Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365

Maturitní témata – profilová část
Obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Předmět: Veřejná správa
Školní rok: 2022/2023
Forma:
ústní zkouška před maturitní komisí
Seznam témat:
Základy veřejné správy – členění, funkce, systém, reforma, ústřední orgány, výkonné
orgány státní správy, specializované orgány státní správy
Zákon o obcích – obec, občané, slučování a rozdělování obcí, názvy, samostatná a přenesená
působnost, spolupráce, zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad, tajemník, správní delikty
Zákon o krajích – kraj, občané, samostatná působnost, hospodaření, spolupráce, přenesená
působnost, zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad, ředitel krajského úřadu
Vnitřní správa – státní občanství, evidence obyvatel, trvalý pobyt, cizinci, uprchlíci,
shromažďování občanů, spolky, jméno, příjmení, rodné číslo, matriční úřady, matrika,
matriční knihy, občanský průkaz, cestovní doklad
Místní a správní poplatky – poplatek ze psů, z pobytu, za užívání veřejného prostranství, ze
vstupného, za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, za zhodnocení stavebního pozemku; správní poplatky - předmět
poplatku, poplatník, sazby, vyměření, splatnost, placení, vracení, osvobození
Živnostenská správa – živnost, instituce, podmínky udělení živnosti, práva a povinnosti
pracovníků živnostenských úřadů, druhy živností, odpovědný zástupce, povinnosti
podnikatele, provozovny, živnostenský rejstřík, pozastavení a zánik živnosti
Správa kultury – kulturní památka, národní kulturní památka, památková rezervace,
památková zóna, péče o kulturní památky, archeologické nálezy, muzea a galerie, knihovny,
ochrana sbírek, divadla, rozhlasové a televizní vysílání, periodický a neperiodický tisk, církve
Správa školství – státní správa a samospráva, předškolní výchova, mateřské školy, základní
vzdělávání, školská zařízení, střední vzdělávání, nástavbové studium, vyšší odborné vzdělání,
vysoké školy – veřejná, soukromá, státní, studium na VŠ
Správa zaměstnanosti – Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště, evidence zájemců o
zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, výše podpory, zprostředkování zaměstnání
agenturami práce, právo na zaměstnání, aktivní politika zaměstnanosti – rekvalifikace, veřejně
prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na
zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, volná pracovní místa, druhy nezaměstnanosti
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Katastr nemovitostí - evidence, obsah katastru, zásady vedení katastru, katastrální území,
důvod vedení katastru, zápis věcných práv, vklad, záznam, poznámka, plomba, ověřování
opisů a kopií, obnova katastrálního operátu
Stavební řád – stavební úřady, vybrané činnosti ve výstavbě, kategorie staveb, stavební
řízení, účastníci, užívání staveb, odstranění staveb, kontrola, druhy staveb, vyvlastnění,
územní plánování – nástroje, orgány, příprava územního plánu, účastníci
Správa dopravy – pozemní komunikace, silniční hospodářství, silniční doprava, instituce,
registr silničních vozidel, druhy vozidel, kategorie vozidel, řidičské oprávnění, registr řidičů,
drážní doprava – instituce, provozovatel dráhy, lanové dráhy, vodní doprava – instituce,
provozovatel, plavidlo, evidence, vodní cesta, přístav, letecká doprava – instituce, letiště,
členění letadel, letecký rejstřík, personál
Správa ochrany životního prostředí – životní prostředí, instituce, ochrana ovzduší – zdroje
znečištění, přípustné limity, poplatky, ochrana lesa – vlastník, ohrožení lesů, lesní
hospodářství, ochrana dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody a krajiny – CHKO, NP,
obnova přírody a krajiny, ochrana vod, ochrana ZPF – vynětí, sankce, nakládání s odpady –
druhy odpadů, povinnosti při nakládání s odpady, ochrana před působením chemických látek,
nakládání s chemickými látkami
Správa vězeňství – vězeňská služba, organizace a struktura, úkoly vězeňské služby, rozdělení
věznic, povinnosti příslušníka vězeňské služby, oprávnění, operativně pátrací prostředky,
donucovací prostředky, justiční stráž, vazba, TOS
Policie ČR – orgány, příslušníci, povinnosti, cíl Policie ČR, oprávnění policisty, služby –
pořádková, dopravní, pro zbraně a bezpečnostní materiál, cizinecká, letecká, pyrotechnická,
ochranná, kriminální; mezinárodní spolupráce, zahraniční mírové operace, vzdělávání
policistů, vztahy s veřejností
Obecní policie - úkoly, strážník, povinnosti a oprávnění strážníků – požadovat vysvětlení,
prokázání totožnosti, předvedení osoby, odebrání zbraně, zákaz vstupu na určená místa,
otevření bytu, odejmutí věci, vstup do živnostenské provozovny, použití donucovacích
prostředků
Státní služba – zákon o státní službě, státní zaměstnanec, služební orgány, služební poměr,
výběrové řízení, žadatel, úřednická zkouška, převedení na jiné místo, skončení služebního
poměru, povinnosti a práva státních zaměstnanců, služební doba, vzdělávání, odměňování;
ochrana osobních údajů

2

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365

Maturitní témata – profilová část
Obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Předmět: Veřejná správa
Školní rok: 2022/2023
Forma:
ústní zkouška před maturitní komisí
Spisová a archivní služba – základní pojmy, příjem, evidence, rozdělení, oběh a vyřizování
dokumentů, označování spisu, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání dokumentů,
jejich přijímání a ukládání ve spisovnách, nahlížení a výpůjčky, skartační řízení; archiválie,
archivy, akreditace archivů, výběr, příjem, evidence, kategorizace, ochrana, zpracování a
využívání archiválií
Správní řízení – definice, zásady, orgány, postoupení, dožadování, podjatost, vedení řízení,
jednací jazyk, spis, protokol, doručování PO a FO, uložení, veřejné vyhlášky, účastníci a
zastoupení, procesní způsobilost, zástupce, plná moc, podání, nahlížení do spisu, lhůty,
počítání času, řízení v prvním stupni - zahájení, ústní jednání, podklady pro vydání
rozhodnutí, dokazování, zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení a zastavení řízení,
náležitosti rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí, oznámení rozhodnutí, vykonatelnost
rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, usnesení, náklady řízení, ochrana před nečinností, řádné
opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky, exekuce
Krizové řízení a integrovaný záchranný systém – orgány krizového řízení – vláda,
ministerstva, orgány kraje a obce, integrovaný záchranný systém, krizové situace a jejich
vyhlašování, složky IZS, tísňové linky
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