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333 CVIČENÍ Z VEŘEJNÉ SPRÁVY  
  
V souladu s názvem obsahuje publikace 333 úkolů zaměřených na zopakování a procvičení 
problematiky veřejné správy v České republice. Tyto úkoly jsou tematicky rozděleny do 
6 kapitol: 
 

1. Obecná charakteristika veřejné správy 
2. Prameny práva upravující činnost veřejné správy 
3. Přímá a nepřímá demokracie ve veřejné správě 
4. Obecná charakteristika územních samosprávných celků 
5. Působnost územních samosprávných celků 
6. Orgány územních samosprávných celků 

 
Do prvních dvou třetin publikace autoři soustředili zadání úkolů, do poslední třetiny pak 
jejich správná řešení. Ve všech kapitolách se objevují různé typy cvičení, např. práce 
s právními předpisy, hledání chyb, doplňovačky, spojovačky, testové úlohy nebo případové 
studie.  
 
Je vhodná nejen pro přípravu úředníků územních samosprávných celků na zákonem 
předepsanou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, ale také pro studenty a učitele 
středních, vyšších odborných nebo vysokých škol, jejichž obory a programy se zaměřují na 
veřejnou správu. Těm všem může tato cvičebnice usnadnit (samo)studium nebo je inspirovat 
k oživení výuky. 
 
 
Mgr. Jana Haklová 
Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
14 let působila jako středoškolská profesorka češtiny a společenských věd. Od roku 2008 
pracuje v pedagogickém oddělení Institutu pro veřejnou správu Praha jako manažerka 
vzdělávání. Věnuje se především vzdělávání vedoucích úředníků a zastupitelů územních 
samosprávných celků a problematice obecné části zvláštní odborné způsobilosti úředníků 
obcí, krajů a hlavního města Prahy. Publikovala řadu článků v časopisu Moderní obec. Jako 
lektorka se podílí na přípravě a realizaci některých seminářů v rámci systematického 
vzdělávání lektorského sboru Institutu pro veřejnou správu Praha. 
 
Mgr. Pavla Samková 
Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2002 pracuje na 
Krajském úřadu Moravskoslezského kraje jako právník. Věnuje se především poskytování 
odborné a metodické pomoci obcím, vnitřní legislativě úřadu, aplikaci zákona o svobodném 
přístupu k informacím a vstupnímu i průběžnému vzdělávání úředníků kraje. Publikovala 
řadu článků v časopisech (Moderní obec, Veřejná správa, UNES). Působí rovněž jako lektorka 
vzdělávání úředníků a členů zastupitelstev obcí zejména v oblasti obecního zřízení. 
 
Mgr. Petr Kuš 
Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 15 let působil jako středoškolský 
profesor češtiny a společenských věd. Od roku 2004 pracuje v pedagogickém oddělení 



Institutu pro veřejnou správu Praha jako manažer vzdělávání. Součástí jeho agendy je také 
lektorská činnost a tvorba studijních textů i jiných učebních pomůcek. Přispívá do časopisu 
Moderní obec, je spoluautorem odborných publikací zaměřených na problematiku veřejné 
správy („Obecní zřízení“ a „Územní samosprávné celky“) a příručky základů vzdělávání 
dospělých „Slabikář začínajícího lektora“. Organizuje systematické vzdělávání lektorského 
sboru Institutu pro veřejnou správu Praha, některé semináře zajišťuje také jako lektor. Jako 
odborník na obecnou část zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných 
celků se občas podílí na jejím ověřování zkouškou. 
 
 
 


