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Akademický rok 2013/2014 

1. Popište systém veřejné správy v ČR, srovnejte se systémem veřejné správy ve Francii. 
2. Reforma a modernizace české veřejné správy a její současné trendy 
3. Obce a organizace české municipální veřejné správy 
4. Kraje a organizace české regionální veřejné správy 
5. Úloha ústřední správy a její současná struktura v ČR 
6. Postavení úředníků v ČR 
7. Etika ve veřejném sektoru a problém korupce 
8. Systém kontroly výkonu správy v ČR a kompetence jeho prvků 
9. Fiskální politika v ČR a ve Francii, priority, vývoj a aktuální problémy. Rozpočtová 

soustava ČR a Francie. 
10. Místní vlády a fiskální federalismus. Teorie fiskálního federalismu a její doporučení ke 

tvorbě modelů veřejné správy, způsob řešení vlastní a přenesené působnosti u územní 
veřejné správy, finance a hospodaření územní veřejné správy – teorie, praxe. Zkoušený by 
měl být schopen aplikovat teorii fiskálního federalismu na reálnou situaci veřejné správy 
v ČR a Francii. 

11. Harmonizace a koordinace daňových soustav Evropských zemí. Proč k nim dochází, jejich 
historický vývoj u jednotlivých daní, pozitiva a negativa spolupráce, dopad do českého 
daňového práva (současný, budoucí), dopad na českou společnost, sporné (diskutabilní, 
nejednoznačné) otázky. 

12. Popište fiskální kritéria integrace do Evropské měnové unie a dosavadní podobu jejich 
fungování. 

13. Veřejná politika – její vymezení, přístupy a modely, tvorba a implementace 
14. Smysl a podstata ekonomického hodnocení veřejných politik a veřejných projektů. Metoda 

CBA při hodnocení veřejných projektů (cíle, zásady, metody oceňování) 
15. Vyberte si jednu z pěti veřejných politik (rodinná politika, sociální zabezpečení, důchodová 

politika, vzdělávací politika, politika zaměstnanosti a trhu práce nebo zdravotní politika), 
analyzujte ji – obsah, nástroje, srovnání se zahraničím atp. + současné problémy 

16. Lobbing – jeho charakteristika, druhy, právní úprava a význam pro tvorbu a realizaci 
veřejné politiky jak na národní, tak evropské úrovni. 

17. Dějiny evropské integrace a aktuální trendy integračního procesu 
18. Plánování a programování v územním rozvoji 
19. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU – cíle, principy, nástroje a opatření 
20. Společné a komunitární politiky EU – zemědělská, obchodní, dopravní, ochrany 

spotřebitele, environmentální. 
21. Vztah českého právního řádu a právních norem EU 
22.  Evropská integrace a její trendy a problémy, instituce EU a jejich kompetence 

 


