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1. ÚVOD
Tato metodika je určena převážně cílové skupině pedagogických pracovníků, tedy výchovným
poradcům působícím na základních a středních školách, pedagogům vyučujícím všeobecně
vzdělávací předměty - občanskou nauku, základy společenských věd a vedoucím pracovníkům
působícím na základních a středních školách obou krajů. Slouží při výuce problematiky veřejné
správy. Na následujících několika stranách naleznete obecné vysvětlení základních pojmů
týkajících se veřejné správy a popisu fungování jednotlivých orgánů veřejné správy. Metodika
obsahuje také adresář kontaktů na nejdůležitější instituce jak Zlínského tak Olomouckého kraje.
V závěru je podrobně rozpracovaný popis fungování webového prostředí a několik příkladů
řešení životních situací.
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2. VYMEZENÍ POJMŮ (VEŘEJNÁ SPRÁVA, STÁTNÍ SPRÁVA,
SAMOSPRÁVA)
Veřejnou správu můžeme chápat dvěma způsoby:



jako činnost, která zajištuje poskytování veřejných služeb, řídí veřejné záležitosti
a zajišťuje je ve veřejném zájmu; souhrnně tuto činnost nazýváme správní činností
jako orgány, které veřejnou správu respektive správní činnost vykonávají

Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu, je vázána právem i ústavou.
Veřejnou správu můžeme rozdělit na státní správu a samosprávu.
Státní správa
Státní správa je činnost, kterou vykonávají státní orgány nebo orány, na které stát výkon státní
správy přenesl. Ve státní správě platí vztahy nadřízenosti a podřízenosti.
Státní správu vykonávají:
ústřední orgány státní správy
 mají celostátní působnost (ministerstvo)
územní orgány státní správy
 mají pouze místní působnost (krajská hygienická stanice)
ostatní státní orgány
 mají působnost v určitých oblastech (státní fondy)
jiné k tomu oprávněné subjekty
 mají moc propůjčenou nebo delegovanou k určité činnosti (stanice technické kontroly)
Státní správu můžeme rozdělit:
na všeobecnou
 má všeobecnou působnost (krajský úřad)
na specializovanou
 má odbornou působnost (finanční úřad)
Samospráva
Samospráva je činnost, která je vykonávána autonomním způsobem respektive „spravuje se
sama“. Samosprávu vykonávají orgány určitého celku.
Můžeme ji rozdělit:
na územní samosprávu
 má prostorově vymezenou působnost - celkem je myšleno území
na zájmovou samosprávu
 má zájmově vymezenou působnost - celkem je myšlen zájem
Působnost
Působnost vzhledem k veřejné správě můžeme vymezit:
na samostatnou působnost
 samostatný výkon správy, do které může stát zasahovat jen v mezích zákona
na přenesenou působnost
 výkon státní správy, kterou stát v určitém rozsahu přenesl, neboli delegoval na jiný
podřízený orgán
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3. STÁTNÍ SPRÁVA
3.1. ROZDĚLENÍ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY
Ministerstva a ostatní ústřední orgány jsou zřízeny dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení
ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění. Tyto orgány se zabývají
problematikou daného oboru a plní úkoly, které jsou stanoveny zákony a které vyplývají
z členství České republiky v Evropské unii či jiných mezinárodních organizacích.
V čele ministerstva stojí člen vlády - ministr. Všechny jejich činnosti řídí, kontroluje a sjednocuje
vláda České republiky.
V české republice je zřízeno celkem 14 ministerstev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ministerstvo financí
Ministerstvo zahraničních věcí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo obrany
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo životního prostředí

3.1.1. MINISTERSTVO FINANCÍ
www.mfcr.cz







Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro oblast financí a finanční
politiky v České republice.
Spravuje státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České
republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti
Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu,
účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči
zahraničí, ochranu zahraničních investic, tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s
majetkem státu, privatizaci majetku státu, věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a činnost
zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních
hospodářských seskupení.
Koordinuje příjem zahraniční pomoci.
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3.1.2. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
www.mzv.cz






Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční
politiky, vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a vnější ekonomické
vztahy.
Zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím
a integračním seskupením.
Koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce.
Mezi další úkoly patří také zajištění ochrany práv a zájmů České republiky a jejích občanů
v zahraničí, řízení zastupitelských úřadů v zahraničí, zabezpečení vyhlašování mezinárodních
smluv a sledování dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska
uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky.

3.1.3. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www.msmt.cz







Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro
předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a
vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této
oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport,
turistiku a sportovní reprezentaci státu.
Koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor
v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace a v oblasti získávání kvalifikací v systému
dalšího vzdělávání.
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je podřízena Česká školní inspekce.
Dále plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných
právních předpisech, pečuje o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České
republiky a zkoumá společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzuje
dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek.

3.1.4. MINISTERSTVO KULTURY
www.mkcr.cz





Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou
činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně
vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní
vysílání, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
Vykonává státní správu v oblasti knihovnictví a muzejnictví
Řídí Památkovou inspekci jako svůj specializovaný kontrolní orgán v oboru státní památkové
péče.

3.1.5. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www.mpsv.cz


Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro
pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní
vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění,
úrazové pojištění a sociální péči.
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Zajišťuje péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči
o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a další otázky mzdové
a sociální politiky.
Dále působí v oblastech integrace cizinců a zajištění rovnosti pohlaví.

3.1.6. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www.mzcr.cz




Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby,
ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele
zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky,
prekursory (chemické sloučeniny) a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání
přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod,
léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní
pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh.
Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel a Inspektorát
omamných a psychotropních látek.

3.1.7. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
portal.justice.cz






Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní
zastupitelství a vězeňství.
Vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou
Česká republika.
Ministerstvu je podřízena Vězeňská služba České republiky.
Zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod a jejích Protokolů.
Plní úkoly spojené s legislativní činností vlády.

3.1.8. MINISTERSTVO VNITRA
www.mvcr.cz






Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro
veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti, dohled na bezpečnost
a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy,
hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo
a povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, archivnictví a spisovou
službu, zbraně a střelivo, požární ochranu, cestovní doklady, povolování pobytu cizinců
a postavení uprchlíků, územní členění státu, státní hranice, jejich vyměřování, udržování
a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
státní symboly, volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky
a volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky, krizové řízení, civilní
nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, oblast
elektronického podpisu, oblast informačních systémů veřejné správy.
Koordinuje oblast správního řízení, správního trestání a spisové služby.
Provozuje informační systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné
moci.
Ministerstvo je nadřízeno Policii České republiky a řídí Hasičský záchranný sbor České
republiky.
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3.1.9. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www.mpo.cz













Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro průmyslovou
politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní
politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a ve věcech
komoditních burz.
Podporuje podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového
výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti.
Zajišťuje vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské
politiky, podporu malých a středních podniků, rozvoj živnostenského podnikání
a využívání evropských fondů v této oblasti, technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, elektronické komunikace a poštovní služby.
Ministerstvo průmyslu a obchodu koordinuje přípravu legislativy a implementace
evropského práva v působnosti resortu, zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu
k jednotlivým státům.
Zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických
dohod včetně komoditních dohod.
Realizuje obchodní a ekonomickou spolupráci s ES, ESVO, OECD, WTO a jinými
mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními.
Řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských
styků se zahraničím, posuzuje dovoz dumpingových výrobků a výrobků dvojího užití a přijímá
opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.
Dohlíží na provádění obchodní inspekce a inspekce v oblasti energetiky, na oblast
puncovnictví a zkoušení drahých kovů i na oblast zkoušení zbraní a střeliva.

3.1.10. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
www.mmr.cz










Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro oblast regionální
politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových
prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního
ruchu, veřejné dražby, pohřebnictví.
Spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky
státu.
Koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování
politiky bydlení a regionální politiky státu.
Plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který stanovuje jednotný rámec pro řízení a
provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České
republice.
Zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, která je zaměřena na snižování
rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbližování ekonomické úrovně ČR s EU.
Zabezpečuje účast ČR v Územní agendě EU, která vytváří strategický a akční rámec územního
rozvoje Evropy s vazbou na národní koncepce územního rozvoje.
Poskytuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům,
obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních
samosprávných celků do evropských regionálních struktur.
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3.1.11. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
eagri.cz




Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní
hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území
národních parků. Dále ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím
pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním. Je
ústředním orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče
o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin
a plemenům zvířat.
Řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou plemenářskou inspekci.

3.1.12. MINISTERSTVO OBRANY
www.army.cz









Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany České
republiky, řízení Armády České republiky a správu vojenských újezdů.
Ministerstvo obrany se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,
připravuje koncepci operační přípravy státního území, navrhuje potřebná opatření k zajištění
obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České
republiky.
Koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických
osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně, řídí Vojenské zpravodajství,
zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky.
Organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence
občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou
za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky, povolává občany
České republiky k plnění branné povinnosti, organizuje součinnost s armádami jiných států
v rámci evropských bezpečnostních struktur.
Vykonává státní dozor nad radiační ochranou ve vojenských objektech.

3.1.13. MINISTERSTVO DOPRAVY
www.mdcr.cz




Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá
za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování.
Spravuje oblast silniční dopravy, drážní dopravy, letecké dopravy, vodní dopravy
a cyklistické dopravy.
Zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod v dopravě.

3.1.14. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www.mzp.cz



Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ve věcech
životního prostředí.
Zajišťuje ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti
podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu
zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, ochranu horninového
prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce a ekologický
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dohled nad těžbou, odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledků
na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, myslivost, rybářství a lesní
hospodářství v národních parcích.
Koordinuje státní ekologickou politiku.
Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního
prostředí.
Zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného
monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody.
Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český
hydrometeorologický ústav.






3.2. DALŠÍ ÚŘADY A INSTITUCE VYKONÁVAJÍCÍ PODPŮRNOU ČINNOST
VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

3.2.1. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
www.nku.cz



Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění
státního rozpočtu.
Do okruhu působnosti spadá kontrola hospodaření se státním majetkem a finančními
prostředky, státní závěrečný účet ČR, plnění státního rozpočtu státu, hospodaření
s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky,
vydávání a umořování státních cenných papírů, zadávání státních zakázek, hospodaření
České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní
banky.

3.2.2. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
www.czso.cz






Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely
a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti
a do zahraničí. Stanovuje metodiku statistických zjišťování a jejich zpracování. Zajišťuje
rovněž srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku.
Pravidelně zveřejňuje velké množství dat, nejnovější údaje o ekonomickém i sociálním vývoji
ČR Dále pak na svých stránkách zveřejňuje analýzy, on-line publikace, datové sady, časové
řady, tiskové zprávy a jiné informace. Úřad také vydává řadu tištěných publikací včetně
Statistické ročenky ČR.
Český statistický úřad má dále na starosti zpracování všech voleb a referend. Jednou za 10
let provádí Sčítání lidu, domů a bytů, jehož výsledky jsou pak nejbohatším zdrojem informací
o obyvatelstvu. Poslední sčítání bylo uskutečněno v roce 2011.
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3.2.3. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
www.cuzk.cz



Hlavní náplní práce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je zajištění státní
správy v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim, kterou představuje katastr
nemovitostí České republiky a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu.
Český úřad zeměměřický a katastrální řídí 14 katastrálních úřadů, které dále řídí 104
katastrálních pracovišť, 7 zeměměřických a katastrálních inspektorátů, Zeměměřický úřad a
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

3.2.4. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD
www.cbusbs.cz





Český báňský úřad zajišťuje vrchní dozor zejména nad hornickou činností, činností
prováděnou hornickým způsobem, nakládáním s výbušninami, požární ochranou v podzemí
a nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. Je rovněž správcem úhrad
z dobývacích prostorů a vydobytých vyhrazených nerostů.
Kontroluje dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích, při výrobě
výbušnin a při nakládání s výbušninami.

3.2.5. ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
www.upv.cz



Úřad průmyslového vlastnictví zajišťuje ochranu průmyslového vlastnictví, plní funkci
patentového a známkového úřadu.
Mezi nejdůležitější úkoly patří především udělování patentů a vedení rejstříků ochranných
známek. Zabývá se ochranou průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografie polovodičových
výrobků, zeměpisných označení a označení původu výrobků. Rovněž je činný v oblasti právní
úpravy patentových zástupců, získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové
literatury, zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového
vlastnictví, jichž je Česká republika členem, a spolupracuje s mezinárodními organizacemi
a úřady jiných států v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

3.2.6. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
www.uohs.cz



Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zajišťuje oblast hospodářské soutěže a veřejných
zakázek. Vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled
při zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory.
Hlavním posláním je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům. Úřad je poradenským,
monitorovacím a konzultačním orgánem.
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3.2.7. ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
www.uoou.cz




Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených
povinností při zpracování osobních údajů. Vede registr povolených zpracování osobních
údajů. Přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona. Poskytuje konzultace v oblasti
ochrany osobních údajů.
Smyslem je ochrana občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého
a osobního života a neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním osobních údajů.

3.2.8. SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
www.sshr.cz



Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy v oblastech
hospodářských opatření pro státní hmotné rezervy a ropnou bezpečnost.
Zabezpečuje financování hospodářských opatření pro krizové stavy a financování, obměnu,
záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních
hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování. Sleduje celkovou výši
zásob ropy a ropných produktů v ČR.

3.2.9. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
www.sujb.cz



Státní úřad pro jadernou bezpečnost vykonává státní správu a dozor při využívání
jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické
a biologické ochrany.
Činnost úřadu je rozdělena na Úsek jaderné bezpečnosti, Úsek radiační ochrany a Úsek
řízení a technické podpory.

3.2.10. NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
www.nbu.cz






Národní bezpečnostní úřad zajišťuje oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní
způsobilosti. Vede ústřední registr a schvaluje zřízení registrů v orgánech státu
a u podnikatelů, ve stanovených případech povoluje poskytování utajovaných informací
v mezinárodním styku.
Zajišťuje činnost Národního střediska komunikační bezpečnosti, Národního střediska pro
distribuci kryptografického materiálu, Národního střediska pro měření kompromitujícího
elektromagnetického vyzařování a Národního střediska pro bezpečnost informačních
systémů.
Působí v oblasti výzkumu, vývoje a výroby národních kryptografických prostředků, vyvíjí
a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické ochrany.
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3.2.11. ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
www.eru.cz


Energetický regulační úřad působí jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.
 Hlavním úkolem úřadu je ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů
v energetických odvětvích, a podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů
energie.

3.2.12. ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
www.vlada.cz/cz/urad-vlady






Úřad vlády České republiky zajišťuje odborné, organizační a technické zabezpečení
činnosti vlády.
Úřad poskytuje služby vládě jako celku, zajišťuje především úkoly spojené s jednáním vlády,
plní především funkci administrativní.
Úřad má právo hospodařit s majetkem státu, který slouží potřebám vlády. Mezi objekty jím
spravované patří: Kramářova vila, Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác a Benešova vila
v Sezimově Ústí. Tyto objekty jsou převážně využívány pro zasedání vlády, jejích orgánů či
pro ubytování zahraničních delegací na nejvyšší úrovni.
Zabezpečuje chod tzv. poradních a pracovních orgánů vlády jako jsou Legislativní rada vlády,
Bezpečnostní rada státu, Rada vlády ČR pro lidská práva apod.

3.2.13. ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
www.ctu.cz





Český telekomunikační úřad zabezpečuje výkon státní správy ve věcech stanovených
zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti
elektronických komunikací a poštovních služeb. Provádí regulaci e-komunikací s cílem
nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže a vytváří předpoklady pro řádné fungování
hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně
konkurenčního prostředí.
Zajišťuje veřejné komunikační sítě, poskytuje veřejně dostupné služby elektronických
komunikací a zajišťuje sítí elektronické komunikace pro účely bezpečnosti státu. Přispívá k
rozvoji vnitřního trhu Evropských společenství.
Český telekomunikační úřad podle zákona o poštovních službách zajišťuje ochranu uživatelů
a dalších účastníků trhu poštovních služeb, vede evidenci provozovatelů, provádí analýzy,
rozhoduje o udělení poštovní licence a dohlíží, zda provozovatelé plní své povinnosti podle
tohoto zákona.

3.2.14. POLICIE ČR
www.policie.cz


Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Slouží veřejnosti. Jejím
úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné
činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku
a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními
smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
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Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary
s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských
ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují
s územními obvody 14 krajů České republiky.

3.2.15. ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU


Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (zkratka ÚDV) je úřad kriminální
policie, jehož úkolem je dokumentovat a stíhat zločiny spáchané komunistickým režimem v
Československu. Je součástí služby kriminální policie a vyšetřování. Působnost úřadu je
celostátní. Výsledky své práce se snaží maximálně zpřístupnit veřejnosti.

3.2.16. ÚŘAD PRÁCE
portal.mpsv.cz
 Úřad práce České republiky je správním úřadem s celostátní působností a plní úkoly
v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči
a inspekce poskytování sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi. Je řízen Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
 Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti
sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie. Organizačně je
členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Součástí krajských poboček jsou kontaktní
pracoviště pro občany.

3.2.17. KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
www.hrad.cz/cs/prezident-cr/kancelar-prezidenta-republiky
Kancelář prezidenta republiky zajišťuje obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí
prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,
a s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. Kancelář ze svého
rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky.
 Vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál
Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční
celek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky. Vykonává též právo hospodaření
k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo
souvisejí s činností Kanceláře.

3.2.18. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
www.cssz.cz


Česká správa sociálního zabezpečení je největší a v rámci státní správy ČR zcela
výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů,
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z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200
tisíc dávek nemocenského pojištění. Peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti tvoří 1/3 příjmu do státního
rozpočtu.
Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou
službu.
Plní úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních
nařízení Evropské unie je styčným místem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky
v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí
z povolání.

3.2.19. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD




Živnostenský úřad se zabývá živnostníky. Vede živnostenský rejstřík, evidenci všech
podnikatelů s živnostenským oprávněním v ČR, které také uděluje a bez něhož není možné
provozovat živnost. Každý výpis je vydáván na jméno fyzické osoby a na profesi, respektive
obor, kterým se podnikání zabývá. Na výpise z živnostenského rejstříku je uvedeno
identifikační číslo (IČO) každého podnikatelského subjektu, podle kterého mohou být
nalezeny údaje o dané živnosti.
Živnostenský úřad má k dispozici veškeré informace o právech podnikání a zprostředkovává
výpisy z živnostenského rejstříku.
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4. SAMOSPRÁVA
4.1. ROZDĚLENÍ A VÝKON SAMOSPRÁVY
Výkon samosprávy je v ČR rozdělen do jednotlivých územně samosprávných celků a to:
 na vyšší územně samosprávné celky - kraje
 na základní územně samosprávné celky - obce
NUTS
NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek byly v ČR vymezeny pro statistické
a analytické potřeby a pro potřeby EU. Hlavním cílem je srovnatelnost územních jednotek
v rámci celé Evropské unie.
Jednotlivé úrovně soustavy NUTS jsou stanoveny dle mezí počtu obyvatel takto:
 Územní jednotky NUTS 5 - obce
 Územní jednotky NUTS 4 - okresy
 Územní jednotky NUTS 3 - kraje
 Územní jednotky NUTS 2 - sdružené kraje
Kraje se sdružují do regionů NUTS 2 takto:
 NUTS 2 Praha - je tvořen územím hl. m. Prahy
 NUTS 2 Střední Čechy - je tvořen územím Středočeského kraje
 NUTS 2 Jihozápad - je tvořen územím krajů Jihočeského a Plzeňského
 NUTS 2 Severozápad - je tvořen územím krajů Karlovarského a Ústeckého
 NUTS 2 Severovýchod - je tvořen územím krajů Libereckého, Královehradeckého
a Pardubického
 NUTS 2 Jihovýchod - je tvořen územím krajů Vysočina a Jihomoravského
 NUTS 2 Střední Morava - je tvořen územím krajů Olomouckého a Zlínského
 NUTS 2 Moravskoslezsko - je tvořen územím kraje Moravskoslezského
 Územní jednotka NUTS 1 - je tvořena územím celé ČR

4.1.1. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY ČR – KRAJE
Kraje jsou územní společenství občanů. Kraj vykonává na svém území samosprávu. Působnost v
těchto věcech je samostatnou působností kraje. Kraj vykonává na svém území také státní správu,
a to ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje.
Kraj je veřejnoprávní korporací, to znamená, že vystupuje v právních vztazích svým jménem a
nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Kraje definitivně vznikly 1. ledna 2000 a jsou vymezeny zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích. Kraj
spravuje zastupitelstvo kraje, dalšími orgány jsou rada kraje, hejtman a krajský úřad, ale může
vytvořit i další orgány.
Zastupitelstvo kraje
Zastupitelstvo kraje je voleno občany kraje na období 4 let. Zasedání se konají minimálně jednou
za 3 měsíce a jsou veřejná. Z těchto zasedání se pořizuje zápis, který je uložen k nahlédnutí na
krajském úřadě. Zastupitelstvu je vyhrazeno právo předkládat návrhy zákonů Poslanecké
sněmovně, Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se
zákonem, a vydávat obecně závazné vyhlášky.
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Počet členů zastupitelstva je určen počtem obyvatel v kraji:
45 členů
do 600 000 obyvatel
55 členů
od 600 000 do 900 000 obyvatel
65 členů
od 900 000 obyvatel
Zastupitelstvo volí hejtmana, zástupce hejtmana a další členy rady kraje.
Hejtman
Hejtman reprezentuje kraj navenek. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady.
Spolu se svým zástupcem se zodpovídají zastupitelstvu za výkon své funkce.
Rada kraje
Rada kraje je výkonným orgánem kraje a zodpovídá se zastupitelstvu. Radu tvoří hejtman,
náměstek (náměstci) hejtmana a další členové rady. Všichni jsou voleni z členů zastupitelstva.
Schůze rady jsou neveřejné. Z těchto zasedání se pořizuje zápis, který je uložen k nahlédnutí na
krajském úřadě. Členům rady jsou přiděleny jednotlivé oblasti působnosti (školství,
zdravotnictví…)
Počet členů rady je určen počtem obyvatel v kraji:
9 členů
do 600 000 obyvatel
11 členů
nad 600 000 obyvatel
Krajský úřad
Krajský úřad tvoří ředitel, který stojí v čele úřadu, a zaměstnanci. Člení se na odbory a oddělení.
Plní úkoly jak v samostatné, tak v přenesené působnosti.
V přenesené působnosti se jedná mimo jiné o:
 přezkoumávání rozhodnutí vydaných orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,
pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví
jinak,
 ukládání sankcí podle zákona,
 poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
 zabezpečení koordinace výstavby a provozu informačního systému kompatibilního
s informačními systémy veřejné správy,
 kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí,
 zřízení funkce koordinátora pro romské záležitosti,
 výkon další působnosti svěřené mu zákonem.
V samostatné působnosti se jedná o úkoly uložené zastupitelstvem a radou kraje.
Další orgány kraje
Kromě výše zmíněných můžou být zřízeny i další orgány kraje. Zastupitelstvo kraje zřizuje
výbory a rada kraje komise. Tyto orgány jsou zřízeny pro iniciativní i kontrolní funkce. Jedná se
zpravidla o finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
nebo i výbor pro národnostní menšiny, komise pro dopravu, komise pro protidrogovou prevenci
a prevenci kriminality, komise pro sport, komise pro kulturu apod.
Seznam krajů ČR



Hlavní město Praha
www.praha.eu
Jihočeský kraj
www.kraj-jihocesky.cz
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Jihomoravský kraj
www.kr-jihomoravsky.cz
Karlovarský kraj
www.kr-karlovarsky.cz
Královéhradecký kraj
www.kr-kralovehradecky.cz
Liberecký kraj
www.kraj-lbc.cz
Moravskoslezský kraj
www.kr-moravskoslezsky.cz
Olomoucký kraj
www.kr-olomoucky.cz
Pardubický kraj
www.pardubickykraj.cz
Plzeňský kraj
www.kr-plzensky.cz
Středočeský kraj
www.kr-stredocesky.cz
Ústecký kraj
www.kr-ustecky.cz
kraj Vysočina
www.kr-vysocina.cz
Zlínský kraj
www.kr-zlinsky.cz

Zdroj: ČSÚ
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4.1.2. OBCE
Obec je společenstvím občanů, které tvoří územní celek vymezený územními hranicemi obce.
Obce jsou veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou, mají vlastní majetek, vystupují
v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obce vykonávají jak samostatnou tak přenesenou působnost. V rámci své samostatné působnosti
spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud je nespravuje
kraj. Zároveň v rámci přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícím ze
zákonů, přičemž některé obce mají okruh přenesené působnosti nejen pro vlastní území, ale
i pro území širšího správního obvodu.
Tyto obce rozdělujeme podle rozsahu přenesené působnosti:
 obec (obec I. stupně)
 obec s pověřeným obecním úřadem (obec II. stupně)
 obec s rozšířenou působností (obec III. stupně)
V současnosti rozlišujeme čtyři kategorie obcí - obec, městys, město a statutární město
Městys
Městys je v podstatě něco mezi obcí a městem, velikostně i významově. Historicky se jednalo
o sídlo, kterému panovník udělil právo pořádat výroční a dobytčí trhy. Pro okolní obce plnil roli
spádového města. Bylo zde silně zastoupeno zemědělství a na rozdíl od města nebyl profesně
strukturovaný.
Obec může získat titul městys a to několika způsoby:
 pokud tak na návrh obce a po vyjádření vlády stanoví předseda Poslanecké sněmovny
 historicky uděleným titulem, pokud se obec stala městysem před rokem 1954
 sloučením dvou nebo více obcí, z nichž ani jedna není městem, ale aspoň jedna je
městysem, stane se nově vzniklá obec městysem
Město
Město se liší od obce svou velikostí, počtem obyvatel, hustotou osídlení, koncentrací zástavby
Město má především relativní velikost ve srovnání s vesnicemi, vysokou hustotu osídlení,
demografickou, sociální a profesní strukturu obyvatel. Město na rozdíl od obce poskytuje
správní, vzdělávací, obchodní a kulturní funkci pro širší okolí.
Obec může získat titul město a to několika způsoby:
 pokud má obec alespoň 3 000 obyvatel a pokud tak na návrh obce a po vyjádření vlády
stanoví předseda Poslanecké sněmovny
 historicky uděleným titulem, pokud se obec stala městem před rokem 1954
 sloučením dvou nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, stane se nově vzniklá
obec městem
Statutární město
Statutární město je město, jehož území se může členit na městské obvody nebo městské části
s vlastními orgány samosprávy. Takové město může vlastní vyhláškou zvanou statut města zřídit
městské části nebo městské obvody a přenést na ně části svých kompetencí. Statutární město
vznikne zápisem do zákona o obcích po schválení Parlamentem.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada obce,
starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Městys je samostatně spravován zastupitelstvem
městyse, dalšími orgány městyse jsou rada městyse, starosta, úřad městyse a zvláštní orgány
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městyse. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města, dalšími orgány města jsou
rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje a odpovídá
za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Je voleno v obecních
volbách na období 4 let. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce se odvíjí zejména od počtu
obyvatel a velikosti územního obvodu následovně:
5 až 15 členů
do 500 obyvatel
7 až 15 členů
nad 500 do 3 000 obyvatel
11 až 25 členů
nad 3 000 do 10 000 obyvatel
15 až 35 členů
nad 10 000 do 50 000 obyvatel
25 až 45 členů
nad 50 000 do 150 000 obyvatel
35 až 55 členů
nad 150 000 obyvatel
Starosta
Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce
z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. Starosta svolává
a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. Ve statutárních městech vykonává
funkci starosty primátor.
Rada obce
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti
odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen
stanoví-li tak zákon. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad
členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů,
přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí
v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů, a její pravomoc vykonává starosta.
Schází se podle potřeby a její schůze jsou neveřejné.

4.2. ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA
Zájmová samospráva není prostorově vymezena, ale spojuje ji určitý společný zájem. Taková
samospráva má právo na samostatné rozhodování ve vlastních záležitostech. Ve většině případů
je spojena s výkonem určité profese, proto je také známa pod pojmem profesní samospráva.
Příkladem v České republice je Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Exekutorská
komora České republiky, Notářská komora České republiky, Česká lékařská komora, Česká
lékárnická komora či Česká stomatologická komora.
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5. OSTATNÍ VEŘEJNÁ SLUŽBA
5.1. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
www.vzp.cz
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je největší zdravotní pojišťovna, která
zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění a je zřizována státem.
Vede i registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.




5.2. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
www.cnb.cz




Česká národní banka je centrální banka České republiky a vykonává dohled nad finančním
trhem v zemi. S odbornou péčí hospodaří s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen
státem.
Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu, dosažení a udržení cenové stability.
Podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády. V souladu s ní určuje měnovou politiku,
vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává
dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním
připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

5.3. ČESKÁ TELEVIZE
www.ceskatelevize.cz


Česká televize je poskytovatel veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Jde o jedinou
českou veřejnoprávní televizní společnost poskytující své vysílání celoplošně na území
České republiky a může být zrušena pouze změnou zákona. Jde o společenskou instituci,
která je právnickou osobou, jež hospodaří s vlastním majetkem, pro označení její právní
formy zákon žádné speciální označení neuvádí.

5.4. ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ
www.ctk.cz





Česká tisková kancelář je česká zpravodajská agentura, jedna z národních tiskových
a informačních agentur. Má 14 poboček v České republice a zahraniční zpravodaje ve 3
zemích.
Zpracovává také zprávy světových agentur a spolupracuje i s řadou dalších národních
agentur. Její multimediální produkce zahrnuje slovní zpravodajství v češtině a v angličtině,
obrazové a zvukové zpravodajství, infografiku, videozpravodajství a další servisy.
ČTK poskytuje v průměru 700 textových zpráv, 400 fotografií, 35 zvukových záznamů
denně a zhruba 200 video reportáží měsíčně.
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5.5. CZECH POINT
www.czechpoint.cz


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.



Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne
občan“.
Jedná se o jedno univerzální místo, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i
neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést
písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu
správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních
orgánů.
Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány
požadavky na občany.
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6. VEŘEJNÁ SPRÁVA VE ZLÍNSKÉM KRAJI
6.1. KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE
www.kr-zlinsky.cz
Zlínský kraj je tvořen územím 4 okresů - Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Z hlediska
územně-správního tvoří spolu s Olomouckým krajem Region soudržnosti NUTS II – Střední
Morava. V kraji se nachází 307 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností (Bystřice pod
Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské
Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín),
1 statutární město, 30 obcí se statutem města a 6 obcí se statutem městyse.
Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
+420 577 043 111
podatelna@kr-zlinsky.cz
ID datové schránky: scsbwku

6.2. MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA
www.zlin.eu
Magistrát města Zlína je orgán města. Vykonává působnost jak v oblasti samostatné působnosti
obce, tak rovněž v oblasti přenesené působnosti obce. Plní úkoly v samostatné působnosti, které
mu uloží Zastupitelstvo města Zlína a Rada města Zlína. V rámci přenesené působnosti je
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, jako takovému mu přísluší vykonávat
přenesenou působnost jednak pro statutární město Zlín, a stejně tak i pro další obce
ve stanoveném správním obvodu.
Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
+420 577 630 111
posta@zlin.eu
ID datové schránky: 5ttb7bs

6.3. MĚSTSKÉ A OBECNÍ ÚŘADY
Obecní úřad je orgán obce. V městysech se tento úřad nazývá úřad městyse, ve městech městský
úřad, ve městech statutárních pak magistrát. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné
působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům
a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce v souvislosti
s financováním ze státního rozpočtu.
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Okres Zlín
V okrese Zlín se nachází celkem 89 obcí.
Městské úřady
Městský úřad Fryšták
Městský úřad Napajedla
Městský úřad Slušovice

Městský úřad Brumov-Bylnice
Městský úřad Otrokovice
Městský úřad Valašské Klobouky

Městský úřad Luhačovice
Městský úřad Slavičín
Městský úřad Vizovice

Obecní úřady
Obecní úřad Bělov
Obecní úřad Bratřejov
Obecní úřad Březová
Obecní úřad Dobrkovice
Obecní úřad Drnovice
Obecní úřad Haluzice
Obecní úřad Hrobice
Obecní úřad Jasenná
Obecní úřad Karlovice
Obecní úřad Komárov
Obecní úřad Lhotsko
Obecní úřad Loučka
Obecní úřad Lukoveček
Obecní úřad Mysločovice
Obecní úřad Neubuz
Obecní úřad Ostrata
Obecní úřad Pohořelice
Obecní úřad Provodov
Obecní úřad Rudimov
Obecní úřad Slopné
Obecní úřad Šarovy
Obecní úřad Tichov
Obecní úřad Ublo
Obecní úřad Velký Ořechov
Obecní úřad Vlčková
Obecní úřad Žlutava

Obecní úřad Bohuslavice nad Vláří
Obecní úřad Bohuslavice u Zlína
Obecní úřad Březůvky
Obecní úřad Dolní Lhota
Obecní úřad Držková
Obecní úřad Horní Lhota
Obecní úřad Hřivínův Újezd
Obecní úřad Jestřabí
Obecní úřad Kašava
Obecní úřad Křekov
Obecní úřad Lipová
Obecní úřad Ludkovice
Obecní úřad Lutonina
Obecní úřad Návojná
Obecní úřad Nedašova Lhota
Obecní úřad Petrůvka
Obecní úřad Podkopná Lhota
Obecní úřad Racková
Obecní úřad Sazovice
Obecní úřad Spytihněv
Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov
Obecní úřad Tlumačov
Obecní úřad Újezd
Obecní úřad Vlachova Lhota
Obecní úřad Všemina
Obecní úřad Zádveřice Raková

Obecní úřad Biskupice
Obecní úřad Březnice
Obecní úřad Dešná
Obecní úřad Doubravy
Obecní úřad Halenkovice
Obecní úřad Hostišová
Obecní úřad Hvozdná
Obecní úřad Kaňovice
Obecní úřad Kelníky
Obecní úřad Lhota
Obecní úřad Lípa
Obecní úřad Lukov
Obecní úřad Machová
Obecní úřad Nedašov
Obecní úřad Oldřichovice
Obecní úřad Podhradí
Obecní úřad Poteč
Obecní úřad Rokytnice
Obecní úřad Sehradice
Obecní úřad Šanov
Obecní úřad Tečovice
Obecní úřad Trnava
Obecní úřad Veselá
Obecní úřad Vlachovice
Obecní úřad Vysoké Pole
Obecní úřad Želechovice
nad Dřevnicí

Úřad městyse
Úřad městyse Pozlovice
Okres Vsetín
V okrese Vsetín se nachází celkem 61 obcí.
Městské úřady
Městský úřad Karolinka
Městský úřad Vsetín

Městský úřad Valašské Meziříčí
Městský úřad Zubří

Městský úřad Kelč
Městský úřad Rožnov
pod Radhoštěm

Obecní úřady
Obecní úřad Branky

Obecní úřad Bystřička

Obecní úřad Dolní Bečva
24

Obecní úřad Francova Lhota
Obecní úřad Horní Lideč
Obecní úřad Huslenky
Obecní úřad Jablůnka
Obecní úřad Kateřinice
Obecní úřad Kunovice
Obecní úřad Lešná
Obecní úřad Liptál
Obecní úřad Malá Bystřice
Obecní úřad Podolí
Obecní úřad Pozděchov
Obecní úřad Pržno
Obecní úřad Seninka
Obecní úřad Študlov
Obecní úřad Velká Lhota
Obecní úřad Vidče
Obecní úřad Velké Karlovice

Obecní úřad Halenkov
Obecní úřad Hošťálková
Obecní úřad Hutisko-Solanec
Obecní úřad Janová
Obecní úřad Kladeruby
Obecní úřad Lačnov
Obecní úřad Lhota u Vsetína
Obecní úřad Loučka
Obecní úřad Mikulůvka
Obecní úřad Police
Obecní úřad Prostřední Bečva
Obecní úřad Ratiboř
Obecní úřad Střítež nad Bečvou
Obecní úřad Valašská Bystřice
Obecní úřad Valašská Polanka
Obecní úřad Valašské Příkazy
Obecní úřad Valašská Senice

Obecní úřad Horní Bečva
Obecní úřad Hovězí
Obecní úřad Choryně
Obecní úřad Jarcová
Obecní úřad Krhová
Obecní úřad Leskovec
Obecní úřad Lidečko
Obecní úřad Lužná
Obecní úřad Oznice
Obecní úřad Poličná
Obecní úřad Prlov
Obecní úřad Růžďka
Obecní úřad Střelná
Obecní úřad Ústí
Obecní úřad Vigantice
Obecní úřad Zašová
Obecní úřad Zděchov

Úřad městyse
Úřad městyse Nový Hrozenkov
Okres Uherské Hradiště
V okrese Uherské Hradiště se nachází celkem 78 obcí.
Městské úřady
Městský úřad Bojkovice
Městský úřad Hluk
Městský úřad Staré Město
Městský úřad Uherské Hradiště
Městský úřad Uherský Ostroh
Obecní úřady
Obecní úřad Babice
Obecní úřad Boršice
Obecní úřad Březolupy
Obecní úřad Dolní Němčí
Obecní úřad Horní Němčí
Obecní úřad Hradčovice
Obecní úřad Jankovice
Obecní úřad Korytná
Obecní úřad Kudlovice
Obecní úřad Mistřice
Obecní úřad Nedakonice
Obecní úřad Ořechov
Obecní úřad Pitín
Obecní úřad Popovice
Obecní úřad Salaš
Obecní úřad Strání
Obecní úřad Stupava
Obecní úřad Svárov
Obecní úřad Traplice
Obecní úřad Újezdec

Obecní úřad Bánov
Obecní úřad Boršice u Blatnice
Obecní úřad Březová
Obecní úřad Bystřice pod Lopeníkem
Obecní úřad Hostějov
Obecní úřad Huštěnovice
Obecní úřad Kněžpole
Obecní úřad Kostelany nad Moravou
Obecní úřad Lopeník
Obecní úřad Modrá
Obecní úřad Nezdenice
Obecní úřad Ostrožská Lhota
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Obecní úřad Prakšice
Obecní úřad Slavkov
Obecní úřad Starý Hrozenkov
Obecní úřad Suchá Loz
Obecní úřad Šumice
Obecní úřad Tučapy
Obecní úřad Vápenice

Městský úřad Kunovice
Městský úřad Uherský Brod

Obecní úřad Bílovice
Obecní úřad Břestek
Obecní úřad Částkov
Obecní úřad Drslavice
Obecní úřad Hostětín
Obecní úřad Jalubí
Obecní úřad Komňa
Obecní úřad Košíky
Obecní úřad Medlovice
Obecní úřad Nedachlebice
Obecní úřad Nivnice
Obecní úřad Pašovice
Obecní úřad Podolí
Obecní úřad Rudice
Obecní úřad Staré Hutě
Obecní úřad Stříbrnice
Obecní úřad Sušice
Obecní úřad Topolná
Obecní úřad Tupesy
Obecní úřad Vážany
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Obecní úřad Velehrad
Obecní úřad Vyškovec
Obecní úřad Zlechov

Obecní úřad Veletiny
Obecní úřad Záhorovice
Obecní úřad Žítková

Obecní úřad Vlčnov
Obecní úřad Zlámanec

Úřady městysů
Úřad městyse Buchlovice

Úřad městyse Osvětimany

Úřad městyse Polešovice

Okres Kroměříž
V okrese Kroměříž se nachází celkem 79 obcí.
Městské úřady
Městský úřad Holešov
Městský úřad Koryčany
Městský úřad Bystřice
pod Hostýnem
Obecní úřady
Obecní úřad Bezměrov
Obecní úřad Bořenovice
Obecní úřad Cetechovice
Obecní úřad Horní Lapač
Obecní úřad Chvalčov
Obecní úřad Jarohněvice
Obecní úřad Kostelany
Obecní úřad Kurovice
Obecní úřad Lechotice
Obecní úřad Ludslavice
Obecní úřad Míškovice
Obecní úřad Nítkovice
Obecní úřad Pacetluky
Obecní úřad Prasklice
Obecní úřad Prusinovice
Obecní úřad Rataje
Obecní úřad Rusava
Obecní úřad Soběsuky
Obecní úřad Střížovice
Obecní úřad Třebětice
Obecní úřad Věžky
Obecní úřad Zahnašovice
Obecní úřad Zborovice
Obecní úřad Žalkovice

Městský úřad Hulín
Městský úřad Morkovice-Slížany

Městský úřad Chropyně
Městský úřad Kroměříž

Obecní úřad Bařice-Velké Těšany
Obecní úřad Brusné
Obecní úřad Dřínov
Obecní úřad Hoštice
Obecní úřad Chvalnov-Lísky
Obecní úřad Karolín
Obecní úřad Kostelec u Holešova
Obecní úřad Kvasice
Obecní úřad Loukov
Obecní úřad Lutopecny
Obecní úřad Mrlínek
Obecní úřad Nová Dědina
Obecní úřad Počenice-Tetětice
Obecní úřad Podhradní Lhota
Obecní úřad Přílepy
Obecní úřad Roštění
Obecní úřad Rymice
Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem
Obecní úřad Sulimov
Obecní úřad Troubky-Zdislavice
Obecní úřad Vítonice
Obecní úřad Záříčí
Obecní úřad Zdounky
Obecní úřad Žeranovice

Obecní úřad Blazice
Obecní úřad Břest
Obecní úřad Honětice
Obecní úřad Chomýž
Obecní úřad Jankovice
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Kunkovice
Obecní úřad Kyselovice
Obecní úřad Lubná
Obecní úřad Martinice
Obecní úřad Němčice
Obecní úřad Osíčko
Obecní úřad Pačlavice
Obecní úřad Pravčice
Obecní úřad Rajnochovice
Obecní úřad Roštín
Obecní úřad Skaštice
Obecní úřad Střílky
Obecní úřad Šelešovice
Obecní úřad Uhřice
Obecní úřad Vrbka
Obecní úřad Zástřizly
Obecní úřad Zlobice

Úřad Městyse
Úřad městyse Litenčice
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6.4. KONTAKTNÍ MÍSTA – ADRESÁŘ
Úřad práce
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk
Krajská pobočka Zlín
Čiperova 5182
760 42 Zlín
+420 950 175 111
posta@zl.mpsv.cz
ID datové schránky: qqzpzd
Kontaktní místa ve Zlínském kraji
Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Karolinka, Kroměříž, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm,
Slavičín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín
Police ČR
www.policie.cz
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín
+420 974 661 111
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krpz.reditel@mvcr.cz
ID datové schránky: w6thp3w
Kontaktní místa ve Zlínském kraji:
Územní odbor Zlín
Policie České republiky
KŘP Zlínského kraje
Nám. T. G. Masaryka 3218
760 01 Zlín
+420 974 666 111
pcrzlin@mvcr.cz
Územní odbor Vsetín
Policie České republiky
KŘP Zlínského kraje
Hlásenka 1516
755 23 Vsetín
+420 974 680 111
krorvs@mvcr.cz
Územní odbor Uherské Hradiště
Policie České republiky
KŘP Zlínského kraje
Velehradská třída 1217
686 43 Uherské Hradiště
+420 974 678 111
uovs.uh@mvcr.cz
Územní odbor Kroměříž
Policie České republiky
KŘP Zlínského kraje
Březinova 2819
767 28 Kroměříž
+420 974 675 111
piskm@mvcr.cz
Městská policie
www.mpzlin.cz
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně
a bezpečnosti majetku i osob.
Kontaktní místa ve Zlínském kraji
Městská policie Zlín
Santražiny 3312
760 01 Zlín
+420 577 630 500
info@mpzlin.cz
Městská policie Vsetín
www.mestovsetin.cz
Svárov 1080
755 01 Vsetín
+420 571 491 214
mestskapolicie@mestovsetin.cz
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Městská policie Uherské Hradiště
www.mesto-uh.cz
Hradební 174
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 525 500
vlastimil.paurik@mesto-uh.cz
Městská policie Kroměříž
www.mesto-kromeriz.cz
Velké náměstí 33/11
767 01 Kroměříž
+420 573 321 156
m.policie-operacni@mesto-kromeriz.cz
Další kontaktní místa:
Holešov, Hluk, Slavičín, Otrokovice, Valašské Meziříčí, Napajedla, Kunovice, Staré Město,
Bojkovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Bystřice pod Hostýnem, Luhačovice, Uherský
Ostroh, Valašské Klobouky.
Okresní správa sociálního zabezpečení
Kontaktní místa ve Zlínském kraji
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín
třída Tomáše Bati 3792
762 61 Zlín
+420 577 041 111
posta.zl@cssz.cz
ID datové schránky: imxadec
Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín
Mostecká 303
755 14 Vsetín
+420 571 810 110
posta.vs@cssz.cz
ID datové schránky: y3daddm
Okresní správa sociálního zabezpečení Uherské Hradiště
Stojanova 484
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 539 111
posta.uh@cssz.cz
ID datové schránky: p94addt
Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž
Generála Svobody 1190/2
767 01 Kroměříž
+420 573 516 111
posta.km@cssz.cz
ID datové schránky: vv9adca
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Krajská pedagogicko-psychologická poradna
www.ppporzl.cz
Krajská pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem
a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let
do ukončení vzdělávání na střední škole.
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín
ředitelství
J. A. Bati 5520 (SVIT, budova č. 22)
760 01 Zlín
+420 575 570 491
poradna@ppporzl.cz
Kontaktní místa ve Zlínském kraji
KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Zlín
J. A. Bati 5520 (SVIT, budova č.22)
760 01 Zlín
+420 575 570 491
pppzl@ppporzl.cz
KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Slavičín
Komenského 882
763 21 Slavičín
+420 575 570 596
pppsl@ppporzl.cz
KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 1256
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 551 352
pppuh@ppporzl.cz
KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Uherský Brod
Předbranská 415
688 01 Uherský Brod
+420 572 638 148
pppub@ppporzl.cz
KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Vsetín
Hrbová 1561
755 01 Vsetín
+420 571 411 426
pppvs@ppporzl.cz
KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí
Křižná 782 (vchod z ulice Vodní)
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 621 643
pppvm@ppporzl.cz
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KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Kroměříž
Jánská 197
767 01 Kroměříž
+420 575 570 564
pppkm@ppporzl.cz
Detašované pracoviště: Holešov
Finanční úřad
www.financnisprava.cz
Finanční úřad pro Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 86 Zlín
+420 577 617 111
podatelna3300@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: n69nz5y
Kontaktní místa ve Zlínském kraji
Územní pracoviště spadající pod Finanční úřad pro Zlínský kraj:
Územní pracoviště ve Zlíně
třída Tomáše Bati 21
761 86 Zlín
+420 577 617 111
podatelna3301@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 97nn64t
Územní pracoviště v Kroměříži
Husovo náměstí 535/21
767 01 Kroměříž
+420 573 323 111
podatelna3304@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 62in63e
Územní pracoviště v Otrokovicích
J. Jabůrkové 1427
765 02 Otrokovice
+420 577 194 311
podatelna3306@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: xb4n6t2
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm
Kulturní 1777
756 64 Rožnov pod Radhoštěm
+420 571 666 311
podatelna3307@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: tr8n65i
Územní pracoviště v Uherském Brodě
26. dubna 1917
688 01 Uherský Brod
+420 572 613 311
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podatelna3308@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: efmn6wk
Územní pracoviště v Uherském Hradišti
Otakarova 1073
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 532 111
podatelna3309@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 75dn6tu
Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
Vrbenská 742
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 685 111
podatelna3310@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: n8wn6wg
Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách
Smetanova 1076
766 01 Valašské Klobouky
+420 577 311 311
podatelna3311@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: fttn648
Územní pracoviště ve Vsetíně
Smetanova 1110
755 01 Vsetín
+420 571 495 111
podatelna3312@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 4jhn65c
Živnostenský úřad
www.kr-zlinsky.cz
Živnostenský úřad pro Zlínský kraj
Úřad vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce
centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu
Zlínského kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů
ve svém správním obvodu.
Kontaktní místa ve Zlínském kraji
Živnostenské úřady jsou vždy odborem městského úřadu.
 Živnostenský úřad Vsetín
www.mestovsetin.cz
 Živnostenský úřad Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz
 Živnostenský úřad Vizovice
www.vizovice.eu
 Živnostenský úřad Zlín
www.zlin.eu
 Živnostenský úřad Rožnov pod Radhoštěm
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www.roznov.cz
Živnostenský úřad Otrokovice
www.otrokovice.cz
Živnostenský úřad Valašské Klobouky
www.valasskeklobouky.cz
Živnostenský úřad Uherské Hradiště
www.mesto-uh.cz
Živnostenský úřad Bystřice pod Hostýnem
www.mubph.cz
Živnostenský úřad Uherský Brod
www.uherskybrod.cz
Živnostenský úřad Kroměříž
www.mesto-kromeriz.cz
Živnostenský úřad Holešov
www.holesov.cz
Živnostenský úřad Luhačovice
www.mesto.luhacovice.cz

Krajská veterinární správa
www.svscr.cz
Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před
možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
Lazy V 654
760 01 Zlín
+420 577 210 796
epodatelna.kvsz@svscr.cz
ID datové schránky: wjh8cgi
Krajská hygienická stanice
www.khszlin.cz
Instituce vydává rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně
veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín
+420 577 006 711
khs@khszlin.cz
Kontaktní místa ve Zlínském kraji
KHS pracoviště Kroměříž
Havlíčkova 792/13
767 01 Kroměříž
+420 573 504 114
khs.km@khszlin.cz
KHS pracoviště Uherské Hradiště
Františkánská 144
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686 01 Uherské Hradiště
+420 572 430 731
marie.barnetova@khszlin.cz
KHS pracoviště Vsetín
4. května 287
755 01 Vsetín
+420 571 498 011
khs.vs@khszlin.cz
Hasičský záchranný sbor
www.hzszk.cz
Hasičský záchranný sbor zabezpečuje ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech
a poskytuje účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Krajské ředitelství
Územní odbor Zlín
Přílucká 213
760 01 Zlín-Příluky
+420 950 670 111
jiri.volak@zlk.izscr.cz
Územní odbor Kroměříž
Nerudova 450/9a
767 01 Kroměříž
+420 950 670 111
opis.km@zlk.izscr.cz
Územní odbor Uherské Hradiště
Boženy Němcové 834
686 01 Uherské Hradiště
950 675 111
jan.kucera@zlk.izscr.cz
Územní odbor Vsetín
Havlíčkova 327
755 01 Vsetín
+420 950 683 111
pavel.kvasnica@zlk.izscr.cz
Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
763 02 Zlín
+420 577 171 111
Okresní soud
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních
věcech v prvním stupni.
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Kontaktní místa ve Zlínském kraji
Okresní soud ve Zlíně
Dlouhé díly 351
763 02 Zlín-Louky
+420 577 171 111
podatelna@osoud.zln.justice.cz
Okresní soud ve Vsetíně
Horní náměstí 5
755 01 Vsetín
+420 571 484 511
posta@osoud.vst.justice.cz
Okresní soud v Uherském Hradišti
Svatováclavská 568
686 01 Uherské Hradiště
+420 575 754 101
podatelna@osoud.uhr.justice.cz
Okresní soud v Kroměříži
Soudní 1279/11
767 01 Kroměříž
+420 573 522 111
podatelna@osoud.krm.justice.cz

Seznam Czech POINTů Zlínský kraj
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/55&IDKRAJ=14&IDOKRES=NULL&DETAIL=N
ULL
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7. VEŘEJNÁ SPRÁVA V OLOMOUCKÉM KRAJI
7.1. KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
www.kr-olomoucky.cz
Olomoucký kraj je tvořen územím 5 okresů – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.
Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem Region soudržnosti NUTS II –
Střední Morava. V kraji se nachází 399 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností (Hranice,
Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk,
Šumperk, Uničov, Zábřeh), 3 statutární města, 30 obcí se statutem města a 12 obcí se statutem
městyse.
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
+420 585 508 111
posta@kr-olomoucky.cz
ID datové schránky: qiabfmf

7.2. MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
www.olomouc.eu
Magistrát města Olomouce je orgán města. Vykonává působnost jak v oblasti samostatné
působnosti obce, tak rovněž v oblasti přenesené působnosti obce. Plní úkoly v samostatné
působnosti, které mu uloží Zastupitelstvo města Olomouce a Rada města Olomouce. V rámci
přenesené působnosti je obecním úřadem obce s rozšířenou působností, jako takovému mu
přísluší vykonávat přenesenou působnost jednak pro statutární město Olomouc, a stejně tak
i pro další obce ve stanoveném správním obvodu.
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
+420 585 513 111
podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

7.3. MĚSTSKÉ A OBECNÍ ÚŘADY
Obecní úřad je orgán obce. V městysech se tento úřad nazývá úřad městyse, ve městech městský
úřad, ve městech statutárních pak magistrát. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné
působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům
a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce v souvislosti
s financováním ze státního rozpočtu.
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Okres Olomouc
V okrese Olomouc se nachází celkem 96 obcí.
Městské úřady
Městský úřad Litovel
Městský úřad Uničov

Městský úřad Moravský Beroun
Městský úřad Velká Bystřice

Městský úřad Šternberk

Obecní úřady
Obecní úřad Babice
Obecní úřad Bílsko
Obecní úřad Bouzov
Obecní úřad Bystrovany
Obecní úřad Dlouhá Loučka
Obecní úřad Drahanovice
Obecní úřad Grygov
Obecní úřad Hlásnice
Obecní úřad Hněvotín
Obecní úřad Horní Loděnice
Obecní úřad Charváty
Obecní úřad Komárov
Obecní úřad Liboš
Obecní úřad Lipinka
Obecní úřad Luběnice
Obecní úřad Lužice
Obecní úřad Měrotín
Obecní úřad Mrsklesy
Obecní úřad Norberčany
Obecní úřad Paseka
Obecní úřad Příkazy
Obecní úřad Senice na Hané
Obecní úřad Slatinice
Obecní úřad Střeň
Obecní úřad Štarnov
Obecní úřad Těšetice
Obecní úřad Tršice
Obecní úřad Velký Týnec
Obecní úřad Želechovice

Obecní úřad Bělkovice-Lašťany
Obecní úřad Blatec
Obecní úřad Bukovany
Obecní úřad Červenka
Obecní úřad Dolany
Obecní úřad Domašov nad Bystřicí
Obecní úřad Domašov u Šternberka
Obecní úřad Hlubočky
Obecní úřad Hnojice
Obecní úřad Horka nad Moravou
Obecní úřad Hraničné Petrovice
Obecní úřad Kožušany - Tážaly
Obecní úřad Křelov - Břuchotín
Obecní úřad Loučany
Obecní úřad Luká
Obecní úřad Majetín
Obecní úřad Mladeč
Obecní úřad Mutkov
Obecní úřad Nová Hradečná
Obecní úřad Pňovice
Obecní úřad Řídeč
Obecní úřad Senička
Obecní úřad Slavětín
Obecní úřad Suchonice
Obecní úřad Štěpánov
Obecní úřad Tovéř
Obecní úřad Újezd
Obecní úřad Věrovany
Obecní úřad Žerotín

Obecní úřad Bílá Lhota
Obecní úřad Bohuňovice
Obecní úřad Bystročice
Obecní úřad Daskabát
Obecní úřad Doloplazy
Obecní úřad Dubčany
Obecní úřad Haňovice
Obecní úřad Hlušovice
Obecní úřad Huzová
Obecní úřad Cholina
Obecní úřad Jívová
Obecní úřad Krčmaň
Obecní úřad Lipina
Obecní úřad Loučka
Obecní úřad Lutín
Obecní úřad Medlov
Obecní úřad Mladějovice
Obecní úřad Náklo
Obecní úřad Olbramice
Obecní úřad Přáslavice
Obecní úřad Samotišky
Obecní úřad Skrbeň
Obecní úřad Strukov
Obecní úřad Svésedlice
Obecní úřad Šumvald
Obecní úřad Troubelice
Obecní úřad Ústín
Obecní úřad Vilémov

Úřady městysů
Úřad městyse Velký Újezd

Úřad městyse Náměšť na Hané

Úřad městyse Dub
nad Moravou

Újezdní úřad
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
Újezdní úřad je správní úřad, který vykonává státní správu určitého vojenského újezdu, a
současně je vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany státu. Podřízen je
Ministerstvu obrany a v jeho čele stojí přednosta, kterým je voják z povolání.
Okres Jeseník
V okrese Jeseník se nachází celkem 24 obcí.
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Městské úřady
Městský úřad Javorník
Městský úřad Zlaté Hory
Obecní úřady
Obecní úřad Bernartice
Obecní úřad Černá Voda
Obecní úřad Mikulovice
Obecní úřad Písečná
Obecní úřad Supíkovice
Obecní úřad Vápenná
Obecní úřad Vlčice

Městský úřad Jeseník
Městský úřad Žulová

Městský úřad Vidnava

Obecní úřad Bělá pod Pradědem
Obecní úřad Česká Ves
Obecní úřad Hradec - Nová Ves
Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou
Obecní úřad Stará Červená Voda
Obecní úřad Velká Kraš

Obecní úřad Bílá Voda
Obecní úřad Lipová Lázně
Obecní úřad Ostružná
Obecní úřad Skorošice
Obecní úřad Uhelná
Obecní úřad Velké Kunětice

Okres Prostějov
V okrese Prostějov se nachází celkem 97 obcí.

Magistrát města
Magistrát města Prostějova
Městské úřady
Městský úřad Konice
Městský úřad Němčice
nad Hanou
Obecní úřady
Obecní úřad Alojzov
Obecní úřad Bílovice-Lutotín
Obecní úřad Brodek u Konice
Obecní úřad Buková
Obecní úřad Čelčice
Obecní úřad Dobrochov
Obecní úřad Držovice
Obecní úřad Hačky
Obecní úřad Hrdibořice
Obecní úřad Hruška
Obecní úřad Jesenec
Obecní úřad Krumsín
Obecní úřad Lešany
Obecní úřad Ludmírov
Obecní úřad Mostkovice
Obecní úřad Obědkovice
Obecní úřad Ondratice
Obecní úřad Otinoves
Obecní úřad Pivín
Obecní úřad Přemyslovice
Obecní úřad Rozstání
Obecní úřad Skalka
Obecní úřad Smržice

Městský úřad Kostelec na Hané

Městský úřad Plumlov

Obecní úřad Bedihošť
Obecní úřad Bohuslavice
Obecní úřad Březsko
Obecní úřad Čehovice
Obecní úřad Čechy pod Kosířem
Obecní úřad Čelechovice na Hané
Obecní úřad Dřevnovice
Obecní úřad Hluchov
Obecní úřad Hradčany-Kobeřice
Obecní úřad Hvozd
Obecní úřad Kladky
Obecní úřad Klenovice na Hané
Obecní úřad Koválovice-Osíčany
Obecní úřad Malé Hradisko
Obecní úřad Myslejovice
Obecní úřad Ohrozim
Obecní úřad Olšany u Prostějova
Obecní úřad Pavlovice u Kojetína
Obecní úřad Polomí
Obecní úřad Ptení
Obecní úřad Raková u Konice
Obecní úřad Skřípov
Obecní úřad Srbce

Obecní úřad Biskupice
Obecní úřad Bousín
Obecní úřad Budětsko
Obecní úřad Dětkovice
Obecní úřad Dobromilice
Obecní úřad Doloplazy
Obecní úřad Dzbel
Obecní úřad Horní Štěpánov
Obecní úřad Hrubčice
Obecní úřad Ivaň
Obecní úřad Klopotovice
Obecní úřad Laškov
Obecní úřad Lipová
Obecní úřad Mořice
Obecní úřad Niva
Obecní úřad Ochoz
Obecní úřad Otaslavice
Obecní úřad Pěnčín
Obecní úřad Prostějovičky
Obecní úřad Rakůvka
Obecní úřad Seloutky
Obecní úřad Slatinky
Obecní úřad Stařechovice
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Obecní úřad Stínava
Obecní úřad Šubířov
Obecní úřad Vincencov
Obecní úřad Vícov
Obecní úřad Vrchoslavice
Obecní úřad Zdětín

Obecní úřad Stražisko
Obecní úřad Tvorovice
Obecní úřad Vitčice
Obecní úřad Vranovice-Kelčice
Obecní úřad Vřesovice
Obecní úřad Želeč

Obecní úřad Suchdol
Obecní úřad Určice
Obecní úřad Víceměřice
Obecní úřad Vrbátky
Obecní úřad Výšovice

Úřady městysů
Úřad městyse Drahany
Úřad městyse Protivanov

Úřad městyse Brodek u Prostějova
Úřad městyse Kralice na Hané

Úřad městyse Nezamyslice
Úřad městyse Tištín

Okres Přerov
V okrese Přerov se nachází celkem 104 obcí.
Magistrát města
Magistrát města Přerov

Městské úřady
Městský úřad Hranice
Městský úřad Potštát

Městský úřad Lipník nad Bečvou
Městský úřad Tovačov

Městský úřad Kojetín

Obecní úřady
Obecní úřad Beňov
Obecní úřad Bohuslávky
Obecní úřad Býškovice
Obecní úřad Čechy
Obecní úřad Dobrčice
Obecní úřad Dolní Újezd
Obecní úřad Hlinsko
Obecní úřad Horní Těšice
Obecní úřad Hradčany
Obecní úřad Kladníky
Obecní úřad Křenovice
Obecní úřad Lazníky
Obecní úřad Lipová
Obecní úřad Malhotice
Obecní úřad Nahošovice
Obecní úřad Oldřichov
Obecní úřad Oplocany
Obecní úřad Paršovice
Obecní úřad Podolí
Obecní úřad Prosenice
Obecní úřad Radíkov
Obecní úřad Radotín
Obecní úřad Rakov
Obecní úřad Říkovice
Obecní úřad Sobíšky
Obecní úřad Sušice
Obecní úřad Špičky

Obecní úřad Bezuchov
Obecní úřad Bochoř
Obecní úřad Citov
Obecní úřad Čelechovice
Obecní úřad Dolní Nětčice
Obecní úřad Domaželice
Obecní úřad Horní Moštěnice
Obecní úřad Horní Újezd
Obecní úřad Jezernice
Obecní úřad Klokočí
Obecní úřad Křtomil
Obecní úřad Lhota
Obecní úřad Líšná
Obecní úřad Měrovice nad Hanou
Obecní úřad Milotice nad Bečvou
Obecní úřad Olšovec
Obecní úřad Osek nad Bečvou
Obecní úřad Pavlovice u Přerova
Obecní úřad Polkovice
Obecní úřad Provodovice
Obecní úřad Radkova Lhota
Obecní úřad Radslavice
Obecní úřad Rokytnice
Obecní úřad Skalička
Obecní úřad Stará Ves
Obecní úřad Střítež nad Ludinou
Obecní úřad Teplice nad Bečvou

Obecní úřad Bělotín
Obecní úřad Buk
Obecní úřad Císařov
Obecní úřad Černotín
Obecní úřad Dolní Těšice
Obecní úřad Grymov
Obecní úřad Horní Nětčice
Obecní úřad Hrabůvka
Obecní úřad Jindřichov
Obecní úřad Kokory
Obecní úřad Lazníčky
Obecní úřad Lhotka
Obecní úřad Lobodice
Obecní úřad Milenov
Obecní úřad Nelešovice
Obecní úřad Opatovice
Obecní úřad Oprostovice
Obecní úřad Partutovice
Obecní úřad Polom
Obecní úřad Přestavlky
Obecní úřad Radkovy
Obecní úřad Radvanice
Obecní úřad Rouské
Obecní úřad Soběchleby
Obecní úřad Stříbrnice
Obecní úřad Šišma
Obecní úřad Troubky
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Obecní úřad Tučín
Obecní úřad Uhřičice
Obecní úřad Věžky
Obecní úřad Výkleky
Obecní úřad Žákovice

Obecní úřad Turovice
Obecní úřad Ústí
Obecní úřad Vlkoš
Obecní úřad Zábeštní Lhota
Obecní úřad Želatovice

Obecní úřad Týn nad Bečvou
Obecní úřad Veselíčko
Obecní úřad Všechovice
Obecní úřad Zámrsky

Úřady městysů
Úřad městyse Dřevohostice

Úřad městyse Brodek u Přerova

Úřad městyse Hustopeče
nad Bečvou

Okres Šumperk
V okrese Šumperk se nachází celkem 78 obcí.
Městské úřady
Městský úřad Hanušovice
Městský úřad Staré Město
Městský úřad Úsov
Obecní úřady
Obecní úřad Bludov
Obecní úřad Bohutín
Obecní úřad Brníčko
Obecní úřad Dolní Studénky
Obecní úřad Horní Studénky
Obecní úřad Hrabišín
Obecní úřad Chromeč
Obecní úřad Jedlí
Obecní úřad Kamenná
Obecní úřad Kopřivná
Obecní úřad Lesnice
Obecní úřad Líšnice
Obecní úřad Malá Morava
Obecní úřad Moravičany
Obecní úřad Olšany
Obecní úřad Pavlov
Obecní úřad Police
Obecní úřad Rapotín
Obecní úřad Rohle
Obecní úřad Stavenice
Obecní úřad Svébohov
Obecní úřad Velké Losiny
Obecní úřad Vikýřovice
Obecní úřad Zvole

Městský úřad Loštice
Městský úřad Štíty
Městský úřad Zábřeh

Městský úřad Mohelnice
Městský úřad Šumperk

Obecní úřad Bohdíkov
Obecní úřad Branná
Obecní úřad Bušín
Obecní úřad Drozdov
Obecní úřad Hoštejn
Obecní úřad Hrabová
Obecní úřad Jakubovice
Obecní úřad Jestřebí
Obecní úřad Klopina
Obecní úřad Kosov
Obecní úřad Leština
Obecní úřad Loučná nad Desnou
Obecní úřad Maletín
Obecní úřad Nemile
Obecní úřad Oskava
Obecní úřad Petrov nad Desnou
Obecní úřad Postřelmov
Obecní úřad Rájec
Obecní úřad Rovensko
Obecní úřad Ruda nad Moravou
Obecní úřad Šléglov
Obecní úřad Vernířovice
Obecní úřad Vyšehoří

Obecní úřad Bohuslavice
Obecní úřad Bratrušov
Obecní úřad Dlouhomilov
Obecní úřad Dubicko
Obecní úřad Hraběšice
Obecní úřad Hynčina
Obecní úřad Janoušov
Obecní úřad Jindřichov
Obecní úřad Kolšov
Obecní úřad Krchleby
Obecní úřad Libina
Obecní úřad Lukavice
Obecní úřad Mírov
Obecní úřad Nový Malín
Obecní úřad Palonín
Obecní úřad Písařov
Obecní úřad Postřelmůvek
Obecní úřad Rejchartice
Obecní úřad Sobotín
Obecní úřad Sudkov
Obecní úřad Třeština
Obecní úřad Vikantice
Obecní úřad Zborov

40

Zdroj: ČSÚ
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7.4. KONTAKTNÍ MÍSTA – ADRESÁŘ
Úřad práce
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk
Krajská pobočka Olomouc
Vejdovského 988/4
Hodolany
779 00 Olomouc
+420 950 141 111
podatelna@ol.mpsv.cz
ID datové schránky: a2azprx
Kontaktní místa v Olomouckém kraji
Hanušovice, Hranice, Javorník, Jeseník, Kojetín, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice,
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh, Zlaté Hory
Police ČR
www.policie.cz
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Tř. Kosmonautů 189/10,
771 36 Olomouc
+420 974 766 111
posta.policie@mvcr.cz
ID datové schránky: 6jwhpv6
Kontaktní místa v Olomouckém kraji:
Územní odbor Olomouc
Policie České republiky
KŘP Olomouckého kraje
Žižkovo nám. 4
771 36 Olomouc
+420 974 766 900
ol.uo.sekretariat@pcr.cz
Územní odbor Jeseník
Policie České republiky
KŘP Olomouckého kraje
Moravská 780/4
790 14 Jeseník
+420 974 773 550
pcrje@mvcr.cz
Územní odbor Prostějov
Policie České republiky
KŘP Olomouckého kraje
Újezd 12
796 77 Prostějov
+420 974 781 230
orpvkr@mvcr.cz
Územní odbor Přerov
Policie České republiky
KŘP Olomouckého kraje
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U Výstaviště 18
750 02 Přerov
+420 974 778 299
srorpr@mvcr.cz
Územní odbor Šumperk
Policie České republiky
KŘP Olomouckého kraje
Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
+420 974 779 299
srorsu@mvcr.cz
Městská policie
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně
a bezpečnosti majetku i osob.
Kontaktní místa v Olomouckém kraji
Městská policie Olomouc
www.mp-olomouc.cz
Kateřinská 779/23
779 00 Olomouc
+420 585 209 540
prijem.podani@mp-olomouc.cz
Městská policie Jeseník
www.policie-cr.cz/mestska-policie/jesenik-62.html
Dukelská 718/6
790 01 Jeseník
+420 584 401 260
policie@mujes.cz
Městská policie Prostějov
www.prostejov.eu
Havlíčkova 2953/4
796 01 Prostějov
+420 582 402 222
dispecer@mpprostejov.cz
Městská policie Přerov
www.mpprerov.cz
nám. T. G. Masaryka 80/1
750 02 Přerov I-Město
+420 581 268 417
policie@prerov.eu
Městská policie Šumperk
www.sumperk.cz
Jesenická 621/31
787 01 Šumperk
+420 583 213 000
zdenek.docekal@sumperk.cz
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Další kontaktní místa:
Kojetín, Konice, Šternberk, Hranice, Zábřeh, Uničov, Lipník nad Bečvou, Kostelec na Hané,
Litovel, Hlubočky
Okresní správa sociálního zabezpečení
Kontaktní místa v Olomouckém kraji
Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc
tř. Kosmonautů 1151/6C
779 11 Olomouc
+420 585 708 111
posta.oc@cssz.cz
ID datové schránky: qx7adg5
Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník
Karla Čapka 1147/10
790 01 Jeseník
+420 584 487 311
posta.je@cssz.cz
ID datové schránky: wkcadfj
Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov
Plumlovská 36
797 30 Prostějov
+420 582 300 511
posta.pv@cssz.cz
ID datové schránky: jb2adhn
Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov
Bayerova 732/1
750 11 Přerov 2
+420 581 277 111
posta.pr@cssz.cz
ID datové schránky: t5badhg
Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk
ul. 17. listopadu 19
787 01 Šumperk
+420 583 302 111
posta.su@cssz.cz
ID datové schránky: 4wkadhc
Krajská pedagogicko-psychologická poradna
www.ppp-olomouc.cz
Krajská pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem
a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let
do ukončení vzdělávání na střední škole.
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Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
ředitelství
U Sportovní haly 1a
779 00 Olomouc
+420 585 221 045
ppp@ppp-olomouc.cz
Kontaktní místa v Olomouckém kraji
PPP OK, pracoviště Olomouc
U Sportovní haly 1a
779 00 Olomouc
+420 585 224 573
ppp@ppp-olomouc.cz
Detašovaná pracoviště: Šternberk, Uničov, Litovel
PPP OK, pracoviště Jeseník
Dukelská 1240
790 01 Jeseník
+420 584 411 829
pppor@jes.cz
PPP OK, pracoviště Prostějov
Vrchlického 5
796 01 Prostějov
+420 582 345 139
ppp-prostejov@volny.cz
Detašované pracoviště: Konice
PPP OK, pracoviště Přerov
Kouřílkova 8
750 02 Přerov
+420 581 217 760
ppp@ppp-prerov.cz
Detašované pracoviště: Hranice
PPP OK, pracoviště Šumperk
Husitská 12
787 01 Šumperk
+420 583 215 279
pppsumperk@seznam.cz
Detašované pracoviště: Mohelnice
Finanční úřad
www.financnisprava.cz
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Lazecká 545/22
779 11 Olomouc
+420 585 541 111
podatelna3100@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 25nnz67
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Kontaktní místa v Olomouckém kraji
Územní pracoviště v Olomouci
Lazecká 545/22
779 11 Olomouc
+420 585 541 111
podatelna3101@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 2g8n6uf
Územní pracoviště v Hranicích
Nádražní 332
753 01 Hranice
+420 581 656 111
podatelna3102@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: c3fn6qy
Územní pracoviště v Jeseníku
Fučíkova 1239/14
790 01 Jeseník
+420 584 494 111
podatelna3103@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: hzhn6k5
Územní pracoviště v Prostějově
Křížkovského 4186/1
796 01 Prostějov
+420 582 327 111
podatelna3106@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: wmzn6qr
Územní pracoviště v Přerově
Wurmova 2831/4
750 11 Přerov
+420 581 280 111
podatelna3107@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: bahn6v7
Územní pracoviště ve Šternberku
Oblouková 2303/2
785 01 Šternberk
+420 585 082 111
podatelna3108@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 7fan6qj
Územní pracoviště v Šumperku
Gen. Svobody 2790/38
787 01 Šumperk
+420 583 386 111
podatelna3109@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 6q7n6mb
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Územní pracoviště v Zábřehu
Bezručova 2068/9
789 01 Zábřeh
+420 583 494 111
podatelna3110@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: fign6n3
Živnostenský úřad
www.kr-olomoucky.cz
Živnostenský úřad pro Olomoucký kraj
Úřad vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce
centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu
Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů
ve svém správním obvodu.
Kontaktní místa v Olomouckém
Živnostenské úřady jsou vždy odborem městského úřadu.
 Živnostenský úřad Prostějov
www.prostejov.eu
 Živnostenský úřad Olomouc
www.olomouc.eu
 Živnostenský úřad Šumperk
www.sumperk.cz
 Živnostenský úřad Zábřeh
http://meu.zabreh.cz/
 Živnostenský úřad Jeseník
www.jesenik.org
 Živnostenský úřad Hranice
www.mesto-hranice.cz
 Živnostenský úřad Mohelnice
www.mohelnice.cz
 Živnostenský úřad Šternberk
www.sternberk.eu
 Živnostenský úřad Konice
www.konice.cz
 Živnostenský úřad Litovel
www.litovel.eu
 Živnostenský úřad Uničov
www.unicov.cz
 Živnostenský úřad Lipník nad Bečvou
www.mesto-lipnik.cz
Krajská veterinární správa
www.svscr.cz
Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před
možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
tř. Míru 563/101
Neředín
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779 00 Olomouc
+420 585 700 730
epodatelna.kvsm@svscr.cz
ID datové schránky: 7xg8dcq
Krajská hygienická stanice
www.khsolc.cz
Instituce vydává rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně
veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 6
779 11 Olomouc
+420 585 719 111
podatelna@khsolc.cz
Kontaktní místa v Olomouckém kraji
KHS pracoviště Přerov
Dvořákova 75
750 11 Přerov
+420 581 283 111
podatelna@pr.khsolc.cz
KHS pracoviště Prostějov
Šafaříkova 49
797 20 Prostějov
+420 582 338 501
podatelna@pv.khsolc.cz
KHS pracoviště Šumperk
Lidická 56
787 01 Šumperk
+420 583 301 500
podatelna@su.khsolc.cz
KHS pracoviště Jeseník
K. Čapka 10/1147
790 01 Jeseník
+420 584 411 108
podatelna@je.khsolc.cz
Hasičský záchranný sbor
www.hzsol.cz
Hasičský záchranný sbor zabezpečuje ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a
poskytuje účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Krajské ředitelství
Územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
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779 00 Olomouc
+420 950 670 111
nam.izs@olk.izscr.cz
Územní odbor Jeseník
U Bělidla 1258/1
790 01 Jeseník
+420 950 791 011
reditel.je@hzsol.cz
Územní odbor Prostějov
Wolkerova 1554/6
796 01 Prostějov
+420 950 775 011
reditel.pv@hzsol.cz
Územní odbor Přerov
Šířava 2180/25
750 02 Přerov I-Město
+420 950 781 011
reditel.pr@olk.izscr.cz
Územní odbor Šumperk
Nemocniční 265/7
787 01 Šumperk
+420 950 785 011
reditel.su@olk.izscr.cz
Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci
Studentská 7
771 11 Olomouc
+420 587 402 111
podatelna@ksoud.olc.justice.cz
ID datové schránky: jhyaeqv
Okresní soud
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních
věcech v prvním stupni.
Kontaktní místa v Olomouckém kraji
Okresní soud v Olomouci
tř. Svobody 685/16
779 00 Olomouc
+420 585 503 111
posta@osoud.olc.justice.cz
Okresní soud v Jeseníku
Dukelská 761/2a
790 01 Jeseník
+420 584 458 200
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posta@osoud.jes.justice.cz
Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 2936/16
796 01 Prostějov
+420 582 401 611
posta@osoud.pro.justice.cz
Okresní soud v Přerově
Smetanova 2016/2
750 02 Přerov I-Město
+420 581 279 111
podatelna@osoud.pre.justice.cz
Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 784/12
787 01 Šumperk
+420 583 313 911
posta@osoud.sup.justice.cz

Seznam Czech POINTů Olomoucký kraj
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/55&IDKRAJ=3&IDOKRES=NULL&DETAIL=NU
LL
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8. JEDNÁNÍ S ÚŘADEM
8.1. SPRÁVNÍ ŘÁD
Zákon č. 500/2004 Sb. neboli správní řád upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů
územně samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají
působnost v oblasti veřejné správy.
Správní orgány:




orgány moci výkonné (ministerstvo)
orgány územně samosprávných celků (kraj)
jiné orgány (PO, FO) pokud vykonávají veřejnou správu

8.2. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
§9
Správní řízení je jednání a rozhodování správního orgánu na základě zákona. Je to postup, který
vede k vydání rozhodnutí.

8.3. ROZHODNUTÍ
§67 - §79
Rozhodnutím se zakládá, mění nebo ruší práva/ povinnosti osoby nebo se prohlašuje, že osoba
na něco má/nemá právo. Může být písemné nebo ústní. Správní orgán vydává rozhodnutí bez
zbytečného odkladu, pokud nelze do 30 dnů od zahájení řízení.

Náležitosti rozhodnutí:




výrok
obsahuje řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, označení hlavních
účastníků, lhůty plnění povinnosti, výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání
odůvodnění
obsahuje důvody výroku, podklady pro vydání, vypořádání s návrhy
poučení
uvádí, zda je možné se odvolat, v jaké lhůtě, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u
kterého správního orgánu se odvolání podává

Rozhodnutí dělíme na:
meritorní rozhodnutí (konečné rozhodnutí)



Konstitutivní = zakládací (zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti účastníků)
Deklaratorní (prohlašují, stvrzují práva - nic nevzniká)

procesní rozhodnutí





neformální správní řízení (vyjádření, osvědčení, sdělení)
předběžné opatření
dožádání
odložení věci
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8.4. DORUČOVÁNÍ
§19 - §26
Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil, prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky. V případě, že nelze písemnost takto doručit, může ji správné orgán doručit
prostřednictvím:





obecního úřadu
policejního orgánu
obecní policie
poštou

Zákon vždy uvádí, jaký orgán může doručovat.
Doručování veřejnou vyhláškou
§25
Doručování veřejnou vyhláškou se používá u osob:





neznámého pobytu nebo sídla
kterým se nedaří doručovat
které nejsou známy

v jiných případech, které stanoví zákon (je-li potřeba informovat co největší
skupinu lidí; řízení s velkým počtem účastníků).

Písemnost nebo oznámení se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který doručuje. Vyznačí
se den vyvěšení a 15. dnem se považuje písemnost nebo oznámení za doručené.

8.5. ÚŘEDNÍ DESKA
§26
Úřední deska je základní místo pro komunikaci správního orgánu s veřejností. Každý správní
úřad má jednu úřední desku. Obsah se zveřejňuje také na internetu a je nepřetržitě dostupný.

8.6. ULOŽENÍ
§23
Nebyl-li adresát v době doručování zastižen, bude vyrozuměn o uložení zásilky s výzvou, aby si
uloženou zásilku vyzvedl do 10 dnů.
§24
Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena,
považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Pokud si ji adresát nevyzvedl z vážných
důvodů, může požádat o prominutí zmeškání úkonu (bude doručeno znova). Jestliže adresát
odmítne písemnost převzít, je mu předáno poučení o právních důsledcích. Písemnost se v tomto
případě považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručování došlo, jedná se
o fikci doručení.
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8.7. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky dělíme na:
řádné opravné prostředky





odvolání
rozklad
§152
lze podat proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník
ministerstva nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni
odpor
§150
lze podat proti povinnosti uložené formou písemného příkazu

mimořádné opravné prostředky




přezkumné řízení
§ 94
přezkoumání pravomocného rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom,
že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy
obnova řízení
§ 100
na žádost účastníka lze řízení obnovit, pokud
a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době
původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení
uplatnit
b) provedené důkazy se ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno
rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení
otázky, jež byla předmětem rozhodování

8.8. ODVOLÁNÍ
§81 - §93
Odvolat se může účastník nebo statutární zástupce do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Odvoláním lze napadnout:




výrokovou část
jednotlivý výrok
vedlejší ustanovení

Nelze napadnout odůvodnění.
Odvolání má dva účinky:



odkladný účinek = včas podaný, lze se odvolat
evolutivní účinek = změna funkční příslušnosti - rozhoduje odvolací orgán

Je-li napadené rozhodnutí nezákonné nebo věcně nesprávné může odvolací správní orgán
rozhodnutí nebo jeho část:



zrušit a řízení zastavit
zrušit a vrátit k novému projednání
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změnit

Není-li odvolání důvodné, správní orgán odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí.
Autoremedura
správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, ho může zrušit nebo změnit

8.9. STÍŽNOST
§175
Stížnost lze podat proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního
orgánu. Stížnost může být písemná nebo ústní a podává se u správního orgánu, který vede řízení.
Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému
k jejímu vyřízení.

8.10. SPRÁVNÍ SOUDY
Ve správním soudnictví poskytují krajské soudy a Nejvyšší správní soud ochranu veřejným
subjektivním právům fyzických a právnických osob v řízení o žalobách proti rozhodnutím
správních orgánů, kterou doplňuje ochrana před nečinností správních orgánů a před
nezákonnými zásahy, pokyny a donuceními správních orgánů. Krajské soudy krom toho
rozhodují některé spory ve věcech voleb a místního referenda.
Soustava soudů



krajské soudy
Nejvyšší správní soud

8.11. NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
www.nssoud.cz







Nejvyšší správní soud sídlí v Brně. Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do
pravomoci soudů ve správním soudnictví.
Dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních
orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným
rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení
napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je
dále doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního
orgánu.
Rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí,
pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti.
Do jeho pravomoci patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných
kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy.
Je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů.
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8.12. ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKA
Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy schválila Vláda ČR 9. 5. 2012. Kodex
obsahuje 14 článků.
Preambule
Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít
zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem
tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.
Účelem Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy (dále jen „Kodex“) je vymezit
a podporovat žádoucí standardy chování úředníka a zaměstnance veřejné správy ve vztahu
k veřejnosti a spolupracovníkům.
Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti
vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných
hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k České republice, jakož i k úřadu
a ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy.
Článek 1
Zákonnost
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy plní úkoly veřejné správy v souladu s ústavním
pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy a s právem Evropské unie, jakož
i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
(2) Při plnění úkolů veřejné správy jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy pouze
v rozsahu zákonem svěřené pravomoci orgánu veřejné správy a v souladu s jejím účelem.
Článek 2
Rozhodování
(1) V mezích zákona úředník a zaměstnanec veřejné správy vždy volí nejvhodnější řešení
s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby
rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob
úředník a zaměstnanec veřejné správy zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem
a v nezbytném rozsahu, nutném k dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož
ochraně mu byla pravomoc svěřena.
(2) Při volbě nejvhodnějšího postupu úředník a zaměstnanec veřejné správy respektuje
v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle úřadu, jeho vnitřní předpisy a pokyny
nadřízených vydané v souladu s tímto kodexem.
Článek 3
Profesionalita
(1) Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Úředník a zaměstnanec veřejné správy vykonává
veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší
mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných
příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo
jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení
svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.
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(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se
zaměstnanci jiných orgánu veřejné správy, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných
odborníku a účinně je využívá i pro svůj odborný růst.
(3) Ve vztahu k veřejnosti jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy s nejvyšší mírou
zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.
Článek 4
Nestrannost
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní,
nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí
úředník a zaměstnanec veřejné správy preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat
ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Úředník a zaměstnanec
veřejné správy se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.
(2) Ve shodných nebo podobných případech jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy tak,
aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními
skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.
(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vystupuje vůči účastníkům právních vztahů
objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je
srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování
osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.
Článek 5
Rychlost a efektivita
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez
zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.
(2) Při plnění jemu svěřených úkolů postupuje úředník a zaměstnanec tak, aby stranám ani
úřadu nevznikaly zbytečné náklady.
Článek 6
Střet zájmu
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl
vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení.
Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby
a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude
odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených
úkolů při výkonu veřejné správy.
(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje
s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.
(4) Pokud si úředník a zaměstnanec veřejné správy není jistý, zda jde o úkony slučitelné s jeho
podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

56

Článek 7
Korupce
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy nesmí při svém rozhodování a v souvislosti
s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného,
popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti
veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody
poskytované úředníku a zaměstnanci veřejné správy zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.
(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů
v oblasti veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být
zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.
(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahu vzájemné závislosti
a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho
nestrannost.
(4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se úředník
a zaměstnanec veřejné správy dozvěděl hodnověrným způsobem, je úředník a zaměstnanec
veřejné správy povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení.
Dále je úředník a zaměstnanec veřejné správy povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání
neoprávněné výhody.
(5) Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda úředník a zaměstnanec veřejné
správy postupuje v souladu s tímto článkem, informuje úředník a zaměstnanec veřejné správy
svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.
Článek 8
Nakládání se svěřenými prostředky
Úředník a zaměstnanec veřejné správy vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí,
aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů
a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými
prostředky nakládá efektivně a hospodárně.
Článek 9
Mlčenlivost
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se
dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit
činnost zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají
podezření na korupční jednání.
(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech,
které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných
informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu
s právními předpisy zproštěn.
Článek 10
Informování veřejnosti
Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné
informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti orgánu veřejné správy, plnění
jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje za orgán veřejné správy úředník
a zaměstnanec veřejné správy, který je k tomu určen.
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Článek 11
Veřejná činnost
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná při výkonu veřejné správy politicky
nestranným způsobem. Úředník a zaměstnanec veřejné správy nevykonává veřejnou činnost,
která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.
(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy se v soukromém živote vyhýbá takovým činnostem,
chování a jednání, která by mohla snížit důvěru ve veřejnou správu v ocích veřejnosti nebo
dokonce zavdat příčinu k ovlivňování úředníka a zaměstnance veřejné správy. Jedná tak, aby
jeho chování přispívalo k dobré pověsti úřadu veřejné správy.
Článek 12
Reprezentace
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho
práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu.
(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným
jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu. Veškerá
jednání s dotčenými osobami vede úředník a zaměstnanec veřejné správy taktně a způsobem,
který respektuje důstojnost těchto osob.
(3) Úředník a zaměstnanec veřejné správy svým jednáním a vystupováním podporuje
důvěryhodnost a vážnost úřadu.
Článek 13
Uplatnitelnost a vymahatelnost
Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce
a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp.
pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje
etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání
jednotlivce v oblasti etiky má dopad na veřejnou správu jako celek, a proto jde ostatním
příkladem.
(2) Poukáže-li úředník a zaměstnanec veřejné správy oprávněně na neetické chování, nebude
mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích.
(3) Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti úředníka a zaměstnance veřejné správy.
Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti úředníka
a zaměstnance veřejné správy.
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9. NÁVOD OVLÁDÁNÍ WEBOVÉHO PROSTŘEDÍ
Portál Kudy kam je součástí informačního a vzdělávacího portálu Zlínského kraje www.zkola.cz.
Nalezneme ho na adrese www.zkola.cz/kudykam. Je volně přístupný všem uživatelům, ale
umožňuje také vytvoření uživatelského účtu. Provedená registrace je platná jak v portálu Kudy
kam, tak v portálu Zkola.
Jak se registrovat?
V záhlaví stránek portálu prostřednictvím odkazu „Registrovat“. Pro registraci je vyžadováno
pouze jméno, příjmení a platná emailová adresa, na kterou budou zaslány přihlašovací údaje.

Registrační formulář

Jak se přihlásit?
V záhlaví stránek portálu prostřednictvím odkazu „Přihlásit“.

Po přihlášení se v pravém horním rohu stránek objeví vaše přihlašovací jméno.

Můžu měnit heslo?
Heslo lze změnit prostřednictvím nabídky zobrazené pod uživatelským jménem v pravém
horním rohu.
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V zobrazeném formuláři zadáme stávající heslo, nové heslo a jeho potvrzení.

Úvodní stránka portálu
Úvodní stránka portálu obsahuje základní informace o portálu a navigační prvky pro pohyb
v portálu.
Záhlaví stránek
O portálu


odkaz na stránku s podrobnými informacemi o portálu

Kontakt


odkaz na stránku s kontakty na redakci portálu a technickou podporu

Mapa webu
odkaz na stránku zobrazující kompletní výčet zadaných životních situací
Registrovat


odkaz na registrační formulář (viz výše)
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Přihlásit


odkaz na přihlašovací formulář (viz výše)

Box pro vyhledávání


pole pro zadání výrazu pro fultextové vyhledávání

Rozšířené vyhledávání


odkaz na stránku pro zadání rozšířeného vyhledávání

Horní navigace
Horní navigace umožňuje přechod do jednotlivých oblastí, do kterých jsou životní situace
zařazeny. Každá oblast má svou úvodní stránku, na níž je zobrazen seznam zařazených životních
situací. Nalezneme zde oblasti:
Školství a životní prostředí


sekce zahrnuje životní situace vztahující se k zahájení, průběhu a ukončování studia a
k problematice životního prostředí a jeho ochrany

Rodina a vztahy


sekce zahrnuje životní situace vztahující se k problematice mezilidských vztahů,
rodinného a partnerského soužití

Občansko-právní


sekce zahrnuje životní situace vztahující se k otázkám občanského soužití, občanských
práv a povinností a pracovně-právních záležitostí

Sociální a zdraví


sekce zahrnuje životní situace vztahující se k sociálně-právní problematice a otázkám
v oblasti zdravotnictví

Životní milníky


některé životní situace jsou seřazeny podle toho, v jakém období života je
pravděpodobně můžete řešit

Aktuálně vybraná záložka je barevně zvýrazněna.
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Levé navigační menu
Menu rychlé navigace obsahuje odkazy na informační či přehledové stránky portálu.
O webu


informační stránka o portálu

Návod práce ve webové aplikaci


stránka obsahující mimo jiné návod na práci s webovým prostředím

O projektu


informace o projektu Kudy Kam

Metodika


stránka obsahující metodiku práce s webovým prostředím KUDY KAM určenou pro
pedagogické pracovníky

Seznam životních situací


přehled všech zadaných životních situací

TOP 10 životních situací


seznam aktuálně nejnavštěvovanějších životních situací

Statistiky přístupů


stránka obsahující přehled nejnavštěvovanějších stránek

Otázky a odpovědi


formulář umožňující zadat dotaz související s životními situacemi či prací v portálu

62

Životní situace
Každá životní situace je tvořena úvodní stránkou a stránkami s otázkami a odpověďmi, které
uživatele navedou k řešení životní situace.
Úvodní stránka
Úvodní stránka obsahuje základní identifikační údaje životní situace:


Název životní situace



Její zatřídění do oblastí



Případně seznam odkazů na související životní situace



Informační text – včetně případných odkazů na legislativu, další zdroje či kontakty



Přehled orgánů veřejné správy a jejich míry zapojení do řešení životní situace

V horní části úvodní stránky životní situace je tlačítko „Začít řešit“ které uživatele přesměruje na
zobrazení první návodné otázky.
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Postup
K textu řešení životní situace lze dojít prostřednictvím odpovědí na návodné otázky. Otázky jsou
konstruovány tak, aby uživatel vždy musel rozhodnout mezi jednou z variant odpovědí
ANO/NE.
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Tlačítko „Tisk řešení“ umožní tisk zobrazené stránky.
Tlačítko „Na začátek“ vrátí zpět na úvodní stránku životní situace.
Tlačítko „Zpět“ vrátí na předchozí zobrazenou stránku.
Odpověď na otázku se provádí kliknutím na zvýrazněné odkazy ANO/NE.
V průběhu procházení otázek životní situace se na stránkách zobrazují předchozí otázky a
možnosti odpovědí (zodpovězené odpovědi jsou tučně zvýrazněny). To umožnuje uživateli se
kdykoliv vrátit do libovolného rozhodovacího místa životní situace a zvolit alternativní cestu
k řešení.
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Tlačítkem „Skrýt strom ŽS“ lze v zobrazení stránky skrýt seznam předchozích otázek a odpovědí,
a zobrazit tak např. pouze text řešení.

Použití tlačítka „Skrýt strom ŽS“ resp. „zobrazit strom ŽS“ má vliv na podobu tisku vyvolaného
tlačítkem „Tisk řešení“. Tisknout se bude vždy jen to, co je právě zobrazeno.
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Doprovodné texty a odkazy
V libovolném místě řešení životní situace mohou být autorem životní situace vloženy odkazy na
doprovodné texty. Kliknutím na tento odkaz se zobrazí standardní stránka s texty.
V životní situaci mohou být vloženy i odkazy na vzorové formuláře (standardně dokumenty doc,
pdf). Kliknutím na tento odkaz je vyvoláno okno umožňující otevření či uložení dokumentu na
PC k dalšímu použití.

Následně je zobrazeno okno.

Tlačítko „Otevřít“ otevře dokument ve výchozí aplikaci.
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Tlačítko „Uložit“ uloží dokument do standardního úložiště dle nastavení systému počítače (např.
složka stažené soubory).
Tlačítko „Uložit jako“ umožní vybrat složku, do které chceme soubor uložit
Poradna
Portál Kudy Kam obsahuje vedle řešení životních situací také možnost položit správcům portálu
dotaz týkající se konkrétní životní situace, popř. obecný dotaz související s prací v portálu.
Prostřednictvím odkazu v levém navigačním menu „Otázky a odpovědi“ je zobrazena úvodní
stránka aplikace, která obsahuje odkaz na položení dotazu a dále bude obsahovat přehled
častých otázek a odpovědí na ně.

Formulář pro položení dotazu obsahuje následujíc pole.
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Nadpis


název tématu dotazu

Text dotazu


vlastní text dotazu

Kategorie


výběr z číselníku



výběr vhodné kategorie urychlí předání dotazu kompetentnímu pracovníkovi
k zodpovězení

Email pro odpověď


zadání platné emailové adresy pro zaslání odpovědi

Captcha


před odesláním odpovědi je nutné do pole opsat zobrazený text

Po uložení formuláře tlačítkem „Uložit“ dojde k odeslání dotazu do systému a jeho předání
kompetentním pracovníkům k řešení. Zároveň bude na uvedenou adresu zaslán potvrzovací
email o převzetí dotazu.

Odpověď na dotaz pak bude uživateli zaslána opět emailem.
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10. ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
10.1. PŘÍPADOVÉ STUDIE (5 PŘÍKLADŮ) PRO NAZNAČENÍ ŘEŠENÍ
POMOCÍ WEBOVÉHO PROSTŘEDÍ
Příklad 1
Název životní situace: Ukradli mi kolo
Oblast: Občansko-právní
Související situace: 332
Informační úvod
Každý rok jsou v Česku odcizeny stovky až tisíce jízdních kol, nejčastěji na veřejných místech,
a to prakticky v každou denní dobu. Zámek ani dobře viditelná místa, kde se neustále pohybují
lidé, nejsou zárukou toho, že o kolo nepřijdete. Zmizení jízdního kola je totiž otázkou vteřin.
Rysem krádeží jízdních kol je jejich sezónnost. Na jaře a během letní sezóny se logicky kola
kradou více. Specializované skupiny zlodějů si vytipovávají velké cyklistické akce, kde se
pohybuje hodně lidí s velkým množstvím kol (mnohdy poměrně drahých) a je snadnější
nepozorovaně některé ukrást. Stačí jen drobná nepozornost majitele a nedokonalé zabezpečení
(například neuzamčený střešní nosič).
Jedním z fíglů, s nímž se už pár cyklistů setkalo, je zdánlivý zájem kupce o koupi kola na inzerát.
Kupec přijede s tím, že si chce kolo vyzkoušet a prostě odjede pryč. Proto si vždy určete místo
setkání vy, nejlépe kde to dobře znáte. Než dáte kolo z ruky, požádejte kupce o peníze nebo jinou
zálohu.
Největším rizikem je nechat kolo jen tak volně opřené o zeď, lavičku, sloup veřejného osvětlení
či jiný objekt bez využití bezpečnostního zámku nebo jiného zabezpečovacího prvku. Takové
kolo je velkým lákadlem pro zloděje, protože jej stačí pouze vzít a odvézt.
Důkladné zabezpečení jízdních kol je přitom prakticky jedinou zbraní proti zlodějům. Skutečně
se vyplácí kolo zamykat a mít jej pokud možno stále na očích. Pokud z nějakého důvodu toto
nelze, můžete zloději krádež ztížit například odmontováním sedla a nastavením převodů na
nejnižší rychlostní stupeň, aby se nemohl rychle rozjet a zmizet.
Související legislativa
Zákon č.40/1964 Sb., Občanský zákoník
Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník
Užitečné odkazy
Policie České republiky
Související vazby na životní situace
Zabezpečení jízdního kola
Jak nahlásit pojistnou událost
Zachrání Vás pojištění?
Jak podat trestní oznámení
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ZAČÍT ŘEŠIT
Ukradli mi kolo
Ukradli Vám kolo na veřejném prostranství?
ANO
NE

Bylo kolo před krádeží uzamčené?
NE
ANO

Řešení
Neprodleně krádež
kola oznamte na
Policii České
republiky.

Máte sjednáno pojištění domácnosti?
NE
ANO

Řešení
Neprodleně krádež
kola oznamte na Policii
České republiky a
současně nahlaste
pojišťovně pojistnou
událost.

Mohlo by Vás také zajímat: Zabezpečení jízdního kola
Ať už si pořídíme kolo v jakékoliv cenové kategorii, určitě o něj nechceme přijít. Musíme proto
myslet na to, jak ho správně zabezpečit proti krádeži. První případ nastává, bydlíme-li v bytě a
máme kolo uložené ve sklepě či kočárkárně. Druhý případ se týká zabezpečení při vyjížďce. V
situaci je důležité si uvědomit, že nestačí pouhý zámek na dveřích. Zloději jsou vynalézaví a jsou
schopni třeba i probourat se skrz zeď; poradit si s dveřmi do sklepa či kočárkárny pro ně tedy
bývá hračka. Pokud tedy nemáte možnost, jak přechovávat kolo v bytě či uvnitř domu a mít ho
stále na očích, pokuste se udělat vše pro to, abyste případným zlodějům cestu k vašemu kolu co
nejvíce ztížili a nejlépe je ještě před samotným pokusem odradili. Jednoduchý zámek určitě
stačit nebude. Pokud chcete kolo před zloději uchránit co nejlépe, pořiďte si bezpečnostní zámky
nebo mříž, pokud je možná výměna i bezpečností dveře. Zamknout kolo potřebujeme
samozřejmě nejčastěji na cestách. Jedinou možností je cyklistický zámek, zaleží jen na tom, jak
moc odolný zvolíme. Před štípačkami obstojí jedině tzv. podkova. Tento zámek ji sice trochu
dražší variantou, investice se vám však určitě vyplatí. Levnější možností jsou lankové, spirálové
nebo článkové zámky. I ty můžou dobře posloužit, záleží hlavně na tom, jak dlouho jsou schopné
odolávat a jak moc dokážou případné zloděje odradit. Může se stát, že budete mít smůlu a i přes
veškerou snahu vám kolo někdo ukradne. Pro tento případ si uschovejte doklad o koupi a
záruční list. Nejdůležitější je znát sériové číslo, ještě lepší je nahlásit si kolo na policii. Jen tak
nebudete muset v případě, že se ukradené kolo najde, složitě dokazovat, že patří právě vám.
Mohlo by Vás zajímat: Jak nahlásit pojistnou událost
Pojistnou událost můžete nahlásit písemně, telefonicky nebo přes internet (on-line). V každém
případě je nutné, aby součástí hlášení bylo číslo pojistné smlouvy (kterou je poškozená věc
pojištěna), identifikační údaje pojištěného (jméno a příjmení), datum a místo vzniku škodní
události, informace o příčině vzniku škody a rozsahu poškození, číslo bankovního účtu pro
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zaslání pojistného plnění (pro urychlení výplaty pojistného plnění). Na základě hlášení škody je
evidována škodní událost. Vždy, když je v souvislosti se škodní událostí podezření ze spáchání
trestného činu nebo pokusu o něj, je nutné zavolat policii ČR.
Mohlo by Vás zajímat: Zachrání Vás pojištění?
Na většinu případů ukradení kola z veřejného prostoru se nevztahuje pojištění. Pokud ale máte
pojištění domácnosti, může zahrnovat i pojištění vašeho kola při krátkodobém odložení. Zeptejte
se tedy vašeho pojišťovacího agenta, zda se vaše pojistka domácnosti vztahuje i na vaše kolo a za
jakých podmínek. Zeptejte se, kolik byste v případě zcizení za kolo od pojišťovny dostali, a
pokud bude částka vůči ceně kola příliš nízká, zvažte, zda pojištění nějak upravit. Vždy ale
myslete na to, že pojišťovna neuhradí krádež, když kolo nebylo zamčené!
Mohlo by Vás zajímat: Jak podat trestní oznámení
Trestní oznámení může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený, lze podat ústně či písemně,
je možné podat na kterékoli oddělení policie (ideální je podat trestní oznámení na služebnu
kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní
zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit. V
případě písemného trestního oznámení doporučujeme odeslat oznámení doporučeně nebo si
nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního
zastupitelství. Pokud chce být oznamovatel informován o tom, co v té věci policie učinila musí o
to výslovně při podávání trestního oznámení požádat (uvést do protokolu nebo v písemném
oznámení např. „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní
oznámení prošetřeno“). Policie jej musí do 30 dnů vyrozumět. Forma a obsah trestního
oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a
stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a
kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno.
Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:
Kdo se trestného činu dopustil? - totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud
oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších
projevů, pokud jste pachatele neviděli, lze podat trestní oznámení i proti neznámému pachateli
Co se stalo? ....popis skutku
Kde k události došlo?.....místo spáchání skutku
Kdy došlo k události?.....doba spáchání skutku
Jak k události došlo?.....popis jednání všech zúčastněných osob
Čím byl trestný čin spáchán? .....pokud byla použita zbraň nebo nástroj
Proč se podle názoru oznamovatele čin stal?......jaký byl motiv pachatelova jednání
Jaké následky pro oběť měla?......např. újma na zdraví, újma na majetku atd.
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Ukázka řešení pomocí webového prostředí
ZAČÍT ŘEŠIT
Ukradli mi kolo

ANO

NE

ANO

NE

NE

ANO
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Příklad 2
Název životní situace: Chci přestat s kouřením
Oblast: Rodina a vztahy
Související situace: 200, 231, 237, 240
Informační úvod
Na celém světě se každý den pokoušejí skoncovat s kouřením desítky tisíc lidí. Závislost na
kouření patří mezi nejobtížněji přemožitelné návyky. Navzdory tomu, přestat s kouřením není
nikdy pozdě.
Jedním z nejdůležitějších motivačních faktorů pro lidi, kterým se přestat kouřit podařilo, bylo
přesvědčení a víra, že oni to dokážou. Vy to můžete dokázat také. Je však třeba počítat s tím, že
se vždy jedná o delší proces. Většina z těch, kdo nakonec kouřit přestali, to nedokázali napoprvé.
Neexistuje ani žádný rychlý zázračný prostředek, který by vám okamžitě dokázal pomoci. Proto
nezačínejte bojovat se svou závislostí, pokud si nebudete zcela jisti, že jste na tento krok
připraveni.
Užitečné odkazy
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
Linka SOS Zlín
Linka důvěry Olomouc
Centra léčby závislosti na tabáku
Poradny pro odvykání kouření
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ZAČÍT ŘEŠIT
Chci přestat s kouřením
Potřebujete získat informace o tom, jak se zbavit této závislosti?
ANO
NE
Řešení
Doporučujeme vyhledat informace na internetu.
Pokud prohledáte webové stránky na téma „Jak přestat kouřit“, sesype se na vás
spousta dobrých rad a nápadů. Pro začátek uvádíme deset tipů, jak skončit s
cigaretami jednou provždy:
1. Pokud chcete s kouřením přestat, musíte se na to řádně připravit, a to jak fyzicky,
tak i psychicky. Napište si proto důvody, které vás motivují přestat.
2. Zvolte si datum, kdy s odvykáním začnete. Ideální je takové datum, kdy nebudete ve
stresu. Důležité je ale opravdu ve zvolené datum začít a neodkládat to!
3. Informujte o svém rozhodnutí přestat kouřit svého lékaře, obzvláště pak v případě,
kdy trpíte nějakými chorobami nebo pokud máte například obavu, že po vysazení
cigaret přiberete.
4. Najděte si parťáka, se kterým budete odvykat společně. Ideální je například partner
či spolužák. Jak totiž praví staré přísloví, ve dvou se to lépe táhne, takže díky vzájemné
podpoře je i větší naděje na úspěch.
5. Řekněte o svém záměru své rodině a přátelům a požádejte je o podporu.
6. Připravte si stravovací a cvičební program, ideálně opět za pomoci ošetřujícího
lékaře. Cvičením si totiž odpočinete a uvolníte nahromaděný stres z odvykání.
7. Zjistěte si, co u vás konkrétně spouští touhu po cigaretě (např. jídlo, návštěva baru,
stres atd.), a snažte se těmto spouštěčům vyhnout.
8. Ujasněte si, co budete dělat v okamžiku, kdy vás touha po cigaretě přepadne, a
pořádně si to zafixujte. Třeba se půjdete projít, uděláte deset dřepů nebo budete
zhluboka dýchat.
9. Pokud se pokoušíte přestat již poněkolikáté a narazili jste na překážku, co dělat s
volnýma rukama, kupte si nějakou hračku, která vaše prsty zaměstná (např.
zacvakávací propisku).
10. Nejdůležitější tip na závěr. Myslete pozitivně a věřte si. Pokud se vám bude váš cíl
vzdalovat, vraťte se zpět k tipu 1 a obnovte si motivaci. Například představou, jak fajn
vám bude, až se vám s kouřením podaří jednou provždy skoncovat!

Nalezli jste dostatek potřebných informací?
ANO
NE
Vše je tedy v
pořádku, děkujeme,
že používáte naše
služby.

Potřebujete svůj postup s někým konzultovat?
NE
ANO

Řešení
Doporučujeme obrátit se na odborníky.
Pokud se cítíte nejistí a potřebujete poradit, můžete požádat o pomoc odborníky.
Obrátit se můžete na svého praktického lékaře, na pracovníky linky důvěry
a pedagogicko-psychologických poraden.
Hledáte-li odbornou pomoc při odvykání kouření, můžete se obrátit na zařízení,
která se na tuto oblast specializují: Centra léčby závislosti na tabáku (specializují
se na léčbu pacientů se silně rozvinutou fyzickou závislostí) a Poradny pro
odvykání kouření (zaměřují se spíše na konzultační a poradenskou činnost).
Užitečné odkazy
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Příklad 3
Název životní situace: Mám nemocného prarodiče
Oblast: Sociální a zdraví
Související situace: 452, 453, 475
Informační úvod
Vzhledem k tomu, že někteří prarodiče jsou již často v důchodovém věku (ale také nemusí), je
větší pravděpodobnost výskytu nějaké nemoci.
Související legislativa
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Užitečné odkazy
Portál zabývající se přístupem k pacientům s vážnými (smrtelnými) chorobami
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy
Orgány veřejné správy podílející se na řešení životní situace
Orgány VS podávající informace: Zdravotní pojišťovna
Zveřejněno web: Zdravotní pojišťovna
ZAČÍT ŘEŠIT
Mám nemocného prarodiče
Obáváte se o zdraví Vašeho prarodiče, máte strach, co s ním bude?
ANO
NE

Řešení
Váš prarodič je nemocný a vy se bojíte,
co s ním bude. Především je důležité, aby
cítil od Vás podporu, že jste tu pro něj a
budete se mu snažit pomoci ve věcech,
které budete schopni zařídit, zajistit
apod. Využijte i kontakty na příslušné
úřady, které mohou poradit, jaké v dané
situaci máte (potažmo Váš prarodič)
možnosti.

Máte obavu, že Vaši pomoc bude Váš prarodič
odmítat, že ji nepřijme?
Pokud ANO, pokračujte ZDE

Řešení
I taková reakce je možná a je nutno s ní počítat.
Snažte se pochopit jeho jednání. Sdělte mu, že
pokud bude chtít s něčím pomoci, že jste ochotni
to udělat, ale určitě se nevnucujte. Můžete využít
kontaktů a odkazů na úřady a odborníky, kteří
Vám ve vzniklé situaci mohou být nápomocni.

Mohlo by Vás zajímat: Doporučte prarodičům
Doporučte jim, aby dbali na své zdraví, pravidelně navštěvovali lékaře a řídili se jeho
doporučeními. I oni potřebují odpočívat a léčba nemoci potřebuje čas.
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Příklad 4
Název životní situace: Přítel/kyně na mě strašně žárlí
Oblast: Rodina a vztahy
Související situace: 204, 219, 231, 273, 280
Informační úvod
Jak je to vlastně se žárlivostí? Je kořením lásky, jak se někdy říká, nebo ji naopak spolehlivě vede
do záhuby?
„Šmíruji tě, protože tě miluji!" „Kontroluji tě, protože mi na tobě záleží!" Už jste tohle někdy
slyšeli? Nebo: „Kdo nežárlí, nemiluje!"
Podle psychologů je žárlivost nejdestruktivnějším citem, který má na svědomí řadu nejtěžších
zločinů včetně únosů a vražd. Žárlivost obvykle vzplane takovou silou, že dokáže potlačit
rozumné uvažování. Nikdo zatím nedokázal přesně definovat, jak vzniká. Je to dáno tím, že se
jedná o velice složitý cit, který zahrnuje mnoho pocitů – strach z opuštěnosti a ze ztráty
milované bytosti, lítost, zlost, silný pocit zrady, ale také závist a pocit ponížení a ublíženosti.
Žárlivost je typická pro neurotiky a citově nestabilní lidi, kteří mají sklon i k dalším negativním
pocitům a stavům, jako je zlost, úzkost a deprese.
Vliv mohou mít i takové faktory, jako je nevyrovnanost vztahu členů dvojice, ať už jde o
intelektuální úroveň, velké věkové rozdíly nebo o to, jak partneři vypadají. Méně pohledný
parter, ať jde o muže nebo o ženu, se velice snadno dostane do citově nejisté pozice a žárlivost je
na světě. Člověk se začne chovat tak, že místo aby si milovanou bytost udržel, ji naopak odradí a
ztratí.
Podle některých psychologů může žárlivost někdy působit i kladně, pokud se projevuje
umírněně. Partnerovi se tak dává najevo, že o něj ten druhý stojí. To je dobré zejména v
počátcích vztahu. Chceme-li však považovat žárlivost za koření lásky, pak jen tu, která je
aplikována s největší opatrností.
Užitečné kontakty
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
Linka SOS Zlín
Linka důvěry Olomouc
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ZAČÍT ŘEŠIT
Přítel/kyně na mě strašně žárlí
Dokážete si poradit se žárlivostí svého partnera/partnerky?
ANO, přečtěte si tedy naše doporučení.
NE, v tomto případě vám nabídneme
možnost řešit danou situaci svými vlastními
silami nebo za pomoci odborníků.
Řešení
Přečtěte si prosím naše doporučení.
Odborníci v zásadě rozlišují žárlivost chorobnou, kdy
se člověk nedokáže vyrovnat s nejistotou o věrnosti, a
žárlivost reaktivní. Ta se spouští jako důsledek

Chcete se pokusit řešit tuto situaci
samostatně, bez pomoci dalších osob?
ANO

NE

odhalené nebo správně tušené nevěry. Relativně
nejnormálnější žárlivost, přichází poté, co byla nevěra
partnera s jistotou prokázána. Máme-li proč, je
samozřejmě normální si zažárlit, dát průchod pocitu,
který se skládá ze strachu, že ztratíme milovanou
osobu, ze zranění našeho ega, z hněvu na soka v lásce a
na milovanou osobu, z pocitu soupeření a ze
sebekritiky. Jakým způsobem dát průchod své
žárlivosti, co je a není normální reakcí, určují
společenské normy, v nichž se pohybujeme. Dnes je
"normální" vyjádřit nespokojenost pouze verbálně,
takže obvykle dojde k hádce. Poněkud jiná situace
nastává v případě chorobné žárlivosti. Příčina jejího
vzniku, skoro ve všech případech, není na straně
podezřívaného partnera, ale na straně žárlícího
partnera. Chorobní žárlivci mají utkvělou představu, že
je jejich partner neustále podvádí, kdykoliv a kdekoliv.
Bývají mistři ve vymýšlení těch nejabsurdnějších
obvinění z nevěry a partner je téměř nikdy nemůže
přesvědčit, že se mýlí. Chorobní žárlivci také velmi
často partnera přesvědčují o jeho méněcennosti, o tom,
že nemá šanci si najít jiného partnera. Čím více má

Řešení
Doporučujeme obrátit se na odborníky.
Jak (ne)žít se žárlivcem?
Život se žárlivým člověkem bývá plný utrpení
– psychického a nezřídka i fyzického. Partner
žárlivého člověka má dvě možnosti: buď
rezignuje na vlastní svobodu, nebo se snaží
situaci nějak změnit. Může se pokusit pomoci
partnerovi zbavit se jeho žárlivosti nebo
vztah ukončit. K oběma krokům je však
potřeba sebrat sílu i odvahu. Ne každý z nás jí
má dostatek, proto není žádnou hanbou
požádat o pomoc odborníky. Máte možnost
využít služeb klinických psychologů a
psychiatrů, na které naleznete kontakty na
internetu. Obrátit se můžete také na
pracovníky linky důvěry a pedagogickopsychologických poraden.
Užitečné kontakty

žárlivec dojem, že je jeho vztah ohrožen, tím
manipulativněji se chová. Následují rozkazy, vydírání,
výhrůžky, výslechy, zákazy a neustálé vyžadování
ujištění o lásce. Ignoruje potřeby svého partnera, stává
se z něj diktátor a jedná se svým partnerem jako se
svým majetkem. Dá se s chorobně žárlivým člověkem
vůbec žít? Není to snadné, ale může se to povést. V
první řadě je třeba, aby žárlivec přijal odpovědnost za
své žárlení, aby pochopil, že je to on, kdo svou žárlivost
spouští a není to vina nikoho jiného. Nezbytné je, aby
se naučil vážit si sám sebe. Jestli to všechno dokáže i s
vašíPříklad
pomocí, 5
je na vás…
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Název životní situace: Dlužím a nesplácím
Oblast: Občansko-právní
Související situace: 325, 327
Informační úvod
Vypůjčili jste si peníze a z nějakého důvodu je nesplácíte způsobem, ke kterému jste se zavázali
ve smlouvě. Můžete pak očekávat, že výsledkem prvního kroku, který věřitel podnikne, bude
výzva k zaplacení. Pokud v této situaci zaplatíte, celá věc pro Vás tímto pravděpodobně skončí.
Když peníze zrovna nemáte, nejspíš se Vám podaří vyjednat, aby věřitel na kratší dobu počkal. Je
rovněž možné domluvit splátkový kalendář.
Pokud budete ignorovat obdrženou výzvu k úhradě, nebo nesplníte, k čemu jste se zavázali
během jednání s věřitelem, můžete obdržet ještě druhou výzvu. Možnosti pak máte před sebou
stejné jako v předchozí situaci, ale měli byste počítat s tím, že tentokrát budou vyjednávání
mnohem obtížnější.
Tato výzva k zaplacení však nepředstavuje nic, k čemu by podle zákona muselo dojít; tuto fázi je
možné přeskočit, představuje tak proto mnohdy spíš doklad věřitelovy dobré vůle. Když dlužník
nereaguje na druhou výzvu k zaplacení anebo nedodrží to, k čemu se v předchozích jednáních
zavázal, důsledky budou tentokrát mnohem nepříjemnější. Bude Vám doručeno oznámení o
žalobě, kterou na Vás podal věřitel, anebo rovnou rozhodnutí soudu formou platebního rozkazu.
Znamená to tedy, že dlužník nemusí být k jednání soudu přizván. Jak dlouho od doručení první
výzvy bude trvat, než obdržte rozhodnutí soudu, se nedá jednoznačně stanovit. Někdo si přizve
vymahače, jiný má při jednání s dlužníkem pevné nervy. Závisí to samozřejmě především na
tom, kdy věřitel žalobu podá.
Máte právo podat proti platebnímu rozkazu odpor. Můžete tak ale učinit pouze do patnácti dnů
od doručení platebního rozkazu! Pokud jste podepsali směnku, je tato lhůta jen tři dny. Pokud
soud vyhrajete, znamená to, že nejste povinni nic platit, na toto ale nespoléhejte v případě,
pokud má věřitel doklad o tom, že jste si od něj vypůjčili. Pokud "prohrajete", musíte kromě
dluhu zaplatit také nemalé soudní výlohy.
Je samozřejmě možné si rozhodnutí soudu a žalob nevšímat. Je dobré ale vědět, že výsledkem
takového chování bude exekuce, na kterou můžete být upozorněni až tehdy, kdy u Vás zazvoní
exekutor. Čekání až na tuto fázi se však značně prodraží. Tentokrát uhradíte kromě dluhu
samotného a soudních poplatků také náklady na exekuci.
Podobné je to i tehdy, když se dlužník vyhýbá splacení závazků, které vyplývají z tzv.
Vykonatelných dokumentů. Těmi jsou například notářské zápisy nebo různá rozhodnutí. Nemusí
obdržet výzvu k zaplacení, ale rovnou může být nařízena exekuce, kterou pochopitelně opět platí
dlužník.
Související legislativa
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Užitečné odkazy
Česká advokátní komora
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ZAČÍT ŘEŠIT
Dlužím a nesplácím
Podal na Vás věřitel žalobu k soudu?
ANO
NE

Věřitel na Vás podal žalobu k soudu
V případě podání žaloby kontaktujte
věřitele dříve, než bude nařízeno jednání
případně vydán platební rozkaz,
kontaktujte taktéž advokáta.

Řešení
Kontaktujte
neodkladně věřitele
a domluvte se na
dalším postupu.

Pokračujte ZDE

Vydal soud rozhodnutí, podle kterého máte povinnost dluh zaplatit?
ANO
NE

Je toto rozhodnutí v právní moci?
ANO
NE

Řešení
Jste povinni zaplatit co
nejdříve, standardní
doba je do 3 dnů ode
dne nabytí právní moci
rozhodnutí, pokud
nezaplatíte, může být
váš dluh vymáhán
exekučně. Pokud
nemáte prostředky na
zaplacení, můžete se
pokusit požádat soud o
"ochranu" před věřiteli
tím, že podáte
insolvenční návrh k
soudu.

Řešení
V případě, pokud bylo
rozhodnuto platebním
rozkazem nebo
rozsudkem, můžete
ještě kontaktovat
advokáta, případně
zvážit odvolání, pokud
je ale pohledávka
věřitele oprávněná,
kontaktujte věřitele se
žádostí o splátkový
kalendář.

Pokračujte ZDE

Mohlo by Vás zajímat: Pokud na Vás věřitel ještě nepodal žalobu k soudu, je zde reálná
možnost, že nebudete muset platit více, než na čem jste byli dohodnuti
Problémy s dluhy můžete úspěšně vyřešit jen tehdy, postavíte-li se jim čelem. Samy od sebe se
nevyřeší, nikam nezmizí. Udělejte si pořádek ve svých financích. Dejte si dohromady, kde a kolik
komu dlužíte, kolik vám zbývá uhradit splátek, jaké jsou postihy v případě neuhrazení splátky, o
kolik se váš dluh navýší, když smlouvu porušíte. Sestavte si domácí rozpočet, dluhy si rozdělte
podle důležitosti a začněte jednat. Jako první vždy hraďte věci, které potřebujete - bydlení, jídlo,
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výdaje spojené s cestou do zaměstnání, oblečení. Omezte zbytečné výdaje. Nikdy neřešte své
dluhy jinou půjčkou - může být možná dobrým řešením v případě, že ihned potřebuje pokrýt
některé z vašich závazků, ale do budoucnosti může znamenat jen další zadlužení. Pokud nemáte
na uhrazení splátky, vždy komunikujte s věřitelem a hledejte řešení, nestyďte se přiznat, že máte
potíže a potřebujete pomoci. Vaši snahu věřitel ocení spíše, než když se před ním budete
schovávat, přestanete zvedat telefon a vyzvedávat si upomínky. Změna adresy a telefonního čísla
vám také nijak nepomůže.
Mohlo by Vás zajímat: Advokát Vám doporučí další postup, poskytne Vám tzv. právní pomoc
Většina laiků si pod pojmem právní pomoc pravděpodobně nejprve představí zastupování v
nějakém typu řízení před soudy nebo jinými orgány nebo obhajobu v trestních věcech souhrnně
právní zastupování. Právní pomoc může však spočívat také v poradenství, jak právní problém
řešit a jaké existují možnosti dalšího postupu ve vaší životní situaci, v přípravě smluv nebo
jiných právních listin, které mají do budoucna právním sporům předejít. Právní pomocí může
být rovněž zpracovávání právních rozborů a analýz nebo příprava a komentování legislativních
návrhů a další formy právní pomoci. Tyto formy právní pomoci můžeme souhrnně označit za
právní poradenství. Základní formy právní pomoci se tak dělí na právní zastupování a právní
poradenství. Primárními poskytovateli právní pomoci jsou advokáti, kteří ji poskytují zpravidla
za úplatu. Ne všichni si však mohou právní pomoc advokátů dovolit. Pro ty, kteří si nemohou
dovolit hradit služby advokáta, existuje možnost získat právní pomoc advokáta nebo jiného
subjektu (jako jsou například nevládní organizace) bezplatně nebo za sníženou odměnu. Můžete
narazit na advokáta, který bude ochoten poskytnout vám právní služby zcela zdarma nebo za
sníženou odměnu, advokát vám může poskytnout alespoň základní radu zdarma, může se s vámi
domluvit na zaplacení odměny v případě úspěchu ve věci apod.
Mohlo by Vás zajímat: Osobní bankrot z důvodu insolvence
Insolvence čili platební neschopnost je neschopnost dlužníka splácet své závazky, tedy dluhy,
ačkoliv dlužník snahu řešit své pohledávky má. Osobní bankrot čili oddlužení je v podstatě
sanačním způsobem řešení úpadku, tedy způsobem, při kterém jsou přijata opatření k nápravě
tohoto stavu. Návrh na povolení oddlužení se podává u insolvenčního soudu a může jej podat
pouze osoba, která o oddlužení žádá, případně zplnomocněný zástupce, zákonný zástupce nebo
ustanovený opatrovník. Dlužník je povinen návrh na povolení oddlužení podat spolu s
insolvenčním návrhem, podání musí mimo jiné obsahovat označení dlužníka a osob, které jsou
oprávněné za něho jednat, údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech,
údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky a samozřejmě návrh způsobu oddlužení nebo
sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší. Pak o způsobu rozhodne soud. Způsoby oddlužení
jsou zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře. Zpeněžení majetkové
podstaty je způsob oddlužení, kdy jsou pohledávky vyrovnány jednorázovou úhradou ze zdrojů
stávajících aktiv (majetku, peněz, licencí ad.) dlužníka. Po schválení tohoto způsobu oddlužení
má dispoziční oprávnění k majetku insolvenční správce, který realizuje zpeněžení majetku, což
se děje zejména veřejnou dražbou, prodejem věcí nebo prodejem mimo dražbu. Plnění
splátkového kalendáře je způsob oddlužení, při němž je stanovena povinnost dlužníka provádět
po dobu pěti let pravidelné úhrady z jeho příjmů. Výše částky odpovídá částce, kterou by plátce
mzdy mohl srazit při výkonu rozhodnutí nařízeném soudem. Částka je rozvržena dlužníkem
prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich
pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení.
Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění. O tom, zda oddlužení schvaluje,
rozhodne insolvenční soud neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednány
námitky věřitelů a v případě, že věřitelé takové námitky neuplatnili, neprodleně po uplynutí
lhůty k jejich podání. Soud oddlužení schválí, pokud je návrh úplný, neexistují důvody pro
zamítnutí návrhu, nejsou vzneseny námitky nezajištěných věřitelů a insolvenčního správce nebo
jsou tyto námitky soudem zamítnuty.
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10.2. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ
Portál Kudy Kam má velmi mnoho možností využití. Pokud vyjdeme z primárního cíle, ke
kterému byl vytvořen, pak by měl především sloužit žákům 9. tříd základních škol a všem žákům
středních škol, případně i těm, kteří právě ukončili střední vzdělávání, jako pomůcka při řešení
nejrůznějších situací, které je v tomto období života mohou v nejrůznějších oblastech, ať je to
školství, zdravotnictví, práce i oblast sociální, potkat nebo je mohou zajímat. Využívat jej mohou
učitelé občanské výchovy a základů společenských věd jako pomůcku při výuce. Zvlášť v
hodinách, jejichž cílem je seznámení se s organizací a fungováním státní správy a samosprávy,
může jako výukový materiál velmi vhodně a účelně posloužit Metodika spolupráce škol s
veřejnou správou.
Jak lze Portál Kudy kam ve školní výuce využít? Několik námětů vzešlo z jeho pilotního
ověřování. Lektoři z veřejné správy a učitelé v rámci pilotního ověřování pracovali jak s
Metodikou spolupráce škol s veřejnou správou, tak s webovým prostředím a s vypracovanými
životními situacemi.
Zde jsou některé příklady využití při výuce:
1. Jedním z požadavků současného školství je názornost. To je požadavek, který se dá v oblasti
státní správy a samosprávy jen velmi obtížně naplnit. Jednou z možností je přiblížit státní
správu nebo samosprávu prostřednictvím fotografií konkrétních živých osob, které jednotlivé
funkce aktuálně zastávají. Do připravené prezentace o státní správě nebo samosprávě
zakomponujeme fotografie členů vlády, hejtmanů nebo starostů.
a) členové vlády
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Ukážeme-li žákům fotografie těchto mužů, můžeme očekávat, že se nám podaří rozproudit
debatu o takových pojmech, jakými jsou předseda vlády, úřednická vláda, přímá volba
prezidenta atd.
b) hejtmani

Předpokládáme, že žáci znají především hejtmana kraje, ve kterém žijí. Dále pak znají
hejtmany, kteří se výrazným způsobem zapsali do politických událostí naší země nebo je
jejich činnost svázána s kauzami, jako je korupční aféra atd.
c) primátoři měst a starostové obcí
- nejdříve představíme činnost starostů obecně:
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- Vybereme fotografie starosty naší obce a obcí, u kterých očekáváme, že je budou žáci znát.

- Přidáme jméno a název obce.
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2. V hodinách společenskovědního základu nebo výchovy k občanství se zabýváme nejrůznějšími
tématy, která můžeme vhodně doplnit využitím informací z webového prostředí
www.kudykam.eu.
Žáky dopředu informuje o tématech, která budeme v nejbližších hodinách řešit a vyzveme je,
aby si s pomocí webového prostředí www.kudykam.eu připravili referát. Společně s ostatními
žáky pak v hodině sledujeme postup při řešení situace a zamýšlíme se nad danou situací a
jejím řešením.
Příklad zpracovaného referátu:

autorka je žákyní 3. ročníku gymnázia
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Portál www.kudykam.eu je velmi obsáhlý a nabízí zajímavé možnosti využití v hodinách na
základních i středních školách. Především by však měl být pomůckou mladým lidem tam, kde
nevědí jak v dané chvíli postupovat a potřebují poradit. Obzvlášť v situacích, které se
ostýchají řešit veřejně a nechtějí se ptát.
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11. ZÁVĚR
Na závěr seznam nejdůležitějších právních předpisů souvisejících s metodikou:
 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 2/1993 Sb. usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti
ústavního pořádku ČR
 2/1969 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky
 40/1964 Sb. Občanský zákoník
 40/2009 Sb. Trestní zákoník
 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
 94/1963 Sb. Zákon o rodině
 262/2006 Sb. Zákoník práce
 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
 500/2004 Sb. Správní řád
 183/2006 Sb. Stavební zákon
 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
 344/1992 Sb. Katastrální zákon
 585/2004 Sb. Branný zákon
 121/2000 Sb. Autorský zákon
 128/2000 Sb. Zákon o obcích
 129/2000 Sb. Zákon o krajích
 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání
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