvky právních 

vztahů.  

 

13. Pracovně právní vztahy 

Pojem pracovně právních vztahů. Vznik, změny a zánik pracovního poměru. Jiné formy 

pracovně právních vztahů. Pojem odpovědnosti za škodu a náhrady škody. Druhy 

odpovědnosti za škodu. Podmínky vzniku odpovědnosti za škodu. Výše náhrady škody. 

 

14. Rodinné právo 

Pojem, předmět, prameny a systém rodinného práva. Matka a otec dítěte. Manželství  

a rozvod. Instituty vztahů mezi rodiči a dětmi. Osvojení. Náhradní péče o dítě a její formy. 

Rozdíly v oprávnění subjektů péče.  

 

15. Sociální pojištění, sociální pomoc a podpora 

Pojem, předmět a prameny práva sociálního pojištění. Systém, účastníci a organizace 

pojištění. Pojistné a jeho plátci. Účel jednotlivých dávek a pomoci. Podmínky vzniku nároku 

na dávky a pomoc. 
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16. Správní soudnictví, kontrola a jiné záruky ve veřejné správě 

Žaloby proti správnímu orgánu. Další prostředky soudní ochrany veřejných práv. Organizace 

správního soudnictví. Kontrola veřejné správy. Veřejný ochránce práv. Stížnosti a petice 

občanů. Právo na informace ve veřejné správě.     

 

17. Správní řízení 

Pojem správního řízení. Účastníci a zásady správního řízení. Příslušnost správního orgánu 

v řízení. Zahájení řízení. Příprava a zajištění průběhu řízení. Předběžná otázka v rámci 

správního řízení. Rozhodnutí a jeho formy. Opatření obecné povahy.  

 

18. Přezkum správního rozhodnutí a výkon rozhodnutí 

Pojem přezkumu rozhodnutí a exekuce. Opravné prostředky řádné a mimořádné. 

Autoremedura. Podmínky a příslušnost orgánů k exekuci. Exekuční prostředky. 

 

19. Správní delikty 

Pojem správního deliktu. Systematika správních deliktů. Předpoklady odpovědnosti za 

přestupek a za jiné správní delikty. Působnost správních orgánů na úseku přestupků. Sankce 

za přestupky a jiné správní delikty.       

 

20. Regiony a regionální politika 

Definice regionu. Cíle, motivy a nástroje regionální politiky. SWOT analýza. Příčiny geneze 

regionální politiky EU a její vývoj. Aktuální dokumenty regionální politiky EU, její současné 

cíle, principy, nástroje a priority. Jednotky NUTS. Strukturální politika a strukturální fondy. 

 

21. Regionální politika ČR 

Regionální struktura ČR. Geneze a vývoj české regionální politiky po r. 1989. Aktuální 

institucionální, programová a legislativní základna regionální politiky ČR a její současné cíle. 

Podpora regionální politiky ČR ze strany EU. Programy rozvoje měst, obcí a regionů.  

            

 

22. Integrační procesy v Evropě po 2. světové válce a geneze EU  
Teoretické pojetí integrace.  Obnova válkou zničené Evropy a počátky integračních procesů. 

Marshallův plán. Integrační procesy v Evropě po roce 1990 (Euratom, Montánní unie, EHS) a 

její postupné rozšiřování. Slučovací smlouva ES, budování jednotného vnitřního trhu. 

Schengenská a Maastrichtská dohoda. Rozšíření EU v roce 2004 a další perspektivy jejího 

vývoje. 

 

23. Fungování EU 

Pilíře EU. Společné a koordinované politiky EU, měnová unie Budování evropských institucí 

a jejich charakteristika a kompetence. 

 


