MATURITNÍ OKRUHY
pro školní rok 2020/2021

Studijní obor:

Veřejnosprávní činnost – dálkové studium

Předmět:

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Strana: 1/4
Vydání č.: 1_0
Datu Datum:
1. 9. 2020

1. Veřejná správa - pojetí, obsah

-

Pojmy správa, veřejná správa, veřejný zájem, správní subjekt, spravovaný objekt
Správní věda, veřejné právo, správní právo
Systém a členění veřejné správy, funkce veřejné správy
Reforma veřejné správy, aktuální problémy veřejné správy, E-government

2. Státní správa

-

Vymezení pojmu stát, funkce a znaky státu
Členění státní správy, ústřední orgány státní správy
Výkonné orgány státní správy
Územní státní správa
Státní zřízení obecně, státní zřízení ČR, volební systém ČR

3. Vnitřní správa

-

Přímá působnost ministerstva vnitra ČR, přenesená působnost vnitřní správy
Státní symboly a jejich využití, státní hranice
Sdružování a shromažďování občanů
Policie ČR, požární ochrana
Archivnictví, tajemství

4. Věci státoobčanské

-

Přenesená působnost výkonu vnitřní správy
Vymezení pojmu občan, obyvatelstvo, dělení obyvatelstva
Identifikace občana - Jméno a příjmení, rodné číslo
Státní občanství – vznik, zánik
Cestovní doklad, vízum, Schengenský prostor, cizinci, uprchlíci, matrika

5. Evropská unie

-

Vznik myšlenky evropské integrace
Historie a současnost EU, Symboly EU
Pilíře EU, Činnost a orgány EU
ČR v EU
Eurozóna a strukturální fondy EU

6. Obec a obecní územní samospráva

-

Územní samospráva a její členění, pojem samospráva, moc samosprávy
Samostatná, přenesená a rozšířená působnost
Obec, znaky a funkce obce, členění obcí
Orgány obce, činnost obecního úřadu
Majetek obce
Podíl občanů na řízení obce
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7. Kraj a krajská územní samospráva

-

Územní samospráva a její členění, pojem samospráva, moc samosprávy
Kraj, znaky a funkce kraje
Přehled krajů, MSK
Občan kraje a jeho podíl na činnosti kraje
Orgány kraje, Krajský úřad

8. Správní činnosti ve veřejné správě

-

Obecné činnosti správy, správní řízení, algoritmus veřejné správy
Plánování a členění plánů
Organizování a organizační struktury, zásady organizování
Rozhodování a řízení
Kontrola, členění kontrol, inspekční orgány, činnost inspekčních orgánů, NKÚ

9. Jednání ve veřejné správě

-

Verbální a neverbální komunikace ve veřejné správě
Informace a vlastnosti informací, práce s informacemi
Příprava a řízení jednání
Ochrana údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, GDPR,
Elektronický podpis, datová schránka
Informační systémy ve veřejné správě, portál občana

10. Zaměstnanec veřejné správy

-

Pracovně právní vztahy
Zaměstnavatel ve veřejné správě
Požadavky na zaměstnance veřejné správy, náplň práce, pracovní doba
Komunikace s klientem- projev, diskuse, stížnosti, petice

11. Výkonné orgány státní správy

-

Přehled výkonných institucí státní správy
Správa statistiky, organizace úřadů statistiky
Statistické informace, statistické činnosti, povinné a dobrovolné zjišťování
Demografie,
Správa zeměměřictví a katastru
Katastr, přehled katastrálních institucí, vklad do katastru

12. Správní řízení správní řád

-

Zákon, zásady správního řízení, správní řád
Správní orgány, účastníci, zahájení řízení, průběh řízení, rozhodnutí
Protokol, nahlížení do spisu, lhůty doručení
Opravné prostředky ve správním řízení

13. Správa dopravy

-

Členění dopravy, správní instituce
Pozemní komunikace, silniční doprava, elektronické mýtné, provoz na pozemních komunikacích
Dráha, členění a kategorie drah, drážní úřady, drážní organizace
Letectví, letiště, vzdušný prostor, letecké služby, dopravce, letecký personál
Úřady vnitrozemské plavby, vodní cesta, plavidlo a vedoucí plavidla, provozovatel
Správa námořní plavby

14. Správa zaměstnanosti

-

Právní normy, principy a zásady správy zaměstnanosti
Účastníci správy zaměstnanosti
Přehled institucí správy zaměstnanosti, MPSV
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-

Přehled zaměstnavatelů, postavení a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, povinnosti
zaměstnavatele, odbory
Úřady práce, sociální podpora v oblasti zaměstnanosti, politika zaměstnanosti

15. Sociální správa

-

Přehled institucí sociální správy, právní normy, MPSV
Obsah sociální správy, sociální politika, význam
Přehled sociálního zabezpečení, tři pilíře sociálního zabezpečení
Přehled a členění dávek sociální správy, hmotný stav nouze, životní minimum
Aktuální problémy sociálního systému ČR

16. Finanční správa

-

Právní normy, přehled finančních institucí, funkce a obsah činnosti finančních institucí
Úkoly MF ČR, ČNB, NKÚ
Státní rozpočet, příjmy a výdaje státního rozpočtu
Soustava veřejných rozpočtů
Daně, Daňová soustava ČR

17. Celní správa

-

Zahraniční obchod, předmět zahraničního obchodu
Makroekonomické ukazatele (bilance zahraničního obchodu),
Celní správa ČR, instituce a úkoly celní správy
Zaměstnanci celní správy, povinnosti a práva celníka
Clo, celní sazebník
Celní režimy, celní dohled a kontrola, celní delikty

18. Živnostenská správa

-

Instituce živnostenské správy, právní normy
Pojem živnost, rozdělení živností, živnostenský rejstřík
Vznik a zánik živnosti
Podmínky provozování živnosti, povinnosti živnostníka
Kontroly a sankce

19. Soudní správa

-

Soudní moc, MS ČR
Přehled veřejnoprávních a soukromoprávních institucí
Členění soudů v ČR, příslušnost k soudu, účastníci soudních jednání
Vězeňská a justiční stráž, věznice
Probační a mediační služba

20. Správa školství

-

Správní orgány školství, právní normy, MŠMT
Česká školní inspekce
Zřizovatelé škol
Výchovně vzdělávací soustava, přehled dosaženého vzdělání, předškolní a školská zařízení,
přehled škol
Členění VŠ , orgány a součásti VŠ
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21. Správa zdravotnictví

-

Právní normy, právo na zdraví, členění správy zdravotnictví
Instituce veřejné správy zdravotnictví, MZ
Personální oblast zdravotnictví
Druhy zdravotnických zařízení, nestátní zdravotnická zařízení
Zdravotní pojištění
Správa léčiv
Ochrana veřejného zdraví

22. Stavební správa

-

Právní normy, přehled úřadů stavební správy, MMR
Činnosti stavebních úřadů
Územní plánování a územní plán
Územní a stavební řízení, účastníci řízení
Zahájení a realizace staveb, druhy staveb, stavební dokumentace,
Kolaudační řízení, údržba staveb
Vyvlastnění objektů, sankce

23. Správa bezpečnosti, obrany a ochrany

-

Členění správy bezpečnosti a obrany, přehled institucí a bezpečnostních sborů a ozbrojených sil
v ČR,
Správa ochrany obyvatelstva, mimořádné události, krizové situace a stupně ohrožení obyvatelstva
a státu
Správa Policie ČR, přehled služeb a útvarů a PČR, mezinárodní spolupráce policie
Správa obrany státu, bezpečnostní rada státu (BRS)
Armáda ČR, útvary a orgány armády ČR, vojenské mise.
Národní bezpečnostní úřad, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační
služba

24. Správa životního prostředí

-

Význam životního prostředí, ekosystém, flora a fauna, složky životního prostředí
Přehled institucí správy životního prostředí a náplň činností, právní normy
Možnosti a způsoby znečištění životního prostředí
Oblasti ochrany životního prostředí
Správa ochrany vod
Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země
Správa ochrany zemědělského půdního fondu, ochrana lesa
Nakládání s odpady

25. Správa kultury

-

Pojem kultura, složky kultury
Právní normy
Instituce správy kultury, fondy
Knihovny, Muzea, Divadla, Rozhlasové a televizní vysílání, Autorské svazy, Tisk
Péče o kulturní památky, národní kulturní památky, památky UNESCO

V Ostravě 1. 9. 2020

Zpracoval: Ing. Michal Pala
Schválila: Ing. Radmila Sosnová,
ředitelka školy
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