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1. Základní právní pojmy – pojem práva, velké právní systémy, právo veřejné, právo
soukromé, právo hmotné, právo procesní, právní řád.
Charakteristika veřejného sektoru, důvody jeho existence, poslání a funkce
v národním hospodářství
2. Právní systém ČR, právní síla právního předpisu, právní norma, právní předpisy
vydávané na celostátní úrovni, právní předpisy vydávané na regionální úrovni,
platnost, působnost a účinnost právních předpisů, vyhlašování právních předpisů,
retroaktivita, derogace, novelizace.
Struktura a velikost veřejného sektoru, přístupy k posuzování efektivnosti veřejného
sektoru.
3. Ústavní právo – Ústava ČR a její systematika, dělba moci ve státě, moc zákonodárná,
výkonná a soudní, soustava soudů v ČR, Ústavní soud, ČNB, NKÚ, ústavní zakotvení
územní samosprávy.
Veřejné statky a jejich komparace s tržními statky. Charakteristické znaky veřejných statků.
Možnosti zabezpečování veřejných statků pro obyvatelstvo. Externality.

4. Listina základních lidských práv a svobod - systematika Listiny základních práv
a svobod, lidská práva a svobody, právo na soudní a jinou právní ochranu. Veřejný
ochránce práv.
Veřejná volba. Možnosti jejího uskutečňování v demokratických zemích.
Zastupitelská demokracie vč. srovnání dvou možných přístupů. Konsensus.
5. Správní právo – veřejná správa, státní správa, samospráva. Organizace veřejné správy
v ČR, ústřední orgány státní správy, výkon státní správy a samosprávy. Kontrola
veřejné správy.
Rozpočtová soustava. Vymezení soustavy veřejných rozpočtů a mimorozpočtových
fondů. Rozpočtové zásady a jejich aplikace v praxi. Opodstatnění existence
rozpočtové skladby v rozpočtové soustavě ČR.
6. Správní právo – správní trestání, přestupkové právo.
Rozpočtová soustava ČR a její hierarchie. Etapy rozpočtového procesu. Pojetí
veřejného rozpočtu jako peněžního fondu, bilance, finančního plánu a nástroje
rozpočtové a fiskální politiky.
7. Správní právo – správní řízení, zahájení a průběh správního řízení, účastníci řízení
a jejich práva a povinnosti, doručování, fikce, rozhodnutí a jeho náležitosti, opravné
prostředky a jejich druhy.
Státní rozpočet. Jeho funkce a význam v rozpočtové politice. Příjmy a výdaje státního
rozpočtu. Rozpočtový deficit a příčiny jeho existence. Možnosti financování deficitu
státního rozpočtu. Aktuální vývoj státního rozpočtu ČR.

8. Správní soudnictví v České republice – vývoj, organizace a činnost správního
soudnictví, Nejvyšší správní soud, pravomoc a příslušnost soudů ve správním
soudnictví
Veřejné výdaje a důraz na jejich efektivnost. Funkce veřejných výdajů. Srovnání
běžných a kapitálových výdajů rozpočtu. Transfery a rozdíl oproti vládním výdajům.
9. Trestní právo – základy trestní odpovědnosti – trestný čin, skutková podstata trestného
činu.
Veřejné příjmy jako zdroje krytí veřejných výdajů. Funkce veřejných příjmů. Srovnání
běžných a kapitálových příjmů. Pojetí obligatorních a fakultativních veřejných příjmů.
Podstata svěřených a sdílených daní.
10. Trestní právo – Okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stadia trestné činnosti,
účel trestu, druhy trestů, probace
Financování sociálního zabezpečení. Důvody existence sociálního zabezpečení.
Základní nástroje realizace sociálního zabezpečení. Systémy financování sociálního
zabezpečení: průběžné financování a fondové financování prostřednictvím
kapitalizovaného fondu. Jejich uplatnění v ČR.
11. Trestní právo procesní – pravomoc a příslušnost soudů, obviněný, obhájce, zúčastněná
osoba, poškozený, úkony trestního řízení, rozhodnutí v trestním řízení
Mzdová agenda organizace. Formy mezd, složky mzdy, struktura výpočtu mzdy,
minimální mzda, zákonné a dobrovolné odvody ze mzdy.
12. Trestní právo procesní – přípravné řízení, řízení před soudem, opravné prostředky.
Zákonné pojištění. Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (účel, legislativní
vymezení, princip). Úrazové pojištění. Smluvní pojištění. Penzijní systém ČR.
13. Občanské právo – osoby, zastoupení, právní jednání, právní události, promlčení,
prekluze, absolutní majetková práva.
Účetnictví organizace. Funkce účetnictví. Povinnost vést účetnictví. Právní úprava
účetnictví. Daňová evidence podnikatele. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
organizace.
14. Občanské právo – závazky – relativní majetková práva – vznik závazků, obsah
závazků, společné dluhy a pohledávky, změna závazků, zánik závazků, zajištění
dluhů, závazky z právního jednání.
Inflace a nezaměstnanost. Typy, příčiny, dopady, metody výpočtu, aktuální situace na
trhu práce v ČR.
15. Občanské právo – odpovědnost za škodu - závazky z deliktů, závazky z jiných
právních důvodů, náhrada majetkové a nemajetkové újmy, způsob a rozsah náhrady
škody, bezdůvodné obohacení, vybrané instituty dědického práva – zákonná
posloupnost, závěť, dědická smlouva, odkaz, povinný díl.
Projekt a projektová činnost. Vymezení grantu, dotace a dalších pojmů projektového
managementu. Analýza projektového cyklu. Význam logického rámce projektu.
Principy tvorby rozpočtu projektu.

16. Civilní proces – civilní proces - právní úprava řízení v prvním stupni, průběh řízení,
dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky, právní moc, vykonatelnost, výkon
rozhodnutí, zvláštní řízení soudní.
Fundraising. Cíle fundraisingových akcí. Charakteristika dílčích skupin účastníků
fundraisingových aktivit. Okruhy potenciálních dárců. Metody a techniky fundraisingu
a jejich využití v praxi.
17. Obchodní právo – základní pojmy - právnické osoby, korporace, fundace, ústav,
podnikatel, spotřebitel, zastoupení, zákon o obchodních korporacích.
Základní manažerské funkce (plánování, organizování, operativní řízení, kontrola).
18. Rodinné právo – rodinné právo - právní úprava manželství, příbuzenství, vyživovací
povinnost, osvojení, pěstounství a jiné formy péče o dítě, ústavní výchova.
Význam personálního managementu pro organizaci (pojetí a organizace personální
práce, personální činnosti, strategické řízení lidských zdrojů).
19. Pracovní právo – účastníci pracovněprávních vztahů, vznik a zánik pracovního
poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Motivace a stimulace v procesu řízení organizace. Styly manažerské práce, styly řízení
v praxi.
20. Pracovní právo – pracovní doba a doba odpočinku, přestávka v práci, bezpečnost
a ochrana zdraví při práci, odměňování, překážky v práci na straně zaměstnavatele
a zaměstnance, náhrada škody v pracovním právu.
Procesy řízení lidských zdrojů v organizaci, chování v organizaci, zabezpečování
lidských zdrojů pro organizaci, rozvoj lidských zdrojů.
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