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Název:  

Státní dozor nad veřejnou samosprávou 

 

Abstrakt:  

Práce pojednává o státním dozoru nad veřejnoprávními korporacemi při výkonu 

veřejné správy. Mezi veřejnoprávní korporace se zařazují územní samosprávné celky, 

profesní a podnikatelské komory a veřejné vysoké školy. Jde o subjekty veřejné správy 

odlišné od státu. Za účelem zajištění zákonnosti při výkonu veřejné správy, která je jim 

svěřena, podléhají dozoru ze strany státu. Tento dozor je součástí kontrolních  činností ve 

veřejné správě, systematicky náleží do správní kontroly. V  nápravné fázi na něj zpravidla 

navazuje soudní kontrola spočívající v přezkumu zákonnosti abstraktních i konkrétních 

aktů vydaných orgány samosprávy. 

 Dvě úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým východiskům státního dozoru nad 

samosprávou. V první je pojednáno o postavení samosprávy ve struktuře veřejné moci 

a veřejné správy, o právní povaze samosprávy a o vztazích mezi samosprávou a státem. Ve 

druhé se autorka zabývá právní povahou kontrolních činností ve veřejné správě, jejich 

systematikou, fázemi kontroly a právními vztahy vznikajícími při výkonu kontroly a jejich 

prvky.  

 Těžištěm práce je kapitola věnovaná státnímu dozoru nad územní samosprávou. Je 

zachycen vývoj tohoto dozoru ve společenských a právních souvislostech od roku 1848 až do 

roku 1989. Není vynecháno ani období po roce 1945, resp. 1948, kdy došlo k postátnění 

samosprávy a jejímu začlenění do státní správy. Po historické pasáži následuje popis platné 

právní úpravy státního dozoru nad územní samosprávou založený na její analýze podle fází 

státního dozoru a prvků právních vztahů vznikajících při výkonu tohoto dozoru. Stejným 

způsobem je analyzována i právní úprava přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků. 

 Další kapitola je věnována státnímu dozoru nad profesními a podnikatelskými 

komorami Nejprve je stručně popsáno jejich právní postavení a právní úprava státního dozoru 

obsažená v jednotlivých zákonech, která je poměrně rozmanitá, od prvotních velmi stručných 

úprav z počátků 90. let, po některé relativně propracovanější úpravy z pozdějšího období. 

Poté následuje souhrnný popis státního dozoru nad profesní samosprávou opět podle fází 



dozoru a prvků právních vztahů vznikajících při jeho výkonu založený na zobecnění poznatků 

z analýzy jednotlivých právních úprav. Poslední kapitola pojednává o státním dozoru nad 

vysokoškolskou samosprávou, jehož úprava je velmi kusá a stručná.  

 Analýza právních úprav státního dozoru nad samosprávou podle fází dozoru a prvků 

právních vztahů vznikajících při jeho výkonu umožňuje odhalit případné systémové mezery a 

nedostatky v platné úpravě, které mohou negativně ovlivňovat praktickou aplikaci státního 

dozoru nad veřejnou samosprávou, a tím i zajišťování zákonnosti při výkonu působností 

samosprávy jako složky veřejné správy. Získané poznatky mohou být zároveň využity při 

případných úpravách platné právní úpravy. 
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