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Název tematického celku:  
VYMEZENÍ ORGANIZACE A REALIZACE ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY  

Téma: Organizace činnosti veřejné správy 

1. Ústřední orgány státní správy 

Ústřední orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonných 
předpisů. Tento předpis pak upravuje jejich postavení, vymezuje pravomoc, územní působnost a 
věcnou působnost. Každý orgán má zpravidla vlastní organizační strukturu  
a člení se na další organizační složky. 

Ústřední orgány státu jsou orgány správy státu, které mají nejvyšší výkonnou moc. Jedná se  
o Prezidenta České republiky, Vládu České republiky a ministry, ústřední výkonné orgány státní 
správy a jejich instituce.1 Dále učebnice Káňa, Základy veřejné správy strana 23‐27. Zákon č. 2/1969  
o zřízení ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Úkoly: 

1. Jak dělíme ústřední orgány státní správy? 
2. Sestav seznam ministerstev, jejich webové adresy a jméno ministra. 
3. Sestav seznam dalších ústředních orgánů, webové adresy a jméno předsedy. 
4. Kolik členů má současná vláda české republiky? 
5. Které právní normy vydává vláda a které ministerstvo?  
6. Najdi přehled programů jednání vlády na webových stránkách – vlády – www.vlada.cz – 

dokumenty vlády.  
7. Které instituce tvoří soustavu státní správy ‐ http://urady.statnisprava.cz/? 

 
             Obrázek č. 1 – iServer – Český informační server 

 
Zdroj: http://urady.statnisprava.cz/ 

 

                                                            
1 KÁŇA, Pavel. Základy veřejné správy: [vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků středních škol a maturitní témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Veřejná 
správa]. 2., dopl., přeprac. vyd. Ostrava: Montanex, 2007, 375 s. Varia (Montanex). ISBN 978-807-2252-442.str. 23  
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2. Ministerstvo vnitra České republiky  

Vymezení působnosti Ministerstva vnitra České republiky 

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: 
• veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně 

dohledu 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,  
• 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. 2 

 
Úkoly:  

1. Ze zákona č. 2/1969 § 12 doplň působnost Ministerstva vnitra České republiky 
www.portal.gov.cz nebo internetových stránek Ministerstva vnitra – O nás – Ministerstvo – 
Působnost ministerstva www.mvcr.cz 

2. Na internetových stránkách najděte organizační strukturu MV ČR a nakresli organizační 
diagram ministerstva vnitra. 

3. Které organizace zřizuje Ministerstvo vnitra?  
4. Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky ze sekce „O nás – školství“ zjisti 

informace o systému policejního vzdělávání.  
 

 Obrázek č. 2 – Ministerstvo vnitra České republiky  

 
Zdroj: http://www.mvcr.cz/ministerstvo.aspx 

                                                            
2 O nás: Ministerstvo - Působnost ministerstva. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2012-07-06]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-
pusobnost-ministerstva.aspx  
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