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Správní právo 

Zkouškové otázky 
 
1. Správní právo, pojem a charakteristika, vnitřní členění. 
2. Veřejná správa, pojem a charakteristika, vnitřní členění. 
3. Státní správa a její charakteristické rysy. Samospráva a její charakteristické rysy. 
4. Prameny a normy správního práva, jejich charakteristika a členění. 
5. Realizace a interpretace norem správního práva, správní uvážení a neurčité pojmy. 
6. Subjekty správního práva. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. 
7. Správněprávní vztahy, jejich předpoklady, prvky a členění. 
8. Činnost veřejné správy, její charakteristika, ústavní základy, podklad a  formy. 
9. Správní akty. 
10. Normativní správní akty. 
11. Právní předpisy obcí a krajů. 
12. Individuální správní akty. 
13. Veřejnoprávní smlouvy. 
14. Faktické úkony.  
15. Organizace veřejné správy, její charakteristika a ústavní základy. 
16. Organizační principy veřejné správy a jejich uplatnění ve veřejné správě v ČR. 
17. Ústřední orgány státní správy (ústřední správní úřady). 
18. Územní veřejná správa v ČR. 
19. Obce, jejich právní postavení, působnost a orgány (české obecní zřízení). 
20. Kraje, jejich právní postavení, působnost a orgány (české krajské zřízení). 
21. Dozor nad výkonem působnosti obcí a krajů. 
22. Vzájemné vztahy státu, krajů a obcí. 
23. Zájmová samospráva. 
24. Správní právo trestní. Správně právní odpovědnost a odpovědnost za porušení norem 

správního práva. 
25. Správně právní odpovědnost za přestupky. 
26. Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty. 
27. Záruky zákonnosti ve veřejné správě. Kontrola veřejné správy a její systém. 
28. Státní kontrola. Kontrola prostřednictvím vyřizování stížností a petic. 
29. Soudní kontrola veřejné správy. 
30. Veřejný ochránce práv a veřejná správa. Nejvyšší kontrolní úřad. 
31. Právo na informace a ochrana osobních údajů ve veřejné správě. 
32. Vadné správní akty (tzv. jiná opatření ve veřejné správě), jejich zrušení, změna a sistace. 
33. Náhrada škody ve veřejné správě. 
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Základní právní předpisy (ve znění předpisů pozdějších): 
 Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
 Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR 
 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
 Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní 
samosprávy 
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s 
rozšířenou působností 
 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
 Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů 
 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
 Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 
 Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv 
 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů 

 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 
 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
 Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu 
 Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole) 
 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/192 Sb., o 
notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
 Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů 
 Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
 


