
GESTOR SPOLUGESTOR kód 1

TYP 

VEŘEJNÉ

SLUŽBY

kód 2 NÁZEV VEŘEJNÉ SLUŽBY POPIS VEŘEJNÉ SLUŽBY
CÍLOVÁ 

SKUPINA 
kód 3 POZNÁMKY

MV - 11

věcná 

veřejná 

služba

22
Zpřístupnění vybraných údajů z centrální databáze 

archivních fondů a sbírek 
společnost 31

vyhledávání je 

dostupné online

MV, MO PČR 111

věcná 

veřejná 

služba

22
Výkon letecké přepravy na střediscích Letecké 

záchranné služby 

MV: Je poskytován Leteckou službou nepřetržitou 24hodinovou hotovostí 

sanitního vrtulníku pro leteckou záchrannou službu na výjezdové základně 

spadající pod zdravotnická operační střediska Zdravotnické záchranné 

služby hlavního města Prahy,Jihomoravského kraje, ve Středočeském a 

Zlínském kraji (dále dle potřeby zajišťuje Policie ČR leteckou záchrannou 

službu v době od 19:00 do 07:00 na území celé republiky; dále se účastní 

převozu orgánů a transplantačních týmů a záchrany osob v rámci celé 

republiky) MO: Je poskytována rezortem MO na základě „Dohody 

o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy“ 

mezi MZ ČR a MO ČR, platné od 1. ledna 2017 na střediscích Plzeň Líně ve 

prospěch Plzeňského 

a Karlovarského kraje a Bechyně ve prospěch Jihočeského kraje. Zákonný 

podklad pro tuto spolupráci vychází z § 15 a § 21 zákona č. 374/2011 Sb., 

o zdravotnické záchranné službě a z § 21 zákona č. 219/1999 Sb., o 

ozbrojených silách ČR. Úkol byl pro MO ČR stanoven usnesením vlády ČR 

ze dne 9. března 2016 č. 186, usnesením vlády ze dne 24. října 2016 č. 945 

byla provedena změna dislokace z Českých Budějovic do Bechyně.

společnost 31

MV, Mze - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Letecká hasičská služba

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

Zajištěno je letecké hašení lesních požárů ve spolupráci Letecké služby 

Policie ČR a soukromých leteckých provozovatelů.

společnost 31

MV HZS 111

věcná 

veřejná 

služba

22

Ochrana životů a zdraví obyvatel, životního 

prostředí, zvířat a majetku před požáry a jinými 

mimořádnými událostmi a krizovými situacemi 

Z pohledu zásahové činnosti HZS ČR lze konstatovat, že tato služba je 

dostupná kdekoliv na území ČR a to na základě  tzv. plošného pokrytí 

území ČR jednotkami požární ochrany. 

společnost 31

MMR

samosprávy; 

ostatní právní 

subjekty

112, 

114

věcná 

veřejná 

služba

22
Budování a údržba značených turistických stezek a 

tras (pěší, cyklo, hipo, atd.)

Jedná se o zajištění veřejných služeb jak pro místní obyvatele, tak pro 

návštěvníky. Stezky a trasy jsou přístupné bezplatně a bez časového 

omezení. Značení a trasování umožňuje bezpečný pohyb osob a 

napomáhá rozvoji zdravého životního stylu. Stezky a trasy jsou využívány 

nejen pro dojezd za prací a službami, ale také k rekreačním účelům. Stezky 

a trasy umožňují zprůchodnění krajiny mimo silniční a železniční tahy. 

Tyto služby nelze zajistit komerčně, protože negenerují zisk. Budování i 

údržbu zpravidla zajišťují subjekty samosprávy, nebo NNO ve spolupráci s 

obcemi a kraji. Přítomnost stezek a tras zároveň představuje příležitost 

pro ekonomický rozvoj regionu prostřednictvím cestovního ruchu. 

společnost 31

Širší verze seznamu s veřejnými službami s ostatními cílovými skupinami než je jednotlivec, klient



MMR
Horská služba ČR, 

o.p.s.
111

věcná 

veřejná 

služba

22 Činnost Horské služby ČR, o.p.s. 

Jedná se o NNO působící v několika oblastech (cestovní ruch, zdraví, 

integrovaný záchranný systém ČR). MMR je zakladatelem tohoto 

subjektu, HS ČR, o.p.s., respektive její činnost je financována z veřejných 

rozpočtů prostřednictvím provozní dotace. Pro rozvoj materiálně 

technické základny je zřízen zvláštní dotační titul. Činnost Horské služby, 

o.p.s. patří mezi veřejné služby, zajišťují bezpečnost jak místních obyvatel, 

tak návštěvníků v horských oblastech. Její činnost není možné nahradit 

komerční aktivitou. 

společnost 31

MMR - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Podpora sociálního začleňování 

Poradenství krajům, obcím, neziskovým organizacím nebo dalším aktérům 

ve věcech analýzy, návrhu a realizace opatření na řešení sociálního 

vyloučení v tématech bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, bezpečnosti a 

prevence kriminality, sociálních služeb, zdraví.

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

34, 35

MMR - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Poradenství v oblasti bydlení 
Zajištění právního, ekonomického a technického poradenství pro vlastníky 

bytů a domů sloužících k bydlení a nájemníky.

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

34

MMR 11

věcná 

veřejná 

služba

22

Specializované poradenství pro zvyšování kvality 

ve veřejné správě zaměřené na řešení a prevenci 

výskytu sociálního vyloučení a zabezpečování 

aktivit podporujících občanskou participaci.

Služba je zaměřena na podporu institucí veřejné správy při tvorbě, 

implementaci a vyhodnocování svěřených, či vlastních politik, nástrojů 

kvality a evaluačních mechanismů v oblasti sociálního vyloučení. Cílem je 

zvyšování kvality procesů a řízení ve veřejné správě, zejména ve vztahu k 

vytváření a řízení podpůrných veřejných sítí včetně občanské 

participace.Zabezpečování této služby bude vázáno na přijetí metodiky 

pro koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení, která je připravována k 

předložení vládě koncem t.r. 

samosprávy, 

podřízené 

organizace/úřa

dy

33, 35

V rámci činnosti 

odboru sociálního 

začleňování při MMR 

se připravuje metodika 

na Koordinovaný 

přístup pro sociální 

vyloučení, kterou by 

měla na podzim t.r. 

projednávat vláda ČR. 

Veřejná služba bude 

poskytována 

zapojeným obcím 

včetně periferních 

lokalit.

MPSV - 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. 

 ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

34

Jedná se o veřejné 

služby, kde příjemcem 

nebo poskytovatelem 

služby není fyzická 

osoba, ale např. 

právnický subjekt 

(firma, nezisková 

organizace, vzdělávací 

zařízení, apod.). 

Typicky u rekvalifikací 

není vzdělávací 

zařízení příjemcem 

služby, ale je jejím 

(smluvně ošetřeným) 

poskytovatelem



MPSV - 11

věcná 

veřejná 

služba

22

Činnost osob pověřených k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí podle § 48 odst. 2 písm. b) 

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, zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení 

jejich vzniku podle § 31 a § 32 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí.

společnost 31

MPSV - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Provoz zařízení, jehož účelem je zajistit uspokojení základních životních 

potřeb, včetně ubytování, zajistit poskytnutí zdravotních služeb a 

posychologické a jiné obdobné nutné péče, dětem, které se ocitly bez 

jakékoliv péče nebo jejichž život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen 

nebo které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, dětem tělesně nebo 

duševně týraným nebo zneužívaným nebo dětem, které se ocitly v 

prostředí, kde jsou závažným způsobem ohrožena jejich zkladní práva, a 

to na základě dohody, uzavřené se zákonným zástupcem, případně se 

samotným nezletilým, je-li tento již v potřebném rozsahu svéprávný, na 

základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností či na 

základě nedostatečně svéprávného dítěte a souhlasu rodiče či jiné osoby 

odpovědné za výchovu dítěte, či na základě soudního rozhodnutí. 

společnost 31

MPSV - 11

věcná 

veřejná 

služba

22

Činnost osob pověřených k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí podle § 48 odst. 2 písm. g) 

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

dětí

Činnost fyzických a právnických osob vykonávaná na základě 

veřejnoprávního oprávnění, spočívající ve vyhledávání fyzických osob 

vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností. 

společnost 31

MPSV - 11

věcná 

veřejná 

služba

22

Činnost osob pověřených k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí podle § 48 odst. 2 písm. h) 

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

dětí

Činnost fyzických a právnických osob vykonávaná na základě 

veřejnoprávního oprávnění, spočívající ve vyhledávání dětí, kterým je 

třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské 

péče nebo osvojení, a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

společnost 31

MK - 11
správní 

činnosti
21

Vydávání povolení k použití pokusných zvířat 

podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, na 

základě vyjádření Resortní komise pro ochranu 

zvířat

podřízené 

organizace/úřa

dy

33

MK - 11
správní 

činnosti
21

Podpora evidence a dokumentace movitého 

kulturního dědictví prostřednictvím administrace  

Integrovaného systému ochrany movitého 

kulturního dědictví (ISO), podprogramu ISO II B - 

evidence a dokumentace movitého kulturního 

dědictví

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

33,34,35

MK - 11
správní 

činnosti
21

Podpora preventivní ochrany movitého kulturního 

dědictví prostřednictvím administrace  

Integrovaného systému ochrany movitého 

kulturního dědictví (ISO), podprogramu ISO II D - 

preventivní ochrana movitého kulturního dědictví

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

33,34,35



MK - 11
správní 

činnosti
21

Podpora zabezpečování objektů, v nichž jsou 

uloženy předměty movitého kulturního dědictví, 

bezpečnostními systémy a mechanickými 

zábranami prostřednictvím administrace  

Integrovaného systému ochrany movitého 

kulturního dědictví (ISO), podprogramu ISO II A - 

zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy 

předměty movitého kulturního dědictví, 

bezpečnostními systémy a mechanickými 

zábranami 

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

33,34,35

MK - 11
správní 

činnosti
21

Podpora činnosti profesních muzejních organizací 

a dalších kulturních aktivit spolků a pobočných 

spolků prostřednictvím administrace  programu 

Kulturní aktivity - Podpora projektů spolků a 

pobočných spolků (vč. zvláštních organizací pro 

zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních 

organizacích) podporujících kulturní aktivity v 

oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, 

muzeí a galerií

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

33,34

MK - 11
správní 

činnosti
21

Vydávání imunity proti zabavení podle zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů 

podřízené 

organizace/úřa

dy; ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

33,34,35

MK - 11
správní 

činnosti
21

Vydávání tzv. státní záruky - náhrada za vypůjčený 

předmět podle zákona č. 203/2006 Sb., o 

některých druzích podpory kultury a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů

podřízené 

organizace/úřa

dy

33

MK samosprávy 112

věcná 

veřejná 

služba

22
Podpora zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihoven

funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny 

poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací 

a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory 

knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající 

rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty

34



MK - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Veřejná  televize, rozhlas a služby ČTK

Služba na základě zákona č. 483/1991, 484/1991, 517/1992. Česká 

televize a Český rozhlas poskytují službu veřejnosti tvorbou a šířením 

rozhlasových a televizních programů, multimediálního obsahu a 

doplňkových služeb.  Mezi hlavními úkoly je poskytování objektivních, 

ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací. Dále pak 

vytváření vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel, 

rozvíjení kulturní identity obyvatel, výroba pořadů různých žánrů a pořadů 

pro děti.

společnost 31

MK _ 11
správní 

činnosti
21

Podpora realizace nároků na navracení nezákonně 

vyvezeného movitého kulturního dědictví 

prostřednictvím administrace Integrovaného 

systému ochrany movitého kulturního dědictví 

(ISO), poprogramu ISO II F - realizace nároků na 

navracení nezákonně vyvezeného movitého 

kulturního dědictví

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty; 

samosprávy

33,34,35

MD - 11

věcná 

veřejná 

služba

22
Dopravní infrastruktura silniční, železniční, vodní a 

městské hromadné dopravy a aktivní mobility
společnost 31

MD - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Objednávaná veřejná osobní hromadná doprava společnost 31

MPO - 11

soukromé 

služby ve 

veřejném 

zájmu

23
Podpora provozování maloobchodu v místě kde 

nefunguje klasický businessový model 

V oblasti obchodní obslužnosti zejména venkovských oblastí Ministerstvo 

průmyslu a obchodu chápe současné problémy venkovských prodejen, 

kde se ukazuje, že klasický businessový model zacílený na zisk nefunguje. 

Příčin je více, např. změny v chování spotřebitelů – vyhledávání velkých 

obchodních center, vylidňování vesnic (především odchodem mladých 

lidí), apod. Maloobchodní prodejna je velmi důležitou součástí obce, jak 

ze strany sociální tak vůbec samotného fungování obce. Zařazení do 

seznamu veřejných služeb tedy chápeme,  jako např. zabezpečení 

dopravní obslužnosti venkovských oblastí.

společnost 31

MPO

soukromé 

subjekty; 

samosprávy

112,11

soukromé 

služby ve 

veřejném 

zájmu

23 Služba vysokorychlostního přístupu k internetu
Tyto služby jsou zajišťovány podnikateli v elektronických komunikacích na 

volném trhu v rámci hospodářské soutěže.
společnost 31

MPO

soukromé 

subjekty; 

samosprávy

112,11

soukromé 

služby ve 

veřejném 

zájmu

23 Služba přístupu k mobilnímu signálu
Tyto služby jsou zajišťovány podnikateli v elektronických komunikacích na 

volném trhu v rámci hospodářské soutěže.
společnost 31

MO - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Vojenské vysoké a střední  školství

Univerzita obrany je zřízena zákonem č. 214/2004, je to veřejná vysoká 

škola s celostátní působností. Vojenská střední škola a vojenská odborná 

škola v Moravské Třebové je zapsána v Rejstříku škol MŠMT. Jejím 

zřizovatelem je Ministerstvo obrany a je registrována od 9.2.2007 jako 

střední škola s celostátní působností.

společnost 31



MO, MV, 

MD
- 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Letecká pátrací a záchranná služba

Je poskytována rezortem MO na základě „Dohody 

o spolupráci při zajišťování letecké služby pátrání a záchrany“ mezi MV, 

MD a MO čj. 526-1/2015-1122 ze dne 31. srpna 2015. Službou pátrání a 

záchrany v ČR se zabývá Koordinační výbor SAR na ministerstvu dopravy. 

V roce 2019 byl vydán dokument „Služba pátrání a záchrany v ČR“, který 

poskytuje ucelený přehled o koordinaci mnoha subjektů napříč 

jednotlivými rezorty v oblastech SAR, vedení pátracích a záchranných 

prací, výcviku a pořádání cvičení, čj. 20/2019-220-LD/11 ze dne 9. 7. 2019.

společnost 31

MO - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Poskytování zdravotních služeb

 Poskytování zdravotních služeb rezortem MO zahrnuje: 

a) Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici v Praze

b) Vojenskou nemocnici v Brně

c) Vojenskou nemocnici v Olomouci 

d) Ústav leteckého zdravotnictví v Praze

Zřizovatelem těchto zařízení je Ministerstvo obrany. Tato zařízení 

vykonávají činnost zejména dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

společnost 31

MZe - 11

věcná 

veřejná 

služba

22

Zajištění hubením komárů na pozemcích určených 

k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány 

hygienické služby potvrdí jejich hrozící kalamitní 

výskyt

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

Provádí se především aplikace přípravků k vyhubení komářích larev.
společnost 31

MZe - 11

věcná 

veřejná 

služba

22
Zajištění velkoplošného obranného zásahu proti 

hmyzím škůdcům

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

Předpokládají se především velkoplošné (letecké) zásahy proti 

přemnoženým listožravým škůdcům.

společnost 31

MZe - 11
správní 

činnosti
21

Odvolací řízení proti rozhodnutím některých 

podřízených úřadů

Projednání odvolání proti rozhodnutím podřízených úřadů (ÚKZÚZ, SZIF, 

ČPI)

podřízené 

organizace/úřa

dy
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MZe - 11
správní 

činnosti
21 Plán pro zlepšování jakosti surové vody

Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb.,  § 13 odst. 3 a 4, § 29 

odst. 1 písm. b),  § 28 odst. 1 písm. c)
společnost 31

MZe - 11
správní 

činnosti
21 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb.,  § 4, § 29 odst. 1 písm. 

c), § 29 odst. 1 písm. d),  § 26 odst. 1 písm. a)
společnost 31

MZe - 11
správní 

činnosti
21

Tvorba legislativních návrhů v oblasti hnojiv, 

ochrany rostlin, osiva, sadby, práv k odrůdám, 

polních a speciálních zemědělských plodin, chovu 

a zdraví hospodářských zvířat, živočišné výroby

Tvorba a spolupráce na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti 

hnojiv, ochrany rostlin, osiva, sadby a ochrany práv k odrůdám, polních a 

speciálních zemědělských plodin, chovu a zdraví hospodářských zvířat, 

živočišné výroby

společnost 31

MZe - 11
správní 

činnosti
21 Zajištění zpracování inventarizace lesů

Správní činnost na základě ustanovení § 28 lesního zákona a nařízení vlády 

č. 247/2009 Sb., pro obyvatelstvo veřejně dostupné informace o 

skutečném stavu a vývoji stavu lesů na území státu.

společnost 31

MZe - 11

věcná 

veřejná 

služba

22
Regulace oboru vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu 
Veřejná služba na základě zákona č. 274/2001 Sb., § 29 společnost 31



Mze, MZV - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Proexportní aktivity Ministerstva zemědělství

Tato služba zahrnuje podporu českých vývozců (ze sektoru zemědělství, 

potravinářství a souvisejících technologií) formou působení zemědělských 

diplomatů a místních sil ve vybraných teritoriích, podnikatelských misí 

vedení MZe nebo podporou účasti na mezinárocních veletrzích ve třetích 

zemích. Proexportní aktivity zaměřené na vzájemné propojování 

podnikatelských subjektů (incomingové a outgoingové mise) jsou 

realizovány prostřednictvím PROPED.

ostatní 

(soukromé + 

veřejné) 

subjekty
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MZe - 11

věcná 

veřejná 

služba

22 Prezentační a informační činnost

Realizace osvětových a zábavně-naučných akcí pro veřejnost, informační 

kampaně - podpora místní zemědělské produkce a prvovýrobců , 

edukativní působení na cílovou skupinu veřejnosti v oblasti spotřeby 

kvalitních potravin a podpora zdravého životního stylu; zajištění realizace 

stánku MZe a resortních institucí na tuzemských  a zahraničních veletrzích 

a výstavách  s cílem zvýšení povědomí široké veřejnosti o zemědělství 

(edukační činnost, poskytování informací) a prezentace českého 

zemědělství a potravinářství v zahraničí 

společnost 31

MŽP samosprávy 112

věcná 

veřejná 

služba

22 Provozování záchranných center

Jedná se o veřejnou službu ve smyslu zajištění záchranných center. 

Některé zoologické a botanické zahrady jsou záchrannými centry dle 

zákona o obchodování s ohroženými druhy (systém CITES). 

společnost 31
jedná se zejména o 

ZOO zřizovaná městy

MŽP samosprávy 112

věcná 

veřejná 

služba

22 Veřejné knihovnické a informační služby

MŽP poskytuje knihovnické služby v jedné konkrétní oblasti, oblasti 

geologie, skrze Českou geologickou společnost, přímo řízenou 

ministerstvem. Vedle toho MŽP provozuje veřejné informační systémy, 

které poskytují informace o životním prostředí. V některých případech 

vázané na správní činnosti (EIA, SEA, IRZ, ISOH, nálezová databáze...), v 

některých případech obecně (např. Geoportál/portál INSPIRE, nebo Český 

hydrometereologický ústav který je zdrojem informací o počasí, ovzduší, 

hydrologické situaci apod. a vydává i oficiální výstrahy ohledně povodní, 

větru, námrazy, požárů apod.). 

společnost 31

MŽP
Neziskové 

organizace
114

věcná 

veřejná 

služba

22 EVVO
Environmentální výchova, vzdělání a osvěta - projekty neziskových 

organizací podporované dotacemi ze strany MŽP. 
společnost 31


