
kód 1

Popisuje různé kombinace gestorů a spolugestorů. Kódy začínající 

čísly 11 se týkají služeb, kde je gestorem Ústřední orgán státní 

správy (např. Ministerstvo vnitra). Kódy začínající čísly 12 se týkají 

služeb, kde je gestorem podřízená organizace Ústředních orgánů 

státní správy (např. Generální finanční ředitelství). Kód 13 se týká 

služeb, kde jsou gestory samosprávy.

kód 2

Kód 2 rozlišuje typ veřejné služby. Kód 

21 označuje správní činnosti, kód 22 

označuje věcné veřejné služby, kód 23 

označuje soukromé služby ve 

veřejném zájmu.

kód 3

Kód 3 rozlišuje cílovou skupinu dané 

veřejné služby. U jednotlivých služeb 

je možné mít více cílových skupin.

Kód 4 rozlišuje geografickou (územní) 

úroveň, na které (1)  je daná veřejná 

služba poskytována v současné době - 

kód 4A; (2) na které by měla být 

ideálně poskytována (tato úroveň se 

může, ale nemusí lišit od té 

současné) - kód 4B

kód 4A, 4B

GESTOR,  

SPOLUGESTOR - 

číselné varianty

GESTOR,  SPOLUGESTOR - číselné varianty - popis
TYP VEŘEJNÉ SLUŽBY - 

číselné varianty
TYP VEŘEJNÉ SLUŽBY

CÍLOVÁ SKUPINA - 

číselné varianty
CÍLOVÁ SKUPINA  - popis variant

GEOGRAFICKÉ ÚROVNĚ (ÚZEMNÍ 

DIMENZE) - popis variant

DOSTUPNOST 

(GEOGRAFICKÁ 

ÚROVEŇ) - 

číselné varianty

přibližný 

počet 

jednotek 

(obcí), 

ve kterých je 

služba 

poskytována

popis úrovní
praktické 

příklady

11 GESTOR = ÚOSS (jeden nebo více), bez SPOLUGESTORŮ 21 správní činnosti 31 společnost

Cílová skupina "společnost" je většinou u 

služeb, které mají preventivní povahu (např. 

obecně činnost Hasičského záchranného 

sboru) nebo jde o služby zacílené na všechny 

obyvatele (chybí zde interakce "úřad"-

"občan/klient").

národní a makroregionální 41 <5

 - Služba je poskytována centrálně jedním, či 

několika málo ústředními orgány (řádově 1-4 

místa). 

Povětšinou se bude jednat o jeden ústřední 

orgán pro celý stát, popřípadě jedno ústředí pro 

Čechy, jedno pro Moravu a Slezsko apod.  

  - Každé místo poskytuje službu pro území 

několika krajů zároveň.

  - Místa, kde je služba poskytována, bude 

povětšinou hlavní město (Praha) popřípadě další 

hlavní centra státu (Brno, Ostrava). 

př. zvláštní 

matrika Brno, 

ústřední 

orgány státní 

správy aj.  

111 GESTOR = ÚOSS, SPOLUGESTOR = podřízená organizace ÚOSS 22 věcná veřejná služba 32 jednotlivec, klient

Jedná se o veřejné služby (jak věcné veřejné 

služby, tak logicky hlavně správní činnosti), 

jejichž podstatou je interakce mezi 

úřadem/organizací poskytující danou službu a 

příjemcem (občan/klient). Příkladem jsou 

služby jako vydávání cestovních dokladů, kdy 

si klient podá žádost a následně mu je daný 

doklad vystaven (tj. je mu poskytnuta ona 

veřejná služba). Za jednotlivce/klienta je v 

tomto případě považována fyzická osoba. 

Pokud je příjemcem právnická osoba, jde o 

kategorii/cílovou skupinu s kódem 34.

mezoregionální 42 5 - 29

 - Služba je poskytována jen na několika místech 

ve státě (řádově 5-29 míst), jedná se přibližně o 

úrovněň krajů. V některém kraji může být více 

míst, popřípadě v některém kraji chybět.

 - Každé místo poskytuje službu pro území o 

přibližně 200 tis. obyvatel a více.

 - Místa, kde je služba poskytována, většinou 

odpovídají krajským městům, či dalším velkým 

městům (přibližně města s více než 40 tis. 

obyvateli).

př. krajské 

pobočky ČSÚ, 

krajská 

ředitelství 

Policie ČR, 

univerzita aj. 

112 GESTOR = ÚOSS, SPOLUGESTOR = samosprávy (obce, kraje) 23 soukromé služby ve veřejném zájmu

Jedná se o služby zajišťované soukromými 

subjekty, které do určité míry naplňují veřejný 

zájem (ve smyslu občanské vybavenosti), ovšem z 

povahy jejich fungování se jedná o služby 

primárně orientované na ekonomický zisk. Tyto 

služby tak nelze považovat za věcné veřejné 

služby, u kterých naopak převažuje (neziskové) 

poskytování dané veřejné služby nad případných 

ekonomickým ziskem.

33 podřízené organizace/úřady

Jedná se o veřejné služby zacílené na 

podřízené organizace Ústředních orgánů 

státní správy či různé úřady.

vyšší mikroregionální 43 30 - 129

 - Služba je poskytována na několika desítkách 

jednotek ve státě (řádově 30 - 129 míst), což 

odpovídá přibližně okresům. V některém okrese 

jich může být i více, v některém naopak může 

chybět.

 - Každé místo poskytuje službu pro území o 

přibližně 50 tis. obyvatel a více.

 - Místa, kde je služba poskytována, většinou 

odpovídají okresním městům (přibližně města s 

více než 15 tis. obyvateli).

př. soustava 

krajských 

soudů, státní 

zastupitelství, 

OSSZ

113 GESTOR = ÚOSS, SPOLUGESTOR = ÚOSS 34
ostatní (soukromé + veřejné) 

subjekty

Jedná se o veřejné služby, kde příjemcem není 

fyzická osoba, ale např. právnický subjekt 

(firma, nezisková organizace apod.).

mikroregionální 44 130 - 299

 - Služba je široce rozšířena po území státu, lidé 

ji mají dobře dostupnouv regionálních centrech 

(menší města kam lidé každodenně jezdí za 

prací, nákupy aj.) (řádově 130 -299 míst), jedná 

se přibližně o úrovneň SO ORP. V některém SO 

ORP může být více míst, popřípadě v některém 

chybět.

 - Každé místo poskytuje službu pro území o 

přibližně 20 tis. obyvatel a více.

 - Místa, kde je služba poskytována mohou 

odpovídat přibližně obcím s rozšířenou 

působností (ORP) (malá města s přibližně 7 - 15 

tis. obyvatel a více)

př. pracoviště 

finančního 

úřadu či 

úřadů práce, 

střední škola

114 GESTOR = ÚOSS, SPOLUGESTOR = ostatní právní subjekty 35 samosprávy

Jedná se o veřejné služby (např. různé 

poradenské služby) zacílené na samosprávy 

(obce, kraje).

submikroregionální 45 300 - 1499

 - Služba je poskytována v každé větší obci 

(řádově 300-1499 míst v ČR). Jedná se o úroveň 

obcí, které mají v dané lokalitě větší význam,  je 

zde povětšinou škola, lékař, obchod s 

potravinami apod. 

 - Každé místo poskytuje službu pro území o 

přibližně 5-10 tis. obyvatel a více.

 - Místa, kde je služba poskytována, odpovídají 

přibližně malým městům a obcím s přibližně 1 

500 - 2000 a více obyvateli.

př. základní 

škola, 

praktický 

lékař pro 

dospělé aj. 

12 GESTOR = podřízená organizace ÚOSS, bez SPOLUGESTORŮ lokální 46 1500 - 6254

 - Služba je poskytována i v těch nejmenších 

obcích (řádově na více než 1 500 místech). 

Služba nemusí být poskytována úplně v každé 

obci, ale je tak široce rozšířena, že  pokud není 

přímo v dané obci, tak některá ze sousedních 

obcí službu poskytuje. Dostupnost služby je tak v 

řádech jednotek kilometrů.

 - Každé místo poskytuje službu pro území o 

stovkách  až tisících obyvatel a více.

 - Služba je poskytována v obcích všech 

velikostí.

př. - Czech 

POINT, 

pobočky 

České pošty 

aj. 

121
GESTOR = podřízená organizace ÚOSS, SPOLUGESTOR = 

podřízené organizace/úřady
nelze určit 47

122
GESTOR = podřízená organizace ÚOSS, SPOLUGESTOR = 

samosprávy (obce, kraje)

určeno v rámci legislativních 

předpisů
48

U této veřejné služby je dostupnost pro občany určena v rámci platných 

legislativních předpisů. V těchto případech tak nebude uvedena geografická 

dostupnost dle výše uvedených kategorií.

sloupec D v Revidovaném seznamu sloupec F v Revidovaném seznamu sloupec J v Revidovaném seznamu sloupec L a N v Revidovaném seznamu

U této veřejné služby nelze určit územní úroveň/dostupnost, resp. nemá 

smysl ji určovat. Může se jednat např. o služby přístupné online z domova.


