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1. Veřejná ekonomie, veřejná ekonomika a veřejná volba.  

2. Tržní selhání a role vlády v ekonomice; veřejné statky, externality. 

3. Institucionální, ekonomická a personální stránka fungování veřejné správy.  

4. Postavení a působnost samosprávy. 

5. Ekonomika neziskových organizací.  

6. Základní principy ekonomik odvětví ve veřejném sektoru.  

7. Modely sociálního státu, struktura, správa a zdroje financování programů sociálního 

zabezpečení v ČR.  

8. Daňová soustava ČR.  

9. Rozpočtová soustava ČR.  
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UKÁZKA TESTU Z ODBORNÉHO PŘEDMĚTU 
 

1. Statky či služby, které neprocházejí trhem a jsou zabezpečovány veřejnou správou, 

označujeme jako:  

a) statky veřejné 

b) statky soukromé 

c) statky ekonomické 

d) statky volné 

 

2. Zdravotní pojištění je příjmem: 

a) České správy sociálního zabezpečení 

b) státního rozpočtu 

c) zdravotních pojišťoven 

 

3. Mezi kapitoly státního rozpočtu nepatří: 

a) Všeobecná pokladní správa 

b) Ústavní soud 

c) Ministerstvo vnitra ČR 

d) Státní fond životního prostředí 

 

4. Daň z přidané hodnoty je příjmem rozpočtů: 

a) obcí a krajů 

b) obcí a krajů a státního rozpočtu 

c) státního rozpočtu 

d) státního fondu dopravní infrastruktury 

 

5. Kdo může být zřizovatelem příspěvkové organizace: 

a) pouze obce 

b) pouze kraje 

c) regiony soudržnosti 

d) pouze stát  

e) obce, kraje a stát 

 

6. Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je: 

a) většinový 

b) poměrný 

c) kombinace poměrného a většinového systému 

 

7. Mezi příjmy rozpočtů obcí v ČR nepatří: 

a) daň z přidané hodnoty 

b) daň z nabytí nemovitých věcí 

c) daň z příjmů právnických osob 

d) daň z příjmů fyzických osob 

 

8. Pravidla rozpočtového provizoria státu stanovuje: 

a) Ministerstvo financí 

b) vláda nařízením vlády 

c) Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

d) zákon o rozpočtových pravidlech 

 



9. Která z uvedených daní je daní ze spotřeby: 

a) daň z příjmů 

b) daň z nemovitých věcí 

c) silniční daň 

d) daň z přidané hodnoty 

 

10. Obecní úřady se obvykle člení na: 

a) výbory 

b) komise 

c) odbory 

d) organizační složky 

 

11. V čele krajského úřadu stojí: 

a) hejtman 

b) starosta 

c) tajemník 

d) ředitel 

 

12. Uveďte dva místní poplatky: ………………………………………..……   

………………………………………………… 

 

 

 

 
 


