
      Příloha č. 1 k Ř/2/REDI 

Jihočeský kraj, krajský úřad  -  počty odborů, odd. a prac. míst (k 1. 1. 2022)  

odbor a oddělení 
struktura 

PM 

projektová 

PM 

celkem 

včetně EP 

REDI 1   1 

01 - KHEJ  34   34 

úsek vedoucího odboru 12   12 

oddělení organizační  6   6 

oddělení krizového řízení 6   6 

oddělení vnějších vztahů a zahr. spolupráce 10   10 

02 - KRED     10   10 

úsek vedoucího odboru 4   4 

oddělení pers. věcí a vzdělávání 6   6 

03 - OPZU 25   25 

úsek vedoucího odboru 4   4 

oddělení správní 10   10 

oddělení státního občanství a KZU 11   11 

04 - OHMS 35   35 

úsek vedoucího odboru 3   3 

oddělení provozně ekonomické 16   16 

oddělení spisové služby 6   6 

oddělení majetkové správy 10   10 

05 - OEKO 51   51 

úsek vedoucího odboru 2   2 

oddělení rozpočtu a financování 14   14 

oddělení přezkumu a metodiky HO 18   18 

oddělení účetnictví 10   10 

oddělení výkaznictví 7   7 

06 - OREG 33   33 
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úsek vedoucího odboru 6   6 

oddělení stavebního řádu 13   13 

oddělení územního plánování 9   9 

oddělení DTM a územně analytických podkladů 5   5 

07 - OZZL 62 4 66 

úsek vedoucího odboru 8   8 

oddělení lesního hospod. a zeměděl. 10   10 

oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES 13   13 

oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 

2000 
13 4 17 

oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady 10   10 

oddělení IPPC a EIA 8   8 

08 - OŠMT 51 4 55 

úsek vedoucího odboru 2   2 

oddělení školství 19   19 

oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 5   5 

oddělení ekonomiky školství 14   14 

oddělení zaměstnanosti a odměňování 9   9 

oddělení evropských fondů a stategií 2 4 6 

09 - OZDR 17   17 

úsek vedoucího odboru 1   1 

oddělení zdravotní správy 11   11 

oddělení zdravotní péče 5   5 

10 - ODSH 36   36 

úsek vedoucího odboru 2   2 

oddělení silniční dopravy 8   8 

oddělení silničního hospodářství 8   8 

oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě 9   9 

oddělení přípravy a realizace silničních staveb 9   9 
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11 - OKPP 14  14 

úsek vedoucího odboru 2   2 

oddělení památkové péče 5   5 

oddělení kultury a zřizovaných organizací 7  7 

12 - OINF 18   18 

úsek vedoucího odboru 1   1 

oddělení správy sítě 6   6 

oddělení správy aplikací a GIS 8   8 

oddělení analyticko - ekonom. a eGovernmentu 3   3 

14 - OEZI 25 26 51 

úsek vedoucího odboru 2   2 

oddělení administrace dotačních programů JčK 17   17 

oddělení evropské integrace 5 15 20 

oddělení realizace systémových projektů 1 11 12 

15 - OIAK 7   7 

úsek vedoucí oddělní 1   1 

úsek interního auditu 2   2 

úsek kontrolní 4   4 

30 - OSOV 31 7 38 

úsek vedoucího odboru 2   2 

oddělení sociálně - právní ochrany dětí 7   7 

oddělení projektů a plánování soc. služeb 5   5 

oddělení sociálních služeb 9   9 

oddělení kontroly a financování 8 7 15 

33 - OZVZ 10   10 

34 - ORPS 4   4 

Celkem 464 41 505 
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ředitel krajského 
úřadu

ředitel krajského 
úřadu

Odbor kanceláře 
hejtmana (KHEJ)
Odbor kanceláře 
hejtmana (KHEJ)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. organizačníodd. organizační

odd. krizovéodd. krizové

odd. vnějších vztahů 
a zahraniční 
spolupráce

odd. vnějších vztahů 
a zahraniční 
spolupráce

Odbor kanceláře 
ředitele (KRED)

Odbor kanceláře 
ředitele (KRED)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. personálních 
věcí a vzdělávání

odd. personálních 
věcí a vzdělávání

Odbor právní a 
krajský živnostenský 

úřad (OPZU)

Odbor právní a 
krajský živnostenský 

úřad (OPZU)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. správní odd. správní 

odd. státního 
občanství a krajský 
živnostenský úřad 

odd. státního 
občanství a krajský 
živnostenský úřad 

Odbor hospodářské a 
majetkové správy 

(OHMS)

Odbor hospodářské a 
majetkové správy 

(OHMS)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. provozně 
ekonomické

odd. provozně 
ekonomické

odd. majetkové 
správy

odd. majetkové 
správy

odd.spisové službyodd.spisové služby

Odbor ekonomický 
(OEKO)

Odbor ekonomický 
(OEKO)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. rozpočtu a 
financování

odd. rozpočtu a 
financování

odd. přezkumu 
hospodaření a 
metodiky obcí

odd. přezkumu 
hospodaření a 
metodiky obcí

odd. výkaznictvíodd. výkaznictví

odd. účetnictvíodd. účetnictví

Odbor regionálního 
rozvoje, územního 

plánování a 
stavebního řádu

(OREG)

Odbor regionálního 
rozvoje, územního 

plánování a 
stavebního řádu

(OREG)

Úsek vedoucího 
odboru

Úsek vedoucího 
odboru

odd. územního 
plánování

odd. územního 
plánování

odd. stavebního řáduodd. stavebního řádu

odd. DTM a UAPodd. DTM a UAP

Odbor životního 
prostředí, 

zemědělství a 
lesnictví (OZZL)

Odbor životního 
prostředí, 

zemědělství a 
lesnictví (OZZL)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. IPPC a EIAodd. IPPC a EIA

odd. lesního 
hospodářství a 

zemědělství

odd. lesního 
hospodářství a 

zemědělství

odd. ochrany přírody, 
ZPF SEA a CITES

odd. ochrany přírody, 
ZPF SEA a CITES

odd. ochrany ovzduší 
a nakládání s odpady
odd. ochrany ovzduší 
a nakládání s odpady

odd. ekologie krajiny, 
vodního hospodářství  

a NATURA 2000

odd. ekologie krajiny, 
vodního hospodářství  

a NATURA 2000

Odbor školství 
mládeže a 

tělovýchovy (OŠMT)

Odbor školství 
mládeže a 

tělovýchovy (OŠMT)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. evropských 
fondů a strategií
odd. evropských 
fondů a strategií

odd. školstvíodd. školství

odd. mládeže, 
tělovýchovy a sportu

odd. mládeže, 
tělovýchovy a sportu

odd. ekonomiky 
školství

odd. ekonomiky 
školství

odd. zaměstnanosti a 
odměňování

odd. zaměstnanosti a 
odměňování

Odbor zdravotnictví 
(OZDR)

Odbor zdravotnictví 
(OZDR)

odd. zdravotní péčeodd. zdravotní péče

odd. zdravotní správyodd. zdravotní správy

Odbor dopravy  a 
silničního 

hospodářství (ODSH)

Odbor dopravy  a 
silničního 

hospodářství (ODSH)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. silniční dopravyodd. silniční dopravy

odd. silničního 
hospodářství

odd. silničního 
hospodářství

odd. strategií a územní 
samosprávy v dopravě
odd. strategií a územní 
samosprávy v dopravě

odd. přípravy a 
realizace silničních 

staveb

odd. přípravy a 
realizace silničních 

staveb

Odbor kultury, 
památkové péče a 
cestovního ruchu 

(OKPP)

Odbor kultury, 
památkové péče a 
cestovního ruchu 

(OKPP)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. památkové péčeodd. památkové péče

odd. kultury a 
zřizovaných 
organizací

odd. kultury a 
zřizovaných 
organizací

Odbor informatiky 
(OINF)

Odbor informatiky 
(OINF)

odd. správy sítěodd. správy sítě

odd. správy aplikací a 
GIS

odd. správy aplikací a 
GIS

odd. analyticko -
ekonomické a EG
odd. analyticko -
ekonomické a EG

Odbor evropských 
záležitostí (OEZI)

Odbor evropských 
záležitostí (OEZI)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. realizace 
systémových projektů

odd. realizace 
systémových projektů

odd. evropské 
integrace

odd. evropské 
integrace

odd. administrace 
dotačních projektů 

JČK

odd. administrace 
dotačních projektů 

JČK

Odbor sociálních věcí 
(OSOV)

Odbor sociálních věcí 
(OSOV)

úsek vedoucího 
odboru

úsek vedoucího 
odboru

odd. kontroly a 
financování

odd. kontroly a 
financování

odd. projektů a 
plánování sociálních 

služeb

odd. projektů a 
plánování sociálních 

služeb

odd.OSPODodd.OSPOD

odd. sociálních služebodd. sociálních služeb

zástupce ředitele 
krajského úřadu
zástupce ředitele 
krajského úřadu

bezpečnostní ředitelbezpečnostní ředitel

pověřenec pro 
ochranu osobních 

údajů

pověřenec pro 
ochranu osobních 

údajů

odd. interního auditu 
a kontroly

odd. interního auditu 
a kontroly

oddělení zadávání 
veřejných zakázek
oddělení zadávání 
veřejných zakázek

oddělení přípravy a 
realizace pozemních 

staveb

oddělení přípravy a 
realizace pozemních 

staveb


