
 
 

 

 

Témata k maturitní zkoušce – VEŘEJNÁ SPRÁVA – VS, DV – 2022/2023 

 
1. Základy veřejné správy, zásada veřejnosti, účastníci správního řízení 

2. Právní základ organizace VS, zásada jednacího jazyka, zastoupení 

3. Činnost veřejné správy, zásada rychlosti a procesní ekonomie, pravomoc a příslušnost  

4. Organizace veřejné správy, zásada mlčenlivosti, správní spis 

5. Zaměstnanci ve veřejné správě, zásada zákazu zneužití pravomoci, zahájení správního řízení 

6. Obecní zřízení, zásada subsidiarity, přerušení a zastavení řízení 

7. Krajské zřízení, správní exekuce 

8. Vnitřní správa – státní občanství, evidence obyvatel, trvalý pobyt, pobyt cizinců, RČ, zásada 

oficiality a zásada dispoziční, dokazování 

9. Vnitřní správa – matrika, občanský průkaz, cestovní doklady, zásada legality, nicotnost  

a neplatnost rozhodnutí 

10. Právo sdružovací a právo shromažďovací, zásada legitimního očekávání, zajištění účelu řízení 

11. Správa zaměstnanosti, Úřad práce, zásada ochrany dobré víry, opravné prostředky řádné 

12. Správa sociálního zabezpečení – ÚP, zásada písemnosti, opravné prostředky mimořádné 

13. Správa sociálního zabezpečení – ČSSZ, zásada procesní rovnosti, přezkum správního řízení 

14. Správa zdravotnictví, zásada volného hodnocení důkazů, lhůty a počítání času 

15. Živnostenská správa, zásada proporcionality, obsahové členění správního rozhodnutí 

16. Správa školství, dvojinstančnost, formální členění správního rozhodnutí 

17. Správa ochrany životního prostředí, zásada souladu s veřejným zájmem, náklady řízení  

18. Správa kultury, zásada spolupráce správních orgánů, ochrana před nečinností 

19. Správa na úseku územního plánování a stavebního řízení, zásada legitimního očekávání, nahlížení 

do spisu 

20. Správa majetku obcemi a kraji, veřejné finance, zásada neveřejnosti správního řízení, dotčené 

orgány 

21. E-government, zásada nestranného postupu, druhy správního rozhodnutí 

22. Správa na úseku katastru nemovitostí, doručování 

23. Správa na úseku sociálních věcí – sociálně-právní ochrana dětí, přerušení řízení  

24. Správa na úseku dopravy, zásada materiální pravdy, procesní způsobilost 

25. Správa vězenství, probační a mediační služba, zásada zákonnosti, postoupení a dožádání 

26. Policie ČR a obecní policie, rozhodnutí ve správním řízení 

27. Spisová a archivní služba, platnost, právní moc, účinnost, vykonatelnost 

28. Správa bezpečnosti a obrany státu, krizové řízení a IZS, správní řízení na úseku přestupků  

29. Finanční správa, celní správa, kontrola ve veřejné správě, vidimace, legalizace 

30. Správní soudnictví, záruky zákonnosti ve veřejné správě 

 

Schválila: Ing. Renata Hrušková, MBA v.r. 


