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Příloha 1: Žádost o povolení zabrání veřejného prostranství 
 
 
Josef Lánský 
Plumlovská 39 
796 00 PROSTĚJOV 
 
 
Městský úřad Prostějov 
Odbor dopravy 
796 00 PROSTĚJOV 
 
 

V Prostějově 28. dubna 2011 
 
 

Žádost o povolení zabrání veřejného prostranství 
 

Žádám Vás o povolení zabrání veřejného prostranství pro složení stavebního materiálu. Jedná 

se o složení štěrku na chodník před mým domem v Plumlovské ulici 39. Štěrk by byl složen 

na  chodníku od 13. do 19. května 2011. 

 

Povolení opravy domu mám schváleno ve stavebním povolení č. 05-22/Kr ze dne 12. dubna 

téhož roku. Za prováděnou práci budu osobně zodpovídat a provedu ji svépomoci. Přikládám 

kopii stavebního povolení. 

 

Věřím, že mé žádosti vyhovíte a očekávám Vaše brzké rozhodnutí. 

 

(vlastnoruční podpis) 

 

Přílohy 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a kol. Obchodní korespondence pro střední školy. (2005, s. 105). Vlastní 
zpracování.
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Příloha 2: Hierarchické schéma soustavy státního zastupitelství 
 
 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 
 
 
 
 

Nejvyšší státní zastupitelství 
 
 
 

  
 

Vrchní státní zastupitelství 
 
 
 
 

Krajská státní zastupitelství 
 
 
 
 

Okresní státní zastupitelství 
 
 
 

Krajská státní zastupitelství:   Praha – hlavní město, České Budějovice, Ústí nad Labem, 

Brno, Praha, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava. 

 
Okresní státní zastupitelství: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, 

Praha 8, Praha 9, Praha 10, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, 

Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad 

Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Blansko, Brno – město, 

Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, 

Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou, Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 

Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha – východ, Praha – západ, Příbram, Rakovník, 

Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň – jih, Plzeň – město, Plzeň – sever, 

Rokycany, Sokolov, Tachov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, 

Pardubice, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Bruntál, Frýdek-

Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín. 

 
Zdroj: Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a oficiální server českého 
soudnictví dostupný z: http://portal.justice.cz/justice2/Uvod/StatniZast.aspx. Vlastní zpracování. 
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Příloha 3: Funkcionální organizační schéma okresního státního zastupitelství 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Oficiální server českého soudnictví. Organizační schéma Okresního státního zastupitelství v Olomouci. 
Dostupné z: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=69&j=79&k=818&d=206733. Vlastní zpracování. 
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Příloha 4: Obligatorní specializace u jednotlivých stupňů státního zastupitelství 

 

1) OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

I. Hospodářská a majetková trestná činnost: 

a) všeobecná hospodářská a majetková trestná činnost a trestná činnost právnických 

osob, 

b) korupce, trestná činnost úředních osob (s výjimkou bezpečnostních a zpravodajských 

služeb), 

c) finanční a kybernetická trestná činnost. 

 

II. Obecná kriminalita: 

a) mravnostní a násilná trestná činnost, 

b) drogová trestná činnost, farmaceutická trestná činnost, 

d) trestné činy spáchané z rasové, národnostní nebo jiné nenávistné pohnutky, 

extremismus, 

e) trestná činnost v dopravě, trestné činy spáchané v souvislosti s požáry, výbuchy, 

jinými haváriemi a živelnými pohromami. 

 

III. Protiprávní činy mládeže, činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let 

a trestné činy spáchané na mládeži 

 

VI. Trestné činy spáchané příslušníky ozbrojených sil, příslušníky bezpečnostních 

sborů, zaměstnanci ČR zařazenými v bezpečnostních sborech a řízení o trestných 

činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, zaměstnanců ČR 

zařazených v Generální inspekci bezpečnostních sborů, příslušníků Vojenské 

policie, Vojenského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a Úřadu 

pro zahraniční styky a informace (u určeného OSZ) 

 

VII. Mimotrestní působnost: 

a) sociálně-právní ochrana dětí a řízení ve věcech dětí mladších 15 let a trestně 

neodpovědných mladistvých, 

f) jiná vstupová a návrhová činnost; návrhy na neplatnost převodu vlastnictví, 

g) dozor nad detencí ve školských zařízeních pro výkon ochranné výchovy a ústavní 

výchovy. 
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X. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech 

 
 
2) KRAJSKÁ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

I. Hospodářská a majetková trestná činnost: 

a) všeobecná hospodářská a majetková trestná činnost a trestná činnost právnických 

osob, 

b) korupce, trestná činnost úředních osob (s výjimkou bezpečnostních a zpravodajských 

služeb), 

c) finanční a kybernetická trestná činnost včetně ochrany finančních zájmů EU, 

d) praní peněz a odčerpávání výnosů z trestné činnosti, 

e) trestná činnost na úseku ochrany nehmotných statků a kulturních památek. 

 

II. Obecná kriminalita: 

a) mravnostní a násilná trestná činnost, 

b) drogová trestná činnost, farmaceutická trestná činnost, 

c) trestná činnost ve zdravotnictví, 

d) trestné činy spáchané z rasové, národnostní nebo jiné nenávistné pohnutky, 

extremismus, 

e) trestná činnost v dopravě, trestné činy spáchané v souvislosti s požáry, výbuchy, 

jinými haváriemi a živelnými pohromami, 

f) nelegální migrace, obchodování s lidmi, 

g) trestné činy proti životnímu prostředí. 

 

III. Protiprávní činy mládeže, činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let 

a trestné činy spáchané na mládeži 

 

IV. Organizovaná trestná činnost (trestné činy účasti na organizované zločinecké 

skupině podle § 361 trestního  zákoníku a trestná činnost spáchaná ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny) 

 

V. Trestné činy, které se nepromlčují, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny 

a terorismus 
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VI. Trestné činy spáchané příslušníky ozbrojených sil, příslušníky bezpečnostních 

sborů, zaměstnanci ČR zařazenými v bezpečnostních sborech a řízení o trestných 

činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, zaměstnanců ČR 

zařazených v Generální inspekci bezpečnostních sborů, příslušníků Vojenské 

policie, Vojenského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a Úřadu 

pro zahraniční styky a informace 

 

VII. Mimotrestní působnost: 

a) sociálně-právní ochrana dětí a řízení ve věcech dětí mladších 15 let a trestně 

neodpovědných mladistvých, 

b) návrhy a vstupy v insolvenčních a obchodněprávních věcech, 

f) jiná vstupová a návrhová činnost; návrhy na neplatnost převodu vlastnictví, 

g) dozor nad detencí ve věznicích a v ústavech zabezpečovací detence; dohled 

nad dozorem nad detencí ve školských  zařízeních pro výkon ochranné výchovy 

a ústavní výchovy. 

 

IX. Dohled (výkon dohledu vůči bezprostředně nižším státním zastupitelstvím) 

 

X. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech 

 

 

3) VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

I. Hospodářská a majetková trestná činnost: 

a) všeobecná hospodářská a majetková trestná činnost a trestná činnost právnických 

osob, 

b) korupce, trestná činnost úředních osob (s výjimkou bezpečnostních a zpravodajských 

služeb), 

c) finanční a kybernetická trestná činnost včetně ochrany finančních zájmů EU, 

d) praní peněz a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. 

 

II. Obecná kriminalita: 
a) mravnostní a násilná trestná činnost, 

b) drogová trestná činnost, farmaceutická trestná činnost, 
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d)   trestné činy spáchané z rasové, národnostní nebo jiné nenávistné pohnutky, 

extremismus, 

e) trestná činnost v dopravě, trestné činy spáchané v souvislosti s požáry, výbuchy, 

jinými haváriemi a živelnými pohromami, 

f) nelegální migrace, obchodování s lidmi. 

 

III. Protiprávní činy mládeže, činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let 

a trestné činy spáchané na mládeži 

 

IV. Organizovaná trestná činnost (trestné činny účasti na organizované zločinecké 

skupině podle § 361 trestního zákoníku a trestná činnost spáchaná ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny) 

 

V. Trestné činy, které se nepromlčují, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny 

a terorismus 

 

VI. Trestné činy spáchané příslušníky ozbrojených sil, příslušníky bezpečnostních 

sborů, zaměstnanci ČR zařazenými v bezpečnostních sborech a řízení o trestných 

činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, zaměstnanců ČR 

zařazených v Generální inspekci bezpečnostních sborů, příslušníků Vojenské 

policie, Vojenského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a Úřadu 

pro zahraniční styky a informace 

 

VII. Mimotrestní působnost: 

b)   návrhy a vstupy v insolvenčních a obchodněprávních věcech, 

g) dohled nad dozorem nad detencí ve věznicích a v ústavech zabezpečovací detence. 

 

VIII. Mimořádné opravné prostředky (přezkumné řízení, dovolání) 

 

IX. Dohled (výkon dohledu vůči bezprostředně nižším státním zastupitelstvím) 

 

X. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech 

 

XI. Legislativa, analytika a metodika 
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4) NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

I. Hospodářská a majetková trestná činnost: 

a) všeobecná hospodářská a majetková trestná činnost a trestná činnost právnických 

osob, 

b) korupce, trestná činnost úředních osob (s výjimkou bezpečnostních a zpravodajských 

služeb), 

c) finanční a kybernetická trestná činnost včetně ochrany finančních zájmů EU, 

d) praní špinavých peněz a odčerpávání výnosů z trestné činnosti, 

e) trestná činnost na úseku ochrany nehmotných statků a kulturních památek. 

 

II. Obecná kriminalita: 

a) mravnostní a násilná trestná činnost, 

b) drogová trestná činnost, farmaceutická trestná činnost, 

c) trestná činnost ve zdravotnictví, 

d) trestné činy spáchané z rasové, národnostní nebo jiné nenávistné pohnutky, 

extremismus, 

e) trestná činnost v dopravě, trestné činy spáchané v souvislosti s požáry, výbuchy, 

jinými haváriemi a živelnými pohromami, 

f) nelegální migrace, obchodování s lidmi, 

g) trestné činy proti životnímu prostředí. 

 

III. Protiprávní činy mládeže, činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let 

a trestné činy spáchané na mládeži 

 

IV. Organizovaná trestná činnost (trestné činy účasti na organizované zločinecké 

skupině podle § 361 trestního zákoníku a trestná činnost spáchaná ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny) 

 

V. Trestné činy, které se nepromlčují, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny 

a terorismus 

 

VI. Trestné činy spáchané příslušníky ozbrojených sil, příslušníky bezpečnostních 

sborů, zaměstnanci ČR zařazenými v bezpečnostních sborech a řízení o trestných 

činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, zaměstnanců ČR 
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zařazených v Generální inspekci bezpečnostních sborů, příslušníků Vojenské 

policie, Vojenského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a Úřadu 

pro zahraniční styky a informace 

 

VII. Mimotrestní působnost: 

b)   návrhy a vstupy v insolvenčních a obchodněprávních věcech, 

c) správní žaloby, 

d) popření otcovství, 

e) vstupy do řízení podle § 67 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, 

g) dozor nad detencí ve věznicích a v ústavech zabezpečovací detence; dohled 

nad dozorem nad detencí ve školských zařízeních pro výkon ochranné výchovy 

a ústavní výchovy. 

 

VIII. Mimořádné opravné prostředky (přezkumné řízení, dovolání) 

 

IX. Dohled (výkon dohledu vůči bezprostředně nižším státním zastupitelstvím) 

 

X. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech 
 

XI. Legislativa, analytika a metodika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Webové stránky Nejvyššího státního zastupitelství ČR. Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně 
č. 4/2009 ze den 27. července 2009, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z: 
http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=3967&d=309908. Vlastní zpracování. 
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Příloha 5: Přehled kompetencí jednotlivých zaměstnanců Okresního státního 

zastupitelství v Novém Jičíně dle Organizačního řádu okresního státního zastupitelství 

 

I. Okresní státní zástupkyně 

Okresní státní zástupkyně zabezpečuje činnost, kvalitní a včasné plnění úkolů okresního 

státního zastupitelství, přičemž zejména: 

a) řídí a kontroluje výkon dozoru státních zástupců v trestním řízení, jejich postup 

v řízení před soudem a výkon činnosti státních zástupců v oblasti netrestní působnosti 

státního zastupitelství, 

b) rozhoduje o rovnoměrném přidělování věcí státním zástupcům, s přihlédnutím 

ke specializaci státních zástupců a rozdělování nápadu podle územního členění, 

c) hodnotí pravidelně pracovní výsledky svých podřízených pracovníků a vede 

je k důslednému plnění služebních povinností a dodržování pravidel chování 

odpovídajících jejich postavení, 

d) podílí se na výkonu správy okresního státního zastupitelství v souladu s pokyny 

krajské státní zástupkyně, 

e) dbá na přesné plnění vyhlášek, instrukcí a dalších pokynů Ministerstva spravedlnosti 

ČR, Nejvyššího státního zastupitelství ČR a nadřízeného krajského státního 

zastupitelství, 

f) dohlíží na řádný chod kanceláře a dodržování zásad při vedení spisové agendy 

stanovených kancelářským řádem, 

g) činnost podřízených pracovníků řídí diferencovaně se zřetelem k jejich zkušenostem, 

kvalifikaci a výsledkům v práci, 

h) vyřizuje stížnosti na státní zástupce a ostatní pracovníky okresního státního 

zastupitelství, podílí se na zabezpečování výchovy právních čekatelů a pečuje 

o odbornou výchovu státních zástupců a ostatních zaměstnanců zastupitelství, 

i) svolává a řídí porady pracovníků státního zastupitelství, přičemž zabezpečuje jejich 

řádnou přípravu, zejména vypracovává návrhy na vyřešení sporných otázek a přijetí 

opatření k projednávaným problémům, 

j) informuje podřízené pracovníky o výsledcích republikových a krajských porad, 

zejména o přijatých závěrech a úkolech, které rozpracovává na podmínky okresního 

státního zastupitelství, 

k) vydává podřízeným pracovníkům příkazy k pracovním cestám, 

l) předkládá krajskému státnímu zastupitelství návrhy na udělení peněžitých odměn, 
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m) pečuje o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, o zlepšení pracovních podmínek 

a pracovního prostředí, 

n) zajišťuje součinnost s orgány Policie ČR, soudu a Probační a mediační službou, 

o) určuje organizaci práce na okresním státním zastupitelství a pověřuje státní zástupce, 

jakož i ostatní pracovníky činností na jednotlivých úsecích a přiděluje jim konkrétní 

úkoly, přičemž přihlíží k jejich specializaci a rovnoměrnému zatížení, 

p) stanovuje pracovní dosažitelnost státních zástupců a pracovníků administrativy, 

q) vykonává v rozsahu stanoveném aprobačním řádem schvalovací činnost, 

r) určuje státní zástupce k účasti u hlavního líčení v případech, kdy se hlavního líčení, 

či jiného úkonu nemůže zúčastnit státní zástupce, který ve věci vykonává, 

či vykonával dozor, 

s) vykonává činnost administrátora datových schránek, 

t) odpovídá za kontrolu knihy evidence odpracované pracovní doby u Okresního státního 

zastupitelství v Novém Jičíně. 

 

II. Náměstek okresní státní zástupkyně 

Náměstek okresní státní zástupkyně hodnotí pravidelně pracovní výsledky státních zástupců, 

které aprobuje, a vede je k důslednému plnění služebních povinností, přičemž zejména: 

a) řídí a kontroluje výkon dozoru určené části státních zástupců v trestním řízení a jejich 

postup v řízení před soudem, 

b) vykonává v rozsahu stanoveném aprobačním řádem schvalovací činnost u určených 

státních zástupců, 

c) zpracovává jednotlivé trestní věci, které jsou mu přiděleny, 

d) plně zastupuje okresní státní zástupkyní v době její nepřítomnosti, 

e) plní další úkoly, které jsou na něj přeneseny okresní státní zástupkyní, 

f) obsluhuje úřední desku okresního státního zastupitelství. 

 

III. Státní zástupci 

Státní zástupci plní povinnosti a úkoly vyplývající z článku 2 organizačního řádu a přitom 

zejména: 

a) vykonávají dozor v trestním řízení a účastní se řízení před soudem jak ve věcech 

trestních, tak i ve věcech spadajících do netrestní působnosti státního zastupitelství, 

b) zúčastňují se důležitých úkonů v trestním řízení, 
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c) provádějí prověrky spisových materiálů, přijímají a vyřizují podněty a oznámení 

týkající se agendy, kterou zpracovávají, 

d) zajišťují úkoly vyplývající z pracovní dosažitelnosti, 

e) plní další úkoly stanovené interními normami a nadřízenými pracovníky. 

 

IV. Vedoucí správy 

Vedoucí správy zabezpečuje a plní zejména následující činnosti a úkoly: 

a) provádí kontrolu, organizaci a řízení práce ostatních zaměstnanců státního 

zastupitelství, 

b) je správce aplikace ISYZ na státním zastupitelství, 

c) podílí se na odborné výchově zaměstnanců kanceláře, 

d) vykonává současně funkci bezpečnostní ředitelky a odpovídá za agendu utajovaných  

skutečností,  agendu požární ochrany a agendu bezpečnosti práce, 

e) odpovídá za řádný chod okresního státního zastupitelství na úseku jeho správy, 

statistiky, výpočetní techniky, spisových a jiných služeb, 

f) zajišťuje provedení veškerých prací souvisejících s údržbou a opravami prostor 

okresního státního zastupitelství, 

g) vede správní rejstřík, 

h) vede rejstřík SIN, 

i) zakládá a vede věcné a sběrné spisy správní agendy, osobní spisy všech zaměstnanců 

státního zastupitelství, 

j) zpracovává záznamy o pracovních úrazech a vede jejich evidenci, zpracovává hlášení 

osobních změn zaměstnanců, sleduje čerpání dovolených a pracovního volna, 

k) vede evidenci úkolů a sleduje jejich plnění, zajišťuje skartaci písemností, 

l) zajišťuje administrativní práce spojené se správou majetku v rozsahu pověření 

krajským státním zastupitelstvím, 

m) zabezpečuje autoprovoz a vede o něm předepsanou evidenci, 

n) provádí nákup drobného kancelářského materiálu, 

o) vede sbírku pokynů obecné povahy NSZ, sbírku instrukcí MS, 

p) po dohodě s okresní státní zástupkyní určuje pracovníky pověřené vedením rejstříků 

na okresním státním zastupitelství, 

q) připravuje podklady pro pracovní porady okresní státní zástupkyně  

r) je osobou pověřenou administrátorem datových schránek, 
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s) v době nepřítomnosti okresní státní zástupkyně je zodpovědná za vedení knihy 

evidence odpracované pracovní doby na Okresním státním zastupitelství v Novém 

Jičíně. 

 

V. Kancelář okresního státního zastupitelství 

Zaměstnanec č. 1 – vedoucí  rejstříku:  

a) vede rejstřík pro trestní řízení - 1 ZT (pro dozor v trestním řízení), 1 ZK (pro dozor 

ve zkráceném přípravném řízení), 

b) vede příslušnou knihu vazeb, 

c) zpracovává statistické listy a zavádí jejich údaje do počítače, 

d) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí  správy, 

e) zastupuje vedoucí rejstříku 2 ZT, 2 ZK v době její nepřítomnosti, 

f) vykonává práce s datovou schránkou okresního státního zastupitelství v rozsahu, 

který je určen pro držitele kvalifikovaného certifikátu k datové schránce okresního 

státního zastupitelství. 

 

Zaměstnanec č. 2 – vedoucí rejstříku: 

a) vede rejstřík pro dozor v trestním řízení - 2 ZT, 2 ZK, 

b) vede knihu trestních depozit a věcí doličných, 

c) zpracovává statistické listy a zavádí jejich údaje do počítače, 

d) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí správy, 

e) zastupuje vedoucí  rejstříku 1 ZT, 1 ZK v době její nepřítomnosti, 

f) vykonává práce s datovou schránkou v rozsahu, který je určen pro držitele 

kvalifikovaného certifikátu k datové schránce okresního státního zastupitelství. 

 

Zaměstnanec č. 3 – sekretariát: 

a) vede rejstřík ZDU (pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy),  

b) vede evidenci peněžního hospodaření státního zastupitelství, pokladnu a účetnictví,  
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c) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí správy, 

d) zastupuje vedoucí správy v době její nepřítomnosti, 

e) zastupuje vedoucí správy v agendě utajovaných skutečností, 

f) vykonává práce s datovou schránkou okresního státního zastupitelství v rozsahu, 

který je určen pro držitele kvalifikovaného certifikátu k datové schránce okresního 

státního zastupitelství, 

g) vede evidenci dovolených státních zástupců a ostatních zaměstnanců, 

h) vede knihu jízd a provádí kontrolu autoprovozu a výkazů činností řidiče a domovníka, 

i) připravuje podklady pro pracovní porady okresní státní zástupkyně, 

j) v nepřítomnosti zastupuje pracovnici rejstříku 1 ZN (rejstřík všeobecný). 

 

Zaměstnanec č. 4 – vedoucí rejstříku: 

a) vede rejstřík  2 ZN, ZC (pro účast v občanském soudním řízení), 

b) vede kalendář hlavního líčení a předkládá okresní státní zástupkyni k přidělení kolizní 

hlavní líčení, 

c) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí správy, 

d) vykonává práce s datovou schránkou okresního státního zastupitelství v rozsahu, 

který je určen pro držitele kvalifikovaného a komerčního osobního certifikátu k datové 

schránce okresního státního zastupitelství, 

e) v případě nutnosti zastupuje pracovnici č. 10 (podatelna) a pracovnici č.5 (rej. l ZN). 

 

Zaměstnanec č. 5 – vedoucí rejstříku: 

a) vede rejstřík  1 ZN, Sběrné spisy ZN 

b) vede lhůtník spisů s odklony trestního stíhání, 

c) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka a vedoucí 

správy,  

d) vykonává práce s datovou schránkou okresního státního zastupitelství v rozsahu, 

který je určen pro držitele komerčního osobního certifikátu k datové schránce 

okresního státního zastupitelství, 
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e) v případě nutnosti zastupuje pracovnici č. 3. 

 

Zaměstnanec č. 6 – zapisovatelka: 

a) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí správy,  

b) zodpovídá za uložení spisů ve spisovně a její vedení, 

c) zastupuje pracovnici č. 4 v době její nepřítomnosti (2 ZN, ZC, kalendář hlavního líčení, 

kolize hlavních líčení), 

d) vykonává práce s datovou schránkou okresního státního zastupitelství v rozsahu, 

který je určen pro držitele komerčního osobního certifikátu k datové schránce 

okresního státního zastupitelství. 

 

Zaměstnanec č. 7 – zapisovatelka: 

a) vede inventární seznamy, 

b) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí správy, 

c) vykonává práce s datovou schránkou okresního státního zastupitelství v rozsahu, 

který je určen pro držitele kvalifikovaného certifikátu k datové schránce okresního 

státního zastupitelství, 

d) v případě nutnosti zastupuje pracovnice rejstříků ZT a ZK 

 

Zaměstnanec č. 8 – zapisovatelka: 

a) vede knihovnu okresního státního zastupitelství, 

b) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí správy, 

c) vykonává práce s datovou schránkou v rozsahu, který je určen pro držitele 

kvalifikovaného a osobního komerčního certifikátu k datové schránce okresního 

státního zastupitelství, 

d) v případě nutnosti zastupuje pracovnice rejstříků ZT a ZK. 
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Zaměstnanec č. 9 – zapisovatelka: 

a) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí správy, 

b) zastupuje pracovnici č. 10 na podatelně, 

c) zastupuje pracovnici č. 6 v ukládání spisů ve spisovně a jejím vedení, 

d) vykonává práce s datovou schránkou v rozsahu, který je určen pro držitele 

kvalifikovaného a osobního komerčního certifikátu k datové schránce okresního 

státního zastupitelství. 

 

Zaměstnanec č. 10 – pracovnice podatelny:  

a) zajišťuje činnosti spojené s chodem podatelny okresního státního zastupitelství, 

obsluhuje telefonní ústřednu, 

b) provádí úkony úředního zapisovatele ve smyslu trestního řádu a ostatní písařské 

a administrativní práce dle pokynů okresní státní zástupkyně, jejího náměstka 

a vedoucí správy, 

c) odpovídá za frankovací stroj a provádí vyúčtování poštovních poplatků, 

d) vykonává práce s datovou schránkou v rozsahu určeném pro držitele kvalifikovaného 

certifikátu a komerčního osobního k datové schránce okresního státního zastupitelství. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Organizační řád Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně účinný od 1. 2. 2012. Vlastní 
zpracování.



 1
 

Příloha 6: Obce okresu Nový Jičín 

 

Albrechtičky 

Bartošovice 

Bernartice nad Odrou 

Bílov 

Bílovec 

Bítov 

Bordovice 

Bravantice 

Frenštát pod Radhoštěm 

Fulnek 

Heřmanice u Oder 

Heřmánky 

Hladké Životice 

Hodslavice 

Hostašovice 

Jakubčovice nad Odrou 

Jeseník nad Odrou 

Jistebník 

Kateřinice 

Kopřivnice 

Kujavy 

Kunín 

Libhošť 

Lichnov 

Luboměř 

Mankovice 

Mořkov 

Mošnov 

Nový Jičín 

Odry 

Petřvald 

Příbor 

Pustějov 

Rybí 

Sedlnice 

Skotnice 

Slatina 

Spálov 

Starý Jičín 

Studénka 

Suchdol nad Odrou 

Šenov u Nového Jičína 

Štramberk 

Tichá 

Tísek 

Trnávka 

Trojanovice 

Velké Albrechtice 

Veřovice 

Vražné 

Vrchy 

Závišice 

Ženklava 

Životice u Nového Jičína

 
 
 
Obec s pověřeným obecním úřadem:  Fulnek, Příbor, Studénka 

 

Obec s rozšířenou působností:  Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový 

Jičín, Odry 

 

Městys:  Spálov, Suchdol nad Odrou 

 

Město:  Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Příbor, 

Studénka, Štramberk 

 

 
Zdroj: ÚFIS – prezentace údajů ÚSC. Seznam obcí okresu Nový Jičín. Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ufis/iufisusc/seznam.pl?nuts=CZ0804. Vlastní zpracování. 
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Příloha 7: Počet obyvatel v obcích okresu Nový Jičín k 1. 1. 2011 
 
Obec Počet 

obyvatel 
Albrechtičky 697 
Bartošovice 1 644 
Bernartice nad Odrou 936 
Bílov 581 
Bílovec 7 535 
Bítov 416 
Bordovice 580 
Bravantice 834 
Frenštát pod 
Radhoštěm 

11 083 

Fulnek 5 920 
Heřmanice u Oder 335 
Heřmánky 172 
Hladké Životice 981 
Hodslavice 1 735 
Hostašovice 751 
Jakubčovice nad 
Odrou 

681 

Jeseník nad Odrou 1 880 
Jistebník 1 530 
Kateřinice 638 
Kopřivnice 22 953 
Kujavy 548 
Kunín 1 898 
Libhošť 1 592 
Lichnov 1 481 
Luboměř 385 
Mankovice 602 
Mořkov 2 475 
Mošnov 701 

Obec Počet 
obyvatel 

Nový Jičín 24 134 
Odry 7 367 
Petřvald 1 806 
Příbor 8 716 
Pustějov 976 
Rybí 1 172 
Sedlnice 1 392 
Skotnice 714 
Slatina 738 
Spálov 904 
Starý Jičín 2 614 
Studénka 10 104 
Suchdol nad Odrou 2 595 
Šenov u Nového 
Jičína 

2 099 

Štramberk 3 313 
Tichá 1 706 
Tísek 962 
Trnávka 725 
Trojanovice 2 325 
Velké Albrechtice 1 032 
Veřovice 1 982 
Vražné 847 
Vrchy 213 
Závišice 884 
Ženklava 1 028 
Životice u Nového 
Jičína 

612 

Obyvatel celkem: 152 524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2011. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/760029E11D/$File/13011103.xls. Vlastní zpracování. 
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Příloha 8: Úřady, instituce a subjekty nacházející se na území okresu Nový Jičín 

 

Na území okresu Nový Jičín se nachází celá řada úřadů a institucí veřejného i soukromého 

charakteru. Úřady, které mají své sídlo na území tohoto okresu jsou následující: 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, 

• Agentura pro zemědělství a venkov Nový Jičín, 

• Celní úřad Mošnov, 

• Czech POINT – Česká pošta, 

• Czech POINT – Notáři, 

• Czech POINT – Úřady, 

• exekutorské úřady, 

• finanční úřady, 

• insolvenční správci, 

• Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě – Katastrální pracoviště 

Nový Jičín, 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – Územní pracoviště Nový Jičín, 

• Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj – 

Inspektorát Nový Jičín, 

• matriční úřady, 

• městské a obecní úřady, 

• obecní živnostenské úřady městských úřadů, 

• odbory dopravně-správních agend městských úřadů, 

• odbory sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů, 

• odbory školství městských úřadů, 

• odbory životního prostředí městských úřadů, 

• Oddělení celního úřadu – Letiště Mošnov, 

• Okresní soud v Novém Jičíně, 

• Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín, 

• Okresní státní zastupitelství Nový Jičín, 

• Pozemkový úřad Nový Jičín, 

• stavební úřady městských úřadů, 

• Státní okresní archiv Nový Jičín, 

• úřady práce – kontaktní pracoviště, 
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• úřady práce – státní sociální podpora, 

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště Ostrava, 

odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín, 

• Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – pracoviště Nový Jičín1. 

 

Téměř všechny vyjmenované úřady mají sídlo přímo v Novém Jičíně, a to ať už se jedná 

o jejich jediné umístění na území okresu Nový Jičín či se nacházejí i v jiných obcích okresu. 

Sídla úřadů, které nejsou umístěny v okresním městě, lze nalézt v obcích s pověřeným 

obecním úřadem či v obcích s rozšířenou působnosti. 

 

Na území okresu Nový Jičín se nachází, mimo výše uvedených úřadů, i celá řada jiných 

ekonomických subjektů. Dle databází ČSÚ bylo ke dni 31. 12. 2010 v okrese registrováno 

29 930 těchto subjektů. Jejich povahu blíže specifikuje Tab. 1, která zohledňuje právní formu 

subjektů2. 

 

Tab. 1. Ekonomické subjekty na území okresu Nový Jičín dle právní formy 

Právní forma Počet subjektů 

Obchodní společnosti 2 050 

Družstva 160 

Státní podniky 3 

Fyzické osoby  

• soukromí podnikatelé podnikající dle 
živnostenského zákona 

23 549 

• soukromí podnikatelé podnikající dle 
jiných zákonů než živnostenského  

1 116 

• samostatně hospodařící rolníci 
a zemědělští podnikatelé 

470 

Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze – Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem. Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=ORG5012PU_OK&vo=null. Vlastní zpracování. 

 

Z údajů v Tab. 1 vyplývá, že z ekonomických subjektů jsou nejpočetněji zastoupeny fyzické 

osoby - soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona. Druhou nejrozsáhlejší 

skupinou jsou obchodní společnosti v počtu 2 050. Nejmenší položku představují státní 

                                                 
1 Okres Nový Jičín. Webové stránky státní správy. Dostupné z: 
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/CZ0804. 
2 Veřejná databáze – Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem. Webové stránky ČSÚ. Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=ORG5012PU_OK&vo=null. 
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podniky, které jsou na území okresu 3. Jedním z nich je například Vojenský opravárenský 

podnik v Šenově u Nového Jičína. 

 

Nejvíce ekonomických subjektů se pohybuje v oblasti obchodu (7 986) a průmyslu (4 573). 

Další odvětví, ve kterém je soustředěna značná část těchto subjektů představuje stavebnictví 

(3 477). Nejméně ekonomických subjektů se nachází v oblasti veřejné správy, obrany 

a sociálního zabezpečení (157)3. 

 

Na území okresu Nový Jičín je ve 41 obcích provozovaná pošta, zdravotnická zařízení 

se nachází v 36 obcích. Ve 23 obcích jsou zřízeny školy a ve 24 obcích mají základní školu 

pouze s I. stupněm. 

 

V okrese Nový Jičín je 24 obcí s vybudovanou kanalizační sítí, 50 obcí je zásobovaných 

dodávkami plynu a téměř všechny obce okresu, konkrétně 52, mají veřejný vodovod4. 

 
 

                                                 
3 Veřejná databáze – Ekonomické subjekty podle převažující činnosti odvětvové klasifikace ekonomických 
činností. Webové stránky ČSÚ. Dostupné z: 
 http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=ORG5032PU_OK&vo=null. 
4 Malý lexikon obcí ČR 2011 –  Okres Nový Jičín. Webové stránky ČSÚ. Dostupné z: 
http://www.zlin.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5F004247C3/$File/130211097.pdf. 
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Příloha 9: Charakteristika obálek se zeleným pruhem 

 

Obálky se zeleným pruhem, které používá Okresní státní zastupitelství v Novém Jičíně, jsou 

vyhotoveny ve 3 provedeních, které mají odlišnou charakteristiku. Jedná se o obálky typu: 

• TYP I. – doručování do vlastních rukou, 

• TYP II. – doručování do vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení, 

• TYP III. – doručování jiných písemností. 

 

Obálky TYPU I. (viz Obr. 1) jsou doručovány dle § 49 odst. 1 – 4 občanského soudního řádu. 

Jsou charakteristické tím, že pokud adresát nebyl zastižen a není na místě ani jiný příjemce 

(zákonný zástupce, zmocněnec…), zásilka je na dobu 10 dnů uložená a posledním dnem 

této lhůty se zásilka považuje za doručenou a následně je vhozena do schránky. 

Prostřednictvím těchto obálek jsou zasílány např. žaloby a rozsudky v civilním řízení. 

 

Obálky TYPU II. jsou doručovány dle § 49 odst. 5 občanského soudního řádu. Tento typ 

obálky se vyznačuje tím, že pokud není adresát zastižen, dojde k uložení zásilky na 10 dnů 

a poté se vrátí soudu jako nedoručená. Jejich prostřednictvím jsou zasílány např. platební 

rozkazy, usnesení dle § 114b a předvolání k přípravnému jednání dle § 114c. 

 

Obálky TYPU III. (viz Obr. 2) jsou doručovány dle § 50 občanského soudního řádu. Tyto 

obálky, pokud není jejich adresát zastižen, jsou vhazovány přímo do poštovních schránek, 

a tím se považují za doručené. Nelze je doručit jiné vhodné osobě, jakou může být například 

rodinný příslušník či soused. Jejich prostřednictvím se zasílají např. poučení, výzvy a jiná 

sdělení soudu5. 

 

Spolu se zavedením obálek se zeleným pruhem byl také zřízen institut fikce doručení, jehož 

cílem je zabránit úmyslnému protahování soudních řízení. Podstatou je zkrácení doby uložení 

zásilky na 10 dnů, a také to, že po uplynutí této doby je zásilka, ve většině případů, 

považovaná za doručenou6. 

 

 

                                                 
5 Dokument Ministerstva spravedlnosti – Doručování listinných zásilek. Oficiální server českého soudnictví. 
Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5208&d=309637. 
6 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obr. 1. Obálka se zeleným pruhem typ I. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Obr. 2. Obálka se zeleným pruhem typ III. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Příloha 10: Lokální eVýpravna a lokální ePodatelna 

 

V lokální eVýpravně se shromažďují datové zprávy Okresního státního zastupitelství 

v Novém Jičíně, které jsou určeny k odeslání (viz Obr. 1). Po jejich odeslání putují 

do centrální eVýpravny a odtud přímo do informačního systému datových schránek, 

a také do centrálního úložiště dokumentů. 

 

Obr. 1. Ukázka seznamu datových zpráv k odeslání v programu eVýpravna 

 
Zdroj: Okresní státní zastupitelství v Novém Jičíně. eVýpravna. 

 

Obr. 1 ilustruje údaje, jež jsou uvedené v seznamu datových zpráv určených k odeslání. Jedná 

se například o uvedení předmětu datové zprávy, označení adresáta, velikost datové zprávy 

či datum a čas odeslání z ISYZ. Po zaznačení datových zpráv a zvolení možnosti odeslání 

jsou tyto datové zprávy odeslány mimo prostor OSZ v Novém Jičíně a přesunuty do seznamu 

zpráv odeslaných. 

 

Jedná-li se o příjem datových zpráv, tak tyto zprávy putují přes stejné uzly jako při jejich 

odesílání. Od konkrétního odesilatele,  tedy ze systému ISDS, přes centrální ePodatelnu, 

ve které jsou shromažďovány datové zprávy z celého resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, 

do lokální ePodatelny (viz Obr. 2), která je spravována OSZ v Novém Jičíně, a z ní přímo 

do informačního systému ISYZ, ve kterém jsou datové zprávy dále zpracovávány. 
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Obr. 2. Ukázka seznamu doručených datových zpráv v programu ePodatelna 

 
Zdroj: Okresní státní zastupitelství v Novém Jičíně. ePodatelna. 

 

V seznamu doručených zpráv, jehož ukázku uvádí Obr. 2, které ePodatelna obdržela, je 

uváděno datum dodání, označení odesilatele, věc, které se podání týká a další charakteristiky, 

které umožňují snadnější orientaci v množství doručených datových zpráv. Toto usnadnění 

skýtá také to, že každému uskutečněnému podání je ePodatelnou automaticky vygenerováno 

číslo podání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací poskytnutých dne 13. 4. 2012 pracovníkem Okresního státního 
zastupitelství v NJ.  


