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Pracovní list zaměřený na procvičování tématu Správní právo s využitím 

učebnic. 



 
 

 

Správní právo= jedno z právních odvětví, souhrn právních norem o veřejné správě, tj. o organizaci 

a činnosti státního administrativního aparátu a o územní samosprávě  

Hlavními prameny- Ústava ČR, zákon o obcích, z.o krajích, z. o správním řízení, z.o Policii ČR 

 

1. Doplň správně pojmy – samospráva, státní správa, veřejná správa  

 

                                                              

 

 

                                                      partnerský vztah 

 

 

2. Doplň správně pojmy do tabulky- samospráva, státní správa, veřejná správa 

 Oblast veřejné správy uskutečňovaná státem 

prostřednictvím jeho orgánů (př.Úřadu vlády, 

ministerstev, Českým statistickým úředem , 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) 

 Oblast veřejné správy uskutečňovaná 

veřejnoprávními korporacemi (obcemi, kraji), 

umožňuje občanům rozhodovat o věcech, 

které se bezprostředně týkají  jejich života 

 Správa veřejných záležitostí ve společnosti, 

jejím prostřednictvím se ve státě realizuje 

výkonná moc 

3.  Správně spoj mezi sebou pojmy 

Orgány státní správy: 

ústřední                  spravují záležitosti určitého územního celku (př. úřady práce, 

školské      

                                  úřady, správy policie, okresní úřady) 

územní                     vykonávají působnost na celém území státu ( př. jednotlivá 

ministerstva,   

                                  Český telekomunikační úřad, atd.)    

4. Doplň (samospráva, územní, statutární, právnická, veřejná) 

Obec je základním ……………………samosprávným celkem.  Má postavení 

…………………..osoby. Je základní jednotkou…………správy. Podle velikosti 

rozlišujeme obce(do………..obyvatel) a města. Tzv. ……………………..města a 

hlavní město Praha se člení na další části s vlastní …………… (městské obvody či 

městské části)    

5.  Rozhodni ANO/NE 

Občanem obce se stává člověk dovršením 18 let…………….ANO/NE 

Občanem obce se stává člověk se státním občanstvím ČR……………..ANO/NE 

Občanem obce se stává člověk, který je v obci přihlášen k trvalému 

pobytu…………ANO/NE 



 
 

 

Občanem obce se stává člověk, kterému bylo uděleno čestné 

občanství…………ANO/NE 

6. Uvažuj, jaká práva a povinnosti plynou občanovi z titulu občanství 

Práva……….. 

Povinnosti………… 

7. Každá obec spravuje jednak své záležitosti (samospráva), jednak ji stát svěřuje další 

kompetence a pravomoci (státní správa). Rozlišujeme tedy samostatnou a 

přenesenou působnost obce.    

Doplň příklady: 

Samostatná působnost obce:   

 

Přenesená působnost obce: 

 

8.  Doplň do tabulky chybějící informace – Orgány obce (práce s učebnicí) 

obecní zastupitelstvo Nejvyšší orgán obce, podle velikosti obce 

může mít 5-……. Členů, voleno občany v 

……………….volbách, schvaluje rozpočet 

obce, územní plán, vydává závazné…………, 

volí členy obecní rady, starostu a místostarostu, 

schůze min 1xza čtvrt roku 

 Výkonný orgán, dle velikosti obce má 5- 

……členů, je odpovědná 

obecnímu……..,vydává………….obce, 

připravuje návrhy k jednání zastupitelstva, 

rozhoduje o smlouvách uzavíraných městem 

starosta Zastupuje obec navenek, svolává a řídí schůze 

obecní ………… a zasedání 

obecního………….V Praze a statutárních 

městech se nazývá……….. 

obecní úřad Tvoří starosta,…………..a zaměstnanci 

úřadu.je možné zřídit………….pro jednotlivé 

oblasti činnosti. Ve statutárních městech se mu 

říká………………. 

 

 

9. Doplňte křížovku 

1. Vyšší územní samosprávný celek 2.Výkonný orgán kraje   3.Kraj může užívat 

symbol, který mu uděluje předseda PS   4.Kraj s tím může samostatně 

hospodařit  5.Nejvyšší orgán kraje, který rozhoduje o nejdůležitějších věcech  

6. 18 let je podmínka pro pasivní i …………volební právo do krajských orgánů  

7.Název našeho kraje 8. Právní předpis nejvyšší právní síly ve státě  9. Osoba 

stojící v čele krajského úřadu 10. Kraj může užívat svou vlajku neboli…….11. 

Krajský úřad se stejně jako obecní může členit na jednotlivé úseky čili………. 
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