
GESTOR SPOLUGESTOR kód 1
TYP VEŘEJNÉ 

SLUŽBY
kód 2 NÁZEV VEŘEJNÉ SLUŽBY POPIS VEŘEJNÉ SLUŽBY

CÍLOVÁ 

SKUPINA 
kód 3 POZNÁMKY

DOSTUPNOST 

(ÚZEMNÍ 

DIMENZE) - 

současný stav

kód 4A

DOSTUPNOST 

(ÚZEMNÍ 

DIMENZE) - 

budoucí 

stav/výhled  

kód 4B

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Evidence obyvatel a rodná čísla 
jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Občanské průkazy 
jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Cestovní doklady 
jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Matriky
jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Výpisy z informačních systémů veřejné správy
Služba dostupná na Czech POINTu, jde např. o výpis z Rejstříku trestů nebo 

Katastru nemovitostí.

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Základní registry
Služba dostupná na Czech POINTu, jde např. o výpisy ze základních registrů 

(registr osob, registr obyvatel), nebo podání žádosti o změnu údajů.

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Datové schránky
Služba dostupná na Czech POINTu, jde např. o žádost o zřízení datové schránky, 

žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Podání vůči státní správě
Služba dostupná na Czech POINTu, jde např. o např. ohlášení živnosti do registru 

živnostenského podnikání.

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Konverze na žádost a související služby
Služba dostupná na Czech POINTu, jde např. o Úschovnu a Centrální úložiště 

ověřovacích doložek.

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Zprostředkovaná identifikace osoby

Služba dostupná na Czech POINTu. Vydání veřejné listiny o identifikaci osoby 

podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu..

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MV samosprávy 112 správní činnosti 21 Přijímání a vyřizování stížností od občanů 
Podávání stížnosti správním orgánům dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb, správního 

řádu.

jednotlivec, 

klient
32

Jedná se o přijímání a vyřizování 

stížností na obecních úřadech v ČR.
lokální 46 lokální 46

MV PČR 111 správní činnosti 21
Vydávání dokladů opravňujících k držení a nošení 

zbraní a střeliva 

Službu zajišťuje služba pro zbraně a bezpečnostní materiál, jedná se zejména o 

správní

činnosti (vede správní řízení podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních):

• vydávání zbrojních průkazů,

• vydávání zbrojních licencí,

• registraci zbraní,

• vydávání evropských zbrojních pasů,

• povolování trvalých vývozů, trvalých dovozů a tranzitů zbraní nebo střeliva 

(zbrojní

průvodní listy),

• povolování přeprav zbraní nebo střeliva mezi podnikateli v oboru zbraní a 

střeliva,

• povolování provozu střelnic,

• povolování výstav zbraní.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Správa v oblasti středoškolského vzdělávání 

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Správa v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Předkládání archiválií badatelům za účelem nahlížení 

na základě jejich žádosti a výběru 

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Předkládání archivních pomůcek, které se řídí 

zásadami předkládání archiválií 

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Pořizování opisů, výpisů a rešerší z archiválií uložených 

v archivu, případně jejich ověřování na základě žádosti 

badatelů pro účely správní a historické 

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Poskytování reprodukcí z archiválií uložených v archivu 

na základě žádosti badatelů 

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Prezenční využívání odborných knihoven badateli 

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43
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MV PČR 111
věcná veřejná 

služba
22  Služba cizinecké policie 

• rozhoduje o ukončení pobytu cizince,

• rozhoduje o správním vyhoštění a provádí činnosti s tím spojené,

• plní úkoly v oblasti správního a přestupkového řízení,

• kontroluje dodržování účelu pobytu; prověřuje, zda se cizinec nedopustil 

obcházení

zákona,

• uděluje výjezdní příkazy, rozhoduje o zrušení platnosti krátkodobého víza,

• rozhoduje o prodloužení platnosti doby pobytu na krátkodobé vízum,

• rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na 

území České

republiky,

• ověřuje pozvání,

• vydává potvrzení o oprávněnosti k pobytu cizince,

• provádí kontrolu ubytovatelů a plnění povinností stanovených ubytovatelům.

jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MV Česká pošta, s.p. 111
věcná veřejná 

služba
22 Základní (univerzální) poštovní služby

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32, 34 lokální 46 lokální 46

MMR

samosprávy; 

ostatní právní 

subjekty

112, 114
věcná veřejná 

služba
22

Poskytování turistických informací a koordinace 

rozvoje cestovního ruchu 

Turistická informační centra (dále také "TIC") vyhledávají, poskytují a aktualizují 

turistické informace návštěvníkům za své území. TIC zpravidla rovněž vykonávají 

služby pro občany  jako např. rezervace / nákup vstupenek, veřejný přístup na 

internet, služby kopírování atd. Poskytování turistických informací je ve veřejném 

zájmu – základní turistické informace a propagační materiály jsou návštěvníků 

poskytovány zdarma. Vedlejší aktivity TIC jsou spojené s určitou ekonomickou 

činností jako prodej suvenýrů a regionálních produktů, zprostředkování 

vybraných služeb cestovního ruchu jako např. průvodců umožňuje částečné 

pokrytí provozních nákladů (neslouží ke generování zisku). TIC jsou nejčastěji 

zřizována obcemi, obce a kraje se podílí na financování provozu TIC. (Základní 

činnosti TIC – poskytování veřejných informací nelze zajistit tržním způsobem, 

vedlejší ekonomické aktivity slouží k částečnému kofinancování provozního 

rozpočtu např. na zajištění otevírací doby o víkendech. Většina TIC je zakládána / 

zřizována a financována subjekty veřejné správy – obcemi. Rozsah činnosti TIC 

vyplývá ze zřizovací listiny, ale i Jednotné klasifikace turistických informačních 

center. Primárním účelem TIC je poskytování neziskových služeb návštěvníků a 

obyvatelům. Koordinací rozvoje cestovního ruchu se zabývají organizace 

destinačního managementu (dále také „DMO“ – Destination Management 

Organisation). DMO působí na neziskové bázi. DMO jsou převážně 

zakládány/spoluzakládány obcemi (obce jsou povinnými členy DMO). DMO jsou 

financovány prostřednictvím členských poplatků (nejčastěji obce, kraje, 

právnické i fyzické osoby) a dotací od samosprávních celků (majoritním zdrojem 

financování DMO jsou veřejné finanční prostředky).  Činnost DMO má vliv na 

udržitelný rozvoj regionů ČR. Turistická informační centra jsou součástí 

„destinačního managementu“. Pro organizace destinačního managementu 

představují důležitý zdroj informací a zároveň komunikační kanál. Hlavním 

úkolem DMO je zajistit management návštěvnosti destinace a vyhodnocování 

dopadů cestovního ruchu na destinaci, jedná se o aktivity neziskového 

jednotlivec/klie

nt (návštěvník 

TIC); ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty 

(podnikatelské 

subjekty, 

NNO); 

samosprávy 

(obce, kraje, 

DSO)

32, 34, 

35

TIC jsou umístěna ve městech a 

obcích všech velikostí, v 

odůvodněných případech jsou 

umístěna i mimo zástavbu v 

návaznosti na turistickou atraktivitu. 

O vybudování TIC nerozhoduje 

velikost města / obce, ale potenciál 

cestovního ruchu a návštěvnost 

daného města / obce/ místa. V řadě 

měst může být zřízeno i více TIC, 

zatímco v některých obcích nemusí 

být žádné TIC. V současné době je v 

ČR 469 certifikovaných TIC dle 

Jednotné klasifikace turistických 

informačních center. Počet a 

rozmístění certifikovaných TIC viz 

http://aticcr.cz/certifikovana-tic/ds-

1113/p1=3110. S ohledem na počet 

certifikovaných TIC navrhujeme 

zařadit TIC do kategorie 

submikroregionální úrovně.  DMO 

působí na 4 úrovních organizace 

(národní (pouze agentura 

CzechTourism), krajská, oblastní, 

lokální). Pro zařazení do oblastní 

úrovně musí DMO splnit následující 

podmínky: Min. 20 obcí nebo min. 

600 km2, min. 2000 lůžek a min. 

submikroregionální 45 submikroregionální 45

MPSV - 11 správní činnosti 21 Státní sociální podpora

Dávky státní sociální podpory jsou finanční podporou státu poskytovanou 

osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích. 

Je tvořena systémem státních dávek učených především rodinám s 

nezaopatřenými dětmi. Službu poskytují krajské pobočky Úřadu práce České 

republiky a kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu práce České republiky. 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11 správní činnosti 21 Systém pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou formou pomoci osobám s nedostatečnými 

příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení 

životních potřeb. Jde o finanční podporu osobám s nedostatečnými příjmy. 

Službu poskytují krajské pobočky Úřadu práce České republiky a kontaktní 

pracoviště krajských poboček Úřadu práce České republiky. 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV ČSSZ 111 správní činnosti 21 Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení

Posuzování zdravotního stavu žadatelů o dávky z pojistného i nepojistného 

systému sociálního zabezpečení, jejichž nárok je podmíněn splněním příslušné 

zdravotní podmínky

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV ČSSZ 111 správní činnosti 21 Systém důchodového a nemocenského pojištění

Rozhodování o nároku na dávky nemocenského nebo důchodového pojištění, 

zajišťující občany - pojištěnce v případě nemoci, mateřství, stáří, invalidity nebo 

úmrtí manžela či rodiče, a zajištění výplaty těchto dávek.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11 správní činnosti 21 Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávkami pro osoby se zdravotním postižením stát usiluje o zmírnění sociálních 

důsledků zdravotního postižení osob a o podporu jejich sociálního začleňování. 

Jde o finanční podporu osob se zdravotním postižením na pořízení zvláštní 

pomůcky, nezbytnou osobní přepravu a vydání průkazu osoby se zdravotním 

postižením. Službu poskytují krajské pobočky Úřadu práce České republiky a 

kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu práce České republiky. 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44



MPSV - 11 správní činnosti 21 Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 

Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb, nebo jiných forem 

pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Službu poskytují krajské 

pobočky Úřadu práce České republiky a kontaktní pracoviště krajských poboček 

Úřadu práce České republiky. 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Sociálně - právní ochrana dětí (a náhradní rodinná 

péče)

Sociálně-právní ochrana zajišťovaná orgány veřejné správy – orgány sociálně-

právní ochrany spočívá ve dvou stěžejních oblastech působnosti těchto orgánů. 

První z těchto oblastí je zajišťování veřejnoprávní ochrany dětí, které se nacházejí 

v situaci sociálního ohrožení, tj. které byly svými rodiči či jinými oprávněnými 

pečovateli opuštěny anebo jsou z jejich strany vystavovány nepřiměřenému 

ohrožení života nebo své tělesné či duševní integrity. Veřejnoprávní ochrana dětí 

zahrnuje případovou práci s dětmi a jejich rodinami, v jejímž rámci orgánům 

sociálně-právní ochrany dětí náleží též oprávnění navrhovat přijetí opatření ze 

strany opatrovnického soudu, zajištění neodkladné péče dětem, které se ocitnou 

ve stavu bezprizornosti, zajištění uspokojení základních životních potřeb 

nezletilým bez doprovodu, sledování vývoj dítěte v náhradní rodinné péči a 

sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy. Součástí veřejnoprávní ochrany je 

též tzv. sociální kuratela pro děti a mládež, která označuje sociální práci orgánů 

sociálně-právní ochrany s dětmi a mladistvými, kteří se ocitají v konfliktu se 

společenskými anebo právními normami. Všechny tyto činnosti jsou zajišťovány 

obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Na úrovni krajských úřadů 

zahrnuje sociálně-právní ochrana dětí rozhodování o nároku zřizovatele zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc na státní příspěvek, rozhodování o 

pověřování osob k poskytování sociálně-právní ochrany a zprostředkování 

náhradní rodinné péče – pěstounské péče a osvojení. Zprostředkování náhradní 

rodinné péče spočívá v provedení odborného posouzení žadatele o 

zprostředkování pěstounské péči či osvojení či žadatele o zařazení do evidence 

osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, 

rozhodování o žádosti o zařazení do evidence pro zprostředkování pěstounské 

péče nebo osvojení, nebo do evidence osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, a vedení evidence dětí, kterým je třeba 

zprostředkovat pěstounskou péči nebo osvojení. Druhou ze základní působnosti 

v rámci sociálně-právní ochrany je výkon veřejného opatrovnictví a veřejného 

společnost; 

jednotlivec, 

klient

31, 32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV ÚP ČR 11 správní činnosti 21 Služby zaměstnanosti

Veřejné služby zaměstnanosti zabezpečují zprostředkování zaměstnání, profesní 

vzdělávání a volbu povolání, aktivní politiku zaměstnanosti, podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, udělují a odnímají povolení ke 

zprostředkování zaměstnání agenturami práce, povolení  k výkonu umělecké, 

kulturní, sportovní nebo reklamní činnonsti dítěte, poskytují podporu v 

nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a kompenzaci za nevyplacené 

odstupné, odchodné a odbytné,  provádí činnost udělování a odnímání povolení 

k zaměstnání cizince, vedou evidenci zahraničních zaměstnanců pracujících 

zaměstnaných na území ČR a zajišťují uspokojování mzdových nároků 

nevyplacených zaměstnanci jeho zaměstnavatelem, který je v platební 

neschopnosti. Služby jsou poskytovány generálním ředitelstvím Úřadu práce 

České republiky , krajskými pobočkami Úřadu práce České republiky a 

kontaktními pracovišti kraských poboček Úřadu práce České republiky. 

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31, 32, 

34
mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Činnost osob pověřených k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Činnost fyzických a právnických osob vykonávaná na základě veřejnoprávního 

oprávnění, svou povahou obdobná poskytování sociální služby, spočívající ve 

vyhledávání dětí, které se mohou nacházet v situaci sociálního ohrožení; pomoci 

rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; 

poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené; a  pořádání přednášek a kurzů v 

rámci poradenské činnosti zaměřených na řešení výchovných a jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

společnost; 

jednotlivec, 

klient

31, 32
vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Zařízení odborného poradenství pro péči o dítě

Provoz zařízení, které poskytuje zejména doporučení zaměřená na řešení 

vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti zdravotně 

postižené, zejména rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších otázkách 

týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů 

vyplývajících z péče o děti. Zařízení odborného poradenství pro péči o děti 

mohou poskytovat nebo zprostředkovávat také poradenství pro fyzické osoby 

vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny. 

společnost; 

jednotlivec, 

klient

31, 32
vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Zařízení sociálně výchovné činnosti

Provoz zařízení, která jsou určena zejména dětem, které se nacházejí v situaci 

sociálního ohrožení; těmto dětem nabízí programy rozvíjení sociálních 

dovedností, výchovných činností a využití volného času. 

společnost; 

jednotlivec, 

klient

31, 32
vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Výchovně rekreační tábory pro děti

Pořádání táborů zaměřených na výchovně rekreační aktivity pro děti, především 

pro děti sociálně znevýhodněné.

společnost; 

jednotlivec, 

klient

31, 32
vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Činnost osob pověřených k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Činnost fyzických a právnických osob vykonávaná na základě veřejnoprávního 

oprávnění, spočívající v uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

společnost; 

jednotlivec, 

klient

31, 32
vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43



MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Činnost osob pověřených k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí podle § 48 odst. 2 písm. f) zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Činnost fyzických a právnických osob vykonávaná na základě veřejnoprávního 

oprávnění, jíž se poskytuje osobě pečující, s níž tyto osoby uzavřely dohodu o 

výkonu pěstounské péče (§ 47b), výchovnou a poradenskou péči při výkonu 

pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto 

službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči 

poskytnout. 

společnost; 

jednotlivec, 

klient

31, 32
vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Domovy pro seniory

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají 

sníženou sobestačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační 

činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje 

za úhradu. 

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí 

ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za 

úhradu. 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Domovy se zvláštním režimem

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 

závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí 

a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby poskytuje základní činnosti, kterými jsou - ubytování, strava, pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. Služba se poskytuje za úhradu. 

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního 

bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a 

oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Podpora samostatného bydlení

Podporované bydlení je terénní služba poskytovaná osobám se zdravotním 

postižením chronickým onemocněním, včetně duševního onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. 

Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba 

se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se 

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a 

to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 

poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby 

poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim 

osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou poskytovány za úhradu. Tlumočnické 

služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s 

poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které 

zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba 

obsahuje také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tlumočnické služby jsou poskytovány 

bez úhrady.

jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42 mezoregionální 42



MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob a 

v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

pomoc při zajištění chodu domácnosti. Služba se poskytuje za úhradu. Bez 

úhrady se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, 

účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje 

starším 70 let.

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Centra denních služeb

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je 

posílit samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, která může 

vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Denní a týdenní stacionáře

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  V rámci 

služby se poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů. Týdenní stacionáře poskytují pobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc fyzické osoby. Služba nabízí poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služby 

jsou poskytovány za úhradu. 

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je 

dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a 

dovedností prostřednictvím pracovní terapie. Služba obsahuje činnosti pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a 

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

Služba se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Domy na půl cesty

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, 

které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a 

mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo 

ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je 

přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje činnosti 

poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Poradny

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné 

informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je 

součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství je 

poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin 

osob v občasnkých poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách 

pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných 

činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních 

hospicového typu. Zahrnuje také sociální práci s osobami, jejichž způsob života 

může vést ke konfliktu se společností. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Služba se poskytuje bez úhrady.

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45



MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, 

poskytována dítěti a rodičům ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, 

nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba 

je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 

specifické potřeby. Poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje 

bez úhrady.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. 

Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a 

oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Noclehárny

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem 

o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování. 

Služba se poskytuje za úhradu ve výši stanovené poskytovatelem.

jednotlivec, 

klient
32 §63

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby, popřípadě terénní 

služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

V nízkoprahových denních centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši 

stanovené poskytovatelem.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Terénní programy

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro 

problémové skupiny osob, uživatele návykových látek a omamných 

psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 

vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být 

poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje bez úhrady.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní 

služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena 

dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem 

služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a 

zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se 

orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu 

mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba může být poskytována 

osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje 

bez úhrady.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Kontaktní centra

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě 

terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby 

je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových 

látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Služba se 

poskytuje bez úhrady.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Terapeutické komunity

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro 

osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním 

onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje 

činnosti poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42 mezoregionální 42



MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Krizová pomoc

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou 

dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo 

života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. 

Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a 

oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV ČSSZ 111 správní činnosti 21
Příplatky a příspěvky k důchodům podle zvláštních 

právních předpisů 
Rozhodování a výplaty dávek dle odškodňovacích zákonů.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV ČSSZ 111 správní činnosti 21 Řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných
Posuzování zdravotního stavu  a rozhodování o statusu osoby zdravotně 

znevýhodněné v řízení zahájeném na základě žádosti občana. 

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV ČSSZ 111
věcná veřejná 

služba
22

Poskytování konzultací a informací v oblasti agend 

zajišťovaných v působnosti ČSSZ

Jedná se o aktivitu, která podporuje veřejnou službu v systému důchodového a 

nemocenského pojištění, příp. v dalších agendách zajišťovaných v působnosti 

ČSSZ, přičemž činnost zahrnuje podávání informací v osobním styku se subjekty a 

veřejností, příp. zodpovídání telefonických nebo písemných dotazů, vztahujících 

se především k uplatňování práv a oprávněných nároků včetně konzultací ke 

konkrétním dávkovým případům. 

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče

pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné 

fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení 

lůžkové péče25) do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo 

jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 

sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních 

služeb.

jednotlivec, 

klient
32 §52

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Telefonická krizová pomoc

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou 

dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné 

obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

jednotlivec, 

klient
32 §55

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 

osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým 

postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické 

osoby.

jednotlivec, 

klient
32 §56 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Intervenční centra

Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu26) 

je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc 

nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání 

intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž 

na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní 

společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se 

intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v 

intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo 

pobytové.

jednotlivec, 

klient
32 §60a mezoregionální 42 mezoregionální 42

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 

specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 

běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem 

využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 

rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

jednotlivec, 

klient
32 §70 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MPSV - 11
věcná veřejná 

služba
22 Tísňová péče

Tísňová péče je terénní distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, 

které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života, popřípadě 

náhlého zhoršení zdravotního stavu. Služba se poskytuje za úhradu.

jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MK - 11 správní činnosti 21 Využívání a zpřístupňování sbírek muzejní povahy

Zajišťováno sbírkotvornými organizacemi na základě zákona č. 122/2000 Sb., a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to především 

prostřednictvím poskytování standardizovaných veřejných služeb (standardy 

územní, časové, ekonomické a fyzické dostupnosti).

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

31,32,33,

34,35
submikroregionální 45 submikroregionální 45

MK - 11 správní činnosti 21
Výchovné a vzdělávací služby pro studijní a vědecké 

účely

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35
submikroregionální 45 submikroregionální 45



MK - 11 správní činnosti 21
Prohlášení nemovité nebo movité věci (resp. jejich 

souborů) za kulturní památku

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Výkon předkupního práva státu k nemovitým 

národním kulturním památkám a movitým kulturním a 

národním kulturním památkám

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Udělení nebo odejmutí povolení k restaurování 

kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly 

výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi 

fyzickým osobám, pozastavení výkonu restaurování

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21
Udělování souhlasu s vývozem kulturních památek do 

zahraničí

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Vedení druhoinstančních správních řízení o řádných a 

mimořádných opravných prostředcích podaných do 

rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy  a krajských úřadů

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

31,32,33,

34,35
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MK - 11 správní činnosti 21

Udělení nebo odejmutí povolení k provádění 

archeologických výzkumů vysokým školám, pokud je 

provádějí při plnění svých vědeckých nebo 

pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným 

organizacím, popřípadě fyzické osobě, pozastavení 

provádění archeologických výzkumů

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Vyhlašování území sídelního útvaru nebo jeho části s 

menším podílem kulturních památek, historické 

prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují 

významné kulturní hodnoty za památkovou zónu a 

určování podmínek její ochrany

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Projednávání vyhlášení plánu ochrany, ve kterém se 

stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot 

památkové rezervace a památkové zóny z hlediska 

státní památkové péče

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21
Alokování příspěvků na zachování a obnovu kulturní 

památky

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41



MK - 11 správní činnosti 21

Uplatňování stanovisek k politice územního rozvoje a k 

zásadám územního rozvoje, a dále stanovisek k 

územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém 

je památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo 

soubor nemovitých věcí zapsané na Seznamu 

světového dědictví

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

31,32,33,

34,35
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MK - 11 správní činnosti 21

Zajišťování zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění, včetně vedení centrální evidence 

sbírek muzejní povahy (CES) 

Centrální evidence sbírek je veřejnosti přístupným informačním systémem - 

seznamem sbírek, které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb., o 

ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Tyto sbírky 

jsou uchovávány, doplňovány, spravovány a využívány ve veřejném zájmu a 

činnost těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných 

rozpočtů. V rámci této veřejné služby je realizována především následující 

činnost: zápis sbírky muzejní povahy do centrální evidence fyzické osoby na 

žádost, aktualizace  údajů sbírky v centrální evidenci, oznámení odcizení sbírky 

nebo jednotlivých sbírkových předmětů, oznámení o provedení inventarizace 

sbírky a zrušení zápisu sbírky v centrální evidenci.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy;    ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Vydávání povolení k vývozům sbírkových předmětů do 

zahraničí podle zákona č. 122/2000 Sb. a k vývozu 

některých kulturních statků mimo celní území EU 

podle zákona č. 214/2002 Sb.

Pokud má dojít k vývozu sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb., a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou 

do zahraničí, podá klient žádost. Pokud doloží náležitosti vývozu a zajistí 

bezpečnost vyvážených předmětů, je vydáno Ministerstvem kultury povolení. 

Kontrolován je také návrat vyvezených předmětů ve stanoveném termínu. 

Ministerstvo kultury vydává také povolení k vývozu mimo celní území Evropské 

unie pro kulturní statky, uvedené v příloze Nařízení RADY (ES) č. 116/2009 o 

vývozu kulturních statků, a to na základě předchozího povolení dle specifického  

zákona.

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

32,33,34,

35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21 Provádění kontroly dodržování zákona č.122/2000 Sb.

Ministerstvo má povinnost kontrolovat zapsanou muzejní sbírku. Na základě této 

kontroly ministerstvo může rozhodnout o udělení pokuty či zrušení zápisu sbírky 

při nesplnění zákonných povinností.

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

32,33,34,

35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Podporování sbírkotvorné činnosti muzeí 

prostřednictvím adminsitrace Akvizičního fondu a 

Integrovaného systému ochrany movitého kulturního 

dědictví (ISO), podprogramu ISO II C - výkupy 

předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

 V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů, budou poskytovány dotace na výkupy předmětů mimořádné kulturní 

hodnoty (ISO II), podprogram C – Výkupy předmětů kulturní hodnoty 

mimořádného významu. Cilem jsou výkupy kulturních památek a předmětů, 

které jsou zásadním přínosem pro zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska 

dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se 

sbírkou hospodaří, dále historických mobiliářů hradů a zámků a specializovaného 

archivu.

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy;  ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

32,33,34,

35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Podporování instalace muzejních expozic a výstav a 

jejich fyzické dostupnosti prostřednictvím výběrového 

dotačního řízení

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) budou poskytovány 

příspěvky na instalace či zpřístupnění výstav a expozic hendikepovaným osobám. 

Cíle je podpora realizace instalací expozic a výstav nebo jejich zpřístupnění 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

32,34,35
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Podporování výchovně vzdělávacích aktivit v 

muzejnictví prostřednictvím výběrového dotačního 

řízení

Na základě Programového prohlášení vlády České republiky 2014, ve kterém 

stanoví rezortní priority Ministerstvu kultury pro prosazení účinnějšího modelu 

rozvoje kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků byl 

vydán Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění 

Programového prohlášení vlády podle usnesení vlády č. 96/2014 a v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Cílem je 

zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro děti a mládež, podpora projektů 

zaměřených na děti a mládež, dále na aktivity podporující rozvoj kreativity dětí 

prostřednictvím uměleckých aktivit a prohlubující jejich kulturní zážitky (aktivní 

výstavy, workshopy, dětské projektové dny, apod.).

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

32,34,35
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Podporování významných kulturních aktivit státních i 

nestátních muzejních institucí a rovněž podporování 

garantů standardizovaných veřejných služeb muzeí a 

galerií

V souladu s ustanovením § 10b odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), jsou poskytovány 

mimořádné dotace na podporu významných kulturních aktivit státních i 

nestátních institucí. Každoročně jsou pak poskytovány dotace na podporu 

projektů zaměřených na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných 

veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které 

poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu 

ustanovení § 10a odst. 2 písm. d) zákona. Cílem je prezentace sbírek veřejnosti 

digitální nebo knižní formou.

jednotlivec, 

klient;  ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

32,34,35
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41



MK - 11 správní činnosti 21

Zajišťování metodické činnosti v oblasti muzejnictví a 

podporování činnosti specializovaných muzeologicko-

metodických pracovišť

Pro obor muzejnictví jsou v České republice zřízena specializovaná muzeologicko-

metodická pracoviště, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům 

sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, 

poskytují konzultace. Aktuálně vykonává činnost v rámci státních příspěvkových 

organizací zřizovaných MK celkem 9 takových pracovišť. Odbornou pomoc pak 

zajišťují organizace na základě § 10 odst. 1  a 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Konkrétní organizace jsou uvedené dle § 7 vyhlášky Ministerstva kultury č. 

275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů, v příloze č. 5.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

32,33,34,

35

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MK - 11 správní činnosti 21

Koordinování některých významných prezentací 

movitého kulturního dědictví v České republice i v 

zahraničí

Ve spolupráci s OMV, státními příspěvkovými organizacemi zřizovanými MK a 

dalšími subjekty je řešena agenda zahraničních muzejních expozic v 

nizozemském Naardenu, Osvětimi v Polsku, nebo německém Ravensbrücku. 

Zároveň je realizován unikátní projekt Středoevropské forum Olomouc aj. 

Součástí agendy je i spolupráce s muzejními institucemi při dlouhodobé 

prezentaci českého kulturního dědictví v zahraničí. 

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

31,32,33,

34,35
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MK - 11 správní činnosti 21

Kontroly dodržování zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a 

vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 71/1994 Sb.")

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31,32,33,

34

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21
Vydávání osvědčení k vývozu podle zákona č. 71/1994 

Sb.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,33,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21
Vedení řízení o přestupcích podle zákona č. 71/1994 

Sb.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy;  ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31,32,33,

34

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Vedení řízení o prohlášení předmětu kulturní hodnoty 

za kulturní památku na základě postoupených žádostí 

podle zákona č. 71/1994 Sb.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy;  ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31,32,33,

34

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK - 11 správní činnosti 21

Výkon činnosti podle zákona č. 101/2001 Sb., o 

navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve 

znění pozdějších předpisů

společnost; 

jednotlivec, 

klient;  

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK samosprávy 112
věcná veřejná 

služba
22

Veřejné předvádění divadelních, hudebních, hudebně-

dramatických, tanečních a výtvarných děl -  

spolupořadatelství MK

Služby uvedené v těchto řádcích jsou z části i součástí kulturně výchovné 

činnosti, ale předpokládáme, že se k nim přihlásí zejména odbor umění dle 

Zákona  č. 2/1969, ale gesčně náleží také samosprávě ( krajům a obcím)

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31,32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MK samosprávy  112
věcná veřejná 

služba
22

Veřejné předvádění divadelních, hudebních, hudebně-

dramatických, tanečních a výtvarných děl 

příspěvkovými organizacemi kraje a obce

Služby uvedené v těchto řádcích jsou z části i součástí kulturně výchovné 

činnosti, ale předpokládáme, že se k nim přihlásí zejména odbor umění dle 

Zákona  č. 2/1969, ale gesčně náleží také samosprávě ( krajům a obcím)

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31,32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42



MK samosprávy 112
věcná veřejná 

služba
22 Krajské knihovny

Krajské knihovny jsou vymezeny v § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon), v platném znění, a poskytují veřejné knihovnické a informační 

služby podle § 4 tohoto zákona.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy 

31,32,34,

35
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MK samosprávy  112
věcná veřejná 

služba
22 Základní knihovny zřizované obcemi

Základní knihovny jsou vymezeny v § 12 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon), v platném znění, a poskytují veřejné knihovnické a informační 

služby podle § 4 tohoto zákona.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy 

31,32,34,

35
submikroregionální 45 submikroregionální 45

MK - 11
věcná veřejná 

služba
22 Veřejné knihovnické a informační služby

Veřejné knihovnické a informační služby jsou vymezeny v § 4 zákona č. 257/2001 

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy 

31,32,34,

35
nelze určit 47 nelze určit 47

MK - 11
věcná veřejná 

služba
22 Kulturně výchovná činnost

 Je realizována v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb. 

(zákon o obcích) a zákonem č. 129/2000 Sb. (zákon o krajích). Jejími realizátory 

jsou příspěvkové organizace zřizované na všech úrovních veřejné správy (domy 

kultury, informační centra, osvětové besedy, hvězdárny a planetária apod.), 

nevládní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně 

prospěšné společnosti) a podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby), 

které částí své činnosti pracují v režimu veřejně prospěšné služby. Veřejně 

prospěšné služby představují realizaci kulturních potřeb občanů ve smyslu 

zákonů o obcích a krajích včetně jejich monitoringu. Jedná se obsahově o tyto 

oblasti činnosti:

- Podpora rozvoje neprofesionální umění všech věkových skupin obyvatelstva 

(podpora činnosti souborů a jednotlivců, realizace přehlídek a festivalů včetně 

postupového systému)

- Realizace nabídky neformálního kvalifikačního a zájmového vzdělávání 

dobrovolných i profesionálních pracovníků

- Informační a poradenská činnost pro subjekty kultury včetně provozování 

veřejných webů

- Podpora dobrovolnictví

- Ediční činnost (vydávání malotirážních odborných publikací a časopisů)

- Podpora tradiční lidové kultury 

- Podpora činnosti spolků a organizací národních menšin žijících v ČR včetně 

podpory integračních programů romské populace

- Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

- Podpora mimouměleckých kulturních aktivit

-  Podpora mezinárodní spolupráce a mobility (realizace odborných konferencí a 

sympozií) a podpora státní reprezentace neprofesionálního umění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31,32,34 nelze určit 47 nelze určit 47

MK 11 správní činnosti 21
Podporování sbírkotvorné činnosti muzeí 

prostřednictvím administrace Akvizičního fondu

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 276, k 

návrhu na zřízení výběrového dotačního řízení Akviziční fond a Příkazu ministra č. 

15/2017, kterým se vydávají Zásady Výběrového dotačního řízení „Akviziční 

fond“ a podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v 

platném znění. Cílem je nákup uměleckých děl mladších 50-ti let, které patří mezi 

díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice 

vnímaný v mezinárodním kontextu, aj.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

32,34,35
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MK další ÚOSS 113
věcná veřejná 

služba
22 Specializované knihovny

Specializované knihovny jsou vymezeny v § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon), v platném znění, a poskytují veřejné knihovnické a 

informační služby podle § 4 tohoto zákona.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31,32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

GFŘ Finanční úřady 121 správní činnosti 21
Vydání potvrzení o bezdlužnosti/potvrzení o stavu 

osobního daňového účtu

Tato činnost zahrnuje přijetí žádosti o vydání potvrzení, upozornění žadatele na 

skutečnost, že vydání potvrzení podléhá správnímu poplatku, poučení o 

možnostech úhrady tohoto správního poplatku a vydání potvrzení o 

bezdlužnosti/potvrzení o stavu osobního daňového účtu.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44



GFŘ Finanční úřady 121
věcná veřejná 

služba
22 Poskytování základních informací

Jedná se o aktivitu, která veřejnou službu podporuje, činnost zahrnuje podávání 

základních informací v osobním styku se subjekty a veřejností, příp. zodpovídání 

dotazů, vztahujících se především ke způsobu plnění základních daňových 

povinností, pravidel nebo podmínek jednotlivých druhů řízení, očekávatelných 

postupů ve vyřizování podání, sdělování doporučení a instrukcí k placení daní, 

upozornění na případnou povinnost podat tzv. formulářová podání v 

elektronické podobě, zodpovídání dotazůohledně elektronického podávání a 

zprostředkování kontaktu s úředními osobami z územního pracoviště, na kterém 

je umístěn spis.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MD - 11 správní činnosti 21
Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel 

Jedná se o činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, týkající se 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u žadatelů 

o řidičská oprávnění,  poté co ukončí výuku a výcvik v autoškole 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MD - 11 správní činnosti 21 Vydávání stanovisek ke koncesi
jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MD - 11 správní činnosti 21 Vydávání průkazů způsobilosti řidiče taxislužby
jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MD - 11 správní činnosti 21 Registrace silničních vozidel
jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MD - 11 správní činnosti 21 Vydávání řidičských průkazů

Výkon veřejné správy na úseku agendy řidičských průkazů a řidičských oprávnění 

vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady ve smyslu 

ustanovení § 109 zákona č. 361/2000 Sb., vydávají řidičské průkazy, a to v rámci 

uvedených možností/důvodů - udělení či rozšíření řidičského oprávnění, výměna 

neplatného řidičského průkazu, změna údajů vedených v řidičském průkazu, 

výměna řidičského průkazu členského státu, nebo řidičského průkazu vydaného 

cizím státem, podmínění řidičského oprávnění, omezení řidičského oprávnění, 

zrušení podmínění řidičského oprávnění, zrušení omezení řidičského oprávnění a 

z důvody ztráty řidičského průkazu 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MD MŠMT 113
věcná veřejná 

služba
22 Dopravní výchova

jednotlivec, 

klient
32

realizovánov rámci výuky na 

základních školách 
lokální 46 lokální 46

MD SPS 111 správní činnosti 21
Vydávání průkazů způsobilosti v oblasti vnitrozemské 

plavby a námořní plavby
Jedná se o aktivitu, která veřejnou službu podporuje, činnost zahrnuje vydávání 

jednotlivec, 

klient
32

pobočky SPS jsou v Praze, Přerově a 

Děčíně

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MPO - 11 správní činnosti 21
Vydávání výpisů ze živnostenského rejstříku a s tím 

související činnosti

Výkon veřejné správy na úseku živnostenského podnikání vykonávají 

živnostenské úřady. Tyto úřady vydávají fyzickým i právnickým osobám po 

provedení zápisu do živnostenského rejstříku výpis. Tyto úřady rovněž přijímají  

oznámení o změnách údajů uvedených v ohlášení živnosti (resp. v žádosti o 

koncesi).

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MO - 11
věcná veřejná 

služba
22 Provozování Domova péče o válečné veterány

 Provozování domovů péče o válečné veterány poskytuje rezort MO cestou:  

a) Domova péče o válečné veterány při Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské 

fakultní nemocnici v Praze (počet lůžek – 9)

b)  Domova péče o válečné veterány v Karlových Varech (počet lůžek  - 28)

Tyto služby jsou provozovány na základě zákona č. 170/2002 Sb., o válečných 

veteránech, ve znění pozdějších předpisů.  

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe SZPI, SVS 111

správní činnosti, 

věcná veřejná 

služba

21, 22 Zajištění inspekční činnosti dle zákona č. 110/1997 Sb. Zajištění inspekční činnosti dle zákona č. 110/1997 Sb.

společnost, 

jednotlivec, 

klient, 

podřízené 

organizace/úřa

dy, ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty, 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe ÚKZÚZ 111
věcná veřejná 

služba
22

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu lesních 

porostů v přírodních lesních oblastech

Služba poskytovaná na základě § 46 odst. 2 písm. f) lesního zákona. V rámci této 

služby je dlouhodobě prováděn systematický monitoring kvality lesních půd a  

výživy lesních porostů v jednotlivých přírodních oblastech jako základní 

podkladový materiál pro přijetí vhodných ozdravných opatření.

společnost, 

jednotlivec, 

klient, ostatní

31,32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11
věcná veřejná 

služba
22

Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního 

semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy 

lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a 

využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin

Služba poskytovaná na základě § 46 odst. 2 písm. f) lesního zákona. Bezplatný 

kompletní odborný poradenský servis pro vlastníky lesů v oblasti lesního 

semenářství a školkařství, zakládání a pěstování lesů.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41



MZe - 11
věcná veřejná 

služba
22

Informační systém nabídky a poptávky reprodukčního 

materiálu lesních dřevin

Informační portál usnadňujícím komunikaci pedevším mezi vlastníky lesů a 

lesními školkaři, jehož cílem je zefektivnění využití omezeného množství 

dostupného reprodukčního materiálu lesních dřevin pro zalesňování. Zpracování 

informačního systému bylo uloženo v rámci Programu revitalizace Krušných hor.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 nelze určit 47 nelze určit 47

MZe - 11
věcná veřejná 

služba
22 Lesní ochranná služba

Služba poskytovaná na základě § 46 odst. 2 písm. f) lesního zákona. LOS zajišťuje 

bezplatný a kompletní odborný poradenský servis pro vlastníky lesů v oblasti 

ochrany lesů.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11
věcná veřejná 

služba
22

Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České 

republice za účelem zjišťování aktuálního stavu 

kůrovce

Služba poskytovaná na základě § 46 odst. 2 písm. e) lesního zákona. Zajištění 

rekognoskačních letů pro vlastníky lesů  za účelem zjišťování aktuálního stavu 

kůrovce na lesních majetcích. Určeno především pro vlastníky lesů vetších výměr  

nebo lesů v obtížně řístupných terénech a pro odborné lesní hospodáře.

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace, 

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32, 33, 

34

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11
věcná veřejná 

služba
22 Velkoplošné chemické meliorace a hnojení lesů

Služba poskytovaná na základě § 46 odst. 2 písm. b) lesního zákona. Realizuje se 

chemická meliorace lesů poškozených imisemi s projevy živinové deficience; 

cílem je dodání deficitních živin k zamezení chřadnutí těchto porostů.

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31, 32, 

34

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11
věcná veřejná 

služba
22 Bezpečnost potravin

Poskytování poradenství a konzultace v odborných agendách (IPPC, GMO, novel 

food, POR apod.), ověřování certifikátů vyšších mocí

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe SZPI, SVS 111
věcná veřejná 

služba
22 Bezpečnost potravin Poskytování informací  veřejnosti

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11 správní činnosti 21

Dílčí monitoring v oblasti hnojiv, ochrany rostlin, osiva, 

sadby, práv k odrůdám, polních a speciálních 

zemědělských plodin, chovu hospodářských zvířat a 

živočišných komodit  

Monitoring některých činností v oblasti hnojiv, ochrany rostlin, osiva, sadby, práv 

k odrůdám, polních a speciálních zemědělských plodin, chovu hospodářských 

zvířat a živočišných komodit   

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MZe - 11 správní činnosti 21 Evidence a vyřizování stížností 
Vyřízení stížností, týkající se činností organizací v resortu MZe,  splňující náležitosi 

uvedené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41



MZe - 11 správní činnosti 21
Evidence mezinárodních oblastí povodí na území ČR a 

dílčích povodí
Veřejná služba na základě zákona č. 254/2001 Sb., § 22 odst. 3 písm. c)

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11 správní činnosti 21

Evidence odběrů povrchových a podzemních vod, 

vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace 

povrchových vod ve vodních nádržích

Veřejná služba na základě zákona č. 254/2001 Sb., § 22 odst. 3 písm. b)

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11 správní činnosti 21
Evidence vodních děl k vodohospodářským melioracím 

pozemků
Veřejná služba na základě zákona č. 254/2001 Sb., § 22 odst. 3 písm. e)

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11 správní činnosti 21
Evidence vodních toků a objektů na nich, jejich dílčích 

povodí a vodních nádrží
Veřejná služba na základě zákona č. 254/2001 Sb., § 22 odst. 3 písm. a)

společnost;

jednotlivec/klie

nt;

podřízené 

organizace/úřa

dy;

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty;

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11 správní činnosti 21

Evidence zdrojů povrchových a podzemních vod, které 

jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich 

využití jako zdroje pitné vody

Veřejná služba na základě zákona č. 254/2001 Sb., § 22 odst. 3 písm. d)

společnost;

jednotlivec/klie

nt;

podřízené 

organizace/úřa

dy;

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty;

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11 správní činnosti 21
Kontroly plnění povinností vlastníků a provozovatelů 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb., § 37

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MZe - 11 správní činnosti 21
Metodická koordinace státního zkušebnictví v oblasti 

ochrany půdy

Koordinace státního zkušebnictví v oblasti vstupu rizikových prvků do 

zemědělské půdy

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41



MZe SVS 111 správní činnosti 21 Ochrana zvířat Činnost v oblasti např. k používání pokusných zvířat; k pořádání kursů apod.

společnost;

jednotlivec/klie

nt;

podřízené 

organizace/úřa

dy;

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty;

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe SVS 111 správní činnosti 21 Ochrana zvířat Činnost v oblasti např. pro přepravu zvířat; pro provádění pokusů apod.

společnost;

jednotlivec/klie

nt;

podřízené 

organizace/úřa

dy;

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty;

samosprávy

31,32,33,

34,35

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe GFŘ 111 správní činnosti 21
Podklad pro uplatnění nároku na osvobození od daně 

z nemovitých věcí

Tato služba slouží pro vlastníky, kteří mají na parcelách KN zaevidován krajinný 

prvek na základě zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění a tím mají nárok na 

osvobození od daně z nemovitých věcí. Tuto službu Mze nabízí prostřednictvím 

portálu veřejného LPIS

jednotlivec, 

klient
32

nárok na osvobození se uplatňuje v 

rámci daňového řízení (finanční 

úřady); tiskopis, který je k tomuto 

aktu potřeba (výpis) si každý občan 

může vytisknout na jakémkoli PC, je 

to na veřejném portále LPIS

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MZe - 11 správní činnosti 21
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových 

předpisů pro vodné a stočné

Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb., § 36 odst. 5, § 29 odst. 4 písm. 

c), § 29 odst. 3 písm. b)

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MZe - 11 správní činnosti 21

Registrace a deregistrace osob podnikajících v 

ekologickém zemědělství. Udělování výjimek v 

ekologickém zemědělství

Plnění povinností daných zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11 správní činnosti 21
Rozhodování o povinnosti veřejné služby 

provozovatele a činnosti v krizové situaci

Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb., § 21, § 22, § 26 odst. 2 písm. 

a), § 28 odst. 2 písm. d)

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe - 11 správní činnosti 21

Správa informačního systému majetkové evidence 

VÚME + Správa informačního systému provozní 

evidence VÚPE

Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb., § 5 odst. 5
jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe ÚKZÚZ 111 správní činnosti 21 Školící a poradenská činnost
Śkolící a poradenská činnost pro kontrolní a dozorové orgány a odbornou 

veřejnost

jednotlivec, 

klient
32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MZe - 11 správní činnosti 21 Technický audit Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb., § 38, § 29 odst. 1 písm. f) a g)
jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MŽP, MZe - 11 správní činnosti 21 Vodoprávní evidence Veřejná služba na základě zákona č. 254/2001 Sb., § 19

společnost;

jednotlivec/

klient;

podřízené 

organizace/

úřady;

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty;

samosprávy

31,32,33,

34,35
mikroregionální 44 mikroregionální 44

MZe - 11 správní činnosti 21

Vydání povolení k provozování vodovodů a kanalizací, 

jeho změn a jeho zrušení–Krajský úřad územně 

příslušný k majetku vodovodů a kanalizací (vázáno na 

konkrétní majetek)

Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb.,  § 6 odst. 5
jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MZe - 11 správní činnosti 21

Vydávání  stanovisek ke koncesi pro výrobu a úpravu 

lihu, rozhodnutí o povolení k provozování pěstitelské 

pálenice a povolení výjimky v užití denaturačního 

prostředku dle zákona č. 61/1997 Sb.

Vydávání  stanovisek ke koncesi pro výrobu a úpravu lihu, rozhodnutí o povolení 

k provozování pěstitelské pálenice a povolení výjimky v užití denaturačního 

prostředku dle zákona č. 61/1997 Sb.

společnost;

jednotlivec/

klient;

podřízené 

organizace/

úřady;

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty;

samosprávy

31,32,33,

34,35
mezoregionální 42 mezoregionální 42



MZe - 11 správní činnosti 21 Zadávání a schvalování oblastních plánů rozvoje lesů

Správní činnost na základě ustanovení § 23 lesního zákona a vyhlášky č. 

298/2018 Sb., kvalifikované doporučení zásad hospodaření v lesích pro vlastníky 

lesů, podklad pro zpracování LHO a LHP, zajištění jednotného typologického 

systému, vymezení lesů pod vlivem imisí.   

společnost; 

jednotlivec, 

klient; 

podřízené 

organizace/

úřady; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

31,32,33,

34
mikroregionální 44 mikroregionální 44

MZe samosprávy 112

soukromé služby 

ve veřejném 

zájmu

23 Institut Odborný lesní hospodář

Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň 

hospodaření v lese podle lesního zákona č. 298/1995 Sb, a jeho  prováděcích 

právních předpisů. Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo 

právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy 

lesů. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře  v lesích, pro které je 

stanovena povinnost zpracovat osnovy, hradí stát dle §  37 lesního zákona, 

pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám. 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MZe samosprávy 112

soukromé služby 

ve veřejném 

zájmu

23 Zpracování Lesních hospodářských osnov

Lesní hospodářské osnovy se podle § 25 lesního zákona č. 289/1995 Sb., 

zpracovávají pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a 

právnických osob pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů,a to za 

předpokladu pokud pro ně není zpracován plán podle § 24 lesního zákona. 

Náklady osnov dle § 26 lesního zákona hradí stát.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MZe
KÚ, stavební úřad, 

samosprávy 
112

věcná veřejná 

služba
22

Meliorace a hrazení bystřin v lesích pokud jde o 

opatření ve veřejném zájmu

Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 lesního zákona č. 289/1995 Sb., jsou 

biologická a technická opatření zaměřená na ochranu půdy a péči o 

vodohospodářské poměry. Pokud jsou tato opatření prováděna z rozhodnutí 

orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu, hradí náklady s tím spojené stát; 

vlastník lesa je povinen provedení takových opatření strpět.

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe samosprávy 112
věcná veřejná 

služba

Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin

Služba je poskytována na základě § 24 lesního zákona č. 289/1995 Sb., a vyhlášky 

č. 80/1996 Sb.,kdy vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského 

plánu nbo vlastník lesa o výměře větší než 3 ha, který převzal lesní hospodářskou 

osnovu, může u OSSL uplatnit nárok na podporu výsadby minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, a to do výše závazného 

ustanovení plánu nebo osnovy stanoveného pro každý jednotlivý porost.

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe VÚLHM 111
věcná veřejná 

služba
22 Odvětvové informační středisko lesního hospodářství

Službu poskytuje Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) 

zájemcům odborné informace, které slouží jako základ pro vědeckou, výzkumnou 

a výchovnou činnost. VÚLHM zajišťuje funkci oborové knihovny včetně běžných 

knihovnických činností (akvizice, katalogizace, půjčování knih a časopisů, 

meziknihovní výpůjční služba, mezinárodní výměna publikací, dokumentace a 

archivace publikací a zpráv atd.) a zpracování domácí a zahraniční lesnické a 

myslivecké literatury. Poskytuje průběžný poradenský servis pro subjekty 

hospodařící v lesích, který zahrnuje zejména vyhledávání odborných 

publikovaných informací a vyhotovování rešerší a odborných literárních přehledů 

v oboru lesního hospodářství a myslivosti.

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MZe ÚHÚL 111

soukromé služby 

ve veřejném 

zájmu

23
Akreditovaná poradenská činnost v lesním 

hospodářství

Finanční prostředky k úhradě části výdajů ( do výše 80 %) na poradenskou 

činnost a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesů či nájemců lesa 

akreditovanými lesními poradci podle § 46 lesního zákona č. 289/1995 Sb.

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22

Výchova a vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy

Účelem zařízení školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy a pro preventivně výchovnou péči je zajišťovat nezletilé osobě, a to 

zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě 

rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o 

předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, 

řádné výchovy a vzdělávání. 

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Preventivně výchovná péče

Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a 

studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou 

intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole. 

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Služby ve výchovných a ubytovacích zařízeních

Školská výchovná a ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům podle 

účelu, k němuž byla zřízena:

a) vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování,

b) celodenní výchovu, ubytování a stravování, popřípadě

c) zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení 

vzdělávání.

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45



MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Další vzdělávání ve školách 

V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a 

není žákem střední školy, konat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7 ve 

střední nebo vyšší odborné škole jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a 

formou odpovídá závěrečné zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové části 

maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu nebo zkoušce společné 

části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu, uskutečňované v 

dané škole. Právnické osoby a organizační složky státu nebo jejich součásti, které 

vykonávají činnost středních nebo vyšších odborných škol, mohou  uskutečňovat 

odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva 

nebo pomaturitní specializační kursy, které jsou určeny k doplnění všeobecných i 

odborných vědomostí a dovedností potřebných pro výkon povolání a pracovních 

činností..

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Uznávání zahraničního vzdělávání

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního 

nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen „zahraniční vysvědčení“), může 

požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o

a) vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České 

republice, nebo

b) rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále 

jen „nostrifikace“).

jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŠMT samosprávy 112
věcná veřejná 

služba
22 Střední vzdělávání

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty 

získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje 

žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se 

všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední 

vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, 

samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím 

vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Vzdělávání ve vyšších odborných školách

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta 

získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a 

praktickou přípravu pro výkon náročných činností.

jednotlivec, 

klient
32 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Vysokoškolské vzdělávání

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry 

vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve 

vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Vysoká 

škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního 

vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem 

uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů 

jsou bakalářský, magisterský a doktorský.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22

Vzdělávání v jazykových školách s právem státní 

jazykové zkoušky

Jazykové vzdělávání poskytuje jazykové vzdělání v cizích jazycích. V případě 

vzdělávání cizinců se za cizí jazyk považuje také jazyk český. Jazykové vzdělávání 

podle školského zákona se uskutečňuje v jazykové škole s právem státní jazykové 

zkoušky.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Služby školního stravování

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a 

studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 

písm. b) a c) a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné 

výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou 

poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. Zařízení školního 

stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských 

zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu.

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MŠMT samosprávy 112
věcná veřejná 

služba
22 Předškolní vzdělávání

 Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení 

základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve 

vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje 

dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou 

péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MŠMT samosprávy 112
věcná veřejná 

služba
22 Základní vzdělávání

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na 

jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a 

řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své 

fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a 

tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat 

své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými 

vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém 

profesním uplatnění. 

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46



MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Vzdělávání v konzervatořích

Vzdělávání v konzervatoři rozvíjí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka 

získané v základním a v základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné 

vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých nebo uměleckých a 

umělecko pedagogických činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně 

dramatické umění. Vzdělávání v konzervatoři vytváří dále předpoklady pro 

plnoprávný osobní a občanský život, pokračování ve vzdělávání a pro výkon 

pracovní činnosti. 

jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Vzdělávání v základních uměleckých školách

Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých 

uměleckých oborech. Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje v základní 

umělecké škole. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve 

středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro 

studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. 

stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťují další vzdělávání 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytují školám a školským 

zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a 

dále zprostředkovávají informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a 

zajišťují koordinaci podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových 

programů a dalších akcí.

jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Školské poradenské služby

Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné 

zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a 

metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-

psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě 

vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. 

Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a 

orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s 

dalšími orgány a institucemi.

jednotlivec, 

klient
32 submikroregionální 45 submikroregionální 45

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve 

školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného 

času, školních družinách a školních klubech.  Střediska volného času se dále 

podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a 

dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků.

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MŠMT - 11
věcná veřejná 

služba
22 Speciální vzdělávání

jednotlivec, 

klient
32 lokální 46 lokální 46

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Primární ambulantní péče 

Účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a 

konzultací, dále koordinace a návaznost poskytovaných zdravotních služeb jinými

poskytovateli; tuto zdravotní péči pacientovi poskytuje registrující poskytovatel, 

součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v 

oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je 

vždy návštěvní služba.

jednotlivec, 

klient
32

dostupnost zdravotních služeb se 

řídí Nařízením vlády č. 37/2012 Sb., o 

místní a  časové dostupnosti 

zdravotních služeb (dtto); zařazení 

nových poskytovatelů do sítě se děje 

podle zákona o veřejném 

zdravotním pojištění - výběrové 

řízení

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Specializovaná ambulantní péče Je poskytovaná v rámci jednotlivých oborů zdravotní péče podle § 4 odst. 4.

jednotlivec, 

klient
32 dtto

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Stacionární péče

Účelem je poskytování zdravotní péče pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

opakované denní poskytování ambulantní péče.

jednotlivec, 

klient
32

zřizuje se tam, kde je to vhodné, 

zpravidla u specilizovaných 

ambulantních pracovišť

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Jednodenní péče

Je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po 

dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných 

zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče musí být zajištěna 

nepřetržitá dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní.

jednotlivec, 

klient
32 zřizuje se tam, kde je to vhodné 

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Akutní lůžková péče intenzivní

Je poskytována pacientovi v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení 

základních životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy důvodně 

předpokládat.

jednotlivec, 

klient
32 dtto

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48



MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Akutní lůžková péče standardní

Je poskytována pacientovi

1. s náhlým onemocněním nebo náhlým zhoršením chronické nemoci, které 

vážně ohrožují jeho zdraví, ale nevedou bezprostředně k selhávání životních 

funkcí, nebo

2. za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně, v 

rámci akutní lůžkové péče je poskytována též včasná léčebná rehabilitace.

jednotlivec, 

klient
32 dtto

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Následná lůžková péče

Je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo 

ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého 

zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo 

poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče; v rámci této lůžkové péče může 

být poskytována též následná intenzivní péče pacientům, kteří jsou částečně 

nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí.

jednotlivec, 

klient
32 dtto

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Dlouhodobá lůžková péče

Je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně 

zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje; v rámci 

této lůžkové péče může být poskytována též intenzivní ošetřovatelská péče 

pacientům s poruchou základních životních funkcí.

jednotlivec, 

klient
32 dtto

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Návštěvní služba

jednotlivec, 

klient
32

je spoučástí ambulantní péče a 

povinnou součástí primární 

ambulantní péče

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Domácí péče

Je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče 

poskytované v domácím prostředí pacienta.

jednotlivec, 

klient
32

síť poskytovatelů je tvořena na 

základě výběrového řízení v 

jednotlivých krajích - viz výše

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ
kraje, zdravotní 

pojišťovny
114

věcná veřejná 

služba
22 Zdravotnická záchranná služba

Účelem je poskytování zejména přednemocnicční neodkladné péče na základě 

tísňové výzvy. Součástí zdravotnické záchranné služby je letecká záchranná 

služba a vykonávání povinnností v oblasti krizové připravenosti. 

jednotlivec, 

klient
32

každý kraj je zřizovatelem 

zdravotnické záchranné služby, které 

má v kraji rozmístěné základny tak, 

aby ZZS splnila dojezdový čas 20 

minut

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ

zdravotní 

pojišťovny, 

samosprávy

114
věcná veřejná 

služba
22

 Lékařská pohotovostní služba, lékárenská 

pohotovostní služba a pohotovostní služba v oboru 

zubní lékařství 

Jedná se o  ambulantní péči poskytovanou pacientům v případech náhlé změny 

zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.  

jednotlivec, 

klient
32

návrh na doplnění ze strany 

samospráv

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

určeno v rámci 

legislativních 

předpisů

48

MZ samosprávy 112
věcná veřejná 

služba
22 Záchytná služba

 Záchytná služba je zdravotní službou poskytovanou osobě, která pod vlivem 

alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně 

ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.

jednotlivec, 

klient
32

návrh na doplnění ze strany 

samospráv
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MZ KÚ, AOPK, SFŽP 112 správní činnosti 21 Přezkoumávání lékařských posudků  

Jde o přezkoumávání lékařských posudků  lékařských posudků a přezkoumávání  

lékařských posudků  předaných od poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů

jednotlivec, 

klient
32

návrh na doplnění ze strany 

samospráv
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MZ KÚ, AOPK, SFŽP 112 správní činnosti 21 Podněty a stížnosti

Jedná se o vyřizování podnětů a stížností proti postupu poskytovatele při 

poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se 

zdravotními službami, k jejich prošetření může ustavit nezávislého odborníka a 

nezávislou odbornou komisi (§ 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb.),

jednotlivec, 

klient
32

návrh na doplnění ze strany 

samospráv
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MZ KÚ, AOPK, SFŽP 112 správní činnosti 21 Zdravotnická dokumentace 

Jedná se o nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb dle § 57 a násl. zákona č. 372/2011 Sb. (převzetí 

zdravotnické dokumentace, uchování zdravotnické dokumentace, předávání 

zdravotnické dokumentace nově zvoleným poskytovatelům zdravotní péče, 

archivace zdravotnické dokumentace)

jednotlivec, 

klient
32

návrh na doplnění ze strany 

samospráv
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MZ KÚ, AOPK, SFŽP 112 správní činnosti 21 Kontrolní činnost
Jde o výkon kontrol plnění povinností a podmínek stanovených právními 

předpisy upravujícími zdravotní služby (§ 107 zákona č. 372/2011 Sb.) 

jednotlivec, 

klient
32

návrh na doplnění ze strany 

samospráv
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MZ KÚ, AOPK, SFŽP 112 správní činnosti 21 Přestupky 
přestupkovou agendu na úseku zdravotnictví podle příslušných právních 

předpisů a projednává v prvním stupni vymezené přestupky 

jednotlivec, 

klient
32

návrh na doplnění ze strany 

samospráv
mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŽP - 11 správní činnosti 21
Agenda povolení a potvrzení týkajících se ohrožených 

druhů rostlin a živočichů - centrální

Agenda zaměřená na individuální příjemce, byť v řadě případů to mohou být i 

firmy.  Agenda není vhodná pro decentralizaci na nižší úrovně (aktuálně 

decentralizována částečně (kraje), klíčovou roli ale hraje MŽP). 

Spadá sem povolení k vývozu a dovozu chráněných druhů (rostlin i živočichů).

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MŽP KÚ 112 správní činnosti 21
Agenda povolení a potvrzení týkajících se ohrožených 

druhů rostlin a živočichů - na úrovni krajů

Agenda zaměřená na individuální příjemce, byť v řadě případů to mohou být i 

firmy. Agenda není vhodná pro decentralizaci na nižší úrovně (aktuálně 

decentralizována částečně (kraje), klíčovou roli ale hraje MŽP). 

Spadají sem věci jako povolení k přemístění, potvrzení o vlastnictví exempláře, 

potvrzení o putovní výstavě apod. 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42



MŽP samosprávy 112 správní činnosti 21 Povolení ke kácení dřevin
Agenda zaměřená na individuální příjemce, byť v řadě případů to mohou být i 

firmy. Spadá sem povolení kácení dřevin.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 lokální 46 lokální 46

MŽP samosprávy 112 správní činnosti 21
Agenda souhlasů a výjimek v ochraně přírody a krajiny 

- submikroregionální

Agenda zaměřená na individuální příjemce, byť v řadě případů to mohou být i 

firmy. Prvoinstančně je agenda zajišťována především obcemi, ORP, kraji, AOPK a 

Správami NP. 

Do kategorie submikroregionální spadají věci jako souhlas k zásahu do 

registrovaného krajinného prvku, nebo ochrana památných stromů. 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 submikroregionální 45 submikroregionální 45

Mze 11 správní činnosti 21 Přidělení kódu stáčírny.
Přidělení kódu stáčírny dle § 16 odst. 12 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví 

a vinařství.

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MŽP, MZe samosprávy 112 správní činnosti 21
Agenda nakládání s povrchovými a podzemními 

vodami 

Agenda zaměřená na individuální příjemce, byť v řadě případů to mohou být i 

firmy. 

Patří sem např. povolení odběru podzemní vody (studny), nebo povolení k 

vypouštění odpadních vod, které se může dotknout podzemních vod (obvykle v 

případě jímek jako náhrady kanalizace, ale také v případě postřiků).

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MŽP samosprávy 112 správní činnosti 21
Agenda souhlasů a výjimek v ochraně přírody a krajiny 

a ochraně ZPF - mikroregionální

Agenda zaměřená na individuální příjemce, byť v řadě případů to mohou být i 

firmy. Prvoinstančně je agenda zajišťována především obcemi, ORP, kraji, AOPK a 

Správami NP. 

Do mikroregionální úrovně spadají věci jako souhlas k zásahu do významného 

krajinného prvků, souhlas k zalesňování pozemků, agenda souhlasů k odnětí ze 

zemědělského půdního fondu (do určité výměry)

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MŽP samosprávy 112 správní činnosti 21
Agenda souhlasů a výjimek v ochraně přírody a krajiny 

a ochraně ZPF - mezoregionální

Agenda zaměřená na individuální příjemce, byť v řadě případů to mohou být i 

firmy. Prvoinstančně je agenda zajišťována především obcemi, ORP, kraji, AOPK a 

Správami NP. 

Do mezioregionální úrovně spadají jednak některé funkce de facto odvolací 

(např. výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích, výjimky ze zákazu pro EVL), 

jednak některé funkce samostatné (např. zajištění smluvní ochrany). 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŽP
Správy NP, AOPK 

ČR
111 správní činnosti 21

Agenda souhlasů a výjimek v ochraně přírody a krajiny 

ve zvláště chráněných územích

Výkon státní správy ochrany přírody a krajiny na území NPR, NPP, CHKO a 

národních parků. V případě těchto služeb nemá smysl uvažovat o plošné územní 

dostupnosti (např. pro všechny obce určitého typu na celém území státu), 

činnosti jsou logicky vázány jen na určitá konkrétní místa (přírodní rezervace, 

národní parky apod.).

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŽP MO 113 správní činnosti 21
Agenda souhlasů a výjimek v ochraně přírody a krajiny 

a ochraně ZPF - národní úrověň

Agenda zaměřená na individuální příjemce, byť v řadě případů to mohou být i 

firmy. Prvoinstančně je agenda zajišťována především obcemi, ORP, kraji, AOPK a 

Správami NP. 

Do národní úrovně spadá např. souhlas s vývozem paleontologických nálezů, 

povolení k vývozu zvláště chráněných druhů, souhlas s odnětím ZPF (od určité 

výměry).

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

MŽP KÚ, AOPK, SFŽP 111, 112 správní činnosti 21 Agenda náhrad 

Nejde přísně vzato o správní činnosti, spíše o aktivity, které mají na některé 

správní činnosti návaznost. Agenda zaměřená na individuálního příjemce, byť v 

řadě případů to mohou být i firmy. Spadá sem poskytování náhrad za ztížení 

zemědělského nebo lesnického hospodaření (agenda vykonávána AOPK), 

poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

(agenda zajišťována KÚ a AOPK) a poskytování státního příspěvku při vyřazení 

autovraku (agenda SFŽP).

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŽP samosprávy 112 správní činnosti 21
Agenda stanovisek k instalaci nevyjmenovaných 

stacionárních zdrojů tepla 

Agenda zaměřená na individuální příjemce (kotle v domácnostech), ale podle 

velikosti zdroje i na jiné subjekty.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mikroregionální 44 mikroregionální 44

MŽP samosprávy 112 správní činnosti 21
Agenda stanovisek k instalaci vyjmenovaných 

stacionárních zdrojů tepla 

Agenda zaměřená na individuální příjemce (kotle v domácnostech), ale podle 

velikosti zdroje i na jiné subjekty.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŽP 11 správní činnosti 21
Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA) - 

specifické záměry

Systém posuzování vlivu na životní prostředí, který musí podstupovat plány (SEA) 

a konkrétní záměry (EIA). Díky tomuto posuzování jsou zajišťovány některé 

služby společnosti jako celku i jednotlivým občanům/občankám jako nositelům 

ústavních práv (právo na přáznivé životní prostředí, právo na zdraví). Řízení 

nevyžaduje fyzickou interakci občan/úřad, nicméně umožňuje ji ve formě 

veřejného projednávání stanovisek a jedině v této oblasti by tedy mělo smysl 

uvažovat o dostupnosti. 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34
národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41



MŽP 11 správní činnosti 21
Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA) - 

ostatní

Systém posuzování vlivu na životní prostředí, který musí podstupovat plány (SEA) 

a konkrétní záměry (EIA). Díky tomuto posuzování jsou zajišťovány některé 

služby společnosti jako celku i jednotlivým občanům/občankám jako nositelům 

ústavních práv (právo na přáznivé životní prostředí, právo na zdraví). Řízení 

nevyžaduje fyzickou interakci občan/úřad, nicméně umožňuje ji ve formě 

veřejného projednávání stanovisek a jedině v této oblasti by tedy mělo smysl 

uvažovat o dostupnosti. 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŽP
ČIŽP, AOPK ČR

(též samosprávy)
111, 112 správní činnosti 21 Přestupková agenda

Projednávání přestupků dle právních předpisů na úseku ochrany ŽP. Zčásti se 

inverzně týká některých jiných služeb v seznamu již uvedených (např. pokud se 

jednání subjektu dostává do oblasti řízené pravidly ochrany přírody a subjekt 

nevyužil možnosti povolení nebo výjímky - viz příslušná služba v seznamu - pak se 

stává objektem přestupkového řízení), zčásti však také jiných aktivit.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

MŽP MZD, MZe 113 správní činnosti 21
Agenda vydávání autorizací, osvědčení odborné 

způsobilosti

Agenda zaměřená na individuální příjemce - týká se různých oblastí činnosti (EIA, 

odpady, autorizace dle zákona o ochraně přírody a krajiny)

jednotlivec, 

klient
32

národní a 

makroregionální
41

národní a 

makroregionální
41

PMS MSp 12
věcná veřejná 

služba
22 Podpora a pomoc obětem trestné činnosti

Státem garantovaná bezplatná služba obětem trestných činů poskytovaná ve 

střediscích PMS, na základě § 6 odst. 3 zákona č. 45/2013 Sb. o obětech 

trestných činů. Zahrnuje poskytování právních informací (o postupech v trestním 

řízení, o právech oběti, o možnostech náhrady škody a nemajetkové újmy apod.), 

možnost zprostředkování účasti na restorativním programu (zejména mediaci 

mezi obětí a pachatelem), psychosociální podporu, zprostředkování kontaktu na 

další odborníky.

jednotlivec, 

klient
32 mezoregionální 42

vyšší 

mikroregionální
43

ČÚZK - 11 správní činnosti 21 Zápisy do katastru nemovitostí
jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

ČÚZK - 11 správní činnosti 21 Poskytování údajů z katastru nemovitostí
jednotlivec, 

klient
32

vyšší 

mikroregionální
43

vyšší 

mikroregionální
43

ČÚZK

soukromé 

subjekty, 

podnikající FO

114

soukromé služby 

ve veřejném 

zájmu

23 Zeměměřické činnosti

společnost; 

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy 

31,32,34,

35

v ČR je aktuálně registrováno 2531 

osob, které tyto služby mohou 

poskytovat 

nelze určit 47 nelze určit 47

ČSÚ

MK, MF, MV, MZe, 

MŠMT, MZdr, 

MŽP, MPSV, MPO, 

SSHR, MMR, MD, 

ČTÚ

113
věcná veřejná 

služba
22 Poskytnutí statistických informací

Statistické informace a anonymní údaje jsou poskytovány každému, kdo o to 

požádá, a to buď bezplatně nebo za úplatu podle povahy požadovaných 

informací. Poskytovány jsou dále informace ze statistických databází, 

statistických klasifikací, statistických číselníků, Katalogu produktů, dále 

metodické informace, metainformace a analýzy.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42

ČSÚ - 11
věcná veřejná 

služba
22 Poskytnutí informací ze statistických registrů

Údaje z registru ekonomických subjektů a z registru sčítacích obvodů a budov 

jsou poskytovány každému, kdo o to požádá, a to buď bezplatně nebo za úplatu 

podle povahy požadovaných informací.

jednotlivec, 

klient; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

32,34 mezoregionální 42 mezoregionální 42


