Sylabus

Název modulu:

Územní samospráva a finance

Lektor:

Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Anotace modulu:

Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, který má právo sám
rozhodovat o svých záležitostech. Zahrnuje samosprávu vykonávanou územně
samosprávnými celky – obec a kraj. V důsledku decentralizace kompetencí veřejné
správy na územní samosprávu je umožněno, aby stát přenesl kontrolu nad
hospodárným a účelným zabezpečováním úkolů ve veřejné správě na občany, kteří
žijí a využívají veřejné služby tam, kde žijí.

Témata modulu:
1. Veřejný sektor a veřejná správa
2. Funkce a činnosti veřejné správy
3. Decentralizace a územní samospráva
4. Regionální politika
5. Ekonomie veřejné správy, rozpočtová soustava
6. Veřejný rozpočet a rozpočtový proces, rozpočtový deficit a veřejný dluh
7. Rozpočet územní samosprávy
8. Management a marketing obcí, měst a krajů.
9. Financování odvětví veřejného sektoru (školství, zdravotnictví, sociální
zabezpečení, kultura, sport, doprava, atd.)
10. Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru
Cíl modulu:
Cílem modulu je poskytnout aktuální teoretické i praktické informace z oblasti

územní samosprávy, veřejných financí a financování jednotlivých odvětví veřejného
sektoru. Modul prezentuje základy ekonomie veřejného sektoru jak z pohledu reálně
ekonomického, tak z pohledu finančního. Decentralizace veřejné správy na územní
samosprávu umožňuje, aby stát přenesl kontrolu na obce nebo občany. Pozornost je
soustředěna zejména na otázky zajišťování veřejných statků, externalit, otázky
efektivní a spravedlivé alokace, veřejné volby a financování jednotlivých odvětví
veřejného sektoru. Důraz je v předmětu kladen na problematiku rozpočtové
soustavy ČR, na veřejné příjmy a výdaje všech součástí rozpočtové soustavy ČR.
Nedílnou součástí předmětu je i problematika fiskální politiky, rozpočtového deficitu
a veřejného dluhu.
Zakončení modulu (seminární práce, případová studie) :
Seminární práce na dohodnuté téma. Cílem je praktická aplikace tématu pro
konkrétní případ z praxe.
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