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ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY



Základní pojmy

CENTRALIZACE – DECENTRALIZACE
Státní správa je držena v rukou státu nebo
předána jiným subjektům – samosprávě či
profesní samosprávě
 Decentralizace tedy je předání výkonu některých
správních činností na jiné subjekty, než je stát
 Např. občanské průkazy vydává obec a ne státní
instituce
 U decentralizace neplatí hierarchický princip,
státní úřady nejsou nadřízeny např. městům u
přenesené působnosti


KONCENTRACE – DEKONCENTRACE
Státní správa je koncentrována do centra
vládnutí, do ústředních orgánů
 Nebo je svěřena nižším článkům organizační
soustavy státní správy - dekoncentrována
 Platí hierarchický princip, dekoncentrované
orgány mají charakter podřízených institucí
 Příklad: dekoncentrovaných orgánů – finanční
úřady, úřady práce
 Detašované pracoviště – organizační článek
ústředního orgánu


MONOKRATICKÝ VS. KOLEGIÁTNÍ PRINCIP
PŘI ŘÍZENÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Monokratický – rozhoduje vedoucí úřadu
 Většina úřadů
 Ombudsman
 Energetický regulační úřad
➢

Kolegiátní princip – rozhoduje kolektivní orgán
 Vláda
 Nejvyšší kontrolní úřad
 Česká národní banka
 Český telekomunikační úřad
➢

ZÁKON 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A
JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
REPUBLIKY

ČESKÉ

Vyjmenovává ministerstva a ostatní ústřední
orgány státní správy, tímto zákonem se
ministerstva a ostatní ústřední orgány státní
správy ZŘIZUJÍ (ministerstvo nelze zřídit jinak,
než zákonem)
 Vymezuje jejich kompetence
 Vyjmenovává zásady činnosti


MINISTERSTVA V ROCE 2015
1. Ministerstvo financí,

2. Ministerstvo zahraničních věcí,
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
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.

OSTATNÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ
SPRÁVY
1. Český statistický úřad,
2. Český úřad zeměměřický a katastrální,
3. Český báňský úřad,
4. Úřad průmyslového vlastnictví,
5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
6. Správa státních hmotných rezerv,
7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
8. Národní bezpečnostní úřad,
9. Energetický regulační úřad,
10. Úřad vlády České republiky,
11. Český telekomunikační úřad,
12. Úřad pro ochranu osobních údajů,
13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
(červeně tzv. regulační úřady)

ÚŘAD VLÁDY (HISTORICKÝ VÝKLAD)
Zákon 219/2002 Sb., kterým se mění zákon
2/1969 Sb., kompetenční zákon
➢ Vyplývá z přijetí služebního zákona v roce
2002
 (1) Zřizuje se Úřad vlády České republiky; tento
úřad je ústředním orgánem státní správy.
 (2) Působnost Úřadu vlády České republiky
stanoví zvláštní zákony.1) (služební zákon)
 2. V § 28 se na konci odstavce 2 doplňuje tato
věta včetně poznámky pod čarou č. 2):
"Organizační jednotkou Úřadu vlády České
republiky je Generální ředitelství státní služby.2)


ÚŘAD VLÁDY


(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a
technickým zabezpečením činnosti vlády České
republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou
pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu,
a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo
tak rozhodne vláda, plní Úřad vlády České
republiky.

PODŘÍZENÉ ÚŘADY – VĚTŠINĚ MINISTERSTEV
JSOU PODŘÍZENY DALŠÍ ÚŘADY








(3) Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou
a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu
České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský a Českou plemenářskou inspekci.
(5) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena
Česká energetická inspekce, Česká obchodní
inspekce, Puncovní úřad a Licenční úřad.
(3) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je
podřízena Česká školní inspekce.
(2) Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český
inspektorát lázní a zřídel.
(3) Organizační součástí Ministerstva
zdravotnictví je Inspektorát omamných a
psychotropních látek.

PODŘÍZENÉ ÚŘADY II – JEJICH VYMEZENÍ
V ZÁKONĚ


Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro
vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky.



e) Ministerstvo obrany řídí Vojenské zpravodajství,



Naproti tomu není ani zmínka o tom, že Ministerstvo vnitra řídí Úřad
pro zahraniční styky a informace.




Úřad pro zahraniční styky a informace sám sebe definuje takto:
„ Zvláštní vztahy nás pojí s Ministerstvem vnitra. Politickou
odpovědnost za činnost naší služby nese ministr vnitra, který se
souhlasem vlády jmenuje a odvolává ředitele služby. Náš rozpočet je
součástí rozpočtu Ministerstva vnitra a některé útvary ministerstva
pro nás zabezpečují část logistických činností. Přes uvedené vazby
nejsme organizační součástí Ministerstva vnitra. Jsme samostatným
státním orgánem, organizační složkou státu ve smyslu příslušného
zákona.“

PŘÍKLAD 1:
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Není uvedena v kompetenčním zákoně

Její postavení upravuje samostatný zákon č. 582/1991 Sb.
České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:


Organizační uspořádání sociálního zabezpečení:
(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení.
(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obecní
úřady a obecní živnostenské úřady (dále jen "živnostenské
úřady").
(3) Orgány sociálního zabezpečení jsou:


a) ministerstvo práce a sociálních věcí,
b) Česká správa sociálního zabezpečení,
c) okresní správy sociálního zabezpečení,
d) ministerstvo vnitra, e) ministerstvo spravedlnosti. f) ministerstvo
obrany.

ČSSZ POKRAČOVÁNÍ
§ 3a
 (1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní
správy sociálního zabezpečení jsou správními
úřady. Česká správa sociálního zabezpečení je
účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s
majetkem státu, včetně prostředků státního
rozpočtu, účetnictví, služebních vztahů státních
zaměstnanců a pracovněprávních vztahů mají
okresní správy sociálního zabezpečení postavení
vnitřních organizačních jednotek České správy
sociálního zabezpečení.
 (3) V čele České správy sociálního zabezpečení je
ústřední ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání
se řídí zákonem o státní službě.


MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
PŮSOBNOST - PŘÍKLAD


(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo")



a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,



b) řídí Českou správu sociálního zabezpečení,



c) zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení,



d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.





(2) Ministerstvo posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely
přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění a pro účely
odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na
základě posudku okresní správy sociálního zabezpečení; za tím účelem zřizuje
jako své orgány posudkové komise.
(3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se
vyskytly při provádění sociálního zabezpečení a může pověřit správy sociálního
zabezpečení, aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech.

ČSSZ - POKRAČOVÁNÍ




Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, (regionální)
pracoviště ČSSZ, okresní správy sociálního
zabezpečení, Pražská správa sociálního
zabezpečení a Městská správa sociálního
zabezpečení Brno a jejich územní pracoviště.
Všechny organizační jednotky a útvary ČSSZ
mají své ředitele, územní pracoviště Pražské
správy sociálního zabezpečení a Městské správy
sociálního zabezpečení Brno své vedoucí.

PŘÍKLAD 2: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Organizace podřízené MZe

Přehled organizačních složek státu, státních příspěvkových
organizací, veřejných výzkumných institucí a ostatní
organizací podřízených Ministerstvu zemědělství.











1.Organizační složky státu, které jsou orgány státní správy
2.Organizační složky státu, které nejsou orgány státní
správy
3.Státní příspěvkové organizace
4.Státní podniky založené podle zákona č. 77/1997 Sb.
5.Národní podnik založený podle zákona č. 109/1964 Sb.
6.Státní akciové společnosti
7.Státní fond
8.Veřejné výzkumné instituce



http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/o-ministerstvu/podrizene-organizace/

PODŘÍZENÉ ORGANIZACE MIN. ZEM.

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU, KTERÉ JSOU
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

Česká plemenářská inspekce
 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 Ústav pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv
 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 Státní veterinární správa
 Státní pozemkový úřad




S účinností od 1.1.2014 došlo dle zákona č. 279/2013 Sb. ke
sloučení Státní rostlinolékařské správy s Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE


ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD



Státní veterinární ústav České Budějovice



STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV



Státní veterinární ústav Jihlava



Státní veterinární ústav Olomouc








STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Národní zemědělské muzeum Praha

STÁTNÍ PODNIKY















Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Lesy České republiky, s. p.
Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Moravy, s. p.
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik
Zemský hřebčinec Písek státní podnik

STÁTNÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A FONDY
➢

Státní akciové společnosti:

Jihomoravské pivovary, a.s.
 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond,
a.s.
 Státní zkušebna zemědělských, potravinářských
a lesnických strojů, akciová společnost


➢

7. Státní fond



Státní zemědělský intervenční fond

VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
 Výzkumný

ústav meliorací a ochrany půdy,v.

v. i.
 Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.
v. i.
 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
 Výzkumný ústav lesního hospodářství a
myslivosti, v. v. i.

POJEM ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU






Zákon 2019/2002 Sb., o majetku státu
Organizační složka není právnickou
osobou. Tím není dotčena její působnost nebo
výkon předmětu činnosti podle zvláštních
právních předpisů a její jednání v těchto
případech je jednáním státu.
(3) Organizační složka je účetní jednotkou, pokud
tak stanoví zvláštní právní předpis anebo tento
zákon (§ 4 a 51).

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU






Organizační složka státu je v České republice organizační útvar, který v určité vymezené
oblasti veřejné správy zastupuje stát a která nakládá se státním majetkem, ačkoli nemá
vlastní právní osobnost.
Jedná se o zvláštní typ instituce, který vznikl roku 2001 na základě zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, přičemž stávající
státní rozpočtové organizace byly na organizační složky státu přeměněny.
Je sice často samostatnou účetní jednotkou (mívá přiděleno konkrétní IČO), ale není
právnickou osobou, protože tou je v právních vztazích přímo stát. Přímo státu také vznikají
závazky, ačkoli jeho jménem jedná daná organizační složka, resp. právní úkony jménem
státu činí vedoucí dané organizační složky.[



V oblasti pracovněprávní jsou „její“ zaměstnanci zaměstnanci státu.



Podobné postavení jako organizační složky státu mají kanceláře Poslanecké sněmovny a
Senátu.



Pokud nezisková státní organizace zřízená zákonem, vládou nebo ústředním
orgánem státní správy má vlastní právní subjektivitu, jedná se o státní
příspěvkovou organizaci, nikoliv o organizační složku státu.

ZÁKON 219/2000 SB.,
O MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY A VYSTUPOVÁNÍ V PRÁVNÍCH
VZTAZÍCH



Organizačními složkami státu (dále jen
"organizační složka") jsou ministerstva a jiné
správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní
zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář
prezidenta republiky, Úřad vlády České
republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv,
Akademie věd České republiky, Grantová
agentura České republiky a jiná zařízení, o
kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo
tento zákon (§ 51); obdobné postavení jako
organizační složka státu má Kancelář Poslanecké
sněmovny a Kancelář Senátu.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Státní instituce nebo instituce samosprávy
 Poskytují veřejné služby (vzdělávací, zdravotní,
sociální, kulturní)
 Nevykonávají státní správu (nebo jen ve velmi
omezeném rozsahu)- tedy nerozhodují o právech
a povinnostech občanů




Výkon státní správy . Např. rozhodování o přijetí na
školu

NA ROZDÍL OD ORGANIZAČNÍ SLOŽKY
STÁTU …


Státní příspěvkové organizace zřízené,
popřípadě řízené podle dosavadních předpisů
ústředními orgány, okresními úřady a školskými
úřady a dále Konsolidační banka Praha, státní
peněžní ústav, a jiné státní organizace zřízené
(založené) na základě zvláštního právního
předpisu nebo zvláštním právním předpisem,
které ve vztahu k majetku dosud vykonávaly
právo hospodaření, popřípadě právo společného
hospodaření podle dosavadních předpisů anebo
které budou ještě obdobně zřízeny (založeny),
(dále jen "organizace"), jsou právnickými
osobami a hospodaří s majetkem

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE




V České republice upravuje základy právního
postavení příspěvkových organizací zákon o
rozpočtových pravidlech státu a zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Podle nich zřizují
příspěvkové organizace organizační složky
státu a územní samosprávné celky, a to pro takové
činnosti v jejich působnosti, které jsou zpravidla
neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost
vyžadují samostatnou právní subjektivitu.
O vzniku příspěvkové organizace
vydává zřizovatel zřizovací listinu. Zřizovatel dále
jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho
odměňování, může šetřit stížnosti směřující proti
němu a vůbec provádět kontrolu hospodaření celé
příspěvkové organizace.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Příspěvkové organizace státu obvykle nesou
označení státní organizace. Některé z nich jsou
zřízeny zákonem. Státními organizacemi jsou
například dětské diagnostické ústavy, dětské
domovy, speciální školy, fakultní nemocnice,
psychiatrické léčebny, dále například muzea,
galeria, knihovny a divadla celostátního
významu.
 K názvu příspěvkové organizace se obvykle
nepřipojují slova „příspěvková organizace“ jako
označení právní formy, pokud je zřizovatelský
vztah ke kraji, obci či státu obsažen v názvu
(například Galerie hlavního města Prahy).


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE


Příspěvková organizace (anglicky semibudgetary organization) je jednou z
forem veřejného ústavu, právnickou osobou
veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve
veřejném zájmu. Příspěvkové organizace jsou
veřejnoprávními neziskovými organizacemi.

ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA


Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA





§ 53
(1) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými hlavní činností a s peněžními
prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v
rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem.
Dále příspěvková organizace hospodaří s prostředky svých
fondů, s prostředky získanými jinou činností, s peněžitými
dary od fyzických a právnických osob, s peněžními
prostředky poskytnutými ze zahraničí a s peněžními
prostředky poskytnutými z rozpočtů územních
samosprávných celků a státních fondů, včetně prostředků
poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie, z
finančních mechanismů a přijatých příspěvkovými
organizacemi z Národního fondu. Hlavní činností je činnost
vymezená zřizovateli příspěvkové organizace zvláštním
zákonem28) a vykonávaná příspěvkovou organizací. V
případě příspěvkové organizace zřízené zvláštním zákonem
je hlavní činností činnost vymezená zvláštním zákonem.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE POKRAČOVÁNÍ


Příspěvková organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní (resp. hlavní)
činností a s peněžními prostředky od jiných osob,
především z rozpočtu svého zřizovatele.
Zřizovatel poskytuje příspěvkové
organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.[1] Výše
příspěvku na provoz nebo úhrad podle jiných
zákonů, jimiž příspěvková organizace
zabezpečuje odměňování za práci svých
zaměstnanců, má vliv na to, zda organizace
odměňuje své zaměstnance platem,
nebo mzdou.[2]
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PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE - PŘÍKLAD

DALŠÍ ÚŘADY
Finanční arbitr
 Rada České tiskové kanceláře
 Rada České televize
 Rada Českého rozhlasu
 Rada pro televizní a rozhlasové vysílání


BEZPEČNOSTNÍ SBORY
Podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 Policie ČR
 Generální inspekce bezpečnostních sborů
 Hasičský záchranný sbor ČR
 Celní správa ČR
 Vězeňská služba ČR, zahrnuje i Justiční stráž
 Bezpečnostní informační služba
 Úřad pro zahraniční styky a informace


NEPŘÍMÍ VYKONAVATELÉ STÁTNÍ SPRÁVY
Fyzické osoby pověřené výkone správního dozoru
 Lesní stráž
 Myslivecká stráž
 Rybářská stráž
 Stráž ochrany přírody




Mohou ukládat a vybírat pokuty a zjišťovat
totožnost osob

STÁTNÍ FONDY
ZÁKON Č. 218/200 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH












§ 28
(1) Pro finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a hospodaření
s prostředky pro ně určenými se zřizují státní fondy jako právnické
osoby. Každý státní fond se zřizuje zákonem.
(2) V zákoně, kterým se státní fond zřizuje, musí být stanoven orgán,
do jehož působnosti státní fond patří, a stanoveny finanční zdroje
státního fondu, způsoby jejich použití a stanoven způsob financování
správních výdajů státního fondu; správní výdaje zahrnují výdaje
spojené s činností zaměstnanců státního fondu a úhrady výdajů
členům orgánů státního fondu stanovené zákonem.
(3) Jsou-li správní výdaje státního fondu financovány z dotací ze
státního rozpočtu, vztahují se na použití těchto prostředků právní
předpisy upravující hospodaření organizačních složek státu.
(4) Zůstatky prostředků státního fondu se převádějí do následujícího
rozpočtového roku.
(5) Název státního fondu musí obsahovat označení "státní fond".
(6) Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního
fondu včetně způsobu jejich poskytnutí upraví zvláštní právní
předpis.

STÁTNÍ FONDY








Státní fond životního prostředí České republiky –
zřízen zákonem č. 388/1991 Sb.
Státní fond kultury České republiky – zřízen
zákonem č. 239/1992 Sb.
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – zřízen
zákonem č. 104/2000 Sb.
Státní fond rozvoje bydlení – zřízen zákonem č.
211/2000 Sb.
Státní zemědělský intervenční fond – zřízen zákonem
č. 256/2000 Sb.
Státní fond kinematografie – zřízen zákonem
496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie, který nabyl účinnosti dne 1. ledna
2013, nahradil Státní fond pro podporu a rozvoj české
kinematografie

PŘÍKLAD - STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY - PŘÍJMY

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VÝDAJE

PORADNÍ ORGÁNY VLÁDY


Legislativní rada vláda – zřízena zákonem



Zákon 2/1969 Sb., kompetenční zákon, § 28a





Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán
Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády.
Vláda může jako svůj poradní orgán zřídit rovněž
Radu hospodářské a sociální dohody; v jejím čele
stojí předseda vlády.

PORADNÍ, PRACOVNÍ A JINÉ ORGÁNY JEJICHŽ
ČINNOST ZAJIŠŤUJE ÚŘAD VLÁDY ČR:

























Bezpečnostní rada státu
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
Legislativní rada vlády
Rada pro udržitelný rozvoj
Výbor pro Evropskou unii
Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády pro rovnost žen a mužů
Rada vlády pro národnostní menšiny
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Vládní výbor pro personální nominace
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Zmocněnec vlády pro lidská práva
Vládní dislokační komise
Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi
Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
Rada pro výzkum, vývoj a inovace

PORADNÍ A PRACOVNÍ ORGÁNY, JEJICHŽ
ČINNOST NEZAJIŠŤUJE ÚŘAD VLÁDY ČR:
Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii
(zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 Rada pro zdraví a životní prostředí
(zabezpečuje Ministerstvo zdravotnictví)
 Rada hospodářské a sociální dohody
(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního
provozu
(zabezpečuje Ministerstvo dopravy)
 Národní koordinační skupina pro digitální vysílání
(zabezpečuje Ministerstvo vnitra)


PORADNÍ A PRACOVNÍ ORGÁNY, JEJICHŽ
ČINNOST NEZAJIŠŤUJE ÚŘAD VLÁDY ČR 2
Česká komise pro UNESCO
(zabezpečuje Ministerstvo zahraničních věcí)
 Ústřední povodňová komise
(zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)
 Rada České republiky pro jakost
(zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 Komise pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi a
náboženskými společnostmi
(zabezpečuje Ministerstvo kultury)
 Rady vlády pro informační společnost
(zabezpečuje Ministerstvo vnitra)
 Rada vlády pro veřejnou správu
(zabezpečuje Ministerstvo vnitra)
 Rada pro fondy společného strategického rámce
(zabezpečuje Ministerstvo pro místní rozvoj)


