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Příloha č. 1 – Personální bezpečnost 

 

Obecně personální bezpečnost 

Personální bezpečnost je základním druhem zajištění ochrany utajovaných informací  

a je upravena v hlavě II zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací  

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 412/2005 Sb.).  

Novelizací zákona č. 412/2005 Sb., která byla provedena zákonem č. 255/2011 Sb., došlo 

s účinností od 1. 1. 2012 k zásadním změnám týkajícím se také oblasti personální bezpečnosti, 

a to zejména u oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně 

utajení Vyhrazené (dále jen oznámení pro Vyhrazené), u podání žádosti  

o vydání osvědčení fyzické osoby, u oznámení změn, u důvodů zániku platnosti osvědčení 

fyzické osoby (dále jen osvědčení) a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc (dále jen 

certifikát).  

Vedle ověřování podmínek, které musí fyzická osoba splnit, aby jí byl umožněn 

přístup k utajované informaci, zahrnuje personální bezpečnost i výchovu těchto osob.  

Za zajištění proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, proškolení 

z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací. ¨ 

Mezi nové povinnosti odpovědné osoby patří neprodlené písemné oznámení 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen Úřad) o tom, že před vydáním osvědčení fyzické 

osoby nebo rozhodnutí o nevydání osvědčení pominuly skutečnosti, kterými byla žádost 

fyzické osoby odůvodněna. Odpovědná osoba je rovněž povinna neprodleně oznámit Úřadu 

skončení služebního nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl 

fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo 

Důvěrné.  

Způsob a rozsah ověřování podmínek, které musí fyzická osoba splnit, aby jí byl 

umožněn přístup k utajované informaci, se liší podle stupňů utajení, k nimž má mít fyzická 

osoba přístup. V následující tabulce jsou uvedeny podmínky pro stupně utajení Vyhrazené  

a Důvěrné, které musí fyzická osoba splňovat při práci u soudu: 

 

 



2 

 

 

 

Podmínky Vyhrazené (oznámení) Důvěrné (osvědčení) 

Způsobilost k právním úkonům ANO ANO 

Věk minimálně 18 let ANO ANO 

Bezúhonnost ANO ANO 

Státní občanství ČR, země EU, 

NATO 
NE ANO 

Osobnostní způsobilost NE ANO 

Bezpečnostní spolehlivost NE ANO 

 

Pro stupeň utajení Vyhrazené ověřuje podmínky ten, kdo je vůči fyzické osobě v rámci 

služebního nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu odpovědnou osobou, 

nebo jí určená. Není-li jí, ověření provede odpovědná osoba nebo jí určená osoba toho, kdo 

umožní fyzické osobě přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. V ostatních 

případech ověření provede Úřad na základě odůvodněné písemné žádosti. 

Pro stupně utajení Důvěrné se splnění podmínek ověřuje v bezpečnostním řízení, které 

je oprávněn provádět Úřad, zpravodajské služby u svých příslušníků, zaměstnanců  

a uchazečů o přijetí a Ministerstvo vnitra u příslušníků policie vybraných v zájmu plnění 

závažných úkolů. 

Co musí fyzická osoba předložit při podání žádosti o vydání oznámení pro přístup 

k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené 

 odůvodněnou žádost o vydání oznámení pro Vyhrazené – pouze pro případ,  

že ověření podmínek a následné vydání oznámení pro Vyhrazené by měl 

provést Úřad, 

 prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, 

 občanský průkaz nebo cestovní doklad, 

 výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců), cizí státní příslušník 

předkládá také obdobný doklad státu, jehož je státním občanem, jakož i státu, 

v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (doklady nesmí být 

starší 3 měsíců), 

Veškeré písemnosti jsou předkládány v českém jazyce. 
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V případě písemností vyhotovené v cizím jazyce musí být tato předložena v originále 

 a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. 

Kdy může mít fyzická osoba přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené 

 v případě nezbytné potřeby při výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, 

je-li držitelem oznámení pro Vyhrazené nebo držitelem osvědčení Důvěrné 

nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a zároveň  

je poučena, není-li stanoveno jinak. 

Povinnosti držitele oznámení pro Vyhrazené 

1. Písemně sdělovat tomu, kdo vydal oznámení pro Vyhrazené 

 změnu týkající se podmínky způsobilosti k právním úkonům a podmínky 

bezúhonnosti, 

 odcizení, ztrátu, poškození oznámení nebo změnu údaje v něm obsaženém,  

 den doručení osvědčení nebo dokladu, 

 vznik služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného 

vztahu, ve kterém má být fyzické osobě umožněn přístup k utajované 

informaci, vydal-li pro Vyhrazené Úřad nebo tzv. poskytovatel utajované 

informace. 

2. Na žádost toho, kdo vydal oznámení pro Vyhrazené, předložit ve lhůtě, kterou 

stanovil, výpis z Rejstříku trestů a prohlášení o způsobilosti k právním 

úkonům; doklady nesmí být starší 3 měsíců 

Platnost a zánik platnosti oznámení pro Vyhrazené 

Doba platnosti oznámení pro Vyhrazené není časově omezena s tím, že ten, kdo toto 

oznámení vydal, má povinnost každých 5 let ověřovat u fyzické osoby znovu podmínky pro 

jeho vydání. Náležitosti základní žádosti o vydání osvědčení k utajované informaci stupně 

utajení Důvěrné: 

 identifikační údaje žadatele,  

 zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci žadatelem, 

 stupeň utajení, pro který žádá o vydání osvědčení, 

 prohlášení, že údaje uvedené v žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel 

se seznámil s podmínkami nebezpečnostního řízení a souhlasí s jeho 

provedením, 

 místo a datum vyplnění, podpis žadatele.  
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Příloha č. 2 – Bezpečnostní způsobilost 

 

Ověřování podmínek pro vydání dokladu provádí Úřad v bezpečnostním řízení  

u fyzických osob, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení 

zájmu České republiky – tzv. „citlivou činnost“. Citlivá činnost je stanovena zvláštním 

právním předpisem. Citlivou činnost může vykonávat pouze osoba, která  

je držitelem platného dokladu nebo platného osvědčení.  

Bezpečnostní řízení lze provádět pouze na základě žádosti o vydání dokladu, kterou 

podává fyzická osoba. Žádost musí obsahovat písemné zdůvodnění výkonu citlivé činnosti 

potvrzené odpovědnou osobou. 

Právnická osoba, podnikající fyzická osoba a orgán státu jsou povinny zajistit výkon 

citlivé činnosti pouze osobami, které jsou držiteli platného dokladu nebo osvědčení fyzické 

osoby. Dále jsou povinny vést evidenci fyzické osoby, které vykonávají citlivou činnost  

a jsou vůči nim ve služebním nebo pracovněprávním, členském či obdobném vztahu. 

Pro vydání dokladu musí fyzická osoba splňovat tyto podmínky: 

 způsobilost k právním úkonům, 

 věk minimálně 18 let, 

 bezúhonnost, 

 osobnostní způsobilost, 

 spolehlivost. 

Informace k platnosti, zániku platnosti a výměně dokladu 

 Doklad je veřejnou listinou. 

 Platnost dokladu je 5 let od data vydání. 

 Platnost dokladu zaniká: 

- uplynutím doby platnosti dokladu, úmrtím fyzické osoby nebo byla-li 

prohlášena za mrtvou,  

- zrušením jeho platnosti, 

- ohlášením jeho odcizení nebo jeho ztráty, 

- poškozením, vrácením dokladu jeho držitelem Úřadu, 

- dnem doručení osvědčení nebo nového dokladu. 
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Příloha č. 3  –  Kryptografická ochrana utajovaných informací 

 

Kryptografická ochrana utajovaných informací je zajištěna ve Vyhlášce č. 432/2011 

Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška stanoví podrobnosti o odborné zkoušce, způsoby a prostředky 

manipulace s kryptografickým materiálem, podrobnosti způsobu vyznačování náležitostí  

na utajované informaci z oblasti kryptografické ochrany a administrativní pomůcky 

kryptografické ochrany a další podrobnosti k zajištění kryptografické ochrany utajovaných 

informací. 

Minimální požadavky na zajištění bezpečnostní správy kryptografické ochrany 

§ 7 

(1) Za bezpečnostní správu kryptografické ochrany se pro účely této vyhlášky 

považuje plnění opatření v oblasti personální, administrativní a fyzické bezpečnosti, 

bezpečnosti informačních nebo komunikačních systémů při zajišťování kryptografické 

ochrany. 

(2) Bezpečnostní správu kryptografické ochrany podle odstavce 1 určí odpovědná 

osoba nebo jí pověřená osoba v orgánu státu, u právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby tam, kde se provádí výkon kryptografické ochrany. 

(3) Bezpečnostní správu kryptografické ochrany vykonává 

a) bezpečnostní správce kryptografické ochrany, který odpovídá za komplexní 

zajištění, bezpečné provádění a kontrolu kryptografické ochrany a k tomu zpracovává 

příslušnou bezpečnostní dokumentaci kryptografické ochrany, 

b) správce kryptografického materiálu, který odpovídá za bezpečné ukládání  

a evidenci kryptografického materiálu, administrativních pomůcek, evidenci pracovníků, 

kryptografické ochrany, pracovníků provozní obsluhy kryptografických prostředků a kurýrů 

kryptografického materiálu,  

c) vedoucí zaměstnanec, který je nadřízený pracovníku kryptografické ochrany  

a kterému to vyplývá z jeho pracovního zařazení. 
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(4) Úkoly správců podle odstavce 3 písm. a) a b) stanoví bezpečnostní standardy  

[§ 2 písm. j) zákona]. Jednotlivé činnosti vyplývající z role správce kryptografického 

materiálu  

lze rozdělit mezi více pověřených pracovníků kryptografické ochrany. 

§ 9 

Výroba a používání materiálu k zajištění funkce kryptografického prostředku 

(1) Způsob a podmínky výroby, označování, manipulace, nastavení, používání  

a ničení materiálu k zajištění funkce kryptografického prostředku stanoví provozní 

dokumentace kryptografického prostředku a bezpečnostní standardy [§ 2 písm. j) zákona]. 

(2) Výrobu materiálu k zajištění funkce kryptografického prostředku musí provádět 

pověřený pracovník speciální obsluhy kryptografického prostředku na kryptografickém 

pracovišti určeném k výrobě materiálu k zajištění funkce kryptografického prostředku.  

K této činnosti musí být pracovník kryptografické ochrany držitelem platného osvědčení  

o zvláštní odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany, ve kterém je uvedeno 

oprávnění  

k výrobě materiálů k zajištění funkce kryptografického prostředku. 

Způsob zaškolování a vzor potvrzení pracovníka provozní obsluhy kryptografického 

prostředku a kurýra kryptografického materiálu  

 

Podrobnosti způsobu vyznačování náležitostí na utajované informaci z oblasti 

kryptografické ochrany 

§ 12 

Označování kryptografického materiálu 

(1) Označování kryptografického prostředku upravuje jeho certifikační zpráva. 

(2) Materiál k zajištění funkce kryptografického prostředku se označí stupněm utajení; 

klíčový materiál se dále označí slovem „KRYPTO“. Evidenčním číslem materiálu k zajištění 

funkce kryptografického prostředku je evidenční označení materiálu stanovené výrobcem 

materiálu k zajištění funkce kryptografického prostředku. 
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(3) Materiál k zajištění funkce kryptografického prostředku, který je provozován v režimu 

schváleného testování nebo školení, se označí stupněm utajení podle certifikační zprávy 

kryptografického prostředku, pokud je vyžadován, a doplňujícím slovem „CVIČNÉ“. 

(4) Kryptografický dokument v listinné podobě se označí slovem „KRYPTO“ v horní a dolní 

části na každé straně dokumentu za stupněm utajení a číslem jednacím; doplňkově jej lze 

označit evidenčním číslem. U kryptografického dokumentu v nelistinné podobě se označení 

slovem „KRYPTO“, stupněm utajení a evidenčním číslem vyznačí na popisném štítku nebo 

přímo na kryptografickém dokumentu, pokud dále není stanoveno jinak (§ 13 a 15). 

§ 13 

Náležitosti kryptografického dokumentu v listinné podobě 

(1) Na kryptografický dokument v listinné podobě se uvede název orgánu státu nebo 

právnické osoby anebo jméno, popřípadě jména a příjmení podnikající fyzické osoby, kde 

kryptografický dokument vznikl, místo a datum vyhotovení, číslo jednací dokumentu, stupeň 

utajení, označení slovem „KRYPTO“, číslo výtisku, počet listů, počet utajovaných  

a neutajovaných příloh v listinné podobě a počty jejich listů. 

§ 15 

Náležitosti kryptografického dokumentu v nelistinné podobě 

 Na kryptografický dokument v nelistinné podobě nebo na jeho popisný štítek nebo 

jiným vhodným způsobem se uvede označení orgánu státu, právnické osoby, nebo podnikající 

fyzické osoby, kde kryptografický dokument vznikl, číslo jednací kryptografického 

dokumentu, popřípadě příloha k číslu jednacímu kryptografického dokumentu v listinné 

podobě, nebo evidenční označení, pod kterým je kryptografický dokument v nelistinné 

podobě zaevidován, stupeň utajení a slovo „KRYPTO“. 

§ 30 

Ukládání kryptografického materiálu 

(1) Kryptografický materiál se ukládá do úschovného objektu (§ 31) v zabezpečené oblasti. 

Jsou-li splněny požadavky vyhlášky upravující fyzickou bezpečnost a certifikaci technických 

prostředků, lze uložit kryptografický materiál v zabezpečené oblasti mimo úschovný objekt. 

(2) Kryptografický dokument se po vyřízení vrací pověřené osobě k uložení.  

Na kryptografický dokument před jeho uložením uvede ten, kdo jej vyřizuje, skartační znak  
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a rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení. Vyřízené kryptografické dokumenty  

se ukládají odděleně od ostatních utajovaných dokumentů u pověřené osoby. 

§ 33 

Vyřazování kryptografického prostředku a materiálu k zajištění jeho funkce 

 O vyřazení kryptografického prostředku a materiálu k zajištění jeho funkce rozhoduje 

odpovědná osoba nebo jí pověřený pracovník kryptografické ochrany. Podmínky, způsob  

a postupy jejich vyřazování a ničení stanoví bezpečnostní standardy [§ 2 písm. j) zákona].  

Za jejich zničení se považuje uvedení do takového fyzického stavu, který znemožňuje jejich 

rekonstrukci a identifikaci utajované  

Kategorie kryptografického pracoviště 

§ 36 

(1) Kategorií kryptografického pracoviště se rozumí označení úrovně způsobilosti 

kryptografického pracoviště zajistit ochranu utajované informace z oblasti kryptografické 

ochrany podle nejvyššího stupně utajení utajované informace, která se v něm ukládá nebo 

zpracovává, a podle toho, zda vstupem na kryptografické pracoviště dochází – třída I, nebo 

nedochází – třída II k seznámení se s utajovanou informací. 

(2) Kryptografická pracoviště se zařazují do kategorií kryptografických pracovišť 

a) Přísně tajné třídy I, nebo Přísně tajné třídy II, 

b) Tajné třídy I, nebo Tajné třídy II, 

c) Důvěrné třídy I, nebo Důvěrné třídy II, a nebo 

d) Vyhrazené třídy I, nebo Vyhrazené třídy II. 

(3) Pro označení kategorie kryptografického pracoviště lze použít zkratku, kterou tvoří 

zkratka nejvyššího stupně utajení utajované informace, která se v něm ukládá nebo 

zpracovává, lomítko a zkratka třídy zabezpečené oblasti, ve které se kryptografické pracoviště 

nachází, a to pro třídu I zkratka „I“ a pro třídu II zkratka „II“. 
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Příloha č. 4 – Fyzická bezpečnost 

 

Fyzická bezpečnost je druhem zajištění ochrany utajovaných informací a je upravena 

v Hlavě V zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Fyzickou bezpečnost, tvoří systém opatření, která 

mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě 

přístup nebo pokus o něj zaznamenat.  

Pro zabezpečení ochrany utajovaných informací v rámci fyzické bezpečnosti se určují 

objekty, zabezpečené oblasti a jednací oblasti. Objektem je budova nebo jiný ohraničený 

prostor, ve kterém se zpravidla nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast. Objekt slouží 

ke zpracování a manipulaci s utajovanou informací. 

Zabezpečená oblast slouží k ukládání utajované informace, která se ukládá 

v zabezpečené oblasti v trezoru nebo jiné uzamykatelné schránce. Zabezpečené oblasti  

se podle nejvyššího stupně utajení utajované informace, která se v nich ukládá, zařazují  

do kategorie: 

a) Přísně tajné, 

b) Tajné, 

c) Důvěrné, nebo 

d) Vyhrazené. 

Utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné lze pravidelně 

projednávat pouze v jednací oblasti. 

Zabezpečení zabezpečené oblasti, objektu a jednací oblasti je zajišťováno kombinací 

opatření fyzické bezpečnosti, které jsou ostraha, režimová opatření a technické prostředky. 

Výkon ostrahy a rozsah použití opatření fyzické bezpečnosti zabezpečené oblasti, jednací 

oblasti a objektu se stanoví v závislosti na stupni utajovaných informací a na vyhodnocení 

rizik. 

Rozsah použitých prostředků k zabezpečení zabezpečené oblasti, jednací oblasti  

a objektu se stanoví v závislosti na kategorii, třídě a vyhodnocení rizik. Pro ochranu 

zabezpečených oblastí kategorie Vyhrazené se používají certifikované nebo necertifikované 

technické prostředky. Pro ochranu zabezpečených oblastí kategorie Důvěrné a vyšší  
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se používají certifikované technické prostředky. Necertifikované technické prostředky 

 lze použít za předpokladu, že nesníží úroveň ochrany požadované pro daný stupeň utajení. 

 

Rozsah použití technických prostředků je následující: 

 pro kategorii Vyhrazené – mechanické zábranné prostředky, 

 pro kategorii Důvěrné – mechanické zábranné prostředky a zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace, 

 pro kategorii Tajné a Přísně tajné – mechanické zábranné prostředky, systémy 

pro kontrolu vstupů, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace, speciální 

televizní systémy, zařízení elektrické požární signalizace. 
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Příloha č. 5 – Správní vývoj okresu Frýdek-Místek  

 

Současný okres Frýdek-Místek rozděluje řeka Ostravice na slezskou část (s bývalým 

historickým centrem ve Frýdku) a část moravskou (historické centrum v Místku). Rovněž obě 

části okresního města existovaly v minulosti samostatně. K sloučení došlo až v období 

nacistické okupace k 1. 1. 1943. Před tímto datem musíme frýdeckou a místeckou část chápat 

jako dva samostatné politické okresy (každý se pak dělil dále na menší okresy soudní). 

 

Správní vývoj politického okresu Frýdek 

Vývoj historických území politického okresu Frýdek (Slezsko) 

 Historická území soudního okresu frýdeckého 

V historických počátcích patřilo Frýdecko pod Ratibořsko-Opolské knížectví. V roce 

1282 došlo k zřízení kastelánie těšínské a Frýdecko tudíž připadlo pod správu knížat 

těšínských. 

Základní správní jednotkou v minulosti bylo panství. Rovněž Frýdek byl centrem 

stejnojmenného panství – panství frýdeckého. Toto panství vzniklo de iure rozhodnutím císaře 

Maxmiliána ze dne 20. 1. 1572 a původně patřilo k majetku knížat těšínských. První přehled  

o poddanských obcích k němu náležejících podává urbář z roku 1580. V důsledku rozsáhlého 

zadlužení se však těšínská knížata rozhodla brzy panství prodat. V jeho držení  

se tak postupně vystřídali Hlohovští, od kterých panství odkoupil v roce 1581 olomoucký 

biskup Stanislav Pavlovský. Roku 1584 jej však prodal rodu Bruntálských z Vrbna. V období 

1636-1708 drželi panství Oppersdorfové, 1708-1797 Pražmové a 1797-1918 Habsburkové. 

V letech 1402-1584 bylo s Frýdeckem spojeno také Místecko.  

 Vznik a vývoj politického okresu Frýdek 

Po zrušení patrionální správy (soustava panství) po revolučním roce 1848 došlo  

ke zřízení správy veřejné a státní. Zákonem ministerstva vnitra z 9. 8. 1849, ř. z. číslo 355 

bylo na Moravě zřízeno 25 a ve Slezsku 7 okresních úřadů. Tyto správní jednotky prodělaly 

v průběhu času mnoho změn v důsledku vydávání správních reforem: 
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 Období 1850-1855 

Soudnictví bylo odděleno od správy politické. V rámci každého politického 

okresu bylo zpravidlo více okresů soudních. Politický okres frýdecký se dělil  

na soudní okres frýdecký, jemuž přináležely tyto obce: Frýdek, Nové Dvory, 

Bartovice, Bruzovice, dobrá, Horní Datyně, Janovice, Kaňovice, Krásná, 

Lískovec, Lubno, Malenovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, 

Pražmo, Prostřední Bludovice, Pržno, Raškovice, Řepiště, Rakovec, Sedliště, 

Skalice, Staré Hamry, Staré Město, Šenov, Václavovice, Vojkovice, Vyšní 

Lhoty, Žermanice.  

 Období 1855-1868 

V tomto období byla sloučena moc politická a soudní. Dosavadní politické 

okresy byly přeměněny na smíšené okresní úřady.  

 Období 1868-1938 

Došlo k opětovnému oddělení soudní moci od politické. Smíšený okresní úřad 

Frýdek byl zrušen a celá dosavadní území okresu bylo přičleněno k politickému 

okresu těšínskému jakožto okres soudní. Město Frýdek se stalo statutárním 

městem s vlastním magistrátem, postaveným na roveň politickému okresnímu 

úřadu.  

 Období 1938-1945 

Politický okres místecký se soudními okresy místeckým a frýdeckým byl 

přejmenován na politický okres Frýdek. 

 

Správní vývoj politického okresu Místek 

Vývoj historických území politického okresu Místek (Morava) 

 Historická území soudního okresu Místek 

S kolonizací této oblasti ce 13. století je spojeno jméno olomouckého biskupa Bruna  

ze Schauenburku, jenž toto území koupil roku 1256 od německého šlechtického rodu 

Hukeswagenů. Biskupská správa rozdělila koupení území do dvou lén. Prvním z nich bylo 

léno místecko-frýdecké. V letech 1402-1584 bylo toto léno spojeno s panstvím frýdeckým. 
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Druhým lénem bylo léno paskovské. Je starší než léno místecko-frýdlantské, jeho rozloha  

se během staletí měnila. Obě léna spadala pod biskupské panství hukvaldské.  

 Období 1850-1855 

Soudnictví bylo odděleno od správy politické. V rámci každého politického 

okresu bylo zpravidla více okresů soudních. Politický okres místecký se dělil  

na soudní okres místecký, kterým přináležely tyto obce: Brušperk, Fryčovice, 

Frýdlant n. O., Chlebovice, Hodoňovice, Malé Kunčice, Loloredov, Lhotka, 

Lotrinkovice, Lysůvky, Metylovice, Místek, Myslík, Oprechtice, Ostravice, 

Palkovice, Paskov, Pstruží, Ptáčník, Rychaltice, Sklenov, Staříč, Sviadnov, 

Zelinkovice a Žabeň. 

 Období 1855-1868 

V tomto období byla sloučena moc politická a soudní. Dosavadní politické 

okresy byly přeměněny na smíšené okresní úřady Místek, Frenštát  

a Moravská Ostrava. 

 Období 1868-1938 

Došlo k opětovnému oddělení soudní moci od politické – pokračoval stav 

s období 1850-1855. 

 Období 1938-1945 

Po „Mnichovské krizi“ došlo v říjnu 1938 k posunu západních hranic okresu. 

K okresu místeckému byly připojeny některé obce či části obcí ze soudního 

okresu příborského, naopak některé části obcí soudního okresu Frenštát byly 

odtrženy a přičleněny do Sudet.  

Ke dni 1. lednu 1943 došlo ke sloučení dvou doposud samostatných měst -  

Frýdku a Místku. K tomuto novému dvojměstí byly rovněž připojeny přilehlé 

obce Staré Město, Lískovec a Sviadnov. Politicý okres místecký se soudními 

okresy místekým a frýdeckým byl přejmenován na politický okres Frýdek. 

 

 

 

 

Správní vývoj politického okresu Frýdek-Místek (po roce 1945) 
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Ihned po osvobození byl sjednocený okres přejmenován zpět na okres místecký. 

Podobné tahanice s pojmenováním existovaly i o název okresního města. Vyhláškou 

ministerstva vnitra z 16. 8. 1950 bylo město přejmenováno na Místek, poté krátce  

na Místek-Frýdek a konečně od 1. 1. 1955 na Frýdek-Místek. Rovněž dosavadní okres 

místecký změnil k 1. 7. 1956 název na okres Frýdek-Místek.  

 


