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• Anotace: Prezentace seznamuje studenty se strukturou veřejné správy v ČR. Součástí jsou 
ověřovací otázky v závěru. 

Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání 

Vzdělávací obor Základy společenských věd 

Tematický okruh Politologie 



Veřejná správa v ČR  

• veřejná správa poskytuje veřejné služby a spravuje stát. 

• veřejná správa v ČR je v rukou státu a samosprávnými územními celky – 
kraji, obcemi. 

• nejvyšší autoritou státní správy je Vláda české republiky a jí spravovaná 
ministerstva. 

• dále stát spravují nejrůznější státní úřady s věcnou či územní kompetencí. 

• příklady některých státních úřadů: Finanční úřad ČR, Úřad pro kontrolu 
osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká obchodní 
inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv apod. 

• státní správa je vykonávána ve veřejném zájmu a je legislativně upravena – 
ústava, zákony. 

 



Veřejná správa v ČR  

obec – teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které 
disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo 
ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém 
území ve vlastní působnosti. 

 

kraj – veřejnoprávní samosprávná jednotka, která disponuje právní 
subjektivitou a majetkem. V současnosti existuje 13 krajů (14 s hlavním 
městem Prahou), jejich území a jména jsou stanoveny Ústavním 
zákonem č. 347/1997 Sb. 



Hlavní orgány státní správy 

1. Ministerstvo financí,    

2. Ministerstvo zahraničních věcí, 

3. Ministerstvo školství, 

4. Ministerstvo kultury, 

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

6. Ministerstvo zdravotnictví, 

7. Ministerstvo spravedlnosti, 

 

8. Ministerstvo vnitra, 

9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 

11. Ministerstvo zemědělství, 

12. Ministerstvo obrany, 

13. Ministerstvo dopravy, 

14. Ministerstvo životního prostředí. 

Vláda ČR – výkonná moc, nařízení, opatření. 
Ministerstva ČR – jejich počet různý, cca 14–16. 



Některé další orgány(úřady) veřejné správy 

a) Celní správa – dohlíží na výběr cla, správné proclívání, monitorují dovoz zboží ze 
zemí mimo EU. 

b) Finanční úřad – dohlíží na výběr daní, spravuje dotace, ukládá pokuty. 

c) Česká správa sociálního zabezpečení –  zkráceně ČSSZ – výplata důchodů a 
nemocenských dávek. 

d) Úřad práce – eviduje nezaměstnané, zprostředkovává pracovní místa, zajištuje 
rekvalifikace. 

e) Katastrální úřad – spravuje katastr nemovitostí, evidence nemovitostí, parcel, 
vklady, změny záznamů. 

f) Matriční úřad – vede matriky, které obsahují data narození, sňatků, úmrtí 
občanů. 



Některé další orgány(úřady) veřejné správy 

g) Úřad pro kontrolu osobních údajů – dohlíží na ochranu osobních 
údajů na straně státních institucí i firem. Uděluje pokuty za 
porušení, např. trvalé rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. 

h) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – ÚOHS – podpora a 
ochrana hospodářské soutěže, kontrola veřejných zakázek, kontrola 
a potírání tzv. kartelových dohod (podnikatelské subjekty se 
dohodnou na stejné cenové politice, aby zlikvidovali konkurenci). 

i) Česká obchodní inspekce – dohlíží, aby byly prodej zboží a 
poskytování služeb v souladu s platnou legislativou.  

j) Státní ústav pro kontrolu léčiv – registruje léky pro prodej v České 
republice. Dohlíží na kvalitu dodávaných léčiv. Reguluje trh s léčivy. 

 



Ověření 



1. Jaké jsou hlavní úkoly veřejné správy? 

2. Co je dle českého právního řádu obec? 

3. Kolik ministerstev má Česká republika? 

4. K čemu slouží Úřad práce? 

5. K čemu slouží Matriční úřad? 

6. K čemu slouží úřad pro ochranu hospodářské soutěže? 
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Děkuji za pozornost. 


