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1. Dělení státní správy a volby
Státní správa, stát, státní moc, formy vlády ve státě, funkce státu, státní zřízení, území a
obyvatelstvo státu, státní zřízení ČR, volební systém v ČR, druhy voleb, volební právo.

2. Státní instituce s výkonnou mocí
Prezident a jeho pravomoci, Vláda ČR a její pravomoci, Ministerstva ČR, Ústřední orgány státní
správy ČR, soustava státní správy.

3. Obec
Územní samospráva, znaky a funkce obce, zákon o obcích, občané obce, území obce, obec,
vesnice, město, městys, okresní a statutární město, krajské město, přenesená a rozšířená
působnost, orgány obce (starosta, místostarosta, zastupitelstvo, tajemník, rada, výbory a
komise), dělení a slučování obcí, znak a vlajka obce, adresy a názvy ulic, majetek obce, obecní
rozpočet.

4. Kraj
Kraje v ČR, znaky a funkce kraje, zákon o krajích, občan kraje, majetek kraje, orgány kraje
(hejtman, zastupitelstvo, rada kraje, výbory, komise), krajský úřad.

5. Správa školství a sportu
Vzdělávání, školská soustava, pracovníci ve školství, zřizovatelé škol, instituce spadající do
školství, MŠMT, ČŠI, rada školy, ředitel školy, samospráva škol, školský zákon, tituly získané
vzděláním, členění VŠ, vysokoškolské pojmy, sport a tělovýchova.

6. Správa kultury
Definice kultury, pojem kultura, členění kultury, reprodukce kultury, systém kultury, správa
kultury a instituce spadající do kultury, MKČR, Národní památkový ústav, knihovny, muzea,
galerie, kulturní památky, divadla, rozhlas a TV vysílání, autorské svazy, periodický a
neperiodický tisk, správa církví a náboženská hnutí.

7. Stavební správa
Instituce st. správy, stavební úřady, speciální stavební úřady, vojenské stavební úřady, stavební
zákon, územní plán, regulační plán, řízení ve stavební správě, účastníci stavebního řízení,
zahájení stavby, povolení, ohlášení stavby, stavební dokumentace, kontrola staveb, kolaudační
řízení, vyvlastnění staveb, sankce.

8. Správa zdravotnictví a správa léčiv, hygiena
Zdraví, veřejné a soukromé zdravotnictví, oblasti správy zdravotnictví, MZČR, soustava
zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, zdravotní registry, lázně, záchranná služba, zdravotní
péče, zaměstnanci se zdravotním vzděláním a jejich členění, zdravotní prostředky zdravotní
pojištění a pojišťovny, plátci, hygiena, základní pojmy hygieny, instituce veřejného zdraví,
oblasti péče hygieny, Státní ústav pro kontrolu léčiv, léčiva, recepty, alkoholismus a
toxikomanie.

9. Zaměstnanec a technika ve veřejné správě
Služební a pracovní poměr, zkouška odborné způsobilosti, požadavky na zaměstnance VES,
komunikace, projev, diskuze, stížnost, petice, kodex etiky zaměstnance, sociální komunikace,
jednání ve VES, technika ve VES, hardware a software, práce s technikou.

10.Průmysl a obchod
Vysvětlení pojmu a činnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu, další podřízené instituce,
podnikání, zahraniční obchod, ochrana spotřebitele, energetika, e-komunikace a pošta,
průmysl, stavebnictví a suroviny, spolupráce s EU, dotace.

11.Správa zemědělství
Význam zemědělství, oblasti správy, instituce a úřady, MZEMČR, Státní veterinární správa,
Státní rostlinná správa, Státní správa vodního hospodářství, Státní zemědělská a potravinářská
inspekce, Státní pozemkový úřad, Česká plemenářská inspekce, Správa Lesů ČR, Státní podniky
povodí, Státní zemědělský a investiční fond.

12. Ochrana životního prostředí
Definice životního prostředí, ekosystém a jeho ochrana, instituce živ. prostředí, MŽPČR, Česká
geologická služba, Geofond, Česká inspekce životního prostředí, Český hydrometeorologický
ústav, Správa jeskyní ČR, Správa národních parků, ochrana ovzduší a podstatné pojmy, správa
ochrany přírody a krajiny, správa ochrany vod, správa ochrany zemědělského půdního fondu,
správa nakládáním s odpady, ochrana před chemickým znečištěním, ochrana lesa.

13.Integrovaný záchranný systém
Složky, definice pojmu, správa policie, organizace PČR, mezinárodní spolupráce, Evropský úřad
proti mezinárodní kriminalitě, Hasičský záchranný sbor, Zdravotní záchranná služba, obecní
policie, důležitá telefonní čísla.

14.Bezpečnost a obrana státu
Oblasti týkající se obrany, bezpečnostní sbory v ČR, ochrana obyvatelstva, mimořádné události
a jejich stupně, krizové situace a krizové plány a jejich řízení, stavy ohrožení, armáda, vojenské
útvary, branná povinnost, bezpečnostní rada státu, Národní bezpečnostní úřad, zpravodajský
systém státu, BIS.

15.Správa dopravy
MDČR a další organizace, silniční doprava, správa pozemních komunikací, správa provozu
silničních vozidel, správa drah a veřejná doprava, integrovaný dopravní systém, správa letecké
dopravy a civilní letectví, správa vodní dopravy, kosmické aktivity a družice.

