
 

 

Témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2023 ze dne 7. 9. 2022 

 

 

TÉMATA ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 
PRO OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

1. My home, my family, social life, personal characteristics     

2. The Czech Republic   

3. Prague   

4. London  and Washington D.C. 

5. The UK   

6. The USA    

7. Health and healthy way of life   

8. Travelling, means of transport   

9. Australia and New Zealand   

10. Canada    

11. The European Union   

12. British literature   

13. Education in GB and the USA and the Czech Republic   

14. Sports and games, physical education   

15. Food - typical Czech and English cuisine   

16. My town and region   

17. Important holidays and anniversaries in the UK, the USA and the Czech Republic   

18. Science and technology, great personalities   

19. American literature   

20. Nature and environmental protection   
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NĚMECKÝ JAZYK 
 

1. Landeskunde: Tschechien 

2. Landeskunde: Deutschland 

3. Landeskunde: Österreich 

4. Landeskunde: Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein  

5. Unsere Hauptstadt  

6. Mein Ort  

7. Tagesprogramm 

8. Wohnen  

9. Familie 

10. Feste  

11. Freizeit und Hobbys 

12. Schule und Studium 

13. Gesundheit 

14. Sport 

15. Essen und Trinken 

16. Kultur 

17. Reisen  

18. Natur und Umwelt 

19. Mode  

20. Massenmedien 
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RUSKÝ JAZYK 
 
1. Моя семья, мои друзья и планы в будущее 

2. Мой город и край  

3. Свободное время и культурная жизнь 

4. Праздники, традиции и обычаи 

5. Санкт-Петербург 

6. Сибирь 

7. Москва – столица России 

8. Здравоохранение, тело человека 

9. Чешская Республика 

10. Мой режим дня 

11. Прага – столица Чешской Республики 

12. Школьская система, образование и профессия 

13. Российская Федерация 

14. Покупки и обслуживание 

15. Дом, квартира и домашнее хозяйство 

16. Погода, природа и времена года 

17. Физкультура и спорт 

18. Питание, русская и чешская кухня 

19. Путешествие, отпуск, каникулы 

20. Мода, стиль одевания 
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VEŘEJNÁ SPRÁVA A PRÁVO 
 

1. Charakteristika a organizace veřejné správy (podstata, základní pojmy, členění a organizace, 
funkce, instituce, kontrola) 
 

2. Český právní řád, právní normy a jejich aplikace ve veřejném a soukromém právu 

• definice práva, právní řád a jeho systém 

• právní normy, jejich struktura a členění 

• aplikace práva státními orgány a právním jednáním 
 

3. Územní samospráva – obec a kraj (význam, členění, orgány, působnost, hospodaření) 
 

4. Právní vztahy 

• právní vztah jako základ realizace a aplikace práva 

• prvky a předpoklady vzniku právního vztahu 

• právní skutečnosti; čas jako právní skutečnost 
 

5. Postavení zaměstnanců ve veřejné správě (státní služba, její vývoj, systémy a jejich současná 
právní úprava, zaměstnanci ÚSC a ostatní, komunikace s klientem) 
 

6. Právní vědomí, právní odpovědnost a záruky dodržování zákonnosti 

• právní vědomí  

• právní odpovědnost 

• odpovědnost v jednotlivých odvětvích práva 

• záruky dodržování zákonnosti 
 

7. Správní řízení a správní akty (podstata a členění správních aktů, právní úprava a charakteris-
tika jednotlivých fází správního řízení, zásady správního řízení, opravné prostředky) 
 

8. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 

• ústavní právo v systému práva 

• dělení státní moci 

• volby v ČR 

• zákonodárná iniciativa a zákonodárný proces 

• práva upravená Listinou základních práv a svobod 
 

9. Vnitřní správa - matrika, jméno a příjmení a jeho změny, rodné číslo, trvalý pobyt, evidence 
obyvatel, státní občanství ČR, občanské průkazy, cestovní doklady, cizinecká správa 
 
 

10. Občanské právo a vztahy subjektů k majetku 

• zařazení občanského práva do systému práva 

• věcná práva – charakteristika jeho forem (vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné 
jmění manželů) 

• práva k cizím věcem 
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11. Správa kultury, kulturní instituce a kulturní památky, periodický a neperiodický tisk, hro-
madné sdělovací prostředky (vymezení oblasí působnosti, význam, orgány, financování) 
 

12. Dědické právo 

• dědické právo v systému právního řádu 

• předpoklady dědění 

• dědický titul 

• průběh dědického řízení 
 

13. Správa ochrany veřejného pořádku a IZS (pojmy, význam, Policie ČR, členění a organizace poli-
cie, oprávnění policistů, služební poměr, služební kázeň, obecní policie, strážník) 
 

14. Závazkové právo jako způsob realizace práva 

• zařazení závazkového práva do systému práva 

• vztahy mezi subjekty 

• vznik, změna, zánik a zajištění závazků 

• typické závazkové vztahy soukromého práva 
 

15. Správa živnostenská (právní úprava, členění živností, vznik a zánik živností, správní řízení a or-
gány na daném úseku, přestupky, rejstřík) 
 

16. Kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, úvěrová smlouva a smlouva o zápůjčce 

• závazkové právo jakou součást práva soukromého 

• charakteristika kupní smlouvy, kupní smlouvy mezi podnikateli, darovací smlouvy a 
smlouvy o dílo 

• charakteristika smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce 

• rozdíly mezi těmito závazky – objekt, zajištění, zánik 
 

17. Správa školství (vzdělání a jeho význam, funkce, školská soustava, orgány ve školství, financo-
vání, členění vysokých škol a jejich orgány) 
 

18. Obchodní korporace, podnikání, podnikající subjekty, právní vztahy mezi podnikateli 

• začlenění do systému práva 

• podnikání a pojmy související 

• obchodní korporace – členění, charakteristika, orgány 

• typické závazkové vztahy mezi podnikateli 
 

19. Správa zaměstnanosti (právní úprava, politika zaměstnanosti, pojmy, činnost orgánů na da-
ném úseku, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, cizinci, děti) 
 
 
 
 

20. Zásady hospodářské soutěže a řešení její právní ochrany 

• zařazení hospodářské soutěže do systému práva 

• podnikání, podnikatel 

• hospodářská soutěž a její ochrana 

• typické případy porušování hospodářské soutěže 

• ochrana spotřebitele 
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21. Správa sociálního zabezpečení (nemocenské a důchodové pojištění; státní sociální podpora; 

sociální pomoc; význam, účastníci, orgány, členění dávek a služeb)  
 

22. Právní úprava ochrany práv osobnostních (individuality) a osobně majetkových (duševní 
vlastnictví) – nehmotné statky 

• nehmotné statky jako objekty právních vztahů 

• systém nehmotných statků 

• možnosti právní ochrany 
 

23. Správa zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví (pojmy, význam, orgány, členění zdravotnic-
kých zařízení, zdravotní pojištění, financování; ochrana veřejného zdraví, pojmy, význam, or-
gány, opatření) 
 

24. Rodinné právo 

• zařazení rodinného právo do systému práva, jeho předmět a prameny 

• charakteristika vztahů mezi subjekty rodinného práva 

• výživné v rodinném právu 

• náhradní rodinná výchova 
 

25. Správa na úseku katastru nemovitostí (právní úprava, význam, orgány, přístup do katastru); 
Územní plánování a stavební řád (právní úprava, orgány, nástroje ÚP, započetí a ukončení  
stavby) 

 

26. Pracovní právo 

• zařazení pracovního práva do systému práva 

• pracovní poměr a vztahy s ním související  

• odpovědnost v pracovním právu 
 

27. Správa ochrany životního prostředí, ochrany ovzduší, ozonu a odpadů, ochrana přírody a kra-
jiny, lesů a vod  (právní úprava, vymezení pojmů, orgány) 
 

28. Občanské soudní řízení jako zákonný postup soudů 

• charakteristika řízení v českém právním řádu (občanské soudní řízení, správní řízení, 
řízení o přestupku, trestní řízení) – společné a odlišné znaky 

• předmět, zásady občanského soudního řízení 

• subjekty a jejich úkony  

• stádia a fáze občanského soudního řízení 

• rozhodnutí a opravné prostředky 
 

29. Finanční správa a základy veřejných financí (základní pojmy, inflace, orgány, daňová soustava, 
poplatky, rozpočtová soustava, státní rozpočet, finanční řízení) 
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30. Trestní právo 

• trestní právo v systému právního řádu 

• trestný čin a jeho skutková podstata 

• srovnání trestného činu a přestupku 

• tresty, jejich účel a zásady uplatňování při jejich ukládání 

• trestní řízení, zásady 
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MATEMATIKA 
 
1. Algebraické výrazy 

2. Mocniny a odmocniny 

3. Lineární rovnice a nerovnice 

4. Kvadratické rovnice a nerovnice 

5. Racionální nerovnice 

6. Vlastnosti funkcí 

7. Exponenciální rovnice 

8. Logaritmické rovnice 

9. Goniometrické rovnice 

10. Soustavy rovnic a nerovnic 

11. Planimetrie 

12. Stereometrie 

13. Řešení pravoúhlých a obecných trojúhelníků 

14. Vektorová algebra 

15. Polohové úlohy v analytické geometrii 

16. Metrické úlohy v analytické geometrii  

17. Kombinatorika 

18. Pravděpodobnost 

19. Posloupnosti 

20. Množiny 
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EKONOMIKA 
 
1. Ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie  

2. Trh a tržní hospodářství  

3. Podnikání podle živnostenského zákona 

4. Podnikání podle zákona o obchodních korporacích 

5. Podnik a podnikové činnosti  

6. Marketing  

7. Management  

8. Personální činnost  

9. Ekonomický informační systém a účetnictví  

10. Mzdy a odměňování  

11. Národní hospodářství, ukazatele NH  

12. Finanční trh  

13. Charakteristika cenných papírů a obchodování s CP  

14. Bankovní systém a centrální banka 

15. Základy veřejných financí 

16. Daňová soustava  

17. Fiskální politika a státní rozpočet 

18. Financování nižších samosprávných celků 

19. Hospodářská politika státu  

20. Zahraniční obchod a zapojení  do mezinárodních integračních seskupení 

 


