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1)
a) Veřejná správa – vymezení pojmu, státní správa, samospráva
b) Pojem regionalistika, regionální rozvoj a regionální politika
c) Stát – vznik, znaky, funkce, vymezení pojmu právní stát
2)
a) Subjekty veřejné správy – charakteristika, orgány státní správy, veřejnoprávní korporace a
jejich orgány
b) Pojem „udržitelný rozvoj“
c) Systém práva – právní norma, právní normativní akt, právní odvětví, právo soukromé a
veřejné, právo vnitrostátní a mezinárodní
3)
a) Adresáti veřejnosprávního působení – fyzické osoby, právnické osoby
b) Osídlení, sídlo, městská a venkovská sídla
c) Prameny práva – pojem a druhy, právní řád České republiky
4)
a) Organizace veřejné správy – vymezení pojmu, organizačně-technické systémy veřejné
správy
b) Pojem region, teorie a řád regionů a regionalizace
c) Právní normy, aplikace práva ( pojem, stadia procesu, akty aplikace práva ), interpretace
práva ( metody, subjekty provádějící interpretaci )
5)
a) Ústřední orgány státní správy – vláda, ministerstva a další ústřední orgány
b) Územní uspořádání ČR z hlediska regionálního rozvoje a regiony soudržnosti (NUTS 2)
c) Právní vztahy – pojem, prvky, právní skutečnosti
6)
a) Organizace územní veřejné správy – územní správa, místní správa, specializované orgány
státní správy
b) Sídelní struktura území ČR a pojmy urbanizace, suburbanizace a reurbanizace
c) Právní odpovědnost – pojem a funkce právní odpovědnosti, delikty

7)
a) Obec – zákonná úprava, základní úkoly, občan obce, území obce
b) Nástroje regionální politiky ČR
c) Ústava České republiky – základní ustanovení, zákonodárná moc
8)
a) Obec – orgány obce, jejich pravomoci a úkoly, komise, výbory
b) Jaké byly programy pomoci pro ČR ze strany EU v přístupovém období, tj. do roku 2004
(PHARE, SAPARD, ISPA)?
c) Ústava České republiky – výkonná a soudní moc, územní samospráva
9)
a) Obec – pravomoc obce, samostatná a přenesená působnost
b) Nástroje územního plánování – územně plánovací podklady, územně plánovací
dokumentace, politika územního rozvoje
c) Listina základních práv a svobod – struktura a charakteristika jednotlivých článků
10)
a) Kraj – zákonná úprava, občan kraje, území kraje
b) Průběh procesu pořízení územního plánu obce a regulačního plánu, rozdíl mezi nimi
c) Správní právo hmotné – pojem, předmět, prameny
11)
a) Kraj – orgány kraje, jejich pravomoci a úkoly, komise, výbory
b) Rozdíl mezi územním plánováním a regionálním (strategickým) plánováním
c) Správní právo hmotné – působnost, realizace a interpretace norem správního práva
12)
a) Dozor a kontrola výkonu působnosti obcí a krajů
b) Podstata a smysl procesu EIA
c) Správní právo hmotné – vznik, prvky a členění správněprávních vztahů
13)
a) Hlavní město Praha – zákonná úprava, orgány, občané
b) Podstata a smysl procesu SEA
c) Správní řízení – pojem, prameny, základní zásady
14)
a) Úředníci územních samosprávných celků – zákonná úprava, pracovní poměr, základní
povinnosti, vzdělávání
b) Hlavní principy regionální politiky Evropské unie, její cíle a nástroje
c) Správní řízení – správní orgány jako subjekty správního řízení, účastníci řízení, procesní
lhůty, doručování
15)
a) Obecní policie – zákonná úprava, postavení, úkoly, strážníci
b) Jaké jsou metodické principy mezinárodní klasifikace NUTS a její zavedení v ČR?
c) Správní řízení – zahájení a průběh správního řízení, dokazování

16)
a) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy – charakteristika, účel, jednotlivé
články
b) Základní datové a informační zdroje regionalistiky
c) Správní řízení – správní rozhodnutí, opravné prostředky
17)
a) Veřejná správa v oblasti zaměstnanosti – úřady práce, politika zaměstnanosti
b) Strategické plánování – strategické plány rozvoje regionů, měst
c) Finanční právo – měnová, rozpočtová a devizová politika státu
18)
a) Veřejná správa v oblasti školství – státní správa a samospráva ve školství, školská
soustava
b) SWOT analýza, finanční analýza, analýza komparativních výhod
c) Finanční právo – pojem, prameny a systém finančního práva, finančněprávní vztahy a
jejich prvky
19)
a) Veřejná správa v oblasti zdravotnictví – státní správa a samospráva ve zdravotnictví,
soustava zdravotnických zařízení
b) Strukturální politika Evropské unie a její cíle
c) Daňové právo – funkce a třídění daní, daňový systém
20)
a) Vnitřní správa – vymezení pojmu, matriky, evidence obyvatelstva, vystavování osobních
dokumentů
b) Strukturální fondy Evropské unie, programovací období a programovací období, která
využívala ČR
c) Individuální pracovní právo – pojem, prameny, vznik a změny pracovního poměru
21)
a) Státní služba – zákonná úprava, státní zaměstnanec, služební předpis, služební poměr
b) Operační programy a jejich rozsah v ČR v posledním programovacím období
c) Individuální pracovní právo – skončení pracovního poměru, odpovědnost za škodu
22)
a) Státní služba – povinnosti a práva státních zaměstnanců, kárná odpovědnost, podmínky
výkonu služby
b) Základní koncepční dokumenty a legislativní nástroje regionálního rozvoje v ČR
c) Kolektivní pracovní právo – pojem, prameny, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy
23)
a) Správněprávní odpovědnost – charakteristika, funkce, odpovědnost za tzv. jiné správní
delikty
b) Orgány veřejné správy zodpovědné za regionální rozvoj a jejich kompetence
c) Právo Evropské unie – pojem, charakteristické rysy, prameny, primární a sekundární
právo

24)
a) Přestupky – zákonná úprava, znaky skutkové podstaty, sankce, řízení o přestupcích
b) Vznik a vývoj Evropské unie a vstup ČR do EU
c) Živnostenské právo – pojem, prameny, druhy živností a podmínky jejich provozování,
živnostenské oprávnění, živnostenské úřady
25)
a) Volby do zastupitelstev obcí – zákonná úprava, volební právo, volební orgány, hlasování
b) Instituce Evropské unie a rozhodovací procesy
c) Právo sociálního zabezpečení – pojem, předmět, prameny, právní vztahy sociálního
zabezpečení
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