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Prameny práva – pojem a druhy pramenů obecně, prameny práva České republiky.
Veřejná správa – charakteristika organizace veřejné správy a jejich organizačních
principů.
Struktura a rozsah působnosti správního řádu.
Ústava ČR, ústavní pořádek, jeho funkce a obsah.
Obce jako základní jednotky územní samosprávy, působnost a pravomoc obcí, jejich
orgány.
Pojem správního řízení, jeho druhy a stadia – obecná charakteristika.
Ústava ČR, moc zákonodárná. Základní charakteristika Parlamentu.
Klasifikace a charakteristika jednotlivých druhů správních deliktů.
Základní zásady správního řízení.
Ústava ČR, moc výkonná. Prezident republiky – jeho základní poslání, působnost
a pravomoc.
Působnost přestupkového zákona – časová, místní a osobní.
Subjekty správního řízení – správní orgán, jeho příslušnost, změny příslušnosti,
dožádání, podjatost.
Ústava ČR, moc výkonná. Vláda ČR – její postavení, složení, působnost a pravomoc.
Akty vlády.
Ústavní základy organizace a činnosti veřejné správy.
Správní rozhodnutí – základní a zvláštní formy správního rozhodnutí, jeho obsahové a
formální náležitosti, lhůty pro vydání rozhodnutí.
Ústava ČR, moc soudní. Ústavní principy soudnictví, druhy soudnictví, soustava
obecných soudů, jejich působnost.
Státní správa – charakteristika organizace, legislativní akty.
Subjekty správního řízení – účastníci správního řízení, pojem, klasifikace účastníků,
jejich charakteristika, procesní způsobilost a zastupování.
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Ústavní soud – jeho postavení a základní poslání. Působnost a pravomoc Ústavního
soudu, obecná pravidla pro řízení před Ústavním soudem.
Kraje jako vyšší územní samosprávné celky, působnost a pravomoc krajů, jejich
orgány.
Úkony správních orgánů – vedení řízení, jednací jazyk, spis a protokol.
LZPS – vymezení základních práv a svobod, jejich subjekty. Systematika a význam
LZPS.
Samospráva – charakteristika organizace, samospráva územní a zájmová, legislativní
akty.
Zajištění účelu a průběhu správního řízení – zajišťovací prostředky.
LZPS – význam preambule a obecných ustanovení. Základní lidská práva a svobody,
jejich vymezení a charakteristika.
Správní právo – jeho vymezení, postavení v systému práva, systém správního práva a
charakteristika SP jako právního odvětví.
Postup před zahájením správního řízení – účel, charakteristika, úkony, odložení věci.
LZPS – právo na soudní a jinou právní ochranu. Přehled, charakteristika a význam
jednotlivých práv této hlavy.
Správní právo – prameny správního práva, normy správního práva a jejich působnost.
Zahájení správního řízení – způsoby a okamžik zahájení, náležitosti žádosti, překážky
řízení.
Právní normy – pojem, znaky a struktura právních norem, jejich klasifikace.
Správní právo – subjekty správního práva a správně právní vztahy.
Dokazování – pojem, podstata, fáze, zásady a důkazní prostředky.
Systém práva – jednota a členění práva, charakteristika základních právních odvětví.
Právní řád.
Kontrola veřejné správy – její členění a charakteristika.
Úkony účastníků řízení – podání, náležitosti, druhy, odstraňování vad, lhůty, počítání
času.
Legislativní proces – jeho stadia, publikace, legislativní technika.
Veřejný ochránce práv – jeho postavení, působnost, oprávnění, šetření a vztah
k Poslanecké sněmovně.
Přerušení a zastavení správního řízení – charakteristika a důvody.
Právní normy, jejich platnost, účinnost a působnost.
Sankce ukládané za přestupky – účel, výčet, pravidla pro ukládání sankcí a specifika u
mladistvých.
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Opravné prostředky ve správním řízení – význam, výčet a odlišení.
Subjekty práva – pojem, druhy subjektů práva, právní způsobilost fyzických a
právnických osob.
Ochranná opatření ukládaná za přestupky – účel, výčet a jejich charakteristika.
Správní soudnictví – pojem, vývoj, účel, právní úprava a organizace správního
soudnictví.
Realizace právních norem – pojem realizace a její druhy.
Skutková podstata přestupku – pojem, znaky a jejich charakteristika.
Pravomoc a příslušnost soudů ve správním soudnictví.
Aplikace práva orgány veřejné moci – pojem, druhy a stadia procesu aplikace práva.
Řízení o přestupcích – prameny právní úpravy, příslušnost správních orgánů, zásada
oficiality a zásada dispoziční.
Ochrana proti nečinnosti podle správního řádu a podle s. ř. s.
Interpretace práva – pojem, význam, metody interpretace práva a závaznost
interpretačních závěrů.
Správně právní odpovědnost za přestupky – pojem a znaky přestupku, sankce a
ochranná opatření.
Veřejnoprávní smlouvy – jejich uzavírání, změny, přezkum, výpověď, zrušení a
rozhodování sporů.
Právní vztahy – pojem, předpoklady, vznik, změna a zánik právních vztahů.
Ústřední orgány státní správy, územně dekoncentrované orgány státní správy, jejich
přehled a postavení v systému státní správy.
Odvolání proti správnímu rozhodnutí – pojem, náležitosti, lhůty, účinky; rozklad.
Právní odpovědnost – pojem, funkce a klasifikace právní odpovědnosti. Subjektivní
a objektivní právní odpovědnost.
Normotvorba územních samosprávných celků – druhy právních předpisů, způsob přijetí,
publikace, dozor.
Základní zásady činnosti správních orgánů, rozsah působnosti, jejich význam a
charakteristika.
Právní odpovědnost – klasifikace a charakteristika veřejnoprávních deliktů, prvky
zaviněného porušení právní povinnosti.
Organizační principy veřejné správy.
Přezkumné řízení – charakteristika a zahájení řízení, příslušnost, lhůty a rozhodnutí.
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Organizace státní moci v ČR – její představitelé, jejich charakteristika a vzájemné
vztahy. Právní stát, teorie dělby moci.
Právní formy činnosti veřejné správy – správní akty, veřejnoprávní smlouvy, faktické
úkony s přímými právními účinky.
Výkon rozhodnutí – pojem, předpoklady, druhy, právní úprava, pojmy: exekuční
správní orgán, exekuční titul, exekuční výzva, exekuční příkaz, exekuční rozhodnutí.
Evropské právo – jeho obsah, charakteristika a klasifikace. Vztah evropského a
vnitrostátního práva.
Správní akty – pojem, členění, odlišení od normativních správních aktů a osvědčení.
Obnova řízení a nové rozhodnutí – pojem, fáze, důvody pro obnovu řízení a nové
rozhodnutí.
Normativní právní akty, individuální právní akty, interní normativní instrukce – jejich
charakteristika a význam.
Zkrácené formy řízení o přestupcích – blokové a příkazní řízení, jejich charakteristika.
Výkon rozhodnutí – exekuce na nepeněžitá plnění, postup exekučního orgánu, způsob
provedení exekuce.
Proces sjednocování Evropy a vznik Evropské unie. Začlenění ČR do EU.
Správní právo trestní – jeho charakteristika, vymezení a znaky správních deliktů
a jejich klasifikace.
Průběh správního řízení v prvním stupni – zahájení řízení, překážky řízení, zajištění
účelu a průběhu, ústní jednání.
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