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1. Historie vzniku a fungování územní samosprávy na území ČR 
Prvopočátky měst a obcí na Evropském kontinentu, důvody vzniku a způsob financování. Rok 1848 
a 1863. Kroměřížská ústava. Financování obcí, okresů a zemí v období první republiky, v 50. letech 
20. století a po roce 1989. 

2. Územní samosprávné celky a rozpočet 
Typy územních rozpočtů. Popis rozpočtového procesu a zásad hospodaření jednotlivých územních 
rozpočtů. Objemy finančních prostředků, rozpočtová skladba a její členění. 

3.  Zákon o rozpočtovém určení daní 
Výčet daní rozdělovaných územní samosprávě. Kritéria rozdělování daní pro obce a kraje. 
Odpovědnostní a konsolidační hledisko třídění rozpočtové skladby. 

4. Metody sestavování rozpočtu 
Nabídkový a poptávkový způsob sestavování rozpočtu. Popis jednotlivých metod, jejich pozitiva 
a negativa v praxi. Inkrementální metoda (indexová). Metoda cílování finančních prostředků (MBO). 
Metoda sestavování rozpočtu od nuly (ZBB). Programové rozpočtování (PPBS). Další metody. 

5. Obce v ČR 
Právní úprava, charakteristika a typy obcí – obec, město, městys, statutární město, hlavní město. Orgány 
obcí a jejich kompetence – zastupitelstvo, rada, další iniciativní a poradní orgány. Samospráva a 
přenesený výkon státní správy. 

6. Hospodaření a majetek obcí 
Struktura příjmů a výdajů rozpočtů obcí dle druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby. 
Finanční vztahy k jiným úrovním rozpočtů. Charakteristika a popis majetku ve vlastnictví obcí. Způsoby 
nakládání s majetkem. 

7. Kraje v ČR 
Právní úprava. Charakteristika a postavení krajů ČR ve veřejné správě a samosprávě. Srovnání krajů ČR 
z různých pohledů. Orgány krajů a jejich kompetence – zastupitelstvo, rada, další iniciativní a poradní 
orgány. Samospráva a přenesený výkon státní správy. 

8. Hospodaření a majetek krajů 
Struktura příjmů a výdajů rozpočtů krajů dle druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby. Vznik 
a financování majetku krajů – stručný výčet. Vztahy k jiným úrovním rozpočtů.  

9. Příspěvkové organizace  
Charakteristika, popis fungování a příklady příspěvkových organizací. Zřizovatel a zřizovací listina. 
Charakteristika činnosti. Hospodářský výsledek. Fondové hospodaření.  
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10. Organizační složky  
Charakteristika, popis fungování a příklady organizačních složek. Zřizovatel a zřizovací listina. 
Charakteristika činnosti. Hospodářský výsledek. Fondové hospodaření.  

11. Spolupráce na úrovni územní samosprávy 
Charakteristika forem spolupráce na úrovni obcí a krajů. Asociace krajů. Dobrovolné svazky obcí. 
Partnerské obce. Sdružení místních samospráv ČR. Svaz měst a obcí ČR. Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Národní síť zdravých měst. Euroregiony. 

12. Spolupráce ve veřejném a soukromém sektoru 
Projekty Public Private Partnership (PPP) a typy spolupráce. Úloha a fungování Místních akčních skupin 
(MAS). Role sociálních podniků ve veřejném sektoru.  

13. Zadluženost územní samosprávy v ČR 
Prostředky používané k financování územní samosprávy v ČR (typy prostředků, začlenění do struktury 
rozpočtu, vyrovnanost rozpočtu). Zadluženost (způsoby ovlivňování zadluženosti státem, dluhová služba, 
ukazatel SIMU). Stav zadluženosti obcí a krajů. 

14. Funkce a obsah přezkoumávání hospodaření ÚSC 
Interní a externí kontrola hospodaření ÚSC. Finanční kontrola. Audit. Pravomoci a činnost finančního a 
kontrolního výboru. Role Ministerstva financí ČR a Nejvyššího kontrolního úřadu. 

15. Územní samosprávné celky a podpora podnikání 
Vztah ÚSC k podnikání. Možnost ovlivňování příjmů rozpočtů ÚSC (daňové příjmy – daně, poplatky, 
nedaňové příjmy, dotace). 

16. Regiony v pojetí EU a dopady na regionální rozvoj v ČR 
Cíle a nástroje EU při podpoře regionálního rozvoje. Vznik, řízení a fungování regionů soudržnosti v ČR. 
Definice a typy regionů v pojetí české legislativy. Regionální rozvoj a řešení disparit. Základní dokumenty 
ovlivňující regionální rozvoj v ČR. Státní podpora regionálního rozvoje. Typy území, kterým může být 
poskytnuta podpora. Finanční podpora státního programu regionálního rozvoje. 

17. Definice a klasifikace informačních systémů používaných ÚSC 
Definice a schéma informačního systému. Zdroje a prostředky tvořící informační systém. Význam 
informační politiky, eGovernment, referenční údaj a důvod jeho použití. 

18. Informační systémy ve veřejné správě (ISVS) a jejich architektura 
Základní registry, jejich charakteristika a důvody použití. Charakteristika základních aplikačních 
informačních systémů používaných ve veřejné správě (Czech POINT, datové schránky, elektronický 
podpis, certifikáty, elektronická podání). 

19. Projektové řízení, příprava projektu, studie proveditelnosti 
Projekty a operace. Definice projektů a jejich klasifikace. (Ne)úspěšnost projektu. Životní cyklus projektu. 
Projektová fiche. Projektové cíle. SWOT analýza. Smysl studie proveditelnosti. Obecné prvky studie. 
Hodnocení efektivnosti investic. 

20. Řízení projektu 
Projektový tým a osoba manažera projektu. Kontrola projektu. Rizika projektu a jejich eliminace. 
Publicita. Dokumentace projektu. 

21. Financování projektů ze strukturálních fondů 
Přehled operačních programů v ČR a možnosti čerpání v programovacím období 2014-2020. Komparace 
s programovacím obdobím 2007-2013. Výzva k předložení projektu. Kritéria oprávněnosti projektu. 

  



 

22. Motivace pracovního jednání 
Zdroje motivace. Vybrané teorie motivace. Motivace pracovního jednání. Přístupy k motivaci 
v organizacích soukromého a veřejného sektoru, důvody rozdílů. Význam motivace v rozhodování, typy 
a kritéria pro rozhodování. Model rozhodovacího procesu a význam informací. Užívané metody 
a techniky (situační analýza, metoda Delphi). Modely změny a jejich formy, znalostní management. Učící 
se organizace. 

23. Psychologie komunikace a asertivita 
Verbální a neverbální komunikace. Naslouchání. První dojem. Způsoby řešení a předcházení konfliktům. 
Manažerská etika a etický kodex, prvky etického kodexu, model morálního rozvoje organizace. Úspěšné 
styly řízení a vedení lidí. Principy úspěšného řízení změny. Důvody vedoucí k rozdílnému způsobu jednání 
s klientem ve veřejném a soukromém sektoru. 

24. Psychologie a sociologie práce  
Proces řízení pracovního výkonu. Pracovní rytmus. Životní způsob a duševní hygiena (únava, odpočinek). 
Volný čas. Pracovní skupiny. Referenční skupiny. Skupinový vliv. Budování týmu a týmová práce. Stres 
a jeho mechanismy. Způsoby vyrovnávání se se zátěží. Role veřejných činitelů x soukromých osob. 
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