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Maturitní témata pro školní rok 2017/ 2018 – Veřejná správa. 
 
1. Veřejná správa – obecná část: 

a) pojem “veřejná správa” a její členění, 

b) činnosti státní správy a samosprávy, 

c) subjekty a vykonavatelé veřejné správy. 

 

2. Veřejná správa – obecná část: 

a) působnost a pravomoc, 

b) ústavní základy veřejné správy, 

c) soustava orgánů české veřejné správy. 

 

3. Veřejná správa – obecná část: 

a) formy činnosti veřejné správy, 

b) parlamentní kontrola veřejné správy, 

c) mimoparlamentní kontrola veřejné správy. 

 

4.  Obecní zřízení: 

a) obec a její postavení, 

b) základy samosprávy, 

c) působnost obcí. 

 

5. Obecní zřízení: 

a) samostatná a přenesená působnost, 

b) organizace obce, 

c) podíl občanů na samosprávě. 

 

6. Obecní zřízení: 

a) orgány obce, 

b) zastupitelstvo obce, 

c) obecně závazné vyhlášky obce. 

 

7. Krajské zřízení: 

a) orgány kraje, 

b) působnost a organizace kraje, 

c) podíl občanů na samosprávě. 

 

8. Vnitřní správa: 

a) státní symboly,  

b) vymezení státních symbolů, 

c) způsoby užívání státních symbolů. 

 

9. Vnitřní správa: 

a) nabývání státního občanství, 

b) pozbývání státního občanství, 

c) občanské průkazy. 

 

10. Vnitřní správa: 

a) cestovní doklady, 

b) matriky, 

c) matriční úřad. 
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11. Vnitřní správa: 

a) archivnictví, 

b) právo sdružovací, 

c) právo shromažďovací  

 

12. Vnitřní správa: 

      a) svobodný přístup k informacím, 

b) žádost o poskytnutí informace, 

c)  odepření poskytnutí požadované informace. 

 

13. Vnitřní správa: 
      a)  právo petiční, 

b) shromažďování podpisů, 

c) náležitosti petice. 

 

14. Správa zaměstnanosti a zaměstnanost: 
a) správa zaměstnanosti, 

b) státní politika zaměstnanosti, 

c) evidence uchazečů o zaměstnání. 

 

15. Správa zaměstnanosti a zaměstnanost: 

a) podpora v nezaměstnanosti, 

b) rekvalifikace, 

c) zaměstnávání cizinců. 

 

16. Živnostenská správa: 

a) živnosti a jejich vznik,  

b) změna, zánik živnosti, 

c) rozdělení živností. 

 

17. Správa policie ČR: 

a) organizace Policie ČR, 

b) oprávnění Policie ČR, 

c) základní povinnosti. 

 

18. Obecní policie: 
a) vznik obecní policie, 

b) řízení obecní policie, 

c) oprávnění strážníků. 

 

19. Správa zdravotnictví: 
a) zdravotní služby, 

b) všeobecné zdravotní pojištění, 

c) zdravotní pojišťovny. 

 

20. Správa školství: 
a) zřizování škol, 

b) povinná školní docházka, 

c) postavení samosprávy ve školské soustavě. 
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21. Státní sociální podpora: 

a) účel státní sociální podpory, 

b) druhy podpor, 

c) vznik nároku na dávky. 

 

22. Správa na úseku životního prostředí: 

a) ochrana ovzduší, 

b) všeobecné povinnosti při ochraně ovzduší, 

c) oprávnění obce na úseku ochrany ovzduší. 

 

23. Správa na úseku životního prostředí: 

a) správa vod, obecné zásady ochrany vod, 

b) obecné užívání vod, 

c) vypouštění závadných látek do vod povrchových a podzemních. 

 

24. Správa na úseku životního prostředí: 

a) správa na úseku nakládání s odpady, 

b) základní pojmy, členění odpadů, 

c) původce odpadů a jeho povinnosti při nakládáním s opady. 

 

25. Správa na úseku životního prostředí: 

a) výkup a sběr odpadů, 

b) skladování odpadů, 

c) oprávnění obce při nakládání s odpadem. 

 

26. Veřejný ochránce práv: 

a) právní zakotvení, 

b) kompetence, 

c) postup při projednávání stížností. 

 

 


