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Úvod 

Cílem mé diplomové práce je podat co nejsrozumitelnější srovnání dvou právních úprav 

týkající se postavení a pravomocí starosty obce v České republice a ve Šlesvicko-Holštýnsku. 

Přestože je Šlesvicko-Holštýnsko jednou ze spolkových zemí Německa, nemá právě 

Spolková republika Německo jednotnou právní úpravu správního práva a ponechává na 

jednotlivých spolkových zemích, aby si samy rozhodovaly o záležitostech týkající se správní 

organizace. Nicméně obě právní úpravy jsou značně ovlivněny členstvím v Evropské unii a 

přijetím Evropské charty místní samosprávy. 

I když tématem mé diplomové práce je postavení a pravomoci starosty obou zemí, pro 

pochopení celé problematiky a následné komparace uvádím alespoň základní charakteristiku 

a organizaci místní samosprávy České republiky a spolkové země Šlesvicko-Holštýnska. 

Jelikož právě pro kontext postavení a pravomocí je důležité vymezit roli starosty v místní 

samosprávě.  

Vnímání postavení starosty je do značné míry chápáno společností odlišně, než jaké mu je 

určeno právním řádem dané země. V České republice je jeho pozice obecně přeceňována a je 

mu přisuzováno více pravomocí, než ve skutečnosti má, neboť je občany vnímán jako jakýsi 

vládce obce, který může vyřešit problémy všech občanů. Nicméně právě v České republice 

starosta povětšinou může pouze interpretovat kolektivní rozhodnutí zastupitelstva obce. 

Naproti tomu se ve Šlesvicko-Holštýnsku setkáváme s dvěma typy starostů a odlišnou právní 

úpravou jejich postavení a pravomocí. 

Hlavním úmyslem této diplomové práce je tedy nejdříve popsat jednotlivé právní úpravy 

týkající se starosty obce a následně analyzovat jednotlivé podobnosti a rozdíly jejich 

postavení a pravomocí a co nejsrozumitelněji poskytnout informace o této problematice. 
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1 Základní charakteristika místní samosprávy v České republice 

1.1  Zaručení práva na místní samosprávu 

Veřejná správa se dělí na státní správu a na samosprávu. Pojem samospráva by se dal 

definovat jako ústavou a zákony stanovený okruh úkolů veřejné správy, které jsou 

vykonávány jinými subjekty než státem, činí tak na vlastní odpovědnost a vlastním jménem.1 

Samosprávu můžeme členit na tzv. politický pojem samosprávy, tedy výkon veřejné správy 

občany, a dále na tzv. právní pojem, který vyjadřuje, že je samospráva vykonávána jiným 

subjektem. Od státu odlišným.2 

Ústavní soud definuje místní samosprávu jako „nezastupitelnou složku rozvoje 

demokracie. Místní samospráva je výrazem práva a schopnosti místních orgánů, v mezích 

daných zákonem, v rámci své odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva regulovat a řídit 

část veřejných záležitostí.“3 

Právo na místní samosprávu je zaručeno jednak Ústavou ČR, konkrétně v čl. 8 

„Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků“. Územním samosprávným 

celkům, tedy i obcím, je Ústavou zaručena ochrana před zásahy do její činnosti ze strany 

státu. Stát může zasáhnout pouze v případě, pokud to vyžaduje ochrana zákona, a to pouze 

způsobem určeným v zákoně.4 Garantování práva na samosprávu již mnohokrát judikoval 

ústavní soud: např. zákonodárce rozhoduje, které záležitosti mají místní nebo celostátní 

dopad5, ale nesmí vyprázdnit Ústavou obecně vyjádřené právo na samosprávu.6 Dále právo 

na místní samosprávu zaručuje Listina základních práv a svobod, i když je úprava spíše 

okrajová a obsahuje zejména principy. Dále pak v Evropské chartě místní samosprávy, kterou 

je Česká republika vázaná. Ta vyjadřuje základní principy uspořádání a fungování územní 

samosprávy.7 

 
1 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. Praha: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. ISBN 

978-80-7400-727-9., s. 93. 
2 PRŮCHA, Petr. Místní správa. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9007-1, s 19-

20 
3 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/96 ze dne 3. prosince 1996. 
4 KOČÍ, Roman. Obecní samospráva v České republice: praktická příručka s judikaturou. Praha: Leges, 2012. 

Praktik (Leges). ISBN 978-80-87576-28-1. s. 15. 
5 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. 12. 2007. 
6 Nález Ústavního soudu sp. zn Pl. ÚS 34/02 ze dne 5. 2. 2003. 
7 KOČÍ, Roman. Obecní samospráva v České republice: praktická příručka s judikaturou…, s. 16-17. 
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Ústava zároveň zaručuje ústavní ochranu obce, jelikož podle čl. 87 odst. 1 písm. c) 

„Ústavní soud rozhoduje o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému 

zásahu státu.“ 

1.2 Obec  

Právní postavení obcí je upraveno v hlavě VII. Ústavy a stanovuje, že se Česká republika 

člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, kterým se zaručuje 

samospráva. Obec jako územní samosprávný celek je vždy součástí vyššího samosprávného 

celku podle čl. 99 a 100 odst. 2 Ústavy ČR. Zákonnou úpravu nalezneme hlavně v zákoně č. 

128/2000 Sb., o obcích nazývaný též zákonem o obecním zřízení, avšak legální definici obce 

zde nenalezneme.  

1.2.1 Základní znaky obce 

a.  právo na samosprávu a právní subjektivita  

S právem na samosprávu (viz výše) souvisí i problematika právní subjektivity 

obce. Podle čl. 101 odst. 3 jsou obce veřejnoprávní korporace, mají právní 

osobnost, tedy způsobilost mít v mezích zákona práva a povinnosti. I když 

zákonodárce výslovně nestanovil, že se jedná o právnickou osobu, výkladem lze 

dovodit, že se jedná o právnickou osobu veřejného práva, ale jsou způsobilé i 

k právům a povinnostem v oblasti soukromého práva. Obce jednak vystupují 

v právních jednáních svým jménem, ale také nesou odpovědnost z těchto právních 

jednání.8  

b. osobní a územní základ 

Čl. 100 odst. 1 Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, 

která mají právo na samosprávu. Ze kterého vychází i zákon o obcích konkrétně § 

1.  Pojem občan se neomezuje pouze na státní občany ČR, ale také na občany EU 

a cizí statní příslušníky, kteří mají trvalý pobyt v dané obci. 

Obec tvoří územní celek s vymezenými hranicemi, vždy je součásti vyššího 

samosprávného celku, podle § 18 obec. zříz. je každá část území nacházející se 

 
8 PRŮCHA, Petr. Místní správa…, s. 59. 
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v České republice součástí obce, výjimečně je tomu jinak, pokud tak stanoví 

zvláštní zákon, jako např. vojenské újezdy.9 

c. ekonomický základ 

Obcím musí být umožněno mít vlastní majetek a hospodařit s ním podle vlastního 

rozpočtu.10 Toto oprávnění stanovené Ústavou umožňuje obcím hospodařit 

samostatně, za podmínek stanovených zákonem mohou se svým majetkem volně 

disponovat, ale zároveň jim je uložena povinnost každý rok podrobit přezkumu 

jejich roční hospodaření, a to buď příslušným krajským úřadem nebo auditorem.11 

1.2.2 Působnost a pravomoc obce 

Pojem působnost by se dala vyložit jako souhrn práv a povinností, které jsou 

samosprávnému celku přiděleny k plnění jejich úkolů. Obecně dělíme působnost na územní a 

věcnou. Naproti tomu pod pojmem pravomoc rozumíme souhrn oprávnění, kterými obec 

disponuje, a právní povinnosti, které jsou obci uložena k plnění jejich úkolů (např. vydávání 

závazných vyhlášek).12 Zákon o obecním zřízení obsahuje značné nesrovnalosti při 

vymezování pojmů působnost a pravomoc jako např. v § 35 odst. 2 obec. zříz., který přímo 

odkazuje na pravomoci zastupitelstva v §§ 84-85 obec. zříz., přičemž je řadí do působnosti.13 

a. územní působnost 

Obce mohou v rámci svého území, které je vymezeno územními hranicemi, 

vykonávat své úkoly ve veřejné správě. Za určitých podmínek může obec vykonávat 

správu mimo své území, k tomu musí být zákonný podklad, jedná se především o 

obce s pověřeným obecním úřadem nebo obce s rozšířenou působností. 

b. věcná působnost  

Vymezený okruh úkolů, ke kterým jsou obce příslušné, např. zabezpečovat místní 

záležitosti veřejného pořádku, zřizovat školy, hospodařit se svým majetkem atd.  

Český model oproti úpravě ve Šlesvicko-Holštýnsku vychází z dualismu veřejné správy, člení 

se na samostatnou působnost a působnost přenesenou. Rozdělení je významné z hlediska 

 
9 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-862-9. s. 2 a 45. 
10 Ústavní zákon č.  1/1993 Sb., Ústava ČR, čl. 101 odst. 3. 
11 PRŮCHA, Petr. Místní správa…, s. 59. 
12 Tamtéž s. 84. 
13 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 87-88. 
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subjektu rozhodování. 14 V § 8 obec. zříz. je k určení působnosti obce uvedeno: „Pokud 

zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost platí, že 

jde vždy o samostatnou působnost.“  

1.2.2.1 Samostatná působnost 

Samostatné spravování záležitostí obce je výrazem decentralizace veřejné správy. Do 

samostatné působnosti náleží hlavně záležitosti, které se týkají občanů a jsou vykonávány 

v zájmu obce, jak je vymezeno v § 35 odst. 1 obec. zříz.. Obecně je přijímán princip 

subsidiarity, tedy že veřejné záležitosti mají být spravovány na obecní úrovni, pokud 

záležitosti překračují obecní zájem, zákon je svěřuje do působnosti vyšších samosprávných 

celků či orgánů státu. Odstavec 1 také obsahuje negativní vymezení samostatné působnosti, 

zákon může určit, že záležitosti týkající se zájmu obce a jejich občanů svěří krajům. Odst. 2 

obsahuje konkrétní výčet činností, které náleží do samostatné působnosti obce, avšak 

nalezneme tu rozpor mezi pojmy působnost a pravomoc, se kterým je nutno se vypořádat. 

Konkrétně se jedná o pravomoci zastupitelstva a rady obce § 84 a 85 obec.zříz., mezi které 

patří například vydávání závazných vyhlášek obce, zřizování obecní policie, zastavení 

nemovitých věci ad. Dále do samostatné působnosti obce náleží spolupráce mezi obcemi, 

hospodaření obce nebo i činnost, která je upravena ve zvláštních zákonech, jako je např. 

školský zákon. Ten upravuje působnost obcí v rámci školství. Stavební zákon určuje 

působnost obcí v záležitostech územního plánování.15 

Pro větší přehlednost bych uvedl dělení vybraných činností podle doc. Kopeckého 

1) Záležitosti existence obce a jejich územních změn (např. slučování s jinou obcí; 

oddělení části obce; vedení kroniky) 

2) Vnitřní organizace obce (např. organizace místního referenda; záležitosti 

pracovněprávních vztahů k zaměstnancům obce a obdobných vztahů k uvolněným 

členům zastupitelstva; zřizování obecná policie atd.) 

3) Rozpočtové hospodaření 

4) Hospodaření s obecním majetkem 

5) Podnikatelské aktivity obce 

6) Zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek obcí, jejich rušení, 

zakladatelské a zřizovatelské vztahy k nim 

 
14 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-719-6., s. 165-168. 
15 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 86-88. 
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7) Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 

8) Stanovení místních poplatků 

9) Spolupráce obce s jinými subjekty např. zřizování svazků obcí  

10) Záležitosti rozvoje obce16 

1.2.2.2 Přenesená působnost 

Přenesená působnost je legislativní zkratkou pro státní správu zákonem svěřenou orgánu 

obce, jedná se o dekoncentrace státní správy, která je zakotvena v čl. 105 Ústavy: „Výkon 

státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.“ Následně je 

přenesená působnost upravena v § 7 odst. 2 obec. zříz.: „Státní správu, jejíž výkon byl 

zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.“  

Tyto záležitosti řazené do přenesené působnosti mají charakter povinnosti, které jsou 

státem vynutitelné. Orgány samosprávných celků nejsou při výkonu činnosti vázány pouze 

právními předpisy, ale také interními akty vyšších orgánů.17 

Orgánům obce nesvěřuje zákonodárce stejný rozsah přenesené působnosti, ale rozlišuje v 

§ 61 odst. 1 obec. zříz. mezi výkonem přenesené působnosti: 

a) „V základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto 

nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území 

obce správním obvodem, 

b) V rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, 

c) V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§66) vykonávána tímto 

úřadem.“ 

Přičemž vykonávání základního rozsahu přenesené působnosti obce náleží podle zákona 

každé obci určení v § 61 odst. 1 písm. a) obec.zřiž.  

1.2.3 Druhy obcí 

Obce v České republice můžeme dělit na: 

a) obce „základní“ – nejsou městy a ni městysy, za splnění určitých podmínek mohou 

být uznány za městyse či města, nazývány též obce venkovské. 

b) městyse – historický typ obcí, svou povahou stojí mezi městem a vsí. 

 
16 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 186-188. 

17 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 189-192. 
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c) města – neexistuje legální definice, zákon město definuje jako obec, která má nejméně 

3000 obyvatel, dále vláda svým usnesením stanovila pravidla pro posuzování žádostí 

obcí o stanovení městem, např. v centru musí převažovat vícepodlažní zástavba, 

všechny ulice musí být pojmenovány, musí tam být základní škola, ubytovací 

zařízení, společenský sál atd., avšak stanovisko vlády není pro předsedu Poslanecké 

sněmovny závazné.18 

d) statutární města – zvláštní skupina měst vyjmenovaných v § 4 obec. zříz.19, která 

mohou na základě rozhodnutí zastupitelstva členit své území na městské obvody nebo 

městské části se svěřenou působností. Tyto městské části mají sice vlastní orgány 

samosprávy, avšak nejsou právnickými osobami, jsou označovány za organizační 

jednotky daného města. Působnost je odvozená od působnosti města jako celku, 

nemohou přijímat vlastní právní předpisy. Takto územně členěné statutární město 

musí přijmout „statut“ města a upravit tak vnitřní poměry města.20 

e) hlavní město Praha – upravuje zvláštní zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

v § 1 je upraveno postavení Prahy „jako hlavního města Prahy jako hlavního města 

České republiky, kraje a obce a dále postavení městských částí.“ Praha jako 

samostatná územní jednotka není součástí žádného kraje, ale dělí se na deset obvodů 

s názvy Praha 1-10. Podle § 3 odst. 1 až 3 zák. hl. m. se Praha člení na městské části, 

které jsou spravovány zastupitelstvem městské části a vystupují v rozsahu stanoveném 

zákonem a Statutem v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývající. Ačkoliv nejsou městské části veřejnoprávní korporací, náleží jim 

ústavněprávní ochrana před nezákonnými zásahy státu podle čl. 87 odst. 1 písm. c) 

Ústavy. Městské části nemohou vlastnit majetek, nabývají ho pro Prahu. Statutem 

upravuje Hlavní město Praha své vnitřní poměry ve věcech správy města, vydávaný 

formou obecně závazné vyhlášky.21 

Obec se může podle § 2 odst. 1 a 2 obec. zřiz. stát městysem nebo městem, pokud tak na 

návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.  

 
18 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 2., upr. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-263-9. s. 132-134. 
19 Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec 

Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, 

Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov. 
20 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 8-11. 
21 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 124-127. 
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1.2.4 Spolupráce obcí 

V § 46 obec. zříz. sice nalezneme ustanovení, které dovoluje obcím při výkonu 

samostatné působnosti vzájemně spolupracovat, avšak toto ustanovení je zcela nadbytečné, 

jelikož možnost spolupracovat vychází se samotné podstaty obcí jako územních 

samosprávných celků a taktéž z ústavně garantovaného práva na samosprávu.22 Obecně lze 

zařadit mezi spolupráci i případy, kdy je přenesená působnost vykonávána na základě dohody 

(veřejnoprávní smlouvy) orgány jedné obce i pro orgány obce jiné.23 

Spolupráci obcí můžeme dělit: 

a) dobrovolné svazky obcí  

Obecní zřízení obsahuje právní úpravu svazků v §§ 49-52. Jedná se o dobrovolné 

sdružení obcí, je to tedy právem obcí a nejedná se o jejich povinnost. Obce mohou svazy 

zakládat nebo vstupovat jíž do existujících svazů, rozhodování o tom náleží zastupitelstvu 

obce.  

Jedná se o právnické osoby zvláštní povahy odlišných od obcí, je třeba je proto od 

nich odlišovat. Svazky vznikají na základě smlouvy, a nikoliv jako územně samosprávné 

celky na základě zákona, jsou od obcí oddělené, neodlišují se tedy pouze svým 

specifickým posláním, ale také tím, že svazky v právních vztazích vystupují vlastním 

jménem a hospodaří s příslušným majetkem. Svazky jsou zřizovány za účelem 

společného zabezpečování veřejnoprávních funkcí samosprávné povahy, které sice náleží 

vykonávat jedné konkrétní obci, ale je účelnější, aby byly vykonávány v rámci 

organizovaného subjektu k tomu založenému. 

Předmětem činnosti svazků může být např.: 

- školství, sociální péče, zdravotnictví, kultura, požární ochrana, veřejný pořádek 

- zabezpečování čistoty obce, komunální odpady, správa zeleně  

- ochrana ovzduší 

a mnoho dalšího, co náleží do samostatné působnosti obcí a splňují požadavek 

společného zájmu a ochrany.24 

 

 
22 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 115. 
23 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 124. 
24 PRŮCHA, Petr. Místní správa…, s. 80-84. 
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b) spolupráce s právnickými a fyzickými osobami 

Upraveno v § 54 obec. zříz. „Na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými 

osobami v občanskoprávních vztazích lze použít ustanovení občanského zákoníku o 

spolku a o smlouvě o společnosti.“ 

1.2.5 Orgány obce 

Činnost obce je vykonávána prostřednictvím orgánů obce. Jejich výčet nalezneme v § 5 

obec. zříz.: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, zvláštní orgány a komise, 

pokud jim byl svěřen výkon přenesené působnosti. 

a) zastupitelstvo obce §§ 67-98 

Podle čl. 101 Ústavy „Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.“ Zastupitelstvo je 

nejvyšším samosprávným orgánem obce voleným v přímých volbách občany obce. Podle čl. 

101 Ústavy „Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.“ Jedná se o kolektivní orgán, 

jehož počet členů se odvíjí od velikosti obce, přičemž je stanovený minimální a maximální 

počet zastupitelů. Záleží na rozhodnutí zastupitelstva konkrétní obce, které stanoví počet 

zastupitelů před vyhlášením voleb. Např. obce nad 500 do 3000 obyvatel musí mít minimálně 

7 členů a může mít maximálně 15 členů zastupitelstva.25 

Zastupitelstvo se schází minimálně jednou za tři měsíce k zasedání, které je veřejné, 

zastupitelstvo je usnášeníschopné v případě přítomnosti nadpoloviční většiny všech 

zastupitelů, k přijetí rozhodnutí je potřeba rovněž nadpoloviční většina všech zastupitelů. 

Rozhoduje o věcech, které jsou mu vyhrazeny zákonem, může si také vyhradit i další 

pravomoci, které náleží do samostatné působnosti, ale nejsou zároveň vyhrazeny radě obce. 

Náleží mu podle § 84 obec. zříz. např. vydávání obecně závazných vyhlášek obce, 

schvalování rozpočtu, vyhlašování místního referenda, zvolit ze svého středu starostu a 

místostarostu, podle § 85 obec. zříz.  přísluší zastupitelstvu rozhodovat o některých právních 

jednáních obce jako např. podle písm. a) o nabývaní a převodu hmotných nemovitých věcí 

atd., zároveň mu nenáleží rozhodovat v přenesené působnosti, kromě zákonných výjimek. 

Pokud se zastupitelstvo nesejde k zasedání po dobu delší než 6 měsíců, může dojít 

rozhodnutím Ministerstva vnitra k jeho rozpuštění a současně jmenuje správce obce.26 

 
25 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR…, s. 164-165. 
26 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris 

(C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. s. 106-107. 
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Zastupitelstvo musí vydat jednací řád, který stanoví podrobnosti o jeho jednání. Neměl by 

obsahovat ustanovení zákona, ale konkrétní postupy jako např.: úpravu zásad příprav, postup 

jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování zastupitelstva, hlasování, pořádek na 

jednání, zápis z jednání, organizace atd.27 

Zastupiteli vzniká mandát jeho zvolením, na prvním veřejném zasedání musí složit slib 

před zastupitelem a potvrdí svým podpisem, svůj mandát vykonává osobně a musí se 

zúčastňovat zasedání. Jedná se o veřejnou funkci (§ 69-70 obec. zříz.). 

Zákon rozlišuje mezi uvolněným členem zastupitelstva a neuvolněným členem. 

a. uvolnění zastupitelé jsou ti, kteří byli zvoleni do funkce a nemůžou vykonávat své 

občanské povolání, což není důvodem pro zánik pracovního poměru, takže trvá po celou 

dobu výkonu funkce. Uvolněnému starostovi náleží za výkon funkce odměna, která je 

vyplácená z rozpočtu obce. Současně jako jiní zaměstnanci má právo na příspěvek na 

stravu a náhradu nákladů na úpravu zevnějšku. 

b. neuvolnění zastupitelé jsou všichni ostatní. Pokud jsou v pracovním poměru, náleží jim 

pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy.28 

Uvolnění zastupitelé a rovněž zastupitelé, kteří nejsou uvolnění, ale vykonávají funkci 

starosty, místostarosty či člena rady obce, se považují za veřejné funkcionáře podle zákona č. 

159/2006 Sb. o střetu zájmů. Vztahují se na ně proto určitá omezení a povinnosti podle 

tohoto zákona,29 např.:  podle § 3 odst. 2 „Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve 

veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní 

zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.“ Úpravu 

střetu zájmu obsahuje o obecní zřízení, a to v § 83 odst. 2 obec. zříz. „Člen zastupitelstva 

obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité 

záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo 

osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona 

nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání 

orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.“ 

 

 

 
27 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR…, s.168-169. 
28 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 229-230. 
29 tamtéž s. 230-231. 
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b) rada obce  

Zákonnou úpravu nalezneme v §§ 99-102a obec. zříz., jedná se o výkonný orgán působící 

v oblasti samostatné působnosti obce, nenáleží ji rozhodovat ve věcech přenesené působnosti. 

Jedinou výjimkou je v obecním zřízení ustanovení o pravomoci rady obce vydávat nařízení 

obce. Rada se skládá ze starosty, místostarosty a dalších zastupitelstvem z jejího středu 

zvolených členů. Rada musí mít nejméně 5 a nejvíce 11 členů, počet musí být vždy lichý. 

V obcích, kde počet jejího zastupitelstva je nižší než 15, se rada nevolí a její úkoly vykonává 

starosta obce, taktéž část úkolů je svěřena zastupitelstvu. 

Rada se schází podle potřeby a její zasedání je neveřejné. Rada je schopná se usnášet za 

přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Rada vykonává úkoly jí v § 102 obecního 

zřízení vyhrazené, např.: zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, 

schvalovat účetní závěrku, zřizovat a zrušovat komise, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení 

obecního úřadu atd. Nejedná se tedy pouze o úkoly k zajištění k samosprávnému chodu obce, 

nýbrž jí také přísluší úkoly v oblasti organizace obce a dále pak úkoly navazující na činnost 

zastupitelstva obce.30 

c) obecní úřad 

Obecní úřad podle § 109 odst. 1 obec. zříz. tvoří starosta, místostarosta, tajemník a jeho 

zaměstnanci. Pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu může rada zřídit odbory a 

oddělení.31Podle odst. 3 písm. a) obecní úřad plní v samostatné působnosti úkoly, které mu 

svěřilo zastupitelstvo, napomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech 

stanovených tímto zákonem. Podle písmene b) vykonává přenesenou působnost, kromě 

případů, které patří do působnosti jiného orgánu obce. Obecní úřad zřizuje úřední desku. 

V případě výkonu státní správy v přenesené působnosti rozeznáváme podle jejího rozsahu 

úřady na: 

1) obce s obecným rozsahem přenesené působnosti (obce „I“) 

2) obce s širším rozsahem přenesené působnosti  

-  vykonávající správu i mimo své území obcím, které spadají do jejího správního 

obvodu např. obce s matričním úřadem, se stavebním úřadem 

 
30 PRŮCHA, Petr. Místní správa…, s. 67-68. 
31 § 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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- dělíme na pověřený obecní úřad (obce „II“) a obecní úřad s rozšířenou působnosti 

(obce „III“) 

Obecní úřad nemá vlastní právní subjektivitu, je pouze orgánem obce, za kterou může 

jednat.32 

Tajemník obecního úřadu 

U obcí s pověřeným obecním úřadem a s obecním úřadem s rozšířenou působností se 

zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, u těchto obcích je to povinné, nejedná se o 

samostatný orgán obce, nýbrž je součástí obecního úřadu. Se souhlasem krajského úřadu ho 

jmenuje a odvolává starosta obce.33 Tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu 

v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Pokud není zřízená funkce tajemníka, plní 

jeho funkci starosta. Tajemník plní úkoly mu zastupitelstvem, radou a starostou uložené, 

stanovuje platy všem zaměstnancům obecního úřadu a plní úkoly statutárního orgánu 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Dále se účastní zastupitelstva a rady s poradním 

hlasem.34 Radě navrhuje jmenování a odvolání vedoucích odborů obecního úřadu a rozhoduje 

o jejich podjatosti.35 

d) zvláštní orgány obce 

Pokud tak stanoví zvláštní zákony, zřizuje starosta v přenesení působnosti zvláštní orgány 

obce. V případech stanovených zákonem je zvláštní orgán obce s rozšířenou působností 

příslušný vykonávat působnost v celém jejím správním obvodu. 

Příkladem zvláštního orgánu je komise k projednávání přestupků, komise pro sociálně-

právní ochranu dítěte, bezpečnostní rada, povodňová komise. 

Mezi zvláštní orgány obce můžeme zařadit také obecní policii, kterou zřizuje a zrušuje 

zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou.36 

e) orgány zastupitelstva obce a rady obce 

Mimo vlastní orgány obce upravuje obecní zřízení ještě orgány zastupitelstva obce a rady 

obce, kterými jsou u zastupitelstva výbory a rady komise. 

 
32 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR…, s. 181-182. 
33 PRŮCHA, Petr. Místní správa…, s. 71-72 
34 § 110 odst. 2,3,4,5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
35 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR…, s. 182. 
36 Tamtéž s. 183-185. 



   

 

13 

 

1. Výbory jsou orgány zastupitelstva obce a jsou upraveny v §§ 117 až 121 obec. zřiz., 

zastupitelstvo je oprávněno zřizovat své iniciativní a kontrolní výbory. Výbory slouží 

jako podpora při činnosti zastupitelstva a plnění jejich úkolů. Nejedná se o samostatné 

orgány, nemohou konat nezávisle na zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo je oprávněno 

rozhodovat o počtu členů (minimálně tříčlenný a lichý počet výboru) a o předsedovi 

výboru, který musí vždy být zastupitelem obce, u ostatních členů se to nevyžaduje. 

Zastupitelstvo může zřizovat i výbory, které nejsou přímo stanoveny zákonem.37 

Zastupitelstvo povinně zřizuje finanční a kontrolní výbor, jehož členem nemůže být 

starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu. Finanční výbor provádí kontrolu 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a další úkoly stanovené 

zastupitelstvem. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce 

a dodržování právních předpisů ostatními výbory. 

Pokud se v obci hlásí k národnosti jiné než české minimálně 10 % občanů a požádá o 

to spolek zastupující jejich zájmy, zřizuje se výbor pro národnostní menšiny. Přičemž 

minimálně polovinu členů by měli tvořit příslušníci národnostních menšin. 

Dále je možné zřizovat v částech obce osadní výbor, jehož členy jsou obyvatelé dané 

části obce.38 Osadní výbory se liší od ostatních výborů zastupitelstva, neslouží totiž 

napomáhání zastupitelstvu, ale slouží k napomáhání uspokojování potřeb občanů dané 

místní části.39 

2. Komise jsou orgány rady obce a jsou upraveny v § 122 obec. zříz. Rada je oprávněná 

zřizovat iniciativní a poradní orgány komise, nejsou samostatné orgány obce, nýbrž se 

jedná o orgány rady obce. Výjimkou jsou komise, které starosta po projednání 

s ředitelem krajského úřadu pověří výkonem přenesené působnosti v určitých věcech, 

potom mají postavení orgánu obce. Komise se řídí při své činnosti pokyny rady, která 

určí náplň činností komisí. Komise vykonávají svou pravomoc jen v rozsahu a 

v otázkách, které slouží potřebě rady obce. Svá stanoviska předkládají komise radě, 

které také odpovídá za svou činnost.40 

 

  

 
37 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 265-269. 
38 P PRŮCHA, Petr. Místní správa…, s. 72-73. 
39 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 273. 
40 PRŮCHA, Petr. Místní správa…, s. 74. 
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2 Starosta v České republice 

Právní úpravu funkce starosty obce nalezneme v zákoně č. 128/2000 Sb., o obecním 

zřízení ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 103 až 108, které upravují zejména jeho 

postavení, pravomoci, způsob jeho volby, jeho práva a povinnosti. Starosta je monokratický 

orgán obce, který je volený do funkce zastupitelstvem z řad jeho členů, musí být občanem 

České republiky, z výkonu své funkce je odpovědný zastupitelstvu obce. Funkce starosty je 

ze zákona povinně existujícím orgánem obce, avšak není nutné, aby byl vždy personálně 

obsazen, což může nastat např. v případě odvolání starosty, nebo pokud se starosta své 

funkce sám vzdal a nový starosta nebyl doposud zvolen.41 Mezi jeho hlavní úkoly patří 

zastupování obce navenek a další úkoly stanovené v obecním zřízení. 

2.1 Právní postavení starosty obce 

Právní postavení starosty obce není tak silné, jak by se mohlo zdát nebo jak je obecně 

vnímáno občany obce. Jeho pravomoci, jak jsou vymezeny v obecním zřízení, by se naopak 

daly charakterizovat jako velmi omezené. V podstatě stojí v čele obecního úřadu, se 

souhlasem ředitele krajského soudu jmenuje tajemníka obecního úřadu, odpovídá za 

informování veřejnosti o činnosti obce, řídí zasedání rady a zastupitelstva a v neposlední řadě 

zastupuje obec navenek. Není avšak jejím statutárním orgánem, jelikož obce statutární orgán, 

tak jak je upraven v soukromoprávních předpisech, nemají. Nemůže sám vytvářet vůli obce, 

je oprávněn pouze tuto vůli navenek projevovat.42 

Jeho postavení by se dalo definovat jako „první mezi rovnými“, starosta je zvolen 

zastupitelstvem přímo z jeho středu. O všech zásadních věcech – jako o rozpočtu, uzemním 

plánu, o prodeji majetku – rozhodují kolektivní orgány obce, tedy zastupitelstvo obce a rada 

obce, kde má starosta pouze jeden hlas. Síla starosty tkví naopak v jeho schopnostech. Pokud 

se jedná o schopného starostu, který dokáže prosazovat svůj program v kolektivních orgánech 

obce, tedy přesvědčit je o svých názorech a představách, jeho postavení může být i v očích 

veřejnosti vnímáno velice silně.  

Zejména ve městech, kde vstupuje do hry ještě politika, je nezbytné mít podporu uvnitř 

vlastní strany. Ve větších městech, kde jeho strana nezíská potřebnou většinu 

v zastupitelstvu, je důležitá i spolupráce v rámci koalice. 

 
41 Břeň, Jan. 2011. Moderní obec. [Online] 2. 11. 2011. [Citace: 10. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/pravni-postaveni-starosty-obce/. 
42 Němec, Jiří. 2011. Moderní obec. [Online] 2. 6. 2011. [Citace: 10. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/starosta-je-jen-prvni-mezi-rovnymi/. 

https://www.moderniobec.cz/pravni-postaveni-starosty-obce/
https://www.moderniobec.cz/starosta-je-jen-prvni-mezi-rovnymi/
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2.1.1 Vztah starosty obce vůči ostatním orgánům obce 

a. starosta a zastupitelstvo obce: podle § 103 odst. 2 obecního zřízení starosta 

odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu, je volen zastupitelstvem. 

Zároveň podle § 92 odst. 1 obecního zřízení starosta svolává a řídí zasedání 

zastupitelstva. Starosta je vždy členem zastupitelem, proto mu náleží všechna 

práva a povinnosti spojená s výkonem funkce starosty, ale také mandátu 

zastupitele obce. Zásadní povinností starosty je účastnit se zasedání 

zastupitelstva obce vycházející z § 83 odst. 1 obec. zříz., právní úprava počítá 

s aktivní účastí zastupitele na zasedáních zastupitelstva, zejména má plnit 

úkoly, které mu tyto orgány uloží: hájit zájmy občanů a jednat a vystupovat 

s určitou vážností. Další povinností je informační povinnost v případě střetu 

zájmu nebo hrozícího střetu zájmu, tedy v případech, kdy je v orgánech obce 

rozhodována určitá záležitost, na jejímž výsledném rozhodnutí by mohl mít 

starosta nebo jeho blízcí zájem.43 Mezi hlavní oprávnění podle § 82 obec. zříz. 

patří iniciativní (právo předkládat orgánům obce návrhy k projednání), 

interpretativní (vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce, její členy, 

předsedy komisí ad.) a informační funkce (požadovat po zaměstnancích 

obecního úřadu, tak zaměstnanců právnických osob založených obcí 

informace souvisejících s výkonem jejich funkce).44 Zároveň je třeba 

upozornit také na fakt, že starostovi náleží při hlasování na zasedání 

zastupitelstva pouze jeden hlas, je tzv. „první mezi rovnými“. Starosta také 

podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce podle § 103 odst. 5 obec. zříz. 

b. starosta a rada obce: Starosta je vždy členem rady podle § 99 odst. 3 obec. 

zřízení, za situace, kdy má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce 

nevolí a většinu pravomocí rady obce vykonává starosta obce (§ 99 odst. 2 

obecního zřízení).45 Starosta má v rámci rady obdobnou úlohu jako na 

zastupitelstvu, tedy zejména svolává, řídí a připravuje zasedání rady obce. 

Naopak mezi jeho výsadní oprávnění patří možnost pozastavit výkon 

rozhodnutí rady obce, jedná se o jeho kontrolní oprávnění. V případě, že má 

takovéto rozhodnutí za nespravedlivé, předloží ho zastupitelstvu, které 

následně rozhodne usnesením o jeho správnosti. Rozhodnutí zastupitelstva je 

 
43 § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
44 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 195-196. 
45 § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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závazné pro radu i ostatní orgány obce, to vychází i ze skutečnosti, že rada je 

odpovědná za svou činnost zastupitelstvu obce.46 

c. starosta a obecní úřad: § 109 odst. 1 obecního zřízení uvádí, že obecní úřad 

tvoří starosta, místostarosta a tajemník obecního úřadu, přičemž starosta stojí 

v čele obecního úřadu. Vedoucím úředníkem obecního úřadu se rozumí 

tajemník podle zákona č. 312/2002 SB., o úřednících územních samospráv a 

podle § 110 odst. 2 odpovídá za plnění úkolů v samostatné i přenesené 

působnosti starostovi obce. V obcích, kde není zákonná povinnost zřizovat 

funkci tajemníka, nebo také pokud se funkce tajemníka zřizuje, ale dočasně 

nikdo funkci tajemníka nezastává, vykonává tyto úkoly starosta obce.47 

d. starosta a zvláštní orgány obce: Starosta na základě § 106 odst. 1 obecního 

zřízení zřizuje v případech stanovených zvláštními zákony pro výkon 

přenesené působnosti zvláštní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy. 

e. starosta a obecní policie: Podle § 3 odst. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii řídí obecní policii starosta. 

 

2.2 Starosta jako zástupce obce 

Jak je přímo uvedeno v § 103 odst. 1 obecního zřízení „starosta zastupuje obec navenek“, 

starosta je orgánem obce, který vystupuje jménem obce ve vnějších právních vztazích. Jako 

problematické by se mohlo jevit, zda je starosta statutárním orgánem obce, pokud je přímo 

zákonem pověřen za obec právně jednat. Tato problematika není upravena v obecním zřízení 

ani v žádném jiném právním předpisu, avšak existuje k tomu bohatá soudní judikatura, která 

např. dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 721/2000 ze dne 10. 7. 2001 konstatuje, že 

obec je veřejnoprávní korporace a jedná-li ve věcech soukromého práva, není možné projevy 

její vůle automaticky posuzovat stejně, jako by se jednalo o obchodní společnost. Starostovi 

obce nepřísluší, aby vytvářel vůli obce sám, naopak může tuto vůli navenek sdělovat a 

projevovat. Naopak zastupitelstvu a radě přísluší rozhodovat o právním jednáním obce, tedy 

tvořit vůli ve věcech soukromého práva.48 

V případech, kdy zákon přímo ukládá, aby zastupitelstvo rozhodlo o právních jednáních 

obce, není možné, aby byly svěřeny jinému orgánu obce, pokud tak nestanoví zákon. Pokud 

 
46 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 252. 
47 Tamtéž s. 257-260. 
48 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 576/2000 ze dne 12.4. 2001.  
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se jedná o tzv. zbytkovou působnost podle § 102 odst. 3 obec. zříz., může rada toto 

rozhodování o právním jednání obce svěřit starostovi. Právní jednání obce vyžadující 

schválení zastupitelstva či rady jsou podle § 41 odst. 2 a odst. 3 obec. zříz. bez tohoto 

schválení neplatná.49 

Můžeme tedy dovodit, že se nejedná o statutární orgán obce, ale jde o zvláštní orgán 

veřejnoprávní korporace, která projevuje právní jednání navenek, které je platné pouze 

v případě dodržení pravidla o tvorbě vůle obce, tedy tvorba vůle náleží zastupitelstvu a radě. 

Avšak výjimečně může starosta právní jednání obce dotvářet, jak můžeme dovozovat 

z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2574/2014 ze dne 25.8. 2015. V případech, kdy už 

byla v zásadních bodech vytvořena vůle obce a není-li to v rozporu s vůli vyjádřenou 

zastupitelstvem obce, může starosta ve specifických případech právní jednání dotvářet, pokud 

je to ku prospěchu obce. 

2.3 Uvolněný a neuvolněný starosta 

Pojmy uvolněný a neuvolněný starosta obecní zřízení výslovně neupravuje, avšak pracuje 

v § 71 obec. zříz. s pojmy uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva, a jelikož starosta je 

vždy členem zastupitelstva obce, který je zvolen do funkce, analogicky použijeme právě tuto 

právní úpravu. 

2.3.1 Uvolněný starosta 

Uvolněný starosta je osoba, která byla do této funkce zvolena zastupitelstvem obce. 

Starosta je uvolněn ze svého občanského zaměstnání a po dobu výkonu této funkce 

starosta nevykonává své dosavadní zaměstnání, aby se mohl naplno věnovat výkonu 

funkce, jedná se o jeho hlavní povolaní. Není však podmínkou, aby nemohl vykonávat 

své dosavadní zaměstnání nebo podnikání. Rovněž může být uvolněným starostou i 

osoba, která před zvolením do funkce neměla žádné zaměstnání.50 Právní úprava zde má 

jakousi motivační či zajišťovací funkci, zaměstnavatel jeho občanského povolání je 

povinen držet mu pracovní místo po dobu výkonu této funkce. Jelikož se jedná o výkon 

veřejné funkce podle § 200 Zákoníku práce a zákon mluví o překážce v práci z důvodu 

obecného zájmu, starostovi nenáleží náhrada mzdy.  

 
49 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 235-236. 
50 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 161-162. 
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2.3.2 Neuvolněný starosta 

Neuvolněným starostou se rozumí osoba, která kromě výkonu funkce starosty 

vykonává zároveň své občanské povolání. Neuvolněný starosta je sice zvolen do funkce 

starosty, avšak zejména u menších obcí není zapotřebí, aby tuto funkci vykonával jako 

svou hlavní pracovní činnost, což by mohlo být zátěží zejména pro rozpočet obce. 

Neuvolněný starosta má právo podle § 71 odst. 2 obec. zříz. na poskytnutí pracovního 

volna potřebného k výkonu funkce starosty a náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pracovní 

volno může být poskytnuto v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce.51 Pokud 

není neuvolněný starosta v pracovním poměru, ale jedná se podnikající fyzické osoby, 

poskytuje obec náhradu ušlého výdělku paušální částkou.52 

2.4 Volba starosty  

V § 103 odst. 2 obecního zřízení je uvedeno, že „Starostu a místostarostu volí do funkce 

zastupitelstvo z řad svých členů.“ Taktéž v § 84 odst. 2 písm. m) nalezneme ustanovení, které 

vymezuje volbu starosty obce mezi pravomoc zastupitelstva obce. V České republice probíhá 

volba starosty stále formou nepřímé volby, předchází jí volba do zastupitelstva obce, která se 

koná podle zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 

Místní referendum nelze konat o volbě a odvolání starosty nebo primátora, místostarosty 

nebo náměstka primátora, členů rady obce, členů zastupitelstva obce a dalších orgánů obce.53  

2.4.1 Podmínky pro výkon funkce starosty 

1) Podmínky podle obecného zřízení 

Jelikož podle § 103 odst. 2 obec. zříz. volí starostu zastupitelstvo obce z řad svých 

členů, je nezbytnou podmínkou pro zvolení do funkce starosty být zvolen do 

zastupitelstva obce ve volbách na základě všeobecného, rovného a přímého volebního 

práva tajným hlasováním podle zásad poměrného zastoupení.54 

Druhou podmínkou uvedenou v § 103 odst. 2 je povinnost být občanem České 

republiky. Starosta i místostarosta tedy musí míst české státní občanství upravené 

zákonem č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve 

 
51 § 201 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
52 § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
53 § 7 písm. c) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů. 
54 §2 Zákona č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů. 
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znění pozdějších předpisů. Podle § 2 se nabývá občanství narozením, osvojením, určením 

otcovství, nalezením na území České republiky, prohlášením nebo udělením. Starostou 

tedy nemůže být cizinec, i když byl zvolen do zastupitelstva obce, což je umožněno podle 

čl. 20 odst. 2 písm. b) SFEU, kterým se zavadí občanství Unie a možnost volit a být volen 

v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako 

státní příslušníci tohoto státu. 

2) Podmínky podle zákona o volbách do zastupitelstva obce 

Zvolen do zastupitelstva obce může být podle § 5 odst. 1 zák. o volbách do 

zastupitelstva obce každý volič, který je občanem obce, v den voleb, nebo druhý den 

konání voleb dosáhl věku 18 let a je způsobilý k právním úkonům. Avšak nesmí tomu 

bránit zákonné překážky výkonu volebního práva podle § 4 odst.2 písm. a) a b), kterými 

jsou: 

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 

svobody 

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 

Zároveň nesmí docházet ke střetu zájmu, starosta nesmí být zaměstnancem obecního 

úřadu, a nesmí být zaměstnancem obecního úřadu, který přímo vykonává státní správu 

podle § 5 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstva obce. 

3) Trvalé bydliště 

Trvalé bydliště je jednou z podmínek, kterou musí starosta splňovat, aby mohl být 

zvolen do funkce starosty. Vychází to jednak nálezu Ústavního soudu ze dne 10.10.2000 

sp. zn. IV. ÚS 420/2000, ale také z pojmu občan, jenž je upravený v § 16 obec. zříz. 

Aktivní i pasivní právo volit mají občané, kteří jsou státními občany České republiky a 

jsou hlášeni v obci k trvalému pobytu. 

4) Osobní předpoklady k výkonu funkce starosty 

V otázce osobních předpokladů, jako je vzdělání, praxe, charakterové vlastnosti, 

neklade zákon žádné podmínky, které by měl starosta splňovat pro řádný výkon funkce. 

Přesto je zapotřebí, aby se při výběru starosty přihlíželo k určitým kritériím, jelikož 

obecným zájmem všech občanů je všeobecný rozvoj obce a uspokojování jejich potřeb. 

Často právě osobní předpoklady jsou při výběru úspěšného starosty stěžejní a neměly by 



   

 

20 

 

se brát na lehkou váhu, jelikož výběr zcela nekompetentního kandidáta může mít fatální 

následky pro činnost a rozvoj obce.  

Podle obecního zřízení je právě zastupitelstvo tím, kdo má poslední slovo při volbě 

starosty a volí ho ze svých řad. Zastupitelstvo je tedy orgánem, které při volbě starosty na 

sebe bere jakousi pomyslnou odpovědnost za to, že jimi zvolený starosta má dostatečné 

vzdělání, zkušenosti, určité charakterové i morální vlastnosti potřebné k řádnému výkonu 

funkce a k tomu, že se bude při výkonu funkce řídit zájmy obce, jejích občanů, aby 

docházelo k rozvoji obce a uspokojování potřeb občanů. Avšak především ve větších 

městech se jedná spíše o politické rozhodnutí, než aby docházelo ke zvolení nejlepšího 

možného kandidáta z řad zvolených zastupitelů obce. Na post lídra kandidátky je tak 

často dosazen člověk, který upřednostňuje zájmy určité politické strany než zájmy obce. 

Pokud se jedná o vzdělání a praxi, které dokážou kandidáta co nejlépe připravit na 

výkon funkce starosty, mají nespornou výhodou jistě obory týkající se práva, veřejné 

správy, ekonomie, které starostu mohou asi nejlépe připravit k orientaci v právních 

předpisech týkajících se chodu obce. Především v menších obcích je kvalita starosty 

zásadní v případě schopnosti získat finanční prostředky do obecního rozpočtu ve formě 

dotací, aby tak docházelo k investicím a rozvoji obce. 

2.4.2 Výkon funkce starosty v přechodném období 

Podle § 107 obecního zřízení vykonává dosavadní starosta v období ode dne voleb 

do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty pravomoci starosty podle § 103.  

i v případě, že starosta již nekandidoval, tuto pravomoc, ačkoliv nebyl zvolen novým 

zastupitelem. Nadále zůstává ve funkci i místostarosta, stejně tak i členové rady 

zůstávají a vykonávají své pravomoci do zvolení nových funkcionářů na ustavujícím 

zasedání zastupitelstva obce. Pokud nevykonává dosavadní starosta v přechodném 

období své pravomoci do zvolení nového starosty, plní je dosavadní místostarosta. 

Starosta je zejména povinen svolat ustavující zasedání zastupitelstva obce. Po zvolení 

nového starosty musí dojít k předání funkce, pokud je tedy nově zvoleným starostou 

nová osoba, avšak zákon nic takového neuvádí, proto se doporučuje alespoň vyhotovit 

předávací protokol týkající se klíčů, listin, razítek atd. Pokud dosavadní starosta 

nespolupracuje, doporučuje přizvat k předání kanceláře nezávislou osobu a vyhotovit 

protokol  
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o zanechaných věcech. Poskytuje to novému starostovi určitou jistotu a sebeobranu 

pro případ vzniku sporu s odcházejícím starostou.55 

2.4.3 Vznik a zánik mandátu starosty obce 

Obecní zřízení neobsahuje konkrétní právní úpravu mandátu starosty obce, pouze 

§ 103 odst. 2 uvádí, že starostu obce volí zastupitelstvo z řad svých členů. Starosta je tedy 

členem zastupitelstva obce, proto analogicky použijeme právní úpravu pro mandát 

zastupitele obce, avšak musíme přihlédnout ke zvláštnostem postavení starosty obce, 

která jsou spojena se vznikem a zánikem mandátu starosty obce. 

2.4.3.1 Vznik mandátu 

Jak je již výše zmíněno, právní úprava je značně skoupá, starosta je zvolen 

zastupitelstvem přímo z jeho středu. Technické provedení volby starosty zákon 

neupravuje, snad jedinou výjimkou je povinnost, aby volba proběhla na veřejném 

zasedání obce. Naopak v jednacím řádu zastupitelstva může být postup volby starosty 

upraven, volba může probíhat veřejně, tedy aklamačně, nebo také tajně prostřednictvím 

hlasovacích lístků.56 

Po volbách je starosta zvolen na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které podle § 91 

odst. 1 obec. zříz. svolává dosavadní starosta nebo místostarosta či zastupitel k tomu 

zmocněný (pokud nebylo ustavující zasedání svoláno, svolá je po uplynutí lhůty 

Ministerstvo vnitra), a to po uplynutí lhůty k podání návrhu soudu na neplatnost voleb 

nebo hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, v případě, pokud 

nebyl návrh podán. V případech, kdy návrh podán byl, je ustavující zasedání svoláno do 

15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu. Ustavující schůzi předsedá dosavadní 

starosta, popřípadě nejstarší člen zastupitelstva, do doby, než je zvolen nový starosta nebo 

místostarosta.57 V souladu s ustanovením § 87 obec. zříz. probíhá volba starosty formou 

 
55 Hamplová, Jana. 2010. Moderní obec. [Online] 7. 10. 2010. [Citace: 13. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/konec-volebniho-obdobi-otazky-a-odpovedi/. 
56 Ministerstvo vnitra ČR. 2018. Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 6.2. . 

[Online] 1. 5. 2018. [Citace: 13. 10. 2019.] Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-

k-zakonnym-zmocnenim.aspx. 
57 Hamplová, Jana. 2010. Moderní obec. [Online] 7. 10. 2010. [Citace: 13. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/konec-volebniho-obdobi-otazky-a-odpovedi/. 

https://www.moderniobec.cz/konec-volebniho-obdobi-otazky-a-odpovedi/
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx
https://www.moderniobec.cz/konec-volebniho-obdobi-otazky-a-odpovedi/
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usnesení, k jehož přijetí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 

zastupitelstva obce.58 

Každý zastupitel může navrhnout kandidáta na starostu (i sám sebe), to můžeme 

analogicky odvodit z § 94 odst. 1, který umožňuje každému zastupiteli obce podávat 

návrhy k zařazení na pořad jednání zasedání zastupitelstva. Zároveň by se dalo 

předpokládat, že navrhnout kandidáta můžou i občané obce podle ustanovení v § 16 odst. 

2 písm. c), které umožnuje občanům se vyjadřovat k projednávaným věcem, avšak tyto 

stanoviska nejsou pro zastupitelstvo závazné, ale kdokoliv ze zastupitelů může přáním 

občanů dostát a jeho návrh předložit sám. Rovněž toto právo může být občanům 

vyhrazeno přímo v jednacím řádu zastupitelstva obce. O kandidátech se hlasuje postupně, 

pokud získá kandidát nadpoloviční počet hlasů všech zastupitelů, hlasování je 

ukončeno.59 

Mandát starosty vzniká jeho zvolením na zasedání zastupitelstva obce členy 

zastupitelstva. Jelikož se jedná o člena zastupitelstva, musí jako ostatní členové 

zastupitelstva podle § 69 odst. 2 a 3 obec. zříz. složit slib před zastupitelstvem obce na 

začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jenž je podmínkou pro výkon mandátu 

zastupitele. V případě, kdy zastupitel odepře složení slibu, mandát zaniká.60 Starosta 

vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem. Za výkon své funkce je dle § 

103 odst. 2 obec. zříz. odpovědný zastupitelstvu obce. 

2.4.3.2 Zánik mandátu  

Mandát starosty může zaniknout hned z několika důvodů. Mandát zaniká při 

nesplnění zákonných podmínek pro výkon funkce, například odmítnutím složení slibu, 

uplynutím funkčního období, smrtí, také dobrovolně, starosta může podat rezignaci nebo 

také nedobrovolně odvoláním zastupitelstvem obce. 

2.4.3.2.1 Uplynutí funkčního období 

Mandát starosty obce může zaniknout po uplynutí jeho volebního období, které je 

shodné s funkčním období zastupitelstva obce, které na rozdíl po zvolení nového 

zastupitelstva trvá do doby, než je zvolený nový starosta na ustavujícím zasedání 

 
58 Ministerstvo vnitra ČR. 2018. Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 6.2. . 

[Online] 1. 5. 2018. [Citace: 13. 10. 2019.] Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-

k-zakonnym-zmocnenim.aspx. 
59 Tamtéž s. 38. 
60 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 157. 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx
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zastupitelstva obce. Starosta tedy podle § 107 obec. zříz. vykonává své pravomoci i po 

konání voleb. Volby se konají vždy jednou za 4 roky. 

2.4.3.2.2 Podání rezignace 

Starosta může kdykoliv během funkčního období podat rezignaci na mandát starosty 

obce, a to podle § 55 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstva obce přímo na zasedání 

zastupitelstva obce, rezignaci nelze vzít zpět. K rezignaci na mandát tedy může dojít ústní 

formou přímo na zasedání zastupitelstva, ovšem starosta může rezignovat na svůj mandát 

i písemnou formou, mandát pak zaniká dnem, kdy je doručena obecnímu úřadu. Zásadně 

se rozlišuje rezignace na funkci starosty obce a na zastupitele obce. Zákon rezignaci 

zastupitele upravuje v § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na 

mandát člena zastupitele obce může dojít pouze na zasedání zastupitelstva obce, vylučuje 

se tedy písemná forma, jak je tomu u rezignace na mandát starosty obce. Po své rezignaci 

může starosta vykonávat své pravomoci až do doby, kdy je zvolen starosta nový. Pokud 

chce rezignovat ihned, jeho agendu přebírá místostarosta obce, nebo není-li funkce 

starosta v obci zřízena, vykonává pravomoci zastupitel, který je k tomu zmocněn 

zastupitelstvem obce.61 

2.4.3.2.3 Odvolání starosty 

Zákon neuvádí žádnou právní úpravu pro odvolání starosty z funkce, lze proto 

předpokládat, že za situace, kdy je starosta volen a odpovědný z výkonu své funkce 

zastupitelstvu, může ho právě zastupitelstvo z funkce odvolat. Obecní zřízení neuvádí 

žádné důvody, pro které by mohl být starosta ze své funkce odvolán, proto je prakticky 

odvolatelný z jakéhokoliv důvodu. Navrhnout odvolání starosty je oprávněný prakticky 

každý, kdo může podávat návrhy k zařazení na pořad jednání zasedání zastupitelstva. 

K tomu je oprávněný podle § 94 odst. 1 obec. zříz. každý zastupitel obce, dále se dá 

předpokládat, že jistou roli v procesu odvolání starosty mohou mít i občané obce, kteří 

mají podle § 16 odst. 2 písm. c) obec. zříz. právo na vyjádření svého stanoviska v souladu 

s jednacím řádem zastupitelstva k projednávané věci na zasedání zastupitelstva. Starosta 

je odvolaný za stejných podmínek jako při jeho volbě, děje se tak tedy na návrh a může 

být odvolaný pouze během zasedání zastupitelstva obce. Odvolání starosty probíhá 

 
61 Samková, Pavla. 2010. Moderní obec. [Online] 3. 3. 2010. [Citace: 13. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/rezignace-starosty-na-funkci/. 

https://www.moderniobec.cz/rezignace-starosty-na-funkci/
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v souladu s ustanovením § 87 obec. zříz. formou usnesení. Aby bylo usnesení platné, je 

k jeho přijetí potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. 

Starosta může být odvolaný i v případě, že se sám osobně zasedání zastupitelstva obce 

neúčastní, nebo pokud je v dočasné pracovní neschopnosti.62 

V případech, kdy byl starosta ze své funkce odvolán a doposud není zvolený starosta 

nový, vykonává podle § 103 odst. 6 obec. zříz. jeho pravomoc místostarosta (k tomu 

zastupitelstvem pověřený), a to až do doby zvolení starosty nového. Za situace, kdy obec 

nemá žádného místostarostu, vykonává pravomoc starosty zastupitel, který k tomu je 

pověřen zastupitelstvem obce. Pokud není konsenzus o zastupiteli, který by měl 

vykonávat pravomoc, uchylují se některá zastupitelstva k tomu, že je zvolen nejstarší člen 

zastupitelstva.63 

2.4.3.2.4 Ztráta volitelnosti 

Ztráta volitelnosti je jedním z dalších z důvodů, pro které zaniká mandát starosty 

obce, ke kterému dojde na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Mezi základní 

podmínky, které jsou vyžadovány pro zvolení starosty obce, patří: 

a) Státní občanství České republiky 

b) Způsobilost k právnímu jednání  

c) Trvalý pobyt na území obce 

Ztráta volitelnosti tedy nastává z důvodu ztráty občanství ČR, avšak nikdo nesmí být 

podle čl. 12 odst. 2 Ústavy zbaven státního občanství proti své vůli. Může dojít ke ztrátě 

státního občanství pouze v případě nabytí občanství jiného státu a zároveň se vzdání 

občanství ČR.64 

Způsobilost k právnímu jednání může nastat pouze v případě omezení svéprávnosti 

rozhodnutím soudu podle soukromoprávních předpisů. 

Pokud změní starosta svůj trvalý pobyt mimo území obce, jedná se o jednu 

z podmínek, které vedou ke ztrátě mandátu starosty obce a měla by být vyslovena ztráta 

jeho mandátu. Jelikož se jedná o skutečnost, která nemůže být konvalidována, musí 

 
62 Ministerstvo vnitra ČR. 2018. Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 12. . 

[Online] 1. 5. 2018. [Citace: 13. 10. 2019.] Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-

k-zakonnym-zmocnenim.aspx. 
63 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 249. 
64 § 40 odst.1 Zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx
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zastupitelstvo rozhodnout o ztrátě mandátu i v případě, pokud starosta nabyl opět trvalý 

pobyt na území obce.65 

2.4.3.2.5 Úmrtí starosty 

Mandát starosty zaniká rozhodnutím soudu o prohlášení za mrtvého, a to dnem nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí.66 

2.4.3.2.6 Neslučitelnost funkcí  

Jako další překážku uvádí § 5 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstva obce 

omezení týkající se střetu zájmů, kdy zákon nepřipouští slučitelnost funkce člena 

zastupitelstva obce s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce. Dále v odstavci 3 

nalezneme omezení týkající se neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce, v případě, 

kdy zaměstnanec přímo vykonává státní správu vztahující se k působnosti příslušné obce. 

2.4.3.2.7 Odsouzení starosty obce za trestný čin 

V případě, že je starosta pravomocně odsouzený k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody za trestný čin, zastupitelstvo vysloví ztrátu mandátu.67 

V případech neslučitelností funkcí, ztráty volitelnosti nebo pravomocného rozsudku 

vyslovuje ztrátu mandátu zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání, ihned poté, co se 

dozví o důvodech. Pokud tak není učiněno, ředitel krajského úřadu požádá o svolání 

zastupitelstva, které se musí konat do 30 dnů od doručení. Není-li vysloven zánik 

mandátu starosty touto cestou, ředitel krajského úřadu vysloví zánik mandátu, neprodleně 

doručí dotčeným osobám a vyvěsí na úřední desce. Je třeba doplnit, že současně se 

zánikem mandátu starosty obce zaniká i mandát zastupitele obce.68 

2.4.3.2.8 Zánik obce 

Zanikne-li obec například z důvodu sloučení nebo připojení obce, orgány (tedy i 

funkce starosty) takovéto obce zanikají dnem sloučením obce, ačkoliv to není výslovně 

upraveno v obecním zřízení ani v zákoně o volbách do zastupitelstva v obcích. Naopak na 

obec, která sloučením vznikne, nebo obec, která připojením nezaniká, přecházejí na její 

 
65 KOUDELKA, Zdeněk. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář : podle stavu k ... Praha: Linde, 2002. 

ISBN 978-80-7201-760-7. s.293. 
66 Tamtéž s. 293. 
67 Tamtéž. s. 293. 
68 Tamtéž s. 293-294. 
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orgány pravomoci zaniklé obce jako nositele veřejné správy. Dále na takovouto obec 

přechází majetek, ostatní práva a závazky těchto obcí.69 

2.5 Přímá volba starosty 

Momentálně česká právní úprava nezná přímou volbu starosty, avšak již dlouhá léta 

probíhají napříč politickým spektrem debaty o jejím zavedení. V této kapitole bych se chtěl 

věnovat jednotlivými návrhy zákonů, které mají nebo měli za cíl zavést přímou volbu 

starosty, argumenty pro a proti zavedení a také analýzou k této problematice, kterou 

zpracovalo ministerstvo vnitra. Mimo jiné se zabývá otázkou, zda postačí pouhá změna 

způsobu volby starosty obce, nebo je-li zapotřebí systémově organizační změny postavení a 

pravomocí starosty. 

2.5.1 Důvody pro a proti zavedení přímé volby starosty 

Ministerstvo vnitra České republiky si nechalo v roce 2009 zpracovat analýzu 

k zavedení přímé volby starostů, která analyzuje důvody pro a proti, jednotlivé varianty a 

způsoby přímé volby starosty. I když je tato analýza staršího data, vychází z ní například 

návrh zákona z roku 2014, kterým se mění zákon o obcích, zákon o volbách do 

zastupitelstev obcí ad.  

2.5.1.1 Důvody pro zavedení  

Důvody pro zavedení přímé volby se odvíjejí od nedostatků současné právní úpravy 

obecního zřízení. Jako hlavní nedostatky současné právní úpravy jsou v analýze 

Ministerstva vnitra ČR uváděny: 

- nezájem veřejnosti podílet se na rozhodování komunálních orgánů 

- domněnka občanů, že rozhodovací pravomoc náleží starostovi, namísto zastupitelstvu 

- v menších obcích prakticky rozhoduje starosta namísto zastupitelstva  

- starosta není zvolena osoba s nejvíce preferenčními hlasy, nýbrž je zvolen koaličními 

stranami 

- radními jsou povětšinou politici bez odborných znalostí, potřebných k výkonu 

rozhodovací činnosti 

Je třeba dodat že Sdružení místních samospráv ČR je pro zavedení přímé volby starostů.70 

 
69 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 82. 
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2.5.1.2 Důvody proti zavedení  

Naopak Svaz měst a obcí ČR doposud odmítá zavedení přímé volby starostů a ohradil 

se i proti poslednímu návrhu z roku 2018, zastává názor, že o změně takto podstatné by se 

měla vést široká debata napříč politickým spektrem a zapojit do ní zástupce samospráv. 

Současný systém považuje za dostatečný, a naopak zkušenosti z okolních států, které 

zavedly přímou volbu starosty, ukazují na její nedostatky. Např. starostou může být 

zejména v malých obcích zvolena osoba s nejsilnější menšinou několika hlasů. Poukazuje 

i na to, že nebudou fungovat všechny kontrolní mechanismy, zastupitelstvo nebude mít ve 

své gesci přímo voleného starostu, který například špatně hospodaří, odvolat. Další 

nevýhodu vidí ve zvýšení nákladů jak pro státní rozpočet (volby), tak pro obecní rozpočet 

(uvolněnost přímo voleného starosty).71 

2.5.2 Doporučené právní řešení přímé volby starostů 

Ohledně Ústavy, kde nalezneme úpravu územní samosprávu, vzniká otázka, zda je 

zapotřebí změnit i ustanovení Ústavy v případě zavedení přímé volby starosty, jelikož 

Ústava přiznává v čl. 101 odst. 1 a v čl. 104 odst. 2 rozhodovací pravomoc 

v samosprávných otázkách zastupitelstvu obce. V případě pouhé změny způsoby volby by 

tedy nevznikl problém a změna Ústavy by tak nebyla zapotřebí, avšak v případě 

legislativní změny právního postavení starosty by mohl vzniknout problém. 

Nyní ke konkrétním doporučením: 

1) Určení obcí, pro které bude starosta volen přímo 

Za nejvhodnější variantu se považuje ponechat rozhodnutí na zastupitelstvu obce, 

aby prostřednictvím určení počtu členů zastupitelstva rozhodlo, zda zřídí pro příští 

funkční období radu obce (v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se 

zastupitelstvo nevolí podle § 99 odst. 3 obec. zříz.).  

2) Odpovědnost a odvolatelnost starosty; zánik mandátu 

Starosta bude nezávislý na zastupitelstvu obce, odvolán bude moci být pouze 

na základě výsledku místního referenda, a to ředitelem krajského úřadu. 

 
70 Ministerstvo vnitra ČR. 2018. Analýza zavedení přímé volby starostů část III materiálu č.j. 1327/10 [Online] 

1. 2010. [Citace: 18. 10. 2019.] Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-o-moznosti-zavedeni-

prime-volby-starostu-v-cr.aspx. 
71 Ryšavý, Ivan. 2018. Moderní obec. [Online] 26. 3. 2018. [Citace: 13. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/svaz-mest-a-obci-aktualni-navrh-na-zavedeni-prime-volby-starostu-a-hejtmanu-

nepodporuje/. 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-o-moznosti-zavedeni-prime-volby-starostu-v-cr.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-o-moznosti-zavedeni-prime-volby-starostu-v-cr.aspx
https://www.moderniobec.cz/svaz-mest-a-obci-aktualni-navrh-na-zavedeni-prime-volby-starostu-a-hejtmanu-nepodporuje/
https://www.moderniobec.cz/svaz-mest-a-obci-aktualni-navrh-na-zavedeni-prime-volby-starostu-a-hejtmanu-nepodporuje/
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Mandát starosty by zanikal na základě stejných důvodů jako podle současné 

právní úpravy u zániku mandátu člena zastupitelstva obce, jedinou změnou by byla 

ztráta volitelnosti. Tu by mohl vyslovit pouze ředitel krajského úřadu. 

3) Vztah starosty a zastupitelstva obce 

Funkce starosty bude neslučitelná s funkcí člena zastupitelstva. 

4) Pravomoc 

Jako vyhrazenou bude oprávněnou vykonávat pravomoc starosty a rady obce, 

zastupitelstvo nebude mít možnost tuto pravomoc atrahovat na sebe. 

5) Místostarosta 

Starosta by z řad členů zastupitelstva jmenoval místostarostu, avšak odpovědný by 

byl starostovi. Pokud by nebyla funkce starosty obsazena, dočasně by vykonával 

v plném rozsahu jeho pravomoc. Pokud by v obci byl ve funkci starosta, sám starosta 

určí rozsah pravomocí pro jeho zastupovaní.  

6) Uvolněnost a odměňování starostů 

Pro příští funkční období zastupitelstvo určí, zda bude starosta uvolněný nebo 

neuvolněný. Naopak on sám v průběhu jeho funkčního období bude moci rozhodnout 

o změně formy výkonu funkce. Pokud bude stanoveno, že bude působit jako 

neuvolněný starosta, v předstihu bude určena odměna. 

7) Volební systém 

Jednalo by se o jednokolové volby s relativní většinou.72 

2.5.2.1 Negativní dopady 

- osobní odpovědnost starosty vůči voličům  

- bude nutná změna Ústavy, pokud starosta bude vykonávat vyhrazené pravomoci, 

které se nebude moci vyhradit zastupitelstvo 

- odvolání většinou z komunálních důvodů, otázka dočasného pozastavení funkce? 

- z důvodu nezávislosti na zastupitelstvu bude potřeba posílit kontrolu starosty či jeho 

odpovědnost 

 
72 Ministerstvo vnitra ČR. 2018. Analýza zavedení přímé volby starostů část III materiálu č.j. 1327/10 [Online] 

1. 2010. [Citace: 18. 10. 2019.] Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-o-moznosti-zavedeni-

prime-volby-starostu-v-cr.aspx. 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-o-moznosti-zavedeni-prime-volby-starostu-v-cr.aspx
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/informace-o-moznosti-zavedeni-prime-volby-starostu-v-cr.aspx
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- konflikt mezi přímo voleným starostou a zastupitelstvem, což může vést zablokování 

vztahu a také činnosti obce 

2.5.3 Návrhy zákonu na zavedení přímé volby starosty 

2.5.3.1 Návrh z roku 2014 

V roce 2016 byl na plénu Poslanecké sněmovny projednáván návrh zákona, kterým by 

se zavedla přímá volba starosty. Ze své větší části vychází z doporučení, které obsahuje 

analýza Ministerstva vnitra ČR, avšak s výjimkou obligatorní volby starosty v obcích do 

1500 obyvatel a fakultativní volby v případech větších obcích, kde se zastupitelstvo rozhodne 

nevolit radu obce. Zastupitelstvo neztrácí svou vyhrazenou pravomoc, proto není nutná ani 

změna Ústavy.73 Návrh zákona byl hned v prvním čtení zamítnut. 

2.5.3.2 Návrh z roku 2018 

Návrh ústavního zákona, kterým by se měnil ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů předložilo hnutí SPD Tomia 

Okamury. V důvodové zprávě k tomuto návrhu se dočteme, že se následně počítá s přijetím 

prováděcích předpisů o přímé volbě starostů, hejtmanů a členů zastupitelstev. Hnutí SPD si 

od návrhu slibuje větší osobní odpovědnost přímo volených funkcionářů, jelikož považuje 

dosavadní právní úpravu za nedostatečnou. Nicméně tento návrh, i když prošel prvním 

čtením v poslanecké sněmovně a byl postoupen do sněmovních výborů, má mnoho odpůrců. 

Plánem hnutí SPD totiž bylo jeho schválení v roce 2018, aby se volba starostů již v roce 2018 

mohla konat na základě přímé volby, což bylo hlavně opozičními stranami kritizováno 

z důvodu toho, že návrh neobsahuje konkrétní změny prováděcích předpisů ohledně zavedení 

přímé volby starostů.  

2.5.4 Závěrem k přímé volbě starosty v ČR 

U odborníků, ale i laické veřejnosti zatím nepanuje shoda, jak by konkrétně měla vypadat 

přímá volba starosty, co by všechno měla obnášet a jaké by měly být její detailní parametry. 

Zdali by se jednalo pouze o změnu způsobu volby, nebo jestli by se jednalo i o systémovou 

změnu. Například doktor Jüptner se k tomuto tématu vyjádřil v pořadu Studio 6 České 

televize dne 10. května 2018 s tím, že pokud by ke změně došlo, nemuselo by se vůbec jednat 

o systémovou změnu, ale mohlo by dojít jen ke změně způsobu volby starosty, jak je tomu 

v Rakousku, poněvadž rakouská místní samospráva odpovídá té české. Nebo názor 

 
73 Sněmovní tisk 40/0 dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=40&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=40&CT1=0
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prezidenta Zemana o tom, že by se vůbec nemuselo jednat o separátní volbu starosty a 

zastupitelstva, ale že by se starostou stala osoba, která získá největší počet preferenčních 

hlasů, čímž by získala i od občanů silnější mandát.74 Závěrem lze tedy konstatovat, že 

k přijetí přímé volby starostů, potažmo hejtmanů a zastupitelů, nebude tak jednoduché, a 

zřejmě potrvá ještě pár let, než dojde ke všeobecné shodě. 

2.6 Odměňování starosty 

Právní úpravu odměňování starosty je upraveno v obecním zřízení a nařízení vlády č. 

202/2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků. Stanovení výše odměny starosty je závislé hned na několika 

kritériích: 

1) Zda se jedná o uvolněného nebo neuvolněného člena zastupitelstva obce. 

2) Do jaké kategorie velikosti územního samosprávného celku je obec zařazena. 

Stanovení konkrétní výše odměn uvolněného a neuvolněného starosty nalezneme v čl. 1 

nařízení vlády č. 202/2018. Obce se podle počtu obyvatel dělí do 15 kategorii územního 

samosprávného celku, viz Tabulka.75 

 
74 Dragoun, Radek. 2018. aktuálne.cz. [Online] 28. 12. 2018. [Citace: 16. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemanuv-zpusob-prime-volby-starostu-strany-nezavrhuji-je-

to/r~3746a6480ab211e9a446ac1f6b220ee8/. 
75 Tabulka dostupná z: https://ekonomickydenik.cz/temer-pul-miliardy-o-tolik-vic-dostanou-zastupitele-napric-

obcemi/. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemanuv-zpusob-prime-volby-starostu-strany-nezavrhuji-je-to/r~3746a6480ab211e9a446ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemanuv-zpusob-prime-volby-starostu-strany-nezavrhuji-je-to/r~3746a6480ab211e9a446ac1f6b220ee8/
https://ekonomickydenik.cz/temer-pul-miliardy-o-tolik-vic-dostanou-zastupitele-napric-obcemi/
https://ekonomickydenik.cz/temer-pul-miliardy-o-tolik-vic-dostanou-zastupitele-napric-obcemi/
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Zařazení obce do určité kategorie k určení výše odměny starosty je rozhodující podle 

počtu obyvatel k 1. lednu daného roku, kdy se konají volby do zastupitelstev obcí. Pokud 

však dojde v průběhu volebního období zastupitelstva obce ke změně počtu obyvatel o více 

než 20 %, dojde taky ke změně zařazení obce do velikostní kategorie.76 Odměna se 

poskytuje starostovi měsíčně podle § 72 odst. 5 obec. zříz.  

2.6.1 Odměňování uvolněného starosty 

Nárok na peněžitou odměnu, která je vyplácená měsíčně, vzniká starostovi přímo 

ze zákona, nerozhoduje o ní zastupitelstvo obce a je vyplácená přímo z rozpočtu obce. 

Peněžitá odměna se starostovi vyplácí ode dne zvolení do funkce starosty.77 Pokud 

starosta vykonává ještě navíc jinou funkci v rámci obce, nenáleží mu za ni náhrada. Např. 

starosta je i členem rady, nenáleží mu ale jako ostatním peněžitá odměna za výkon této 

funkce. 

2.6.2 Odměňování neuvolněného starosty 

Neuvolněnému starostovi vzniká nárok na minimální peněžní měsíční odměnu 

taktéž ze zákona a to 0,3násobek peněžní odměny náležející uvolněnému starostovi. 

Zastupitelstvo obce má však možnost navýšit odměnu podle § 72 odst. 4 obec. zříz. až do 

0,6násobku výše odměny náležející uvolněnému starostovi.  

2.6.3 Mimořádné odměny 

Uvolněnému i neuvolněnému starostovi mohou být vyplaceny mimořádné 

odměny, a to na základě § 76 obec. zříz. O poskytnutí mimořádné odměny rozhoduje 

zastupitelstvo obce, a to jako o samostatném bodu programu zasedání zastupitelstva obce, 

který musí být projednán a odůvodněn. Výše mimořádné odměny může dosahovat 

v kalendářním roce maximálně dvojnásobku odměny za měsíc za výkon funkce dle 

přílohy nařízení vlády. 

2.6.4 Ostatní příspěvky a náhrady 

§ 80 obec. zříz. obsahuje výčet možných příspěvků, starosta má zejména nárok na 

příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku z rozpočtu obce nebo 

z peněžních fondů, mezi které patří zejména ošacení. Dále má nárok na příspěvek na 

podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce, odměnu při významném výročí, 

 
76 § 73 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
77 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 164-166. 
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příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce. Avšak některé příspěvky může 

využívat pouze neuvolněný starosta jako příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 

pojištění se státním příspěvkem, životní spoření, příspěvek na podporu zdravotních, 

kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci. 

Dále má nárok na cestovní náhrady podle § 81 obec. zříz. 

2.6.5 Odchodné  

Uvolněnému i neuvolněnému starostovi náleží odchodné v případě zániku mandátu, a 

to jak z důvodu skončení funkčního období, tak z důvodu odvolání nebo vzdání se 

mandátu v průběhu funkčního období, pokud jim ke dni zániku mandátu zastupitele obce 

náležela odměna. To platí i pro případy, kdy uvolněný starosta nemá nárok na měsíční 

odměnu z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízení karantény, těhotenství a 

mateřství, péče o dítě do 4 let věku nebo ošetřování člena domácnosti.78 

Nárok na odchodné vzniká dnem zániku mandátu, nejčastěji v důsledku voleb. 

Naopak starosta nemá nárok na odchodné, pokud byl znovu zvolen do funkce starosty 

obce, což se prokáže až po ustavujícím zasedání obce, kde je zvoleno nové vedení obce.79 

Dále nemá starosta nárok na odchodné v případě, že byl v průběhu výkonu funkce 

odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti 

s výkonem funkce, a to i v případě, kdy je proti němu vedeno trestní stíhání z těchto 

důvodů.80 

Výše odchodného se stanovuje podle výše odměny, která mu náleží za měsíc ke dni 

zániku mandátu, k niž se přičte násobek této částky a počet ukončených roků výkonu 

funkce (maximálně 3 roky), kterými se nerozumí běžné kalendářní roky, nýbrž roky od 

vzniku mandátu starosty po jeho zánik. Ukončený rok musí mít vždy 365 dní.81 

Odchodné se vyplácí jednorázově a starosta musí předložit čestné prohlášení prokazující 

neexistenci překážek pro výplatu odchodného.82 

2.7 Odpovědnost starosty 

Odpovědnost starosty je třeba rozdělit do tří skupin: odpovědnost vůči zastupitelstvu, 

odpovědnost za škodu a odpovědnost za trestný čin spáchaný starostou obce. 

 
78 tamtéž s. 180. 
79 § 77 odst. 4 a 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
80 § 77 odst. 5 a 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
81 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 183-184. 
82 § 78 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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2.7.1 Politická odpovědnost starosty 

Starosta je podle 103 odst. 2 obec. zříz. za výkon funkce odpovědný zastupitelstvu. 

Právě zastupitelstvo je orgánem, který ze svého středu volí starostu obce a také mezi jeho 

pravomoc patří možnost odvolání starosty z funkce. Právní předpisy nestanovují důvody, 

pro které by měl být starosta odvolaný, může být prakticky odvolaný z jakéhokoliv 

důvodu, např. pro ztrátu důvěry, často se však jedná o politické rozhodnutí. Jak judikoval 

již ústavní soud, k odvolání starosty může dojít i v případě již probíhajícího zasedání 

zastupitelstva, i když to nebylo původně na programu jednání a došlo ke změně programu 

jednání. Například z důvodu toho, že se během zasedání zastupitelstva zjistí závažné 

důvody, pro které by starosta měl být ihned odvolán.83 

2.7.2 Soukromoprávní odpovědnost starosty  

S funkcí starosty tedy není spojená pouze politická odpovědnost, ale také 

odpovědnost soukromoprávní, tedy odpovědnost za škodu, která se řídí podle občanského 

zákoníku. Již soudní judikatura dovodila, že starosta nemá žádnou imunitu, která by ho 

zbavovala odpovědnosti za škodu jím způsobenou. Škoda, která vznikne obci v důsledku 

nesprávného postupu, opomenutí nebo pochybení starosty, je různé podoby. Nejedná se 

pouze o škodu vzniklou ze závazkových vztahů, nýbrž také škoda spočívající v regresním 

nároku vůči obci z titulu odpovědnosti způsobeným nezákonným rozhodnutím, 

nesprávným úředním postupem, uložením sankce obci nebo jiným rozhodnutím orgánu 

veřejné moci. 84 Podle § 20 odst. 2 OZ „Právnické osoby veřejného práva podléhají 

zákonům, podle nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto zákona se použijí jen tehdy, slučuje-

li se to s právní povahou těchto osob.“ Jelikož jsou obce právnickými osobami veřejného 

práva, nejsou zde relevantní argumenty, proč by se nedala použít úprava občanského 

zákoníku i na orgány obce. Na starostu jako na zástupce obce se tedy použije § 159 OZ, 

starosta jako volený orgán obce musí vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou 

(starosta musí vždy jednat v zájmu obce), s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

Předpokládá se totiž, že se starosta orientuje v právních předpisech, a zejména se 

vyžaduje určitá znalost obecního zřízení, stavebních předpisů ad. Musí si tedy počínat 

s péčí řádného hospodáře, proto je hlavně na úvaze osoby, která přijímá funkci, zda má 

osobní kvality, znalosti, vzdělání postačující k výkonu funkce. Podle § 159 odst. 1 OZ se 

 
83 KOUDELKA, Zdeněk. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář : podle stavu k ..., s. 360. 
84 Spilková, Alena. 2014. Moderní obec. [Online] 11. 8. 2014. [Citace: 22. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/omezeni-odpovednosti-starosty/. 
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má za to, že jedná nedbale ten, který není schopen této péče řádného hospodáře, ač to 

musel zjistit při přijetí funkce nebo pří jejím výkonu a nevyvodil z toho pro sebe žádné 

důsledky. K soukromoprávní odpovědnosti tedy postačuje nedbalostní zavinění, a je na 

starostovi, aby unesl důkazní břemeno a vyvrátil, že jednal nedbale85 

Kromě obecné úpravy orgánu právnických osob, která je obsažená v § 151-160 OZ, se 

na výkon funkce starosty použije i obecná úprava náhrady majetkové a nemajetkové újmy 

upravené v § 2894 an. OZ. K uplatnění odpovědnosti se použije klasická konstrukce, aby 

vzniklo právo na náhradu škody, vyžaduje se porušení povinnosti starostou, vznik a 

existence majetkové újmy, a na straně obce příčinná souvislost mezi porušením 

povinnosti a vznikem škody.86 

Rozsah odpovědnosti starosty není v právních předpisech upraven, avšak rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2005, sp. zn. 25 Cdo 1319/2004, publikovaného ve 

Sbírce stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího soudu jasně vymezilo, že se odpovědnost 

starosty řídí podle občanského zákoníku (tehdejšího) a nevztahují se na něj ustanovení 

zákoníku práce ohledně maximální výše možného rozsahu odpovědnosti, tedy 4,5násobku 

průměrného výdělku. Jelikož se zdá být právní úprava odpovědnosti starosty celkem 

přísná, doporučuje se, aby starosta využil služeb pojišťoven a pojistil se pro případ vzniku 

odpovědnosti za škody způsobené obci. Především by jeho jednání mělo směřovat 

k prevenci, aby nedocházelo ke vzniku škody (např. profesionální a odborná správa, 

systém vnější i vnitřní kontroly).87 

2.7.3 Trestněprávní odpovědnost starosty 

Podle judikatury je jasné, že starosta nepožívá žádné imunity a je ze své jednání při 

výkonu funkci odpovědný, a to i trestněprávně. Dále bylo judikován předpoklad, že starosta 

k výkonu své funkce má alespoň znalosti právních předpisů souvisejících s výkonem 

funkcionáře místní samosprávy jako např. zákona o obcích, související statuty, zákon o 

územním plánování, stavební předpisy atd. Starosta si musí být vědom svých povinností, a 

právě porušení povinnosti způsobuje protiprávní jednání. Trestní zákoník v § 13 odst. 1 

 
85 Vlk, Václav. 2014. Právní prostor.  [Online] 22. 12. 2014. [Citace: 22. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/soukromopravni-odpovednost-zastupcu-samospravnych-

celku. 
86 Spilková, Alena. 2014. Moderní obec. [Online] 11. 8. 2014. [Citace: 22. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/omezeni-odpovednosti-starosty/. 
87 Vlk, Václav. 2014. Právní prostor.  [Online] 22. 12. 2014. [Citace: 22. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/soukromopravni-odpovednost-zastupcu-samospravnych-

celku. 
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definuje protiprávní jednání: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje 

za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ 88 

V této podkapitole bych se chtěl hlavně zaměřit na nejčastější trestné činy, kterých se 

starostové při výkonu funkce dopouštějí. Jedná se podle § 329 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku (dále TZ) o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, maření úkolu 

úřední osoby z nedbalosti podle § 330 TZ a podle § 220 TZ trestný čin porušení povinnosti 

při správě cizího majetku. Avšak je třeba upozornit, že se starosta může dopustit i jiných 

trestných činů souvisejících s výkonem jeho funkce, např. úplatkařství. 

2.7.3.1  Zneužití pravomoci úřední osoby 

Starosta je podle § 127 odst. 1 písm. d) TZ úřední osobou, proto se na něj vztahují 

ustanovení trestního zákoníku v hlavě X. díl 2 trestné činy úředních osob. Spáchání 

trestného činu se starosta dopustí pouze v záležitostech souvisejících s výkonem jeho 

pravomocí.89 Např. pokud starosta vydává v územním řízení rozhodnutí, vystupuje jako 

úřední osoba, nicméně pokud v územním řízení zastupuje starosta obec jako účastníka 

řízení, nevystupuje jako úřední osoba.90 

Zneužití pravomoci úřední osoby je upraveno v § 329 TZ: „Úřední osoba, 

která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo 

jinému neoprávněný prospěch a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému 

právnímu předpisu, b) překročí svou pravomoc, nebo c) nesplní povinnost vyplývající 

z její pravomoci, bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem 

činnosti.“ Jedná se o úmyslný trestný čin, je nutné, aby starosta měl v úmyslu jinému 

způsobit škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný 

prospěch. V odst. 2 a 3 nalezneme kvalifikované skutkové podstaty, za které starosta 

může být odsouzený až na 12 let odnětí svobody. Příprava je trestná.91 

2.7.3.2  Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti 

§ 330 odst. 1 TZ „Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří 

nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na 

 
88 Toman, Petr. 2015. Právní prostor.  [Online] 15. 12. 2014. [Citace: 23. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-odpovednost-zastupitelu-i. 
89 § 127 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
90 Toman, Petr. 2015. Právní prostor.  [Online] 15. 12. 2014. [Citace: 23. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-odpovednost-zastupitelu-i. 
91 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2019. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-380-3. s. 
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jeden rok nebo zákazem činnosti.“ V odst. 2 a 3 jsou opět upraveny kvalifikované 

skutkové podstaty (např. způsobí-li vážnou poruchu v činnosti územní samosprávy), za 

které může být starosta odsouzen až na 3 léta (odst. 2) nebo až 5 let (odst. 3) odnětí 

svobody. Jedná se o nedbalostní trestní čin. 

2.7.3.3  Porušení povinnosti při správě cizího majetku 

Zakotveno v § 220 TZ „Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně 

převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu 

nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“  

Nejedná se pouze o porušení zákona, ale také i smluvně převzaté povinnosti, tedy 

povinnosti převzaté z titulu výkonu své funkce starosty. Musí být způsobena škoda, škoda 

nikoliv malá (25 tisíc Kč), což je problematické, jelikož v mnoha případech 

zastupitelstvo/starosta rozhoduje v částkách nedosahujících 25 tisíc Kč. Jedná se o 

úmyslný trestný čin, starostovi musí být prokázáno, že chtěl škodu způsobit, nebo s ní byl 

srozuměn.92 

Kromě úmyslného trestného činu porušení povinnosti při správě zná trestní zákoník 

také jeho nedbalostní formu upravenou v § 221 TZ: „Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle 

zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo 

správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím 

svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.“ Značnou škodou se rozumí škoda 

dosahující minimálně 500 tisíc Kč.93 Jelikož se jedná o nedbalostní trestný čin, starosta 

nemusí vůbec vědět, že může způsobit škodu, avšak vědět měl a mohl. 

2.8 Pravomoci starosty obce 

Starosta obce – kromě toho, že vykonává funkci starosty – je i členem zastupitelstva obce, 

a proto vedle pravomocí ustanovených v § 103 obec. zříz. mu náleží práva a povinnosti 

zastupitele obce ustanovených v §§ 82 a 83 obec. zříz.  

 
92 Toman, Petr. 2015. Právní prostor.  [Online] 15. 12. 2014. [Citace: 23. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-odpovednost-zastupitelu-i. 
93 § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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2.8.1 Práva a povinnosti starosty jako člena zastupitelstva obce 

§ 82 obec. zříz. upravuje oprávnění člena zastupitelstva při výkonu své funkce. 

Oprávnění zastupitele obce lze dělit dle jeho výkonu na iniciativní funkci, interpelativní 

funkci a informační funkci.94 

a. iniciativní oprávnění  

o Starosta může předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím 

návrhy na projednání. Nezáleží pak, zda je starosta zároveň příslušného 

orgánu obce, např. určitého výboru. 

o Zákon nestanovuje, jakou formou mají být návrhy předkládány. Zda má být 

návrh podán ústní nebo písemnou formou, záleží na konkrétním případu, aby 

došlo k naplnění účelu.95 

b. interpelativní oprávnění 

o Starosta jako člen zastupitelstva může vznášet dotazy, připomínky a podněty 

na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány 

právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, na vedoucí příspěvkových 

organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila.96 

o Nezáleží, zda se starosta účastní činnosti dotčených orgánů a není opět 

rozhodné, jakou formou starosta dotaz vznese. Avšak samo obecní zřízení 

vyžaduje písemnou odpověď na dotaz. Povinnost odpovědět mají dotčené 

orgány vždy, pokud to nezakazují zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz 

jejich zveřejnění, a to vždy do 30 dnů od uplatnění interpelace.97 

c. informační funkce oprávnění 

o Starosta může požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, 

jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, 

informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.98 

o Zákon neupravuje formu, jakou má být požadavek podán, opět záleží na 

sledovaném účelu. Informace musí být sdělena vždy, pokud tomu nebrání 

 
94 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…,  s. 195. 
95 tamtéž. 
96 § 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
97 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 195-196. 
98 § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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právní předpisy, a to do 30 dnů od uplatnění požadavku. Avšak zákon 

nevyžaduje písemnou formu odpovědi.99 

Zákon kromě práv zastupitele (tedy i starosty) logicky upravuje i jeho povinnosti, 

které nalezneme v § 83 obec. zříz. a v dalších právních předpisech. 

a. účast na zasedáních orgánů obce, plnění úkolů, hájení zájmu občanů 

o Starosta je povinen aktivně se zúčastňovat zasedání zastupitelstva obce a 

jiných orgánů obce, jejichž je členem a plnit úkoly mu těmito orgány 

stanovenými. 

o Aktivní účast souvisí s jeho povinností hájit zájmy občanů a obce. 

o Starosta vystupuje a jedná tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce, 

zákon na starostu klade vyšší morální nároky v souvislosti s výkonem jeho 

funkce. 

b. střet zájmů 

o Starosta je veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Proto se na něj vztahují i určité 

povinnosti a omezení. Zejména: 

▪ Obecný zákaz upřednostňovat svůj osobní zájem před svými zájmy. 

▪ Zákaz stát se po dobu jednoho roku od skončení výkonu funkce 

společníkem, zaměstnancem anebo členem orgánu u podnikajících PO, 

které uzavřely se státem nebo územním samosprávným celkem 

v posledních třech letech od skončení funkce smlouvu (nadlimitní 

veřejná zakázka) a starosta o takovéto smlouvě rozhodoval.100 

c. informační povinnost při střetu zájmů podle obecního zřízení 

o Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na 

projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat 

výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo 

právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet 

zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, 

který má danou záležitost projednávat.101 

 
99 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…., s. 196. 
100 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva…, s. 231. 
101 § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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o Starosta informuje o případném střetu zájmů orgány obce a seznámí je 

s důvody. Orgán, kterého se tato záležitost týká, sám rozhodne, zda bude 

starosta vyloučen z projednávání (vyjadřování se ke konkrétní záležitosti 

jednání) a rozhodování (hlasování) o této záležitosti. Orgánem je 

zastupitelstvo, rada nebo zvláštní orgány obce, nikoliv výbory a komise, jež 

jsou orgány zastupitelstva a rady obce. Pokud bude rozhodnuto o jeho střetu 

zájmu, starosta se nebude projednávání a rozhodování účastnit.102 

2.8.2 Práva a povinnosti starosty  

Práva a povinnosti starosty obce jsou upraveny zejména v obecním zřízení, ale také ve 

zvláštních zákonech. Pravomoci starosty lze rozdělit na ty, které vykonává jako 

monokratický orgán a současně za ně sám odpovídá. Tyto úkoly mu svěřené v § 103 

obecního zřízení vykonává sám bez součinnosti zastupitelstva obce jako monokratický 

orgán obce, avšak za výkon těchto úkolů odpovídá zastupitelstvu. Druhou skupinou 

rozumíme ty úkoly, které souvisí s jeho působením jako předseda zastupitelstva a rady 

obce.103 

2.8.2.1  Personální pravomoci 

Starosta podle § 103 odst. 3 obec. zříz. jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele 

krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho 

plat podle zvláštních předpisů, bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a 

odvolání tajemníka neplatné. Souhlas se jmenováním či odvoláním tajemníka obecního 

úřadu ředitelem krajského úřadu má povahu rozhodnutí vydávaného ve správním řízení 

podle správního řádu, jelikož se jedná o zásah do výkonu samosprávy. 

Zároveň starosta plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá  

a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních 

předpisů. Avšak jen za předpokladu, že v obci není tajemník. Pokud je v obci obsazena 

funkce tajemníka obecního úřadu, plní tajemník podle § 110 odst. 4. písm. d) obec. zříz. 

úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči 

zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu. U zbylých zaměstnanců obce plní 

 
102 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR…., s. 170. 
103 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 248-249. 
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úkoly zaměstnavatele starosta (např. v případě zřízení obecní policie). Jmenuje  

a odvolává vedoucí odborů a stanoví jim plat, jestliže není zřízena rada obce.104 

Jelikož tajemníka obecního úřadu jmenuje a odvolává starosta a současně tajemník 

obecního úřadu je podle 110 odst. 2 obec. zříz. odpovědný za plnění úkolů starostovi, lze 

logicky vyvodit, že starosta plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele 

podle zvláštních právních předpisů vůči tajemníkovi obecního úřadu. Nicméně 

problematické se zdá být obdobné ustanovení v § 103 odst. 4 písm. i) obec. zříz., při 

nichž plní stejné úkoly i vůči uvolněným členům zastupitelstva, jelikož zastupitelé nejsou 

v pracovněprávním poměru vůči obci. Z tohoto důvodu chápeme toto ustanovení za jakési 

organizační opatření.105 

2.8.2.2  Přezkum hospodaření obce 

Starosta podle § 103 odst. 4 písm. a) obec. zříz. odpovídá za včasné objednání 

přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Tuto povinnost stanovuje 

obci § 42 obec. zříz., přičemž má starosta na výběr, zda požádá nejdéle do 30. června 

příslušný krajský úřad nebo auditora či auditorskou společnost, která přezkoumá 

hospodaření obce za minulý rok. Obec se dopustí přestupku, pokud nepožádá včas o 

přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, v tomto případě jí hrozí 

pokuta až do výše jednoho milionu korun.106 

2.8.2.3  Výkon přenesení působnosti 

Starosta zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník 

obecního úřadu (§ 103 odst. 4 písm. f) obec. zříz.). Starosta se může rozhodnout a po 

projednání s ředitelem krajského úřadu podle § 103 odst. 4 písm. c) obec. zříz. svěřit 

komisi výkon přenesené působnosti, ze které se pak stane výkonný orgán (§ 122 odst.  

2 obec. zříz.). Rovněž může starosta zřídit v případech stanovených zvláštními zákony 

zvláštní orgány pro výkon přenesené působnosti. Jmenuje a odvolává členy těchto 

orgánů107, takovýmto orgánem je například komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

 
104 § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
105 Břeň, Jan. 2011. Moderní obec. [Online] 1. 12. 2011. [Citace: 30. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/pravomoci-starosty-obce/. 
106 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 112-113. 
107 § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.moderniobec.cz/pravomoci-starosty-obce/
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podle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která se může zřizovat u obcí 

s rozšířenou působností.108 

2.8.2.4  Zajištění veřejného pořádku 

Na základě § 103 odst. 4 písm. d) obec. zříz. může starosta požadovat po Policii ČR 

spolupráci při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Primárně zajištuje 

ochranu osob a majetku Policie ČR podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, avšak obce jsou podle § 2 odst. 2 obec. zříz. pečuje o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný 

zájem. Dále pak podle § 35 odst. 2 obec. zříz. náleží do samostatné působnosti obce 

ochrana veřejného pořádku, proto může obce na základě § 35a odst. obec. zřízení 

k zajištění ochrany veřejného pořádku a majetku obce zřídit obecní policii. Činnost je 

upravena v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

se však obec nerozhodne zřídit obecní policii, může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí 

na území stejného kraje. Rozsah činnosti určí smluvní strany. Dále k zajištění veřejného 

pořádku ohledně místních záležitostí může být uzavřená koordinační smlouva mezi 

obecní policii a Policií ČR. K tomuto účelu může obec pověřit soukromou bezpečností 

službu nebo bezpečnostní službu zřídit.109 

2.8.2.5  Informační povinnost 

Podle § 103 odst. 4 písm. e) starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti 

obce, což vychází z povinnosti stanovené v § 97 obec. zříz. Obec informuje občany  

o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě 

obvyklém. Právo občanů na informace jednak vychází z Listiny základních práv  

a svobod, konkrétně z čl. 17 odst. 5. Orgány územní samosprávy jsou povinny 

přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti a dále z § 2 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

povinnými orgány územních samosprávných celků. Starosta má tedy informovat 

 
108 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-862-9. s. 252-253. 
109 JUDr. Ivo Chauer, Mgr. Ing. Jan Bartošek. Ministerstvo vnitra České republiky. [Online] [Citace: 26. 5. 

2016.] Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zabezpecovani-mistnichzalezitosti-verejneho-poradku-v-

pusobnosti-obce-soukromymi-bezpecnostnimi-sluzbamistanovisko-ministerstva-vnitra-odboru-bezpecnostni-

politiky.aspx. 
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veřejnost o činnosti obce prostřednictvím tisku, hlášením místního rozhlasu, úřední desky 

nebo přímo na zasedání zastupitelstva obce.110 

2.8.2.6  Výkon samostatné působnosti 

Podle § 103 odst. 4 písm. obec. zříz. rozhoduje starosta o záležitostech samostatné 

působnosti obce svěřených mu radou obce. Rada může převést pouze tzv. zbytkové 

kompetence podle § 102 odst. 3 obec. zříz., tím je např. uzavírání nájemních smluv.111 

2.8.2.7  Plnění dalších úkolů 

Podle § 103 odst. 4 písm. h) obec. zříz. plní starosta další úkoly stanovené v obecním 

zřízení a zvláštními zákony. Jedná se např. o podepisování různých dokumentů obce, 

konkrétně podle § 104 odst. 2 obec zříz. podepisování právních předpisů, podle § 95 odst. 

1 podepisování zápisů zastupitelstva a rady obce podle § 101 odst. 3.112 

2.8.2.8  Zasedání zastupitelstva a rady obce 

Starosta jako osoba, která předsedá a řídí jednání zastupitelstva a rady obce, vykonává 

specifické řídící a kontrolní úkoly. Podle 103 odst. 5 obec. zříz. starosta svolává 

(připravuje) a řídí zasedání zastupitelstva a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli 

zápis z jednání zastupitelstva a rady obce. Zároveň společně s místostarostou podepisuje 

obecně závazné vyhlášky, nařízení nebo jiná usnesení zastupitelstva či rady obce. 

2.8.2.9  Sistační pravomoc starosty 

Starosta je oprávněn na základě § 105 obec. zříz. pozastavit výkon rozhodnutí 

jakéhokoliv usnesení rady obce a dále pak tuto záležitost předložit k rozhodnutí 

nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5). Zastupitelstvo může zrušit pouze 

rozhodnutí rady, které mu předložil starosta podle § 105 obec. zříz.  Pokud starosta 

usoudí, že usnesení je nesprávné (nemusí jít jen o nezákonnost, nýbrž i o věcnou 

nesprávnost, např. je nevýhodné z ekonomických důvodů), pozastaví jejich výkon. 

Vyžaduje se písemná forma k pozastavení výkonu rozhodnutí, může sistovat pouze část 

usnesení. Nepoužije se ustanovení správního řadu, jelikož podle § 1 odst. 3 správního 

 
110 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 230. 
111 Buzek, Roman. 2012. epravo. [Online] 17. 18. 2012. [Citace: 1. 11. 2019.] Dostupné z:  

https://www.epravo.cz/top/clanky/delegace-pravomoci-rady-obce-v-oblasti-samostatne-pusobnosti-obce-

84544.html. 
112 Břeň, Jan. 2011. Moderní obec. [Online] 1. 12. 2011. [Citace: 30. 10. 2019.] Dostupné z: 

https://www.moderniobec.cz/pravomoci-starosty-obce/. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/delegace-pravomoci-rady-obce-v-oblasti-samostatne-pusobnosti-obce-84544.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/delegace-pravomoci-rady-obce-v-oblasti-samostatne-pusobnosti-obce-84544.html
https://www.moderniobec.cz/pravomoci-starosty-obce/
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řádu se právní úprava nepoužije na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného 

celku při výkonu samostatné působnosti.113 

2.8.2.10 Úkol starosty podle zvláštních zákonů 

Starosta organizuje volby, např. podle § 14c zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu informuje voliče o době a místě konání voleb v obci, distribuuje hlasovací 

lístky voličům, ustanovuje volební komise. Další jeho povinností je podle § 15 

informovat voliče, zveřejnit způsobit způsobem v místě obvyklým nejpozději 15 dnů 

přede dnem konání voleb. Nejedná se pouze o volby do Parlamentu ČR, nýbrž také o 

volbách do zastupitelstev krajů, obcí atd. 

Starosta zajištuje určité aktivity pří provádění záchranných a likvidačních 

pracích, podle § 16 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému např. 

zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 

spolupodílí se na organizaci evakuace osob, je oprávněn vyzvat právnické a fyzické 

osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. V případě, že velitel zásahu požádá  

o koordinaci starostu obce s rozšířenou působností, podle § 13 koordinuje záchranné  

a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního 

úřadu s rozšířenou působností. Dále schvaluje vnější havarijní plány a podle § 14 předává 

starosta obce s rozšířenou působností při této své činnosti Ministerstvu vnitra zprávy o 

průběhu prací. 

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách může starosta, 

v jehož obvodu došlo k pohromě, žádat náčelníka Generálního štábu o nasazení armády 

k záchranným pracím. 

2.8.2.11 Některé další úkoly starosty obce 

- Starosta zašle krajskému úřadu na žádost jeho ředitele a Ministerstvu vnitra na jeho 

žádost usnesení, rozhodnutí a jiná opatření orgánu obce podle § 123 odst. 3 obec. zříz. 

- Starosta je oprávněn vyloučit člena komise rady nebo zvláštních orgánů obce a 

v případě, že není v obci tajemník obecního úřadu, rozhoduje o vyloučení 

zaměstnanců obecního úřadu z projednávání a rozhodování věcí ve správním řízení 

z důvodů podjatosti.114 

 
113 tamtéž. 
114 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5. s. 201-201. 
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- Závěsný odznak může starosta používat při slavnostních příležitostech (oddávaní 

snoubenců atd.) Závěsný odznak je složen z velkého státního znaku a textu Česká 

republika, který je po jeho obvodu.115 

2.9  Místostarosta obce 

Podle § 104 obec. zříz. starostu zastupuje místostarosta, přičemž může být zvoleno 

více místostarostů, kterým můžou být svěřeny některé úkoly v samostatné působnosti. 

Místostarostu stejně tak jako starostu volí zastupitelstvo obce. Místostarosta dále 

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svou funkci. 

Takového místostarostu určí zastupitelstvo, obvykle se nazývá prvním místostarostou. 

Místostarosta podepisuje spolu se starostou právní předpisy obce. Místostarosta je 

zároveň zastupitel obce, proto mu náleží všechna oprávnění a povinnosti, které má člen 

zastupitelstva podle § 84 a 85 obec. zříz.116 

Místostarosta je volen a odvoláván zastupitelstvem obce, proto v oblasti samostatné 

působnosti není podřízen starostovi, nýbrž zastupitelstvu. Vyostřené vztahy mohou 

vznikat zejména v obcích, kde je rada složená z koalice, a místostarosta tak nemusí být 

z řad vlastní strany, proto jsou někdy snahy o omezení činnosti místostarosty.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 tamtéž s. 202-203. 
116 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář…, s. 251. 
117 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva…, s. 206. 
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3 Základní charakteristika místní samosprávy v Šlesvicko-Holštýnsku 

3.1 Zaručení práva na místní samosprávy 

Právo na místní samosprávu je na spolkové úrovni zakotveno v Základním zákoně 

SRN118, konkrétně článkem 28 odst. 2 – Na zemské úrovni je právo na místní samosprávu 

garantováno článkem 54 Ústavy Šlesvicko-Holštýnska.119 

3.1.1  Spolkové právo – základní zákon 

Judikatura a právní věda na základě článku 28 odst. 2 GG zajištuje garantování práva 

na místní samosprávu ve třech rovinách, totiž garanci právního subjektu 

(Rechtssubjektsgarantie), garanci právní instituce (Rechtsinstitutionsgarantie) a garanci 

právního postavení (Rechtsstellungsgarantie). 

1) Rechtssubjektgarantie – záruka způsobilosti k právům a povinnostem 

Obce jsou chráněné jako instituce – korporace veřejného práva s územní 

svrchovaností a právem na ochranu jména.120 Článek 28 odst. 2 GG zprostředkovává sice 

institucionální záruku obcím, ale nejedná se o základní právo. Záruka má být dále 

zákonodárcem formována a specifikována, a to formou zákona. Zákonodárce je povinen 

k tomu, aby přistupoval k obcím jako samostatnému nositeli práva povinností správy. Nesmí 

žádným opatřením zakročit k tomu, aby byla obec jako taková zrušena. Naopak tím není 

zaručena existence konkrétní obce, institucionální garance není žádné individuální právo 

obcí. Zákonodárce může jednotlivé obce rušit nebo nově členit, například v souvislosti 

s územní reformou atd.121 

2) Rechtsintitutionsgarantie  

Princip všeobecné pravomoci, který článkem 28 odst. 2 GG zakládá pravomoc obcím 

si v rámci své působnosti vyřizovat na vlastní odpovědnost záležitosti místního 

společenství.122 Záležitosti místního společenství definoval již Ústavní soud SRN jako „ty 

potřeby a zájmy, které jsou zakořeněny v místním společenství, nebo k nim mají speciální 

 
118 "Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 

100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2019 

(BGBl. I S. 404) geändert worden ist"– Základní zákon je ústavou pro Spolkovou republiku Německo. 
119 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 2. Dezember 2014. 
120 BURGI Martin. Kommunalrecht. Auflage 5. München: C.H. Beck, 2015, ISBN 978-3-406-67566-9, s. 62. 
121 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein. Auflage 1. München: 

C.H. Beck, 2014, ISBN 9783406638824, s. 63. 
122 BURGI Martin. Kommunalrecht…, s. 62 
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vztah.“ Tedy ty, které jsou jako takové obyvatelům obce společné, tykající se jejich 

společného života a lidí bydlících v obci.123 Jedná se například o zřizování divadel, muzeí, 

škol atd. 

Současně chce čl. 28 odst. 2 GG dosáhnout koncentrace správy u obce. Právo na 

samosprávu podléhá výhradě zákona. Samospráva je upravena zákonem, proto může být 

omezena pouze zákonem. 

Obec vyřizuje úkoly na vlastní odpovědnost, tedy bez pokynů spolku nebo země, ale 

v souladu s právním řádem. Také mohou vydávat v rámci výkonu samosprávy vydávat právní 

normy.124 Obcím náleží zásada svobodného rozhodování: zda, kdy a jak budou o splnění 

záležitostí rozhodovat. Přitom jsou však obce vázány článkem 20 odst. 3 GG125, tedy na 

právo a zákon. 

Typické znaky samosprávy: 

a) územní svrchovanost 

b) organizační svrchovanost – struktura obecní správy 

c) osobní výsost  

d) plánovací výsost – plány rozvoje města 

e) organizační svrchovanost – struktura obecní správy 

f) finanční a daňová svrchovanost 

g) právo normotvorby126 

 

3) Subjektive Rechtsstellungsgarantie – záruka subjektivního právního postavení 

Pokud je zasahováno do práva na místní samosprávu spolkovým zákonem, mohou 

obce podat ústavní stížnost u Spolkového ústavního soudu podle čl. 93 odst. 1 4b GG.127 

Stížnost k zemskému ústavnímu soudu může být podána, pokud je právo rušeno zemským 

zákonem. Vedle toho mají obce také možnost podat žalobu u Správního soudu. Ve výsledku 

poskytuje čl. 28 odst. 2 GG obcím garanci subjektivního právního postavení jako doplněk 

 
123 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein…, s. 64 
124 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein, 13. Auflage. 

Stuttgart: Deutscher Gemeindeverlag, 2017, ISBN 978-3555016818, s. 4 
125 Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 

sind an Gesetz und Recht gebunden. 
126 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein, 13. Auflage. 

Stuttgart: Deutscher Gemeindeverlag, 2017, ISBN 978-3555016818, s. 5-6. 
127 Spolkový ústavní soud rozhoduje o ústavních stížnostech obcí, obecních sdružení proti porušení práva na 

samosprávu podle čl. 28 GG zákonem, u zemských zákonů jen, mohla-li být stížnost podána u zemského 

ústavního soudu. 
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k Rechtsubjektgarantie a Rechtsinstitutionsgarantie, který se nesmí v žádném případě 

zaměňovat se základním právem obce. Obce jsou součástí státu, nejsou ale nositeli 

základních práv.128 

3.1.2  Ústava Šlesvicko-Holštýnska 

Právo na samosprávu zaručuje na zemské úrovni čl. 54 odst. 1 Ústavy Šlesvicko-

Holštýnska, dále LVer. „Obce jsou oprávněny a v rámci jejího výkonu povinny na území 

plnit všechny veřejné záležitosti na vlastní odpovědnost, pokud zákon neurčí výslovně něco 

jiného.“129 Také čl. 54 odst. 1 LVer obsahuje tři úrovně záruky (Rechtssubjekts-, 

Rechtsinstitutions-, subjektive Rechtsstellungsgarantie).130 Zatímco čl. 28 odst. 2 GG vychází 

z toho, že obce jsou k samosprávě oprávněné, Čl. 54 odst. 1 LVer obce k samosprávě v rámci 

jejího výkonu zavazuje. Nejsou povinny pouze k vyřízení zájmů místního společenství, nýbrž 

také k hájení všech veřejných zájmů na jejím území, které původně náležely spolku nebo 

zemi. V případě porušení čl. 54 odst. 1 a 2 LVerf se mohou obce obrátit na zemský ústavní 

soud.131 

3.2 Obec 

Obce ve smyslu komunálního práva jsou politické obce, tedy společenství, které má 

soužití lidí a vznikající problémy řešit na místní úrovni. Obce odvozují svou svrchovanou 

moc jako nositele veřejné správy od spolkových zemí. Obec je veřejnoprávní korporace, 

jejími členy jsou všechny osoby s bydlištěm na území obce. Právní postavení obce vychází 

z různých projevů, nejdůležitější je právní osobnost, tedy způsobilost být nositelem práv  

a povinností. Právní osobnost je ohraničena článkem 28 odst. 2 GG, který omezuje právní 

osobnost na záležitosti místního společenství. Obec je nositelkou deliktní způsobilosti, 

jednání obce může zakládat jak soukromoprávní odpovědnost podle obecných zásad BGB132, 

tak ručení státu za škodu způsobenou při výkonu veřejnoprávní činnosti. Mezi další projev 

právního postavení obce patří procesní způsobilost.133 Počet obcí nacházejících se ve 

 
128 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein. Auflage 1. München: 

C.H. Beck, 2014, ISBN 9783406638824, ISBN 9783406638824, s. 67-68. 
129 Die Gemeinden sind berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ihrem Gebiet alle 

öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmen. 
130 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein…, s. 68. 
131 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 6. 
132 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 

2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 31. Januar 2019 (BGBl. I S. 54) geändert worden 

ist – občanský zákoník SRN. 
133 BURGI Martin. Kommunalrecht. Auflage 5. München: C.H. Beck, 2015, ISBN 978-3-406-67566-9. s. 39-44. 
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Šlesvicko-Holštýnsku je podle příručky ministerstva z roku 2018 1126, z toho 63 měst a 1063 

obcí. 1036 obcí jsou tzv. amtsangehörige Gemeinde134, tedy obce bez vlastní správy, vedené 

neuvolněným starostou, takže skoro všechny obce jsou řízeny dobrovolně.  

3.2.1 Působnost obce 

Základním zákonem a zemskou ústavou jsou obcím přiznány rozsáhlé kompetence. 

Samosprávné záležitosti, které obec v této oblasti působnosti plní, však podléhá v souladu 

principu právního státu kontrole ze strany spolku a země. Rozlišuje se mezi všeobecným 

komunálním dozorem podle §§ 120 a 121 GO, který představuje čistě právní dohled,  

a odborným dohledem, jenž kontroluje legálnost a přiměřenost plnění úkolů podle § 17 

LVwG.135 

Kategorizace veřejných záležitostech existuje ve dvou rozdílných modelech: 

a) dualistický model, který funguje například v Bavorsku, je více orientovaný na čl. 

28 GG. Vychází z klasického vztahu státu a obcí, podle kterého obce plní 

záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti. 

b) monistický model, který se uplatňuje ve Šlesvicko-Holštýnsku, se odklání od čl. 

28 odst. 2 GG. I v tomto modelu dochází rozlišení plnění úkolů, a to v samostatné 

působnosti a „plnění podle pokynů“.136 

Kompetence obce upravují čl. 54 LVerf a § 2 odst. 1 GO.  Podle nich jsou obce 

oprávněny a v rámci jejich výkonu povinny na jejich území plnit všechny úkoly veřejného 

zájmu na vlastní odpovědnost, pokud zákon něco jiného nestanoví. Podle § 1 GO se mají 

obce starat o blaho svých občanů, přitom si současně počínají zodpovědně pro budoucí 

generace.137 

 

 

 
134 Dehn, Klaus-Dieter. 2018. schleswig-holstein. Meine Gemeinde – ich mache mit – Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein. 2018 6. Auflage. Schmidtundweber, 

Kiel s. 22-23. [Online] 2019. [Citace: 15.6. 2019.] Dostupné z:  https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Service/Broschueren/Broschueren_VIII/Kinder_Jugend_und_Familie/mei

neGemeindeichmachmit.html. 
135 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG -) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 – Všeobecný správní zákon Šlesvicka-Holštýnska. 
136 Erfüllung nach Weisung. 
137 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein. Auflage 1. München: 

C.H. Beck, 2014, ISBN 9783406638824, ISBN 9783406638824, s. 70. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Service/Broschueren/Broschueren_VIII/Kinder_Jugend_und_Familie/meineGemeindeichmachmit.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Service/Broschueren/Broschueren_VIII/Kinder_Jugend_und_Familie/meineGemeindeichmachmit.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Service/Broschueren/Broschueren_VIII/Kinder_Jugend_und_Familie/meineGemeindeichmachmit.html
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1. Samostatná působnost § 2 GO 

Záležitosti, které vykonává obec v samostatné působnosti, se dělí na fakultativní  

a obligatorní. Obce je vyřizují na vlastní odpovědnost a následně podléhají komunálnímu 

dohledu podle § 120 GO. 

a) fakultativní záležitosti mají specifický vztah k místnímu společenství. Obec není 

k jejích výkonu povinná, není na to žádný nárok. Obec může rozhodnout, „zda“  

a „jak“ bude vyřizovat záležitosti rámci svého výkonu samosprávy, je vázána 

pouze zákony. Jedná se především o kulturní zařízení, např. divadla, rekreační  

a volnočasové zařízení. Není na to žádný nárok. 

b) obligatorní záležitosti, které mají vztah k místnímu společenství, jsou zemským 

zákonem nebo nařízením stanoveny. Nařizují, aby určité záležitosti vykonávala 

obec. V těchto případech obec nemůže rozhodnout, „zda“ úkoly splní, ale „jak“ 

tyto záležitosti splní. Rozhoduje obec sama. Příkladem je zřizování škol podle 

školského zákona, stavba ulic atd. 

Jak u fakultativních, tak u obligatorních záležitostí jsou důležitá rozhodnutí 

samosprávy činěna obecním zastupitelstvem.138139 

 

2. „Plnění podle pokynů“ § 3 GO 

V záležitostech plněných podle pokynů se jedná o výkon záležitostí náležící státu, avšak 

na základě účelnosti a bližšího vztahu k občanům jsou převedeny na obce. Na základě čl. 54 

odst. 4 LVer a § 3 GO musí být přeneseny zákonem, nebo na základě zákona. Přenos výkonu 

záležitostí správním aktem je nepřípustný. Důsledkem monistického modelu je, že pravomoc 

státu již neplyne ze zařazení jako státní záležitosti, nýbrž se musí každý konkrétní případ 

opírat o zákonný podklad. 

Správně se musí záležitosti plněné podle pokynů zařadit jako záležitosti blízké místní 

samosprávě, neboť s přenesením původně státních záležitostí na obce se staly záležitostmi 

obce, které jsou řízeny vlastním jménem, personálem a prostředky. Kompetentním 

komunálním orgánem je starosta nebo zemská rada. Příkladem záležitosti plněné podle 

 
138 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein, 13. Auflage. 

Stuttgart: Deutscher Gemeindeverlag, 2017, ISBN 978-3555016818, s. 9 
139 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein. Auflage 1. München: 

C.H. Beck, 2014, ISBN 9783406638824, s. 70-71. 
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pokynu je podle § 162 odst. 3 LVwG140 odvracení nebezpečí, která je jako zemská záležitost 

zabezpečována obcemi, kraji. Stavební řád § 58 odst. 3 Zemský stavební řád. 

 V těchto záležitostech jedná obec navenek a na vlastní odpovědnost. V případě porušení 

úřední povinnosti nese odpovědnost obec, vůči ní mohou vzniknout nároky na náhradu 

škody. Osobní a věcné náklady vzniklé při vyřizování záležitostí podle pokynů nesou samy 

obce, ale dochází k vyrovnání podle Zákona o finančním vyrovnaní. 

Záležitosti plněné podle pokynů podléhají odborné kontrole, která je vykonávána zemí 

prostřednictvím kontrolních úřadů. Kontrola nevychází jen z toho, „zda“ jsou záležitosti 

plněny, ale také „jak“ jsou plněny. Obec může nechat přezkoumat výsledek kontroly 

správním soudem.141142 

3.2.2 Dobrovolně (ehrenamtlich) profesionálně (hauptamtlich) spravované obce § 48 

GO 

Dobrovolně a profesionálně spravované obce se liší výhradně tím, zda obce nakládají 

s vlastní správou, zda připravují a vykonávají rozhodnutí samosprávného grémia, zabezpečují 

výkon záležitostí podle pokynů (Erfüllung nach Weisung). Rozhodnutí o příslušnosti obce do 

kategorie obcí závisí na uvážení Ministerstva vnitra Šlesvicko-Holštýnska. 143  

1. Dobrovolně spravované obce 

Obce nedisponující vlastní správou podle zákona o organizaci a správě obce Šlesvicka-

Holštýnska (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein) jsou spravované dobrovolně.  

 Následující skupina obcí nedisponuje vlastní správou: 

a) podle § 48 odst. 1 GO Amtsangehörige Gemeinden144, které nevykonávají činnost 

úřadu podle §§ 1odst.3 a 23 AO (Amtsordnung für Schleswig-Holstein), nýbrž 

jsou pouze členy svazu obcí.  

b) dále pak Amtsfreie Gemeinden145, jejíchž správní činnost vytvořením svazu obcí 

je podle § 19a GkZ146 přenesená na jinou obec (profesionálně spravované obce, 

město, úřad, účelové sdružení). 

 
140 Správní zákon Šlesvicko-Holštýnska. 
141 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 9-10. 
142 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein…, s. 70-73. 
143 BRACKER, Reimer/DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, 14. Auflage. 

Wiesbaden: Kommunal- und Schul-Verlag, 2018, ISBN 978-3829312059, s.508-509 
144 Amtsangehörige Gemeinden – obce náležící k úřadu = více obcí se spojuje v jeden úřad, svaz obcí 
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Příslušnost obce ke svazu zpravidla vede k tomu, že si obec nepřipravuje a neprovádí 

rozhodnutí obecního zastupitelstva ve vlastní obecní správě, nýbrž připravuje a provádí svaz 

podle § 3 AO. Svazu náleží výkon přenesených úkolů a „plnění podle pokynů“. Obce náležící 

do svazu obcí mohou získat profesionální správu, ne ale na základě vlastního rozhodnutí  

o vyřazení ze svazu, nýbrž Ministerstvo vnitra Šlesvicko-Holštýnska je příslušné rozhodnout 

o změně nebo zrušení svazu podle § 1 odst. 2 (Amtsordnung für Schleswig-Holstein – AO). 

Rozhodnutí o příslušnosti obce závisí na uvážení ministerstva vnitra. Soudní přezkum 

stanoví, zda nebyly překročeny zákonné hranice správního uvážení a zda uvážení bylo užito 

ve smyslu zákonného zmocnění odpovídající pokynů.  

To neplatí v případech, kdy vznikají svazy dobrovolně. Podle § 19a GkZ je možné 

vystoupit ze svazu z vlastního projevu vůle obce. Tvorba vyžaduje veřejnoprávní smlouvu  

o účasti s důsledky, aby obec byla spravována bez vlastní správy. Vystoupení může být 

vyžadováno formou výpovědi zúčastněné obce nebo na základě uplynutí doby trvání smlouvy 

o vzniku svazu. Výpověď je možná podle § 127 LVwG jen v případě odvrácení vážných 

nevýhod pro obecné blaho, nebo když se vztahy od uzavření smlouvy změnily takovým 

podstatným způsobem, že další setrvaní nemůže být vyžadováno. Obec, která má minimálně 

8000 obyvatel a vystupuje ze svazu, získá podle zákona status obce s vlastní správou. Obce 

nicméně mohou také podle vlastního rozhodnutí založit nový svaz. Nařízením, kterým vzniká 

svaz nedobrovolně rozhodnutím ministerstva vnitra, má trvalou povahu. Může být zrušeno 

opět pouze ministerstvem vnitra, pouze v případě, že se poměry po vzniku svazu změnily 

zásadním způsobem.  

Obce s více než 4000 obyvateli, které mají být spravované dobrovolně, se mohou usnést, 

že budou volit profesionálního starostu. Přičemž k tomu nevyžaduje součinnost komunálního 

dozoru. Nutné je to především u obcí se zvláštní funkcí nebo zvláštními pravomocemi (např.  

turisticky atraktivní obce, centrální místa). Přetěžování čestného starosty muže nastat 

obzvláště v případě reprezentačních pravomocí. Nutného vytížení profesionální funkce se 

může dosáhnout, jen když jsou starostovi přidány další pravomoci, např. příprava rozhodnutí 

samosprávného grémia. Nejedná se ovšem o obce s vlastní správou ve smyslu § 45b GO. 

 
145 Amtsfreie Gemeinden – obce nespojené v úřad = obce nenaleží pod jiný úřad, sama úřad představuje 
146 GkZ – Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit Neufassung vom 28.02.2003 (GVOBl 2003 Nr 3 S 122-

129). 

 – zákon o komunální spolupráci 

http://lissh.lvn.parlanet.de/shlt/lissh-dok/infothek/gvb/2003/XQQGVB033.pdf#page=74
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Starosta má v podstatě stejné pravomoci jako čestný starosta podle § 48 odst. 2 GO. Rozdíl 

spočívá v rozdílné intenzitě zachování pravomocí, eventuálně využití pravomocí. 147148 

2. Obce s vlastní správou 

Mezi obce s vlastní správou patří: 

a) Amtsgehörige Gemeinden, které provádí úřední činnost podle §§ 1 odst.3 a 23 AO. 

b) Amtsfreie Gemeinde, které se samy spravují a možné správní úkony ve formě svazu 

obce podle § 19a GkZ, které vedou pro jiné obce nebo úřady. 

Obce vlastní správou a města mají starosty vykonávající mandát jako placenou funkci, 

který je přímo lidem zvolen. Tyto obce mohou vytvářet na základě smlouvy jiné 

veřejnoprávní korporace ve formě svazu obce. Musejí mít minimálně 8 tisíc obyvatel. Podle 

přechodné úpravy v § 48 odst. 3 GO zůstávají profesionálně spravované obce a města 

s vlastní správou, které jsou začleněné do svazu, aniž by jim byla převedená činnost úřadu a 

amtsfreie Gemeiden, které převedly jejích správní činnost na jinou obec nebo svaz, až do 

odstoupení profesionálního starosty (např. kvůli výpovědi na vlastní žádost). Profesionálnímu 

starostovi je ponecháno správní vedení redukovaných úkolů jeho úřadu. 149150 

3. Města 

Města jsou obce s městským právem, která dosavadní právo označuje za město, nebo 

zemská vláda městské právo propůjčuje (podmínka minimálně 10 tis. obyvatel). Jejich 

správní forma, tedy právní úprava pro obce s vlastní nebo bez vlastní správy, platí podle § 60 

GO přiměřeně.151  

Města nemají s ohledem na jejich pravomoci, orgány a financování žádné zvláštnosti 

oproti obcím. Šlesvicko-Holštýnsko má celkové 63 měst, zvláštní postavení mají 4 kreisfreie 

města (Flensburg, zemské hlavní město Kiel, hanzovní město Lübeck a Neumünster). Tyto 

města vykazují určitě odlišnosti – označení primátor pro starostu, městský prezident pro 

předsedu městského zastupitelstva atd.152 

 
147 BRACKER, Reimer/DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 510-512 
148 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 12-13 
149 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 12-13 
150 BRACKER, Reimer/DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 513 
151 §§ 59, 60 GO 
152 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 14 
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3.2.3 Vnitřní obecní ústava 

Vnitřní obecní ústava obsahuje veškerou úpravu týkající se práce orgánů, jejích 

pravomocí, tvorby, skladby a jejích vzájemný vztah. Pro vnitřní obecní ústavu platí ústavně 

právní „Demokratiegebot“ obsažený v čl. 28 odst. 1 GG a v čl. 2 odst. 2 a 3 LVerf – lid musí 

mít zastoupení, které je zvoleno v přímé, rovné, svobodné, tajné a všeobecné volbě. 

Ústavně komunální právo Šlesvicko-Holštýnska zná pro obce a města pouze ústavu 

starosty, ta se dělí na pravý a nepravý typ. U pravého typu ústavy starosty je starosta člen a 

zároveň předseda zastupitelstva – obce bez vlastní správy. Nepravá ústava starosty se 

označuje pro obce s vlastní správou.153 

3.2.3.1 Orgány obce 

Úřady obcí jsou zákonem nebo na základě zákona tvořené orgány, které vykonávají 

veřejnoprávní správní činnost.154 Orgány obce, kterým obecní zákon (Gemeindeordnung) 

svěřuje částečnou samostatnou činnost uvnitř obce, jejíchž jednání je přičítáno obci a jejíchž 

činnosti, jsou stanoveny vlastními kompetenčními pravidly v § 7 GO155- obecní zastupitelstvo 

a starosta, v městech městské zastupitelstvo a starosta. Rozdělení ústřední působnosti pod 

orgány obce upravuje obecní zákon pro obecní zastupitelstvo především v §§ 27 až 29 a pro 

starostu obce bez vlastní správy v §§ 50,51; pro starostu obce s vlastní správou v §§ 55,56 a 

pro starostu města § 64,65. 

Dále pak existují orgány, které sice nevznikají na základě zákona, ale i přesto vykonávají 

určitou samostatnou činnost.  

1. Předseda obecního zastupitelstva, který vykonává v první řadě prezidiální funkci 

2. Předseda výboru, který především plní vedoucí funkci § 46 odst. 5 a 12 GO 

3. Výbory (včetně hlavního výboru), které obecné připravují rozhodnutí pro obecní 

zastupitelstvo § 45 odst. 1 GO a mají pouze omezenou rozhodovací moc 

4. Obecní rada, která vykonává všeobecnou poradní a navrhovací funkci § 47c GO a na 

kterou může být přenesena pouze stanovená rozhodnutí 

5. Jiné poradní orgány §§ 47d, 47e GO 

6. Frakce § 32a GO 

 
153 Tamtéž s. 37-38 
154 § 11 LVwG – Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - 

LVwG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992. 
155 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein  - GVOBl. – H.S. 57 
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7. Úředník pro realizaci rovného postavení mužů a žen § 2 odst. 3,4 a 5 GO – pouze 

obce s více než 15 tisíci obyvateli 

8. Úřad auditora §§ 115 a 116 GO156 

 

a) zastupitelstvo obce 

Obecní zastupitelstvo je nejvyšší orgán, určuje cíle a zásady pro správu obce a rozhoduje 

všech pro obce důležitých samosprávných záležitostí a dohlíží na jejich prosazování.157 

V obcích s méně než 70 obyvateli se nevolí obecní zastupitelstvo, ale nahrazuje ho obecní 

shromáždění, které je složeno z občanů. Předsedou je starosta.158 Struktura a činnost je hlavně 

upravena obecním zákonem (Gemeindeordnung SH), dále pak stanovami obce a jednacím 

řádem. 

Zastupitelstvo sice podle čl. 28 odst. 1 věta 2 GG představuje zastoupení lidu, nicméně se 

jedná o správní orgán náležící k exekutivě a nejedná se o parlament, přestože je lidem voleno. 

Nemá žádnou vlastní právní subjektivitu, je ale samostatnou organizační jednotkou. Jedná se 

o kolegiální orgán, který se skládá z volených zástupců, jejíchž počet se určuje podle 

velikosti obce.159 Obecní zastupitelstvo je voleno na 5 let a volební období začíná vždy  

1. června.160 Volba je upravena v zákoně o obecní a krajské volbě, který upravuje všechny 

podmínky, náležitosti, počet zastupitelů, volební období atd. 

Zastupitelé jsou částí výkonného orgánu, proto je nesmíme srovnávat s poslanci 

v zemském sněmu nebo spolkovém sněmu. Nemohou dovolávat na imunitu nebo indemnitu, 

svůj mandát vykonávají navíc jako neplacenou (dobrovolnou) činnost zvláštního typu. 

Zastávají veřejný úřad, proto je na ně nahlíženo jako na veřejné činitelé – úředníky v 

odpovědnostně právním smyslu podle § 839 BGB. Nejsou však veřejnými činiteli v 

trestněprávním smyslu. Práva a povinnosti zastupitelů jsou upravena hlavně v § 32 odst. 1 

GO, který stanovuje volný mandát zastupitele. K právům zastupitele naleží obzvláště právo 

na aktivní účast na schůzích, které je konkretizováno právem na pozvání na schůzi obecního 

zastupitelstva, dále pak právo slova, které je zpravidla blíže upraveno v jednacím řádu 

zastupitelstva. Rovněž náleží právo na informace a nahlížení do dokumentů a právo na 

 
156 Tamtéž s. 128 
157 §27 odst. 1 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
158 § 54 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
159 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein…, s. 96-98. 
160 §1 odst. 1 GKWG - Gesetz über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in Schleswig-Holstein 

(Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - GKWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1997. 
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hlasování. Zastupitel není k účasti na schůzi oprávněn, nýbrž povinen, toto nepřímo vyplývá 

z § 134 odst. 1 č. 3 GO. Bezprostředně se bazíruje na povinné účasti, z důvodu přijetí 

mandátu zastupitele obce v systému reprezentativní demokracie, bez účasti by nemohla být 

zaručena funkčnost systému.161 

a. předseda 

Schůze zastupitelstva zahajuje a vede předseda, který je volen přímo ze svého 

středu.162 Mezi jeho pravomoci náleží svolání obecního zastupitelstva, ustanovení programu 

schůze,163 vedení schůze, vedení pořádkového a rozpočtového práva.164 Předseda může 

zastupitele ze schůze vyloučit, když svým jednáním porušuje pořádek nebo se proviní proti 

zákonu, popřípadě proti jednacímu řádu.165 Dále pak ověřuje usnášeníschopnost a zastupuje 

obec v soudních jednáních.166  

b. frakce 

Každý zastupitel je většinou členem frakce. Jedná se o dobrovolné sdružení 

minimálně dvou zastupitelů, které slouží především k pořádku a řízení dění v zastupitelstvu, 

tak jako ulehčení organizace práce zastupitelů s možností dělby práce a zaměření se na 

konkrétní problematiku. Frakce se nesmí zaměňovat se stranami, frakce představují 

veřejnoprávní organizační složku obce. Disponuje samostatnými právy pouze v případech, ve 

kterých jim to přiznává obecní zákon nebo jiné právní předpisy, třeba frakce může požadovat, 

aby byl člen výboru volen ve volbě podle poměrného zastoupení, tak aby předseda zařadil 

určitou záležitost na program jednání. Kromě toho mohou odvolat člena výboru, pokud byl 

zvolen na jejich návrh. V jednacím řádu je upraven vnitřní řád frakce, obzvláště příjem a 

vyloučení členů.167 

c. výbory 

„Zastupitelstvo obce vytváří jeden nebo více výborů k přípravě rozhodnutí a ke 

kontrole obecní správy.“168 Ustanovení o provádění kontrolní činnosti obecního zastupitelstva 

 
161 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein…, s. 96-99. 
162 §33 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
163 §34 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
164 § 37 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
165 § 42 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
166 §38 GO a 37 odst. 7 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
167 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein…, s. 100-101. 

DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 45. 
168 § 45 odst. 1 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
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není vázáno na žádné právo a představuje pouze apel. Výbory jsou v prvé řadě pomocný 

prostředek k dosažení efektivity a zvýšení produktivity schůzí obecního zastupitelstva. 

Činnost výborů vydává nezávazná doporučení o rozhodnutí pro zastupitelstvo. Nejedná se  

o žádný orgán obce, jelikož jí chybí vlastní rozhodovací pravomoc, má postavení organizační 

složky obce. Rovněž nedisponují výbory žádným iniciativním právem. Aby mohla rozhodnutí 

zastupitelstva připravovat, musí jim být tato pravomoc přenesena zastupitelstvem, jak pro 

jednotlivé záležitosti, tak generálně ustanovením v hlavních stanovách obce.  

Zvláštní postavení má hlavní výbor, který musí povinně zřizovat obce s vlastní 

správou. Starosta je podle zákona členem výboru, má sice navrhovací právo, ale nedisponuje 

hlasovacím právem, a také nemůže být zvolen předsedou výboru. Pro hlavní výbor platí 

platné předpisy pro výbory přiměřeně. Okruh činnosti je upraven v § 45b GO, jde především 

o koordinaci činností výborů, tak aby nedocházelo k překrývaní okruhu témat, dále 

kontroluje, zda jsou dodržovány cíle a zásady, které si zastupitelstvo určilo. Hlavní výbor má 

devolutivní právo oproti výborům, tzn. že může, pokud výbor ještě sám o věci nerozhodl, 

rozhodování přenést na sebe. 

Rozlišuje se mezi stálými a nestálými výbory. Stálé výbory mohou vzniknout jen 

podle hlavních stanov obce, zpravidla se jedná o výbory finanční, sociální a pro mládež, 

kulturní, stavební, životního prostředí a hospodářský. Mezi nestálé výbory patří např. výbor 

k organizaci oslav jubilea. Sestavování výborů upravuje § 46 GO. Frakce mají právo mít své 

členy ve výborech, schůze výborů jsou veřejné.169 

d. jednací řád 

Zastupitelstvo musí vydat jednací řád zastupitelstva, který upravuje především vnitřní 

záležitosti, obzvláště průběh schůze, pokud obecní zákon žádnou úpravu neobsahuje.170 

3.2.3.2  Působnost obecního zastupitelstva 

Úkoly obecního zastupitelstva jsou stanoveny v § 27 GO. Obecní zastupitelstvo je 

nejvyšší orgán tvorby vůle a má cíle (definují chtěný budoucí stav) a zásady (stanoví jednací 

zásady, zásady chování a příslušnost pro zastupovaní, výbory a vedení správy) pro správu 

obce stanovit. Kromě toho přijímá důležité rozhodnutí v samostatné působnosti. Pravomoc 

„ke splnění podle příkazu“ naleží starostovi.   

 
169 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 64-68. 

BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein…, 101-103. 
170 § 34 odst. 1 a 2 GO (Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). 
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S výjimkou působností stanovených v § 28 GO může zastupitelstvo obce s vlastní 

správou přenést jednotlivé rozhodovací činnosti nebo oblasti působnosti na hlavní výbor, na 

jiný výbor nebo na starostu. Činí tak vlastním rozhodnutím nebo prostřednictvím hlavních 

stanov obce. Tato možnost delegace činnosti je nutná, aby si zastupitelstvo zachovalo 

schopnost jednat v důležitých věcech obecní politiky. Zastupitelstvu je zachována možnost 

atrahovat si činnost zpět, pokud ještě nebylo přijato žádné rozhodnutí ve věci. Tato možnost 

je pouze v případě přenesení jednotlivých činností podle § 27 odst. 1 věta 8 GO. V případě 

přenesení prostřednictvím hlavních stanov probíhá revokace pouze změnou hlavních stanov. 

Určitá rozhodovací činnost je vyhrazena obecnímu zastupitelstvu podle § 28 GO. K výhradní 

činnosti patří rozhodovací činnost, kterou obecní zákon, nebo jiný zákon výslovně přiřazuje 

obecnímu zastupitelstvu (např. volba předsedy zastupitelstva, volba člena správní rady 

spořitelny), vydávání vyhlášek, sestavení plánů využití prostoru, převzetí nových činností, 

rozhodování v rámci změny území, zavedení nových výsostných znaků atd. Některá 

majetkoprávní rozhodnutí mohou být přenesena v rámci hodnotových hranic v hlavních 

stanovách na hlavní výbor a starostu. 

§ 29 určuje příslušnost zastupitelstva v případech, ve kterých existuje obava z konfliktů 

zájmů. Např. smlouvy obce se zastupitelem, členem výboru nebo starosty jsou závazné, jen 

když zastupitelstvo souhlasí. Další speciální příslušnost zastupitelstva je např. v § 34 odst.  

2 GO – vydávání jednacího řádu nebo v § 2 odst. 3 věta 5 GO – ustanovení zmocněnce pro 

zrovnoprávnění.  

Těžiště činnosti obecního zastupitelstva leží proto v základní rozhodovací příslušnosti. 

Tato kompetence je zajištěna kontrolní příslušností zastupitelstva, a vzhledem k výkonu 

jejího rozhodnutí starostou rovněž také originární rozhodování starosty včetně jeho 

neodkladného rozhodování. Aby zastupitelstvo mohlo vykonávat kontrolní funkci, musí se 

starosta účastnit schůzí zastupitelstva a široce informovat o všech záležitostí samosprávy 

jakož i činnostech „splnění podle příkazu“. Z § 30 GO vyplývá kontrolní právo také pro 

jednotlivé zastupitele.171 

  

 
171 BECKER, Florian/BRÜNNING, Christoph. Öffentliches Recht in Schleswig-Holstein…, 103-104. 

DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 61-64. 
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4 Funkce starosty obce ve Šlesvicko-Holštýnsku 

Starosta tvoří vedle obecního zastupitelstva druhý (monokratický) orgán zastupující 

občanstvo, do kterého je volen na určitou dobu. Způsob volby se odvíjí podle kategorie obce. 

Neplní pouze politickou funkci, nýbrž mu náleží také vedení správy obce. Starosta nese plnou 

odpovědnost za fungování a jednotnost výkonu správy.172 

Mezi hlavní funkci starosty náleží reprezentace obce při veřejných událostech, tedy má 

hlavně reprezentativní funkci podle § 10 GO. Blíže to může být upraveno v hlavních 

stanovách.173 

 Ve Šlesvicko-Holštýnsku se rozlišuje mezi ehrenamtliche Bürgemeister  

a hauptamtliche Bürgemeister.174 Pro pojem ehrenamtliche Bürgemesiter můžeme použít 

českého ekvivalentu neuvolněný starosta, avšak toto zcela neodpovídá realitě. Je to funkce, 

kterou osoba vykonává zcela dobrovolně mimo náplň svého občanského povolání. Doktorka 

Horálková překládá pojem ehrenamtlich jako „čestný, dobrovolný (funkce)“.175 Pojmu 

hauptamtliche Bürgermeister odpovídá český ekvivalent uvolněný starosta, jedná se tedy  

o osobu, která vykonává funkci jako své občanské povolání. Pro doslovný překlad 

hauptamtlich používá doktorka Horálková „vykonávající (co) jako placenou funkci“.176 

4.1  Ehrenamtlicher Bürgermeister 

 „Čestný či dobrovolný“ starosta je druhý nejvyšší orgán obce náležící do svazu obcí, 

tedy obce bez vlastní správy. Vykonává funkci předsedy obecního zastupitelstva, a proto 

v prvé řadě vykonává tyto činnosti stanovených v §§ 33, 34, 37 a 42 GO. Jeho komunálně-

ústavněprávní postavení dobrovolného starosty vychází z § 48 věta 2 GO, přičemž je jako 

předseda zastupitelstva volen na dobu funkčního volebního období dobrovolného starosty. Na 

základě zákonného ustanovení musí být vykonávány funkce předsedy zastupitelstva  

a dobrovolného starosty jednou osobou (§48 GO), takže výkon úřadu starosty je 

neoddělitelně vázán na pozici předsedy obecního zastupitelstva. Toto neoddělitelné spojení 

má za následek, že při státním zásahu do právního postavení orgánu starosty, to má vždy 

současně dopad na právní postavení držitele úřadu předsedy zastupitelstva. Sám zákonodárce 

 
172 BURGI Martin. Kommunalrecht…, s.172-173 
173 §10 GO „Bei öffentlichen Anlässen wird die Gemeinde durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung und durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister vertreten, die ihr Auftreten für die 

Gemeinde im Einzelfall miteinander abstimmen. Das Nähere kann die Hauptsatzung regeln“. 
174 3. Abschnitt, Unterabschnitt 1, A. Ehrenamtlichen Bürgemeister GO; B. haupamtliche Bürgemeister GO. 
175 HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník. 2. vydání. Voznice: LEDA, 2010, s. 89. 

ISBN 9788073806149. 
176 Tamtéž s. 151. 
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to zohledňuje kupříkladu při odvolání podle § 40a GO, pro odvolání předsedy zastupitelstva 

se vyžaduje 2/3 zákonné většiny zastupitelů obce.177 

Jedná se tedy o dvojitou funkci, kdy v prvé řádě vykonává úřadu voleného předsedy 

obecního zastupitelstva a v druhé řadě je dobrovolným starostou. Ze systematiky obecního 

zákona vyplývá, že úřad předsedy zastupitelstva stojí v popředí. Jako předseda disponuje 

demokratickou legitimací, kterou získá volbou do komunálního zastupitelstva obyvateli obce, 

vzniká mu mandát zastupitele a následně volbou ze středu obecního zastupitelstva. Kromě 

prezidiální funkce jako předsedy kolektivního orgánu mu přísluší řada kompetencí např. 

zastupování obce vůči jiným orgánům, úřadům, vypracování programu schůze atd. Vedle 

výkonu funkce předsedy mu současně náleží úřad dobrovolného starosty podle § 48 věta  

2 GO a rovněž se na něj vztahují zákonná ustanovení o výkonu komunální správy uvedena v 

§ 50 odst. 1 až 4, § 3odst 1 věta 1 AO, §9 odst.1 věta 1 AO. Právní rozlišení obou úřadů je 

kupříkladu rozdílné funkční období – zatímco předseda zastupitelstva obce zůstává podle  

§ 33 odst. 7 GO v úřadu až do zasedání nového obecního zastupitelstva, funkční období 

dobrovolného starosty trvá ještě navíc do nástupu nového starosty do úřadu podle § 52 odst. 2 

GO. 

4.1.1 Ehrenbeamter (neuvolněný úředník) 

Neuvolněný úředník je osoba, která vedle svého občanského povolání vykonává 

svrchované nebo jiné státní pravomoci bez práva na mzdu. § 6 LBG178 uvádí, v jakém 

rozsahu se použije na neuvolněné úředníky úprava v tomto zákoně uvedená. Především může 

být odvolán po dovršení 65. roku života, nevztahuje se na ně jiné zvláštní předpisy 

úřednického poměru, (např. pokud zákon neuvádí něco jiného, je úředník, který je jmenován 

na určitý čas, povinen vést úřad do doby jmenování nového úředníka do funkce pozbytí 

soukromoprávního pracovního vztahu podle § 9 odst. 179atd).  

Jmenování do funkce je podle § 19 a násl. GO hledisko, podle kterého se neuvolněný 

úřad odlišuje od ostatní dobrovolné činnosti, a tudíž i povinnosti podřídit se režimu právního 

předpisu týkající se státních zaměstnanců. Na základě vedlejší úřednické činnosti se  

u neuvolněných úředníků nejedná o funkci ve smyslu statusového práva, nýbrž pouze  

 
177 SCHLIESKY, Utz/TIETJE, Christian. Der ehrenamtliche Bürgermeister Im Spannungsfeld von Amt und 

Gemeinde in Schleswig-Holstein, Wiesbadaen: Kommunal- und Schul-Verlag., 2000, ISBN 9783829304665, s. 

33 
178§ 6 LBG- Landesbeamtengesetz vom 26. März 2009– Zemský zákon o úřednících 
179 § 6 LBG abs. 5 „Mit der Begründung des Beamtenverhältnisses erlischt ein privatrechtliches 

Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn“. 
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o funkci ve smyslu funkčně právním, avšak to nic nemění na kvalifikaci jeho poměru jako 

pravého úřednického poměru. Z jejich funkce jim plynou určitá práva a povinnosti, např. 

loajalita vůči nadřízenému orgánu, v případě neuvolněného starosty tedy vůči své obci. 

Z komunálně ústavněprávního vyplývá základní rozdíl komunálního neuvolněného úřadu 

vůči jiným úřadům, který spočívá v demokratické legitimaci. Ta je zprostředkována 

neuvolněnému starostovi jako neuvolněnému úředníkovi se silnou vazbou na svrchovanost 

státu lidem. Mezi další zvláštnost výkonu neuvolněného úřadu patří dobrovolný výkon úřadu. 

Je pro něj typická bezplatnost výkonu činnosti, nenáleží mu mzda, ale má právo na paušální 

náhradu nákladů podle zvláštního předpisu (viz právo na náhradu nákladů). Právě na tomto 

principu dobrovolnosti je založena komunální ústava Šlesvicko-Holštýnska. Dobrovolná 

činnost garantuje element přímé demokracie na komunální úrovni, občanům je umožněno 

podílet se na správním rozhodování, čímž je vytvořena silnější akceptace a legitimace 

správního rozhodování.180  

4.1.2 Právo na náhradu nákladů 

Činnost dobrovolného starosty je zásadně prováděna bezplatně, jelikož tito lidé kromě 

toho vykonávají jiné zaměstnání. To ale nemůže vést k tomu, aby dobrovolní starostové za 

jejich činnost utrpěli finanční nevýhodu. Proto mají právo na náhrady, které je upraveno 

v Zemském nařízení o náhradách v komunálních dobrovolně vykonávaných úřadech.181 

Dobrovolný starosta má právo na náhradu nákladů nejen podle § 2 EntschVO, který v odst.  

1 přiznává toto právo všem zastupitelům obce, tedy i dobrovolnému starostovi a v odst.  

2 zobrazuje výši náhrad podle počtu obyvatel obce. Ale také měsíční právo na náhradu 

nákladů podle § 6 odst. 1 EntschVO, výše náhrady je určena opět podle počtu obyvatel dané 

obce, nejnižší výše náhrady činí 261 euro u obcí do 200 obyvatel a nejvyšší výše náhrady činí 

1543 euro u obcí s počtem obyvatel převyšující 7000. 

4.1.3 Volba dobrovolného starosty 

Volba dobrovolného starosty se podle odkazu uvedeném v § 52 řídí podle § 33 odst.  

2 GO, tedy jedná se o volbu, která je vždy prováděna obecním zastupitelstvem. Vedení 

volebního orgánu přísluší v ustavující schůzi nejstaršímu členovi obecního zastupitelstva 

podle § 33 odst. 1 GO. Doba výkonu funkce je shodná s volebním obdobím obecního 

 
180 SCHLIESKY, Utz/TIETJE, Christian. Der ehrenamtliche Bürgermeister Im Spannungsfeld von Amt und 

Gemeinde in Schleswig-Holstein,.. s. 34-35 
181 Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung - 

EntschVO) Vom 3. Mai 2018 
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zastupitelstva a trvá až do převzetí úřadu nástupcem. Volba se koná na veřejném zasedání 

podle § 35 GO. Vyloučení veřejnosti je možné nanejvýš v části výslovně oprávněně možných 

zájmů kandidáta. Hlasování se uskutečňuje ve veřejném hlasování zvednutím ruky, ledaže by 

člen zastupitelstva požadoval tajné hlasování prostřednictvím hlasovacích lístků podle § 40 

odst. 2 GO. Nejedná se tedy o přímou volbu, která je uskutečňována v případě 

profesionálních starostů. 

Všeobecná podmínka aktivního volebního práva je členství v obecním zastupitelstvu. 

Další zvláštní znalosti, určitá trvání mandátu v obecním zastupitelstvu, podmínka dosažení 

určitého věku nebo komunálně-politické zkušenosti nejsou právně požadované. Zvolení 

občana s aktivním právem, který není členem zastupitelstva, který jinak může být zvolen do 

odborných výborů, není možné.  

V § 52 odst. 1 věta 1 je uvedeno „Při volbě starostky nebo starosty nenáleží frakcím 

žádné právo návrhu podle § 33 odst. 2 GO.“182 Z jakých důvodu je to zde výslovně 

vyjádřeno, není jasné, protože frakci toto právo náleží, jen pokud jim je to výslovně přiznáno. 

Zřejmě chtěl zákonodárce zdůraznit rozdílný právní stav práva návrhu na pozici starosty, tedy 

někoho jako kandidáta pro zvolení navrhnout. Přitom podle § 33 odst. 2 náleží frakci právo 

návrhu „Každá frakce může požadovat, aby předseda obecního zastupitelstva nebo jeho 

zástupce na návrh oprávněné frakce podle věty 2 byl zvolen.“183 Provede-li člen frakce 

volební návrh a oznámí, že tak bylo učiněno jménem frakce, nebrání to členům frakce na 

základě volného mandátu vlastní volební návrhy předkládat. 

Návrh osoby pro zvolení se provádí ze středu obecního zastupitelstva, přičemž každý 

zastupitel je oprávněn navrhovat osoby na post starosty obce. Zastupitelům nebrání nic v tom, 

aby podávali více návrhů. Nevyžaduje se vypsání výběrového řízení, nejedná se o obsazení 

tabulkového místa podle § 10 LBG. Po zahájení volebního procesu nelze brát návrhy zpět  

a navrhovaní nemohou bez odpovídajícího vysvětlení z volby odstoupit. 

Volba neuvolněného starosty probíhá odlišně podle toho, zda je navrženo více kandidátů 

zastupiteli, nebo je pouze jeden kandidát navrhnut. § 52 GO předvídá pro volbu až tři volební 

kola. 

 

 
182 § 52 Abs. 1 SAtz. 1 GO - Bei der Wahl der Bürgemeisterin oder des Bürgermeisters steht den Fraktion ein 

Vorschlagrecht nach § 33 Abs. 2 nicht zu.  
183 § 52 Abs. 2 Satz 1 GO – Jede Fraktion kann verlangen, dass die oder der Vorsitzende der Gemeinde auf 

Vorschlag der nach Satz 2 vorschlagberechtigten Fraktion gewählt werden. 
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a) volba starosty – navrženo více kandidátů 

Bylo-li učinění více návrhů pro volbu, tak je navrhovaný kandidát zvolen v prvním kole, 

pokud obdrží voce než polovinu hlasů zákonného počtu zastupitelů.184 Neobdržel-li v prvním 

volebním kole žádný kandidát požadovanou absolutní většinu, bude nově hlasováno  

o stejných kandidátech ve druhém kole.185 Je nepřípustné ve druhém volebním kole kandidáty 

nahradit, vyměnit nebo brát návrhy zpět. Pokud ani ve druhém volebním kole nezíská žádný 

z kandidátů absolutní většinu, koná se kolo třetí: tzv. užší volba. V té se rozhoduje mezi 

dvěma kandidáty, kteří získali nejvíce hlasů v kole druhém, při rovnosti hlasů rozhoduje los o 

tom, kdo postoupí do užšího kola. Los je proveden na prvním zasedání po nové volbě 

nejstarším členem zastupitelstva. Ve třetím kole volby je zvolen ten, kdo obdrží většinu 

hlasů. Pokud dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje los.186 

b) volba starosty – navržen jeden kandidát 

Pokud je navržen pouze jeden kandidát pro volbu dobrovolného starosty, musí být zvolen 

v prvním nebo v druhém volebním kole, tedy obdržet hlasy od více než poloviny zákonného 

počtu obecního zastupitelstva. Je nepřípustné po neúspěšném volebním kole navrhovat nové 

kandidáty. Neobdržel-li kandidát požadovaný počet hlasů, končí ze zákona volební proces. 

Nekoná se tedy žádné třetí kolo ani los, ale volba bude na dalším zasedání opakována.187 Tím 

je ustavující zasedání přerušeno. Neexistuje žádná zákonná lhůta, ve které má být volba 

znovu provedena. Vyplývá ale z povahy věci, že nové ustavující zasedání musí být určeno 

okamžitě podle pravidla pro postup svolání zastupitelstva dle § 34 GO. Přitom je eventuálně 

počítáno s tím, že určená lhůta pro ustavující zasedání v § 34 odst. 1188 může být překročena. 

V novém ustavujícím zasedání bude volba opakována, nejedná se tedy o pokračování. Nový 

 
184 § 52 Abs. 1 Satz 2 GO – Die wahl bedarf der Mehrheit von mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl der 

Gemenindevertreterinn und -vertreter. 
185 § 52 Abs. 2 Satz 3 – Wird diese Mehrheit nicht erreicht so wird über dieselben vorgeschlagenen Personen 

erneut abgestimmt. 
186 § 52 Abs. 1 Sätze 5 -9 – Werden mehrere Personen vorgeschlagen und erhält keine davon die erforderliche 

Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen zweien statt, bei der die Person gewählt ist, die die meisten 

Stimmen erhält. Die vorgeschlagenen Personen nehmen an der Stichwahl in der Reihenfolge der auf sie 

entfallenen Stimmenzahlen teil. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet beim ersten Zusammentritt in einer neuen 

Wahlzeit das vom ältesten Mitglied der Gemeindevertretung, im Übrigen das von der Stellvertreterin oder dem 

Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters zu ziehende Los über die Teilnahme an der 

Stichwahl. Führt auch die Stichwahl zu keinem Ergebnis, so entscheidet das Los entsprechend Satz 8. 
187 52 Abs. 1 - Die Wahl bedarf der Mehrheit von mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl der 

Gemeindevertreterinnen und -vertreter. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so wird über dieselben 

vorgeschlagenen Personen erneut abgestimmt. Wenn sich nur eine Person bewirbt, wird über diese erneut 

abgestimmt. Erhält sie nicht die Stimmen von mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl der 

Gemeindevertreterinnen und -vertreter, ist die Wahl in einer späteren Sitzung zu wiederholen. 
188 § 34 Abs. 1 Satz 1 – Die Gemeindevertretung wird spätestens zum 30. Tag nach beginn der Wahlzeit 

einberufen. 
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kandidáti mohou být navrženi, přitom je přípustné navrhnout znovu kandidáta z předchozí 

volby.189 

Zvolený kandidát je jmenován do funkce na dobu volebního období, tedy na dobu 5 let.190 

4.1.4 Odvolání dobrovolného starosty 

Odvolání dobrovolného starosty je upraveno v § 40a odst. 1 a 2 GO. Starosta může být 

před uplynutím volebního období odvolán z funkce rozhodnutím obecního zastupitelstva na 

veřejném zasedání.191 Vyloučení veřejnosti je přípustné jen na tu část rozmluvy, ve které to 

oprávněné zájmy odvolávaného jedince vyžadují. Možnost odvolání z funkce je 

ústavněprávně přípustné. U odvolání není zdůvodnění obecně vyžadováno. Z jakých důvodů 

ztratil starosta důvěru obecního zastupitelstva, je bezvýznamné, jelikož zákon nestanovuje 

žádné věcné předpoklady pro odvolání. Odvolání vyžaduje veřejné hlasování, tajné hlasování 

není přípustné, poněvadž se nejedná o volby. Návrh hlasování o odvolání starosty musí být 

nejdřív zařazen do programu schůze. Přijetí rozhodnutí o odvolání starosty vyžaduje  

dvoutřetinovou většinu zákonného počtu zastupitelů.192 Po odvolání je odvolaný zastoupen ve 

funkcích zástupcem (místostarosta) až do nástupu nového starosty do funkce, nejdéle však  

5 měsíců.193 Vedle odvolání starosty zastupitelstvem podle § 40a GO je možné při porušení 

povinností zahájení formálního disciplinárního řízení u Zemské rady jako komunálního 

kontrolního úřadu a dočasného zbavení funkce. Je také možné volbu v rámci komunálně-

ústavního sporu soudně přezkoumat.194 

4.1.5 Úkoly „dobrovolného starosty“ (Aufgaben des ehrenamtlichen Bürgemeister) 

Jak již je výše uvedeno, dobrovolný starosta vykonává prakticky dvě funkce, tzn. 

předsedy obecního zastupitelstva a neuvolněného starosty, proto okruh jeho působnosti není 

vymezen pouze v § 50 GO, kde je vymezena jeho činnost, ale také pro výkon předsedy 

zastupitelstva v §§ 33, 34, 37, 42 GO.  

 
189 BRACKER, Reimer/DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 523 

DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s. 45-47 
190 § 50 Abs. 6 Die Bürgermeisterin oder Bürgemeister wird für die Dauer der Wahlzeit zur Ehrenbeamtin oder 

zum Ehrenbeamten ernannt. 
191 § 40a Abs. Satz 1 – Wer durch der Gemeindevertretung berufen wird, kann durch Beschluss der 

Gemeindevertretung abberufen werden. 
192 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein…, s.58. 
193 § 52a Abs. 1 Satz 3 GO - § 33 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend – Ein Ausscheiden der oder des Vorsitzenden 

oder einer oder eines Stellvertretenrin oder des Nachfolgers, längstens für die Dauer von fünf Monaten, als 

Verhinderung. 
194 BRACKER, Reimer/DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 524. 
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I přesto, že funkce dobrovolného starosty je vykonávána v „amtsangehörige Gemeinde“, 

tedy v obcích náležících do svazu, mu jako starostovi přísluší okruh působností a pravomocí, 

prováděných samostatně a na vlastní odpovědnost.195 

Vedle jeho přednostního postavení jako orgánu obecního zastupitelstva, je dobrovolný 

starosta zákonně garantovaným orgánem uzemní korporace. Jako takovému mu jsou 

zastupitelstvem přiděleny vlastní pravomoci orgánu, které nepozbývají ani účinnosti 

„Amtsordnung“196 Přesto podle § 1 odst. 1 věta 3 AO „svazy vystupují jako nositele činnosti 

veřejné správy, namísto svazu příslušných obcí, pokud to tento zákon stanoví nebo připustí.“  

Kompetence zůstávají dobrovolnému starostovi také podle vně působících správních 

oprávněních, které mu v těchto ze zákona stanovených případech rovněž úřední samostatnost 

propůjčuje. V těchto případech kompetencí dobrovolného starosty se nedotýká AO na ze 

zákona přidělenou působnost orgánu dobrovolného starosty. Napětí vztahů se může ovšem 

vyskytovat mezi ze zákona přidělenou kompetenci starosty, jeho svazu a jeho orgánům 

v případech podle § 3 odst. 1 věta 1, tedy pří přípravě rozhodnutí pro obce a provádění 

samosprávně činnosti obce náležící do svazu.197 

Pro přípravu rozhodnutí se má používat tzv. „hochdeutsch“ neboli spisovná němčina 

podle § 82 LVwG. Správa „Ehrenamtliche“ obcí náleží zásadně svazu pod vedením předsedy 

svazu, to vychází z § 3 AO a umkehrschluss § 50 odst. 5 GO.  

Je třeba upozornit na to, že pro „ehrenamtliche“ obce, které jsou sice členy svazu, ale 

vedou správní činnost svazu, platí zvláštní pravidla. Podle § 23 odst. 1 věta 3198 se na ně totiž 

nevztahují ustanovení §§ 3 odst. 1 a 4 odst. 1 až 2 AO. Vykonává tak své záležitosti 

v samostatné působnosti a činnost podle „Erfüllung nach Weisung“. Fakticky mají status 

amtsfreie Gemeinde. 

4.1.5.1  Činnost starosty podle § 50 GO 

§ 50 GO se zabývá působností a pravomocemi starosty 

a. § 50 GO odst. 1 

 
195 SCHLIESKY, Utz/TIETJE, Christian. Der ehrenamtliche Bürgermeister Im Spannungsfeld von Amt und 

Gemeinde in Schleswig-Holstein,.. s. 36. 
196 Amtsordnung für Schleswig-Holstein (Amtsordnung - AO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 

Februar 2003 – jedná se o zákon upravující svazy obcí 
197 SCHLIESKY, Utz/TIETJE, Christian. Der ehrenamtliche Bürgermeister Im Spannungsfeld von Amt und 

Gemeinde in Schleswig-Holstein,.. s. 37. 
198 § 23 Abs. 1 Satz 3 AO– Für die geschäftsführende Gemeinde gelten § 3 Abs. 1 und 2 und § 4 nicht. 
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 „Starosta připravuje rozhodnutí pro obecní zastupitelstvo a je zodpovědný za věcné 

vyřízení činnosti.“199  

1) Příprava rozhodnutí 

Starostovi přísluší příprava rozhodnutí pro obecní zastupitelstvo u obcí bez vlastní 

správy patřících do svazu nebo pro obce, které svou správní činnost přenesou na 

jinou komunální korporaci, především na svaz. Toto starostovi nepřísluší pro 

technicko-správní přípravy rad, usnesení obecního zastupitelstva a výborů, které 

náleží svazu podle § 3 odst. 1 AO. 

Většinou se jedná o náplň komunálně politické pravomoci starosty jako např. 

rozvíjet inciativu a představy o rozhodování zastupitelstva, vést předběžné debaty, 

popřípadě vyslechnout občany obce. Tato přípravná pravomoc není obsahově 

shodná s pravomocí svazu. Místní vyhlášky obecního zastupitelstva, zhotovení 

předlohy rozhodnutí a vypracování, které k přijetí rozhodnutí potřebné věcné 

informace, naleží do příslušnosti svazu ve shodě se starostou. 

Rozhodnutí ve smyslu § 50 odst. 1 GO jsou vedle rozhodování zastupitelstva také 

rozhodnutím výborů. 

2) Zodpovědnost starosty za věcné vyřízení úkolů 

Starosta není odpovědný pouze za věcné vyřízení úkolů, nýbrž také za 

hospodářské vyřízení úkolů. Tyto úkoly nezahrnují činnost správy, která podle  

§ 3 odst. 1 AO přísluší svazu. V odpovědnosti starosty zůstává povinnost starat se 

o interní jednání zastupitelstva, popřípadě výborů, stejně jako plynulé zajištění 

výkonu rozhodnutí svazu a eventuálně přiměřené působení na správní úředníky. 

Jelikož mu přísluší právo na zastupování zájmu obce, může se účastnit hlasování 

na jednáních a poradách svazu k podpoře určitých záležitostí. Pokud je činnost 

přenesena na svaz podle § 3 odst. 1 AO, nepředstavuje starosta „úřad“. 200 

Podle vzoru pro hlavní stanovy obce bez vlastní správy, které vydává Ministerstvo vnitra 

Šlesvicko-Holštýnska, může starosta rozhodovat podle § 3 například: 

- o přijetí zaměstnanců 

- o prodloužení platební lhůty do určité částky 

 
199 §50 Abs. 1 GO – Der Bürgermeister oder Bürgemeisterin bereitet die Beschlüsse der Gemeindevertretung 

vor und ist für die sachliche Erledigung der Aufgaben verantwortlich. 
200 BRACKER, Reimer/DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 514-515 
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- o zřeknutí se nároků obce a upuštění od vymáhání takových nároků; vedení právních 

sporů; ujednání smíru, pokud to nepřesahuje určitou částku 

- o převzetí ručení; uzavírání záručních smluv pro třetí, pokud právní jednání 

hospodářsky rovnocenné a nepřesahuje určitou částku 

- o nabytí majetku do určité částky 

- o uzavírání leasingových smluv, pokud měsíční/roční splátka nepřesahuje určitou 

částku 

- o prodeji a zatížení obecního majetku, pokud hodnota majetku nepřesáhne určitou 

částku  

- o přijetí nebo zprostředkování darů a jiných výhod nepřesahujících určitou částku 

- o přijetí dědictví 

- o pronájmu nebo pachtu pozemků nebo budov 

- o zadávání zakázek architektonických nebo inženýrských projektů201 

b. § 50 odst. 2 GO  

Podle odstavce 2 starosta provádí činnost, která byla převedena na obec ke splnění podle 

pokynů a podle Amtsordnung nezajištuje její splnění svaz. Je tedy proto pod kontrolou 

dohledového orgánu. Pokud starosta při výkonu této činnosti podle uvážení může jednat, 

může si nechat poradit od výborů  

c. § 50 odst. 3 GO 

Odstavec 3 se věnuje tzv. naléhavému rozhodování, které nesnese odklad. Opatření, ktera 

musejí být ihned provedena, stanovuje starosta zastupitelstvu nebo výborům. Starosta nesmí 

přenést toto oprávnění na někoho jiného. Důvody naléhavého rozhodnutí a druh vyřízení jsou 

neodkladně sděleny zastupitelstvu nebo výboru. Zastupitelstvo nebo výbor může opatření 

zrušit, pokud už nevzniklo právo třetího.202 Jedná se o prakticky stejnou pravomoc, jakou má 

uvolněný starosta podle § 55 odst. 4 GO.  

 

 
201 Satzungsmuster für die Hauptsatzungen der Gemeinden, Kreise und Ämter sowie für die Verbandssatzungen 
der Zweckverbände - Anlage 1: Muster für die Hauptsatzung einer Gemeinde mit ehrenamtlicher Verwaltung - § 

3 Abs. 2 . 
202 50 Abs. 3 GO „Dringende Maßnahmen, die sofort ausgeführt werden müssen, ordnet die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister für die Gemeindevertretung und für die Ausschüsse an. Sie oder er darf diese Befugnis 

nicht übertragen. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind der Gemeindevertretung 

oder dem Ausschuss unverzüglich mitzuteilen. Die Gemeindevertretung oder der Ausschuss kann die 

Eilentscheidung aufheben, soweit nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind“. 
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d. § 50 odst. 4 GO 

Odstavec 4 se zabývá zaměstnanci obce. Pokud má obec zaměstnance, je starosta jejich 

nadřízený. Zastupitelstvo může rozhodovat o přijetí zaměstnance, ale rovněž může 

rozhodování přenést na výbor nebo starostu. Starosta může pověřit zaměstnance k zajišťování 

určitých záležitostí.203 

Bracker k tomu v komentáři uvádí, že v podstatě tato kategorie obce nezaměstnává žádné 

pracovní síly pro zabezpečení činnosti správy obce. Výjimkou je ale zvláštní případ upraven 

v § 3 odst. 1 věta 3: obce si mohou usnést po konzultaci svazu s dovolením komunálního 

dohledového orgánu, že jednotlivé činnosti samosprávy budou samy provádět.204 

e. § 50 odst. 5 GO  

„Amstfreie ehrenamtliche Gemeinde“ řídí starosta kromě správy obce podle zásad a 

předpisů zastupitelstva a v rámci od ní poskytnutých prostředků. Starosta vykonává 

rozhodnutí zastupitelstva a je odpovědný za činnost správy.205 

Starosta tedy nese odpovědnost za řízení a funkčnost správy, za jednotlivé plnění činností 

podle rozhodnutí zastupitelstva a za úkony při chodu správy. Nedbá-li starosta pří výkonu 

správy zásad, může se zastupitelstvo obrátit na dohledový orgán.206 

4.1.5.2 § 51 GO – Zákonný zástupce obce  

Starosta je zákonným zástupcem obce. Prohlášení, která obec zavazují, vyžadují 

písemnou formu a musí být starostou vlastnoručně podepsána. Pro plnou moc, kterou je 

ustanoven zmocněnec pro určitý úkon nebo více úkonů, se vyžaduje písemná forma 

podepsána starostou obce. Písemná forma s podpisem starosty se nevyžaduje v případě plnění 

obce do určité částky, která je určená v hlavních stanovách.207 Dehn ovšem ve svém 

 
203 50 Abs. 4 GO „Sofern die Gemeinde Beschäftigte hat, ist die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister deren 

Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter. Die Gemeindevertretung beschließt über die Einstellung der 

Beschäftigten; sie kann die Entscheidung übertragen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann 

Beschäftigte mit der Wahrnehmung bestimmter Angelegenheiten beauftragen“. 
204 BRACKER, Reimer/DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 518 
205 § 50 odst. 5 GO „Bei amtsfreien Gemeinden leitet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister außerdem die 
Verwaltung der Gemeinde nach den Grundsätzen und Richtlinien der Gemeindevertretung und im Rahmen der 

von ihr bereitgestellten Mittel. Sie oder er führt die Beschlüsse der Gemeindevertretung durch und ist für den 

Geschäftsgang der Verwaltung verantwortlich“. 
206 BRACKER, Reimer/DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 518-

519. 
207 § 51 GO (1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher 

Vertreter der Gemeinde. 
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komentáři uvádí, že z důvodu přenesení pravomocí na svaz podle § 3 odst. 1 AO je starosta 

omezen v zastupování. Speciálně je to upraveno v § 3 odst. 1 věta 4 GO208, který uvádí, že 

svaz zatupuje obec v řízeních před soudem, ale v jiných případech zastupuje starosta obec 

jako profesionální starosta (viz níže).209 

4.1.5.3  Pravomoc starosty při výkonu funkce předsedy zastupitelstva obce 

Jelikož je obligatorně starosta obce i předsedou zastupitelstva, musí vykonávat činnost, 

která mu z této funkce plyne. To je upraveno zejména v §§ 34, 37 a 42 GO. 

a.  § 34 odst. 4 GO – vypracování programu zasedání zastupitelstva 

Vypracování programu zasedání zastupitelstva je pravomocí předsedy, který tak činní 

na vlastní odpovědnost.210 U „Amtsangehörige Gemeinde“ se nevyžaduje předchozí 

souhlas svazu s programem zasedání zastupitelstva. Není to tedy právně předepsané, 

ale je to důrazně doporučováno, jelikož jak už je výše uvedeno: svaz připravuje 

rozhodnutí pro zastupitelstvo ve shodě se starostou. Dále mu naleží povinnost pozvání 

na obecní zastupitelstvo.211 

b. § 37 GO řízení zasedání 

Předseda řídí jednání obecního zastupitelstva. V zasedání dbá na dodržování pravidel 

jednacího řadu a výkon svobody obydlí (hausrechts).212 

c. 42 GO vyloučení zastupitele 

Předseda zastupitelstva může zastupitele vyloučit ze zasedání, pokud třikrát 

neuposlechne výzvu předsedy, aby přestal s porušováním jednacího řádu. Zastupitel, 

 
(2) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind von der 

Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister, für deren oder dessen Vertretung § 52 a Abs. 1 gilt, handschriftlich 
zu unterzeichnen. 

(3) Wird für ein Geschäft oder für einen Kreis von Geschäften eine Bevollmächtigte oder ein Bevollmächtigter 

bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form des Absatzes 2. Die im Rahmen dieser Vollmacht abgegebenen 

Erklärungen bedürfen der Schriftform. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der Wert der Leistung der Gemeinde einen in der Hauptsatzung 

bestimmten Betrag nicht übersteigt. 
208 §3 Abs. 1 Satz 4  AO „Ist die Gemeinde in einem gerichtlichen Verfahren beteiligt, so wird sie durch das 

Amt vertreten“. 
209 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 520-521. 
210 RENTSCH, Harald/Ziertmann, March. Gemeindeverfassungsrecht Schleswig-Holstein, 2. überbearbeitete 

Auflage. Stuttgart: Deutsche Gemeindeverlag, 2019, ISBN 9783555103259, s. 271. 
211 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 368-369. 
212 § 37 GO Die oder der Vorsitzende leitet die Verhandlung der Gemeindevetretung. In dem Sitzungen 

handhabt sie oder er die Ordnung und übt das Hausrecht aus. 



   

 

69 

 

který byl vyloučen ze zasedání, může být vždy vyloučen v následujících zasedáních 

již po první výzvě.213 

4.1.5.4  Další pravomoci starosty 

a) vyhotovení vyhlášek podle § 4 odst. 2 GO – starostovi přísluší podepisování vyhlášek, 

tímto stanoví chtěný obsah „normodárce“ a potvrdí předepsaným řízením pro vydání 

vyhlášky ve formálním ohledu.214 

b) reprezentace obce pří veřejných událostech podle § 10 GO 

c) informování veřejnosti a podpora zájmu na samosprávu § 16a odst. 1 GO 

d) vedení shromáždění obyvatel podle § 16 odst. 1 GO 

e) rozhodování přenesených úkolů podle hlavních stanov nebo konkrétních případů 

podle § 27 odst. 1 věta 3 GO 

f) udělení práva na informace a náhledu do dokumentů na zastupitelstvu § 30 GO 

g) právo návrhu na vyloučení veřejnosti ze zasedání zastupitelstva § 35 odst. 2 GO 

h) námitka proti rozhodnutí a stížnosti §§ 43 a 47 GO 

i) účast na schůzích výborů a sdělení informace § 46 odst. 7 GO 

j) příjímání darů a podání zprávy k tomu § 76 odst. 4 GO 

k) zastupování obce ve výborech svazu § 9 odst. 1 AO 

Na starostu mohou být přenesena určitá rozhodovací pravomoci obecního zastupitelstva 

podle § 28 GO, jako např. vzdání se, ukončení právních sporů, nabývání majetku atd. 215 

4.1.6 Odpovědnost starosty  

Jelikož podle § 1 odst. 1 věty 1 má obec podporovat blaho jejích občanů, existuje v rámci 

obce tzv. vzájemná odpovědnost orgánů vůči obyvatelstvu, tedy odpovědnost mezi orgány 

obce tak, aby systém brzd a rovnovah společné odpovědnosti byl zajištěn. Proto je obecním 

orgánům přiznána způsobilost k právnímu jednání, trestní odpovědnost, odpovědnost za 

právní jednání, ale především i kontrolní funkce. Orgánům náleží úkol v rámci k tomu 

výslovně zmocňující úpravy vzájemně se kontrolovat, aby byla zajištěna zákonnost  

a přiměřenost plnění úkolů. Kontrolní funkce nejprve náleží zastupitelstvu, která k tomu je 

 
213 § 42 GO „Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Gemeindevertreterin oder einen 
Gemeindevertreter, die oder der die Ordnung verletzt oder gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung 

verstößt, zur Ordnung rufen. Nach dreimaligem Ordnungsruf kann sie oder er sie oder ihn von der Sitzung 

ausschließen. Hat die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung eine Gemeindevertreterin oder einen 

Gemeindevertreter von der Sitzung ausgeschlossen, so kann sie oder er sie oder ihn in der jeweils folgenden 

Sitzung nach einmaligem Ordnungsruf ausschließen“. 
214 RENTSCH, Harald/Ziertmann, March. Gemeindeverfassungsrecht Schleswig-Holstein... s. 51 
215 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 516 
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zmocněna podle obecního zákona a tím jí přidělená práva dozoru a kontroly zajištuje její 

postavení jako rozhodujícího orgánu tvorby vůle obce. Například se jedná o povinnost 

vzájemného informování orgánů obce.  

Aby byla zachována vnitro obecní rovnováha mocí, je starostovi přidělena kontrolní moc. 

Starosta především zajišťuje vnitro obecní kontrolu právnosti vůči obecnímu zastupitelstvu 

podle § 43 a vůči výborům podle § 47 GO. 

Odpovědnost starosty podle obecního zákona zůstává nedotčená platností Amtsordnung, 

tak aby byl i nadále jako orgán obce vůči obci odpovědný. 

a. vlastní odpovědnost 

Starosta především přijímá odpovědnost za úkoly se zřetelem k hájení zájmů obce vůči 

svazu, okresu a zemi. Toto ukazuje také na to, že je starosta i přes výkonnou pravomoc svazu 

podle § 3 odst. 1 věta 1 a 2 AO zákonný zástupce obce. 

V plnění své odpovědnosti za úkoly hájí starosta právě vůči svazu zájmy obce, aby zajistil 

plnění úkolů ve smyslu a podle představy obce. Což je zajištěno především jeho členstvím ve 

svazovém výboru podle § 9 odst. 1 AO216, aby tak mohl předkládat svazu zájmy své obce. 

Především odpovědnost starosty potvrzuje § 50 odst. 1 a 2 GO, jelikož je starosta oprávněn  

a povinen kontrolovat, popřípadě ovlivňovat předsedu svazu jako adresáta vlivu na výkon 

obecních rozhodnutí a dodržování věcně-obsahového zadání. 

V rámci tohoto konceptu odpovědnosti přijímají obě strany (svaz i starosta) povinnost 

k důvěrné spolupráci: obzvlášť princip demokratické schopnosti kompromisu a vyžadování 

kompromisu od zúčastněných orgánů. 

Odpovědnost starosty vůči své obci osvětluje také na to navazující funkce připočtení a 

ručení za své organizační postavení. Míněno tímto je připočtení škodné události třetího na 

orgán obce, který zásadně nese odpovědnost obce za následek. Z toho je striktně rozlišováno 

mezi disciplinární a trestněprávní vlastní odpovědností úředníků. 

b. Keine Fremdverantwortlichkeit – žádná odpovědnost za cizí zavinění 

V pozadí stanovené struktury vlastní odpovědnosti starosty je ještě problematické, do jaké 

míry je starosta odpovědný za zvláštní protiprávní jednání jiných orgánů. 

 
216 § 9 Abs. 1 AO „Der Amtsauschuss besteht aus den Bürgemeister und Bürgemesitern der amtsgehörigen 

Gemeiden“.  
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Pojem odpovědnost v podstatě obsahuje jen povinnost ručit za vlastní jednání v rámci své 

činnosti jako orgánu, a přitom vykonané úkony vůči druhým. § 43 odst 1 věta 1 GO217 

zavazuje starostu odporovat protiprávní rozhodnutí obecního zastupitelstva. Pro vyvolání 

povinnosti odporu podle § 43 odst. 1 věta 1 GO je sice objektivní porušení práva rozhodující, 

ovšem záleží na jeho subjektivním přesvědčení protiprávnosti rozhodnutí. Toto měřítko plyne 

již z toho, že svaz má povinnost zahájit disciplinární řízení v případě zanedbání povinnosti 

starosty opomenutím odporovat proti nezákonnému rozhodnutí zastupitelstva, přičemž osobní 

zavinění je vyžadováno. Při přezkumu zákonnosti záleží na starostovi nechat zajistit 

přesvědčení o protiprávnosti právní radou, např. pomoc od komunálního dohledového 

orgánu. Takováto žádost představuje aplikační případ poradního a podporovacího úkolu 

komunálního dohledového orgánu podle § 120 věta 2 GO218.  

Lze tedy s jistotou konstatovat, že neexistuje žádná odpovědnost starosty za jednání 

jiných orgánů obce. 219 

4.1.7 Stellvertretung – zástupce starosty 

Podle § 52 a odst. 1 je na dobu jeho volebního období podle § 33 odst. 3 zástupce 

předsedy zastupitelstva stejně jako zástupce starosty volen.220 Ekvivalentem v české právní 

úpravě by odpovídal orgán místostarosty, avšak neodpovídá to zcela, jelikož musejí být 

například zvoleni minimálně dva zástupci starosty. Tedy počet zástupců není nijak zákonem 

omezen, může být ale v hlavních stanovách počet zástupců upraven. Volba se koná na 

veřejném zasedání, nevyžadují se tak přísná pravidla jako pro volbu starosty, proto se využije 

§ 40 GO, který požaduje získat většinu hlasů. Návrh pro volbu zástupců mohou podávat 

výbory.  Pravomoc zastupovat starostu se vztahuje na všechny jeho funkce. Zástupce 

zastupuje starostu v případě překážky, kterou může být například nemoc či nepřítomnost. 

Zastupovaní nenastane v případě, že svaz určí, že zástupce nemůže určitou funkci vykonávat. 

Zástupce může kdykoliv bez udání důvodu během volebního období odstoupit z funkce. 

Rezignace se skládá k rukám starosty, sdělí termín ukončení výkonu funkce. Zástupce ztrácí 

funkci zasedáním nově zvoleného obecního zastupitelstva. 

 
217 § 43 Abs. 1 satz 1 „Verletz ein Beschluss der Gemeindevertretung das Recht, so hati hm die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister zu wiedersprechen.“ 
218 §120 satz 2 GO „Die Kommunalaufsichtsbehörden sollen die Gemeinde vor allem beraten und uterstützen“. 
219 SCHLIESKY, Utz/TIETJE, Christian. Der ehrenamtliche Bürgermeister Im Spannungsfeld von Amt und 

Gemeinde in Schleswig-Holstein,.. s.45-46. 
220 § 52a Abs. 1 GO „Während der Dauer ihrer Wahlzeit sind die nach § 33 Abs. 3 zu wählenden 

Stellvertretenden der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung gleichzeitig Stellvertretende der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters“. 



   

 

72 

 

Zástupce obdrží jmenovací listinu, má status ehrenbeamter, tedy vykonává funkci bez 

nároku na mzdu, avšak náleží mu právo na náhrady. Obecní zastupitelstvo ho může podle § 

40a GO odvolat z funkce, pokud je to bodem programu zasedání. Z jakého důvodu je 

odvolán, je bezvýznamné, nemusí být udán žádný důvod odvolání. K odvolání se vyžaduje 

většina ze dvou třetin zákonného počtu zastupitelů. Po odvolání mu zůstává jeho mandát 

zastupitele obce a další mu náležící funkce. Pro zachování kontinuity vedení úřadu je potřeba 

na přechodnou dobu vykonávat úřad až do doby nástupu nového zástupce do úřadu, nejdéle 

však do tří měsíců od prvního zasedání nového zastupitelstva. Zástupcem se nemůžou stát 

následující příbuzní: manžel, partner, příbuzní do třetího stupně např. rodiče, prarodiče, děti, 

strýc, prastrýc, teta, sourozenci, neteř, synovec a sešvagření do druhého stupně – tchýně, 

tchán, jejich rodiče, sourozenci manžela/ky, zeď, snacha. Neexistuje žádný příbuzenský 

zákaz mezi zástupcemi navzájem.221  

 
221 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 524-527 
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4.2 Hauptamtlicher Bürgemeister 

Profesionální starosta je podle § 7 GO vedle obecního zastupitelstva druhým orgánem 

obce. Po zavedení přímé volby získal starosta větší význam „v komunální ústavě“. Starosta je 

zákonným zástupcem obce, je odpovědný za vedení obecní správy, za věcné a hospodárné 

vyřízení úkolů a za činnost správy. Podle § 11 LVwG je starosta úředníkem obce a hájí jako 

organizačně samostatný orgán veškerou veřejnou správní činnost, to platí jak pro úkoly 

v samostatné působnosti, tak pro úkoly pro splnění dle pokynu. V oblasti vnitřní tvorby vůle 

náleží starostovi právní jednání běžné pro správu obce. V ostatním má starosta rozhodovací 

oprávnění v podstatě jen tehdy, pokud mu deleguje primární pravomoc obecní zastupitelstvo 

v hlavních stanovách, v kompetenčním řádu nebo pro konkrétní jednání.222  

Hlavní rozdílem oproti ehrenamtliche Bürgermeister je ten, že starosta není členem 

obecního zastupitelstva, není tedy volen zastupitelstvem. Obecní zastupitelstvo si musí 

v profesionálně spravovaných obcích zvolit svého předsedu ze svého středu. Zároveň mu 

náleží společně s předsedou zastupitelstva role reprezentovat obec při veřejných událostech. 

Profesionální starosta je zvolen do úřadu na určitou dobu podle § 57c odst. 1 GO223, 

funkční období musí být vždy upraveno v hlavních stanovách, a to minimálně na 6 let a 

maximálně na 8 let. Volební období není identické s volebním obdobím obecního 

zastupitelstva, což posiluje nezávislost jeho pozice. Starosta podléhá úředně právním a 

mzdově právním předpisům pro úředníky z povolání, s výjimkou profesně právních předpisů 

o věkových hranicích.224 

4.2.1 Plat profesionálního starosty 

Odměňování starosty za výkon funkce se řídí nařízením o komunálních platech.225 Toto 

nařízení upravuje odměňování volených úředníku na určitou dobu a jejich zařazení do 

platových tříd.  Zařazení platových tříd se odvíjí podle počtu obyvatel dané obce. Podle  

§ 5 tohoto nařízení se rozdělují obce do kategorii obcí patřící pod okres od počtu 10 tisíc 

obyvatel do 60 tisíc obyvatel. Druhou kategorií jsou města nenáležící pod okres s obyvateli 

pod nebo nad 150 tisíc obyvatel. 

 
222 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 531 
223 §57 c Abs. 1 GO „Die gewählte Bürgemeisterin oder der gewählte Bürgermeister wird zur Beamtin oder zum 

Beamten auf Zeit ernannt“. 
224 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein, 13. Auflage. 

Stuttgart: Deutscher Gemeindeverlag, 2017, ISBN 978-3555016818, s. 77 
225 Landesverordnung über die Besoldung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten  

auf Zeit der Gemeinden, Ämter und Kreise in Schleswig-Holstein vom 24. April 2012 
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Zároveň jim náleží právo na náhradu měsíčních nákladů podle § 10 odst. 1, výše náhrady 

se rovněž odvíjí od počtu obyvatel. Minimální náhrada nákladů pro obec do 10 tisíc obyvatel 

činí 145 eur a maximální náhrada nákladů pro město s více než 150 tisíc obyvateli činí 400 

eur. 

4.2.2  Volba starosty  

Volba do funkce starosty obce probíhá v přímé volbě, která byla zavedena od 1. duna 

1998. Základní úprava je obsažena v § 57 a 57 a GO. Volební postup upravuje Zákon o volbě 

do obcí a okresů ve Šlesvicko-Holštýnsku – nazývaným též obecní a okresní volební zákon, 

zkráceně GKWG.226 Zejména je volba starosty upravena v §§ 46-54 GKWG.  

Starosta je zvolen občany ve všeobecné, přímé, volné, rovné a tajné volbě a podle 

většinové volby podle § 57 odst. 1 GO.227 

Volební právo má podle § 3 GWKS, pro který podle § 46 odst. 1 GWKG platí i pro 

přímou volbu starosty, občan s německou státní příslušností nebo unijní občan musí v den 

konání voleb dosáhnout 16 let věku, nejméně 6 týdnů před mít bydliště ve volebním okresku 

nebo se ve volebním okresku jinak obvykle zdržovat.  

Návrhy kandidátů může podávat každá politická strana nebo volební skupina zastoupena 

v obecním zastupitelstvu, přičemž každá strana je omezena pouze na jediný návrh kandidáta. 

Existuje i možnost navrhnout sama sebe jako kandidáta. Návrhy kandidátů vyžadují formální 

schválení volebním výborem.228 

Jelikož se jedná o „úřednický poměr“, není dovolená vedlejší činnost, kterou ovšem 

nepředstavuje veřejná činnost „ve vedlejším úřadu“. Jinak není vedlejší činnost starosty 

dovolena.229 

4.2.2.1  Výjimečná volba starosty obecním zastupitelstvem 

Zastupitelstvo volí starostu v případě, když nejsou připuštěni žádní uchazeči k volbě, 

nebo jediný připuštěný uchazeč nezíská požadovanou většinu.230 

 
226 Gesetz über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1997 – GOVBl. Schl.-H. S.151-  
227 § 57 Abs. 1 GO „Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern in 

allgemeiner, unmittelbarer, freier; gleicher und geheimer Wahl und nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

gewählt“. 
228 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein,… s. 78. 
229 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 568. 
230 § 57 Abs. 2 GO „Die Wahl erfolgt durch die Gemeindevertretung, wenn 
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Pokud tedy volební výbor nepřipustí žádného kandidáta, protože nesplňuje zákonné 

požadavky vyjmenované v § 25 GWKG jako např. pokud je návrh podán opožděně, pak volí 

starostu obecní zastupitelstvo. 

Volba je provedena podle § 40 odst. 3 GO: zvolen je kandidát, který obdrží nejvíce hlasů. 

Pokud existuje rovnost hlasů, koná se nová volba, kdy mohou být navrhováni noví kandidáti. 

Kandidáti z prvního kola volby nejsou automaticky převedeni do druhého kola, ale musejí být 

znovu navrhnuti. Zvolen je kandidát, který získá nejvíce hlasů, pokud existuje rovnost hlasů, 

rozhoduje los.  

Starosta takto zvolený může být předčasně obecním zastupitelstvem odvolán podle § 57 d 

odst. 4 GO.231 

4.2.2.2  Předpoklady pro zvolení 

Aktivní volební právo má ten, kdo je volitelný do spolkového sněmu, dále ten, kdo má 

státní příslušnost některého z členských států evropské unie a v den konání voleb dosáhne 18. 

roku věku.232 

Do spolkového sněmu může být zvolen každý Němec, tedy ten, kdo má německou státní 

příslušnost. Bydliště nebo obvyklý pobyt v Německu se nevyžaduje, tudíž je také volitelný 

Němec žijící v zahraničí. Schopnost zastávat veřejný úřad a aktivní volební právo ztratí ten, 

kdo je odsouzen za trestný čin s odnětím svobody nejméně na jeden rok. 

Mezi další požadavky patři: 

- Splnění úředně právních předpokladů, např. hájit svobodné a demokratické základní 

zásady.  

- Nedovolená neslučitelnost. Např. pokud je zvolený jako starosta, musí položit mandát 

zastupitele obce, avšak je povolené, aby starosta byl z jiné obce nebo okresu. Dále 

není povoleno být zároveň poslancem zemského nebo spolkového sněmu.233 

 
1.zur Wahl keine Bewerberin oder kein Bewerber zugelassen wird oder 

2.die einzige zugelassene Bewerberin oder der einzige zugelassene Bewerber bei der Wahl nicht die 

erforderliche Mehrheit erhält“. 
231 § 57 d Abs. 4 GO „Wurde die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister nach § 57 Abs. 2 durch die 

Gemeindevertretung gewählt, kann eine Abwahl auch durch die Gemeindevertretung erfolgen“. 
232 57 Abs. 3 GO „Wählbar zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister ist, wer 

1.die Wählbarkeit zum Deutschen Bundestag besitzt; wählbar ist auch, wer die Staatsangehörigkeit eines 

übrigen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt, 

2.am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat“. 
233 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 549-550. 
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4.2.2.3 Průběh voleb 

Pro průběh voleb platí základní principy jako zásada veřejné volby podle § 29 GKWG, 

nepřípustnost volební propagandy v budově nebo přímo před ni, kde se nachází volební 

místnost, a ochrana tajnosti voleb podle § 31 GKWG. 234 

Průběh voleb se řídí Zákonem o volbách do obcích a okresů (GKWG), speciální úprava 

se nachází v §§ 46 až 50 GKWG.  

V § 46 GKWG jsou uvedeny §§ tohoto zákona, které se aplikují přiměřeně pro volbu 

starosty ustanovení tohoto zákona jako např.: volební území § 2 GKWG; věcné předpoklady 

volebního práva § 3 GKWG; vyloučení volebního práva; formální předpoklady volebního 

práva atd., pokud tato část zákona o volbě starosty něco jiného neuvádí. Podle § 48 GKWG 

volební výbor ustanoví datum voleb a případně termín i pro užší volbu. Volby se konají vždy 

v neděli.235Termín konání voleb je upraven v § 57 a GO, ve kterém je uvedeno, že se koná 

volba starosty kvůli uplynutí volebního období, nebo kvůli odejití starosty do důchodu, 

nejdříve 8 měsíců a nejdéle měsíc před uvolněním úřadu. Pokud dojde k tzv. Stichwahl, 

konají se volby do 28 dnů od první volby. To platí také pro případy uvolnění místa z jiných 

důvodů. Pokud to není možné vykonat v určené lhůtě, musejí se volby konat nejdéle 6 měsíců 

po uvolnění místa.236 

4.2.2.4  Volební systém § 47 GKWG 

Volba se provádí podle zásad volebního většinového systému. Zvolen je ten, kdo získá 

více než polovinu platných hlasů. Nezíská-li žádný z kandidátů většinu hlasů, koná se během  

28 dnů užší volba mezi dvěma kandidáty, kteří v první volebním kole nejvyšší počet hlasů 

získali. Při rovnosti hlasů rozhoduje los. V užší volbě je volen ten, kdo většinu platných hlasů 

získá, při rovnosti hlasů rozhoduje los. Každý volič má jeden hlas.237 

 
234 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 557. 
235 § 48 GKWG „Der Gemeindewahlausschuss bestimmt den Wahltag und den Tag einer notwendig werdenden 

Stichwahl. Die Wahl und die Stichwahl finden jeweils an einem Sonntag statt“. 
236 § 57 a Abs. 1 „Wird die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wegen Ablaufs der Amtszeit oder 

wegen Eintritts in den Ruhestand notwendig, ist sie frühestens acht Monate und spätestens ein Monat vor 

Freiwerden der Stelle durchzuführen. Dies gilt auch, wenn das Freiwerden der Stelle aus anderen Gründen so 
rechtzeitig feststeht, dass die Wahl innerhalb der Frist nach Satz 1 durchgeführt werden kann. In allen anderen 

Fällen erfolgt die Wahl spätestens sechs Monate nach Freiwerden der Stelle“. 
237 § 47 GKWG (1) „Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. Gewählt ist, wer 

mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Erhält keine Bewerberin und kein Bewerber diese 

Mehrheit, so findet binnen 28 Tagen eine Stichwahl unter den zwei Bewerberinnen oder Bewerbern statt, welche 

bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der 

Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter zu ziehende Los darüber, wer in die Stichwahl kommt. Bei 
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4.2.2.5  Návrhy kandidátů § 51 GKWG 

Podávány mohou být návrhy kandidátů od: 

- každé politické strany zastoupené v zastupitelstvu nebo od voličské skupiny; politické 

strany nebo volební skupiny zastoupené v zastupitelstvu mohou učinit společný návrh 

kandidáta, přitom může každá politická strana a volební skupina navrhnout pouze 

jednoho kandidáta 

- sebe samého pro vlastní kandidaturu, jeho návrh musí být podepsán určitým počtem 

voličů, minimální počet podpisů je určen podle počtu obyvatel obce 

Omezení práva na navržení kandidátů politickými stranami zastoupenými v zastupitelstvu 

a voličských skupin neporušuje ústavní principy na všeobecnou a rovnou volbu.  

Návrh kandidáta musí obsahovat celé jméno, povolání, datum narození, statní příslušnost  

a adresu. Není přípustná tzv. dvojitá kandidatura, tedy aby byl kandidát navržen více 

subjekty. Návrhy mohou být vzaty zpět, pokud ještě nebylo rozhodnuto o jejich přípustnosti 

výborem. Návrh může být podán nejpozději 55 dní před volbami.  

Schválení návrhu kandidáta provádí obecní volební výbor 51. den před volbami. 

Podklady pro rozhodnutí výboru jsou předloženy od uchazečů v první řadě. Zároveň si může 

výbor doplňující informace sám opatřit. Pokud byl návrh podán včas a splňuje zákonné 

podmínky, musí být kandidát schválen. Výbor nemůže rozhodovat podle svého uvážení a 

nesmí se např. zabývat povoláním nebo jinými kvalifikacemi uchazeče. Nemůže hodnotit, 

který kandidát je podle jeho názoru nejvhodnější pro funkci starosty. K zákonným 

požadavkům patří např. formální nařízení, jiné předpoklady pro aktivní volební právo – věk 

atd. Zamítnuty jsou také tzv. dvojité kandidatury.  

4.2.2.6  Přezkum voleb § 54 GKWG 

K podání námitek je oprávněn každý volič z volebního území a každý kandidát, nikoliv 

strany nebo volební skupiny. O platnosti voleb, tak jako o přípustnosti námitek, rozhoduje 

komunální dohledový úřad. Byl-li nebo není zvolený volitelný kandidát, je nařízeno, aby se 

nekonalo jmenování do funkce. Byl-li už jmenován, je to neplatné. Opakování volby se musí 

 
der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hat; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet 

das von der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter zu ziehende Los. 

(2) Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme“. 
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konat nejpozději do pěti měsíců od okamžiku stanovení neplatnosti volby.238 Zároveň ten, 

kdo podal námitku, může podat proti rozhodnutí dohledového úřadu žalobu ke správnímu 

soudu do dvou týdnů.  

4.2.2.7  Jmenování do funkce 

Starosta je jmenován na určitou dobu do úřadu, jmenovací listina musí obsahovat celé 

jméno, údaj, na jak dlouho je jmenován, a podpis. Jmenován je předsedou obecního 

zastupitelstva na veřejném zasedáním podle § 58 GO.239 

4.2.2.8  Povinnost znovu kandidovat 

Podle § 57 c odst. 2 GO je starosta povinen po uplynutí prvního volebního období znovu 

kandidovat ve volbách, pokud mu předloží návrh kandidatury politická strana nebo skupina 

zastoupena v obecním zastupitelstvu. Politická strana nebo voličská skupina musí mít 

minimálně třetinu zákonného počtu zastupitelů. Povinnost k dalšímu vedení úřadu v případě 

znovuzvolení existuje jen tehdy, kdy je opětovné jmenování do funkce realizováno za stejně 

výhodných podmínek a minimálně na stejné dlouhé období. 

Při bezdůvodném odmítnutí udělit souhlas k přijetí kandidatury nebo k dalšímu vedení 

úřadu je starosta po uplynutí volebního období propuštěn. Následkem propuštění úřednický 

poměr končí a s tím i ztráta odměny za předchozí vykonanou službu.  Neobdrží ani žádné 

odstupně, na které má jinak právo.  

Právní úprava je však neúplná, jelikož starosta, pokud odmítne kandidaturu určité strany, 

může být zvolen na základě vlastní kandidatury, takže žádné propuštění nenastane. 

Pokud není starosta znovuzvolen, odejde do „výslužby“. S tím končí i úřednický poměr. 

Na návrh starosty, pokud dovrší věku 63 let, může odejít do důchodu. Je právně přípustné, 

 
238 § 54 GKWG 1.“Einspruchsberechtigt ist jede und jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets sowie jede 

Bewerberin und jeder Bewerber auf einem eingereichten Wahlvorschlag“. 

2.Über die Gültigkeit der Wahl sowie über Einsprüche entscheidet die Kommunalaufsichtsbehörde“. 

3.War die oder der Gewählte nicht wählbar, ist anzuordnen, dass die Ernennung unterbleibt; eine bereits 

erfolgte Ernennung ist nichtig. 
4.Die Wiederholungswahl muß spätestens fünf Monate nach dem Zeitpunkt stattfinden, an dem die Feststellung 

der Ungültigkeit der Hauptwahl unanfechtbar geworden ist“. 
239 §57 c abs. 1 GO „Die gewählte Bürgermeisterin oder der gewählte Bürgermeister wird zur Beamtin oder 

zum Beamten auf Zeit ernannt“. 

§ 58 GO „Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister und die Stellvertretenden werden vor ihrem Amtsantritt 

von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung vereidigt. Sie leisten den 

Beamteneid“. 
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aby po uplynutí dvou volebních období znovu nebo vícekrát kandidoval. Ovšem může bez 

udání důvodu odmítnout, bez toho, aby ztratil nárok na odstupné.240 

Smyslem takovéto úpravy je to, aby starosta, který má podporu při výkonu jeho funkce, 

byl povinen znovu kandidovat.241 

4.2.3 Odvolání starosty z funkce 

Odvolání starosty z funkce se řídí podle § 57 d GO. Starosta může být odvolán před 

uplynutím volebního období. K zahájení odvolacího řízení se vyžaduje: 

1. rozhodnutí zastupitelstva obce s většinou 2/3 zákonného počtu členů zastupitelstva 

nebo 

2. návrh voličů, který musí být podepsaný minimálně od 20 % voličů242 

Obecně se nevyžaduje žádné odůvodnění odvolání. Zákonodárce vychází z toho, že již 

chybějící politická důvěra odvolání ospravedlňuje. Tyto dvě podmínky stanovené v obecním 

zákoně mají zajistit to, aby nebylo odvolání lehkomyslně zneužíváno. Pokud je návrh na 

odvolání předložen, tak se může zastupitelstvo rozhodnout s dvoutřetinovou většinou 

zákonného počtu zastupitelů, aby starosta nemohl vykonávat služební záležitosti až do 

zveřejnění výsledku hlasování.243 

Odvolání se uskuteční samotným rozhodnutím občanů, při kterém jsou aplikovány 

předpisy o rozhodování občanů. Pro odvolání se vyžaduje většina platných hlasů za účasti 

minimálně 20 % oprávněných voličů. Starosta odejde z úřadu den po dni konání hlasování a 

vstoupí do předčasné „výslužby“. Proti odvolání se může podat námitka nebo žaloba.244 

 
240 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 570-572. 
241 THIEL, Hans-Jürgen. Kommentar: Kommunalwahlrecht Schleswig-Holstein, 1. Auflage. Wiesbaden: 

Kommunal- und Schul-Verlag, 2018, s. 196. 
242 § 57 d GO Abs. 1 „Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann vor Ablauf der Amtszeit von den 

Bürgerinnen und Bürgern abgewählt werden. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es 

1.eines Beschlusses der Gemeindevertretung mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen 

Zahl der Mitglieder oder 

2.eines Antrags der Wahlberechtigten, der von mindestens 20 % der Wahlberechtigten unterzeichnet sein 

muss“. 
243 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein,… s. 88. 
244 § 57 d Abs. 2,3 (2) GO „Die Abwahl bedarf einer Mehrheit der gültigen Stimmen, die mindestens 20 % der 

Zahl der Wahlberechtigten betragen muss. Für die Durchführung des Abwahlverfahrens sind die Vorschriften 

über den Bürgerentscheid sinngemäß anzuwenden. Nach Einleitung eines Abwahlverfahrens kann die 

Gemeindevertretung beschließen, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ihre oder seine 

Dienstgeschäfte bis zur Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses durch die Abstimmungsleiterin oder den 

Abstimmungsleiter nicht führen darf. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl 

der Gemeindevertreterinnen und -vertreter. 
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Je-li starosta výjimečně zvolen zastupitelstvem obce podle § 57 odst. 2 GO, může být 

odvolán jak rozhodnutím občanů, tak zastupitelstvem.245 Předpokladem pro odvolání 

zastupitelstvem je, aby byl návrh na odvolání bodem zasedání zastupitelstva podle  

§40 a odst. 2 GO. Rozhodnutí vyžaduje dvoutřetinovou většinu zákonného počtu zastupitelů.  

O návrhu na odvolání musí být dvakrát rozhodováno, přičemž druhé rozhodování se může 

konat nejdříve 4 týdny po prvním.246 

4.2.4 Oprávnění a povinnosti profesionálního starosty 

Úkoly hlavního starosty jsou upraveny v § 55 GO a zvláštní úprava pro města je upravena 

v § 65 GO.  

a. řízení správy ve své kompetenci 

§55 odst. 1 věta 1. „Starosta vede správu obce ve vlastní příslušnosti podle cílů  

a zásad obecního zastupitelstva a v rámci od zastupitelstva poskytnutými prostředky.“247 

Starostovi tedy náleží správa obce, která je vázána na stanovené cíle a zásady 

obecního zastupitelstva. Pod pojmem stanovení cílů rozumíme konkrétní předlohy pro 

výsledky správní činnosti, není ale stanoveno, „jak“ má být těchto cílů dosaženo. Také 

abstraktní hodnotové předlohy musí být dodržovány pří vykonávání běžných správních 

úkolů. Jako např. hospodárnost, ohleduplnost na zájmy životního prostředí. Cílem je 

vyjádření o chtěném budoucím stavu, stanovení cílů vyžaduje stanovení velikosti cíle – 

Zielgröß, popsaní cílů, tak jako informace k časové souvislosti cíle. Zásady jsou jako 

formální cíle a vedlejší cíle kvalifikované předlohy, např. předčasná účast občanů, pečlivé 

zdůvodnění rozhodování atd.248 

Kromě toho má starosta jednat v rámci jemu svěřených prostředků. K tomu náleží 

také rozpočet obce, plánování pracovních míst. Starosta rovněž plní svou funkci jako 

 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister scheidet mit Ablauf des Tages, an dem der 

Abstimmungsausschuss die Abwahl feststellt, aus dem Amt und tritt in den einstweiligen Ruhestand“. 
245 § 57 d Abs. 4 GO „Wurde die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister nach § 57 Abs. 2 durch die 

Gemeindevertretung gewählt, kann eine Abwahl auch durch die Gemeindevertretung erfolgen“. 
246 § 40a Abs. 2 und 3 (2) „Der Beschluss, mit dem 3.die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister nach § 57 d 

Abs. 4 aus dem Amt abberufen wird, bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 

Gemeindevertreterinnen und -vertreter“. 
3) Über den Antrag, die hauptamtliche Bürgermeisterin oder den hauptamtlichen Bürgermeister oder eine 

Stadträtin oder einen Stadtrat aus dem Amt abzuberufen, ist zweimal zu beraten und zu beschließen. Die zweite 

Beratung darf frühestens vier Wochen nach der ersten stattfinden“. 
247 §55 Abs. 1 Satz. 1 GO „Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister leitet die Verwaltung der Gemeinde in 

eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung und im Rahmen der von ihr 

bereitgestellten Mittel“. 
248 RENTSCH, Harald/Ziertmann, March. Gemeindeverfassungsrecht Schleswig-Holstein... s. 205-206. 
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správně řídící orgán, především plnění pravomocí/oprávnění, které vyplývají z odst.  

1 věta druhá a třetí. 249 

b. věcné a hospodárné vyřízení úkolů (odst. 1 věta 2) 

„Je odpovědný za věcné a hospodárné vyřízení úkolů.“250 

Starosta je jako správně řídící orgán šéf správy. Jemu náleží neomezené věcně právní 

jednotné vedení celé správy a všech spolupracovníků. On nese vůči zastupitelstvu a také 

vůči státnímu dohledu plnou odpovědnost za věcné a hospodárné vykonání úkolů a za 

bezproblémovou spolupráci na politické úrovni. K modernímu vedení správy patří, aby 

starosta delegoval rozhodovací pravomoc na své spolupracovníky. To vede ke zkrácení, 

zjednodušení rozhodování, ale také ke zvýšení motivace spolupracovníků. To ovšem 

neznamená, že starosta přenáší také svou odpovědnost.251 

c. organizace a činnost správy (odst. 1 věta 2) 

„Je odpovědný za organizaci a za činnost správy.“252 

Starosta má organizační moc, která zahrnuje členění, organizaci a rozdělení úkolů. 

Rozhoduje o členění správy na odbory, úřady a oddělení, o rozdělení úkolů pro jednotlivé 

správní jednotky či o jednacím řádu a služebních příkazech. 

Vedení a dohled na činnost správy se týká obzvláště správně technického chodu 

správních postupů, koordinace organizačních jednotek a regulace pracovní oblasti, 

korespondence, vedení spisů, podpisového práva a jednání vůči publiku.  

Věcné a hospodárné vyřízení úkolů vyžaduje soulad se zákonnými předpisy, které 

zaručí objektivní a věcně právní zacházení při vyřizování správních úkolů a dodržení 

zásad hospodárnosti a šetrnosti. Přitom se starosta nemusí řídit pouze podle zásady 

přiměřenosti, nýbrž také bezchybným uvážením. Je spoluodpovědný za rozhodování 

zastupitelstva v samostatné působnosti informováním, projednáním a vykonáním práva na 

námitku podle § 43 GO.253 

d. je odpovědný za běžnou činnost správy (odst. 1 věta 2) 

 
249 RENTSCH, Harald/Ziertmann, March. Gemeindeverfassungsrecht Schleswig-Holstein... s. 435. 
250 §55 Abs. 1 Satz 2 GO „Sie oder er ist für die sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, die 

Organisation und den Geschäftsgang der Verwaltung verantworten“. 
251 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 531-532. 
252 §55 Abs. 1 Satz 2 GO „die Organisation und den Geschäftsgang der Verwaltung“. 
253 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 532. 
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„Je odpovědný za běžnou činnost správy.“254 

Běžnou činností správy se rozumí jednoduché, pravidelně se opakující se úkoly bez 

zvláštního politického významu. Starosta je tedy oprávněný vykonávat takovouto činnost, 

přitom je vždy struktura, velikost, finanční síla a způsobilost obce zohledněna. Pro 

běžnou správní činnost chybí legální definice. O běžnou správní činnost jde taky, když 

pro tu činnost má zvláštní důvod správně řídící orgán, jako např. případ, kdy má 

zastupitelstvo přijmout nezbytné rozhodnutí k provedení určitého úkolu, nebo se jedná  

o srozumitelné popsání úkolu v rozpočtu. Realizace rozhodnutí je v tomto případě běžná 

činnost správy. Obecní zastupitelstvo se může usnést, že bude rozhodovat sama o určité 

běžné činnosti správy. O běžnou správní činnost se taky jedná, pokud starosta rozhoduje 

v mezích určených hlavními zásadami. Rozhodující je to, zda věc patří podle 

pravidelnosti a častosti k běžným úkonům. 

Neexistuje žádná obecná oznamovací povinnost o vykonaných činnostech při běžné 

správě vůči zastupitelstvu, ačkoliv muže být informace v jednotlivých případech účelná. 

Kromě toho může záležitosti v kompetenci zastupitelstva převést na starostu.255  

e. nejvyšší služební úřad a nadřízený zaměstnanců obce 

„Starosta je nejvyšším služebním orgánem a nadřízený zaměstnanců obce.“256 

Starosta je tedy nadřízený všech zaměstnanců obce, tuto pravomoc může ale přenést 

na zastupitelstvo obce. Z této funkce mu plyne právo především zakládání 

zaměstnaneckých poměrů, povyšování, přeložení, delegování, propouštění atd. Zároveň je 

nadřízený velitele dobrovolných hasičů.  

Starosta je nadřízený všech spolupracovníků s oprávněním vydat příkaz pověřeným 

zaměstnancům obecní správy pro jeho služební činnost. Starosta může tuto pravomoc 

nadřízeného přenést na spolupracovníky. Možnost rozsáhlého přenesení rozhodovací 

činnosti na podřízené je předpokladem pro vedení správy podle moderních zásad.  

Starosta zahajuje formální disciplinární řízení. Může ukládat pokuty do určité částky.257 

f. úkoly starosty podle odst. 1 č. 1-4 

 
254 §55 Abs. 1 Satz. 2 GO „Er ist für die Geschäfte der laufenden Verwaltung verantworlich“. 
255 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 533. 
256 §55 Abs. 1 Satz 3 GO „Sie oder er ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 

der Beschäftigten der Gemeinde“. 
257 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 533-534. 
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K úkolům starosty patří zejména: 

1. Provádět zákony. 

To platí pro všechny právní předpisy. Přitom je bez významu, 

zda zákon obsahuje Ermessenspielraum pro rozhodování. 

V samosprávných záležitostech může existovat vazba na 

stanovy. 

2. Připravovat zasedání obecního zastupitelstva a výborů.  

K přípravě náleží iniciativa k přijetí rozhodnutí atd. A také 

administrativní příprava rozhodnutích pro zastupitelstvo  

a výbory. Starosta se účastní zasedání zastupitelstva a náleží 

mu poradní hlas. Na jeho žádost mu je uděleno slovo a může 

podávat návrhy. 

Starosta také provádí rozhodnutí zastupitelstva a výborů. 

Provádění obsahuje výkon (smlouvy, správní akty, plnění), 

informace veřejnosti a kontrola úspěšnosti. Pravidelně musí 

podávat zprávu hlavnímu výboru o výkonu rozhodnutí. 

3. Rozhodovat v záležitostech, která na něj zastupitelstvo 

převedlo. Starosta může toto rozhodování přenést na 

zaměstnance, pokud to zastupitelstvo výslovně nevyloučí.258 

Starosta má rozhodovací funkci pro vnitřní tvorbu vůle, pokud 

obecní zastupitelstvo v hlavních stanovách, kompetenčním 

řádem nebo pro jednotlivé případy delegaci stanoví, neboť 

v zásadě náleží zastupitelstvu všechno rozhodování ve 

vyhrazených úkolech a důležitých záležitostech samosprávy.  

4. Starostovi náleží nezcizitelná kompetence pro personální 

rozhodování pro všechny zaměstnance v rámci úředně 

právního, pracovně právního a mzdově právního hlediska. Pod 

pojem personální rozhodování náleží jmenování, přeložení, 

delegace, propouštění úředníků a přijetí, přenos jiných úkolů, 

propouštění zaměstnanců, tak jako úředně právních a tarifně 

právních rozhodování, s nimiž jsou změněny pracovní 

 
258 §55Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 GO „die Entscheidungen zu treffen, die die Gemeindevertretung ihr oder ihm 

übertragen hat; die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann diese Entscheidungen Beschäftigten 

übertragen, soweit die Gemeindevertretung die Übertragung nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat“. 
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podmínky těchto spolupracovníků. Starosta je vázaný na plán 

pracovních míst a obecní zásady stanovené zastupitelstvem. 

Obecně platná zvláštní úprava platí nutně pro personální 

rozhodování vedoucích spolupracovníků, kteří přímo starostovi 

podřízeni jsou – vedoucí odboru, vedoucí oddělení. V těchto 

případech musí návrh předložit k rozhodnutí zastupitelstvu 

nebo hlavnímu výboru. Ty mají pouze právo odmítnout, ale 

nedisponují žádným právem návrhu rozhodnutí. 

Pro otázky rovnoprávnosti není příslušný starosta, nýbrž 

zastupitelstvo. 259 

 

g. ustanovení a přidělení oboru činnosti (odst. 2) 

„Starosta člení správu na obory činnosti a přiděluje do nich jemu podřízené 

zaměstnance, on sám může převzít obor činnosti.“260 

Starostovi jako řídícímu správu náleží úkol obecní správu organizačně rozčlenit.  

A k tomu nutné základy jako plány členění správy, plány rozdělení úkolů vydávat, ovšem 

může tuto povinnost přenést, pokud to zákonodárce výslovně dovolí. Forma organizační 

jednotky závisí na uvážení starosty. 

Obor činnosti musí být určen podle oblasti úkolů, např. finančnictví. Přidělení oboru 

činnosti je předepsáno, tak aby nebylo možné, aby starosta sám všechny obory činnosti 

vedl. Protože přidělení oboru činnosti je podstatná část správního rozčlenění, může 

zastupitelstvo mít s jeho právem na námitky rozhodující vliv na formu oboru činnosti, ne 

ale na osoby, jimž starosta přidělil obor činnosti.261 

h. zákonný zástupce obce 

Starosta je zákonný zástupce a jedná za ní navenek. To platí jak pro veřejnoprávní 

jednání, tak pro úřadem vydávaných správních aktů a uzavíraní veřejnoprávních smluv, a 

rovněž pro soukromoprávní smlouvy provedením právního jednání. Pokud má mít vydané 

prohlášení písemnou formu, vyžaduje se podpis starosty (např. pracovní smlouvy, 

veřejnoprávní smlouvy). Pokud není dodržena forma, zakládá to nicotnost 

 
259 DEHN, Klaus-Dieter. Kommentar: Gemeindeordnung Schleswig-Holstein…, s. 535-538. 
260 §55 Abs. 2 „Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister gliedert die Verwaltung in Sachgebiete und weist 

diese den ihr oder ihm unterstellten Beschäftigten zu; sie oder er kann auch selbst ein Sachgebiet übernehmen“. 
261 RENTSCH, Harald/Ziertmann, March. Gemeindeverfassungsrecht Schleswig-Holstein... s. 445-446. 
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soukromoprávních právních vztahů. V hlavních stanovách obce může být stanoveno, pro 

které jednání se nevyžadují dodržení formy. 262 

Ch. splnění úkolů podle pokynů 

4.2.5 Zástupce starosty 

Podle § 57 e GO volí obecní zastupitelstvo ze svého středu až tři zástupce starosty pro 

jeho volební období. Pro volbu se vyžaduje většina hlasů zastupitelů. Zastupující 

zastupuje starostu v případě překážky. Odstoupení starosty se rozumí jako překážka až do 

počátku funkčního období nástupce.263 

4.2.6 Speciální právní úprava pro města  

Města jsou obce s městským právem, kterým podle dosavadního práva toto označení 

náleží nebo kterým městské právo zemská vláda propůjčí.264 Pro města platí právní 

úprava pro obce obdobně podle § 60 GO.  Ve městech nad 20 tisíc obyvatel se může 

v hlavních stanovách určit, že se ustanoví městská rada. Zvoleni jsou prostou většinou 

městského zastupitelstva. Městský rada vykonává uvnitř městské správy činnost pod 

vedením starosty. Radové vykonávají jím přidělený obor činnosti podle pokynů 

starosty.265 

 

  

 
262 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein, 13. Auflage. 

Stuttgart: Deutscher Gemeindeverlag, 2017, s. 85-86. 
263 § 57 e odst. 1 GO (1) „Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlzeit bis zu drei 

Stellvertretende der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters; für die Wahl gilt § 33 Abs. 2 entsprechend. Die 
Stellvertretenden vertreten die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister im Fall der Verhinderung in der 

Reihenfolge ihrer Wahl. Ein Ausscheiden der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters oder einer oder eines 

Stellvertretenden gilt bis zum Beginn der Amtszeit der Nachfolgerin oder des Nachfolgers als Verhinderung“. 
264 § 59 odst. 1 GO „Städte sind Gemeinden mit Stadtrecht, denen nach bisherigem Recht die Bezeichnung Stadt 

zustand oder denen die Landesregierung das Stadtrecht verleiht“. 
265 DEHN, Klaus-Dieter. Grundlagen des Kommunalverfassungsrechts in Schleswig-Holstein, 13. Auflage. 

Stuttgart: Deutscher Gemeindeverlag, 2017, s. 86-88. 
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5 Porovnání starosty v České republice a ve Šlesvicko-Holštýnsku 

5.1  Místní samospráva v ČR a ve Šlesvicko-Holštýnsku 

Pro pochopení rozdílů mezi českou právní úpravou a úpravou ve Šlesvicko-

Holštýnsku je potřeba poznamenat, že se jedná o poměrně malou spolkovou zemi s 2,89 

miliony obyvatel se značným poválečným britským vlivem na správní uspořádání. 

Jednalo se totiž o britskou okupační zónu. 

Zaručení práva na samosprávu je trochu odlišně řešeno v Německu, souvisí to s typem 

právního zřízení, jelikož se jedná o spolkovou republiku federativního zřízení. Proto je 

ústavně právo na samosprávu zaručeno jak na spolkové úrovni, tak na zemské úrovni. 

Právo na samosprávu je tedy zaručeno čl. 28 odst. 2 Základního zákona SRN, ale také 

Ústavou Šlesvicko-Holštýnska čl. 54 odst. 1. a 2. Avšak právo na samosprávu je podle 

Základního zákona chápáno jako oprávnění, naopak Ústava Šlesvicko-Holštýnska to 

pojímá jako povinnost, a to nejenom k vyřizování zájmů místního společenství, ale také 

jsou povinny hájit veškeré veřejné zájmy na jejich území, které původně náležely spolku 

nebo zemi. K zaručení práva na samosprávu existuje bohatá judikatura Ústavního soudu 

Spolkové republiky Německa i Ústavního soudu Šlesvicko-Holštýnsky. Tyto soudy se 

podrobně věnují jednotlivým aspektům práva na samosprávu a vytyčují jejich právní 

postavení ve spolku i v zemi. V České republice se zaručuje právo na samosprávu 

územních samosprávných celků článkem 8 Ústavy, ale také se mu věnuje hlava VIII. 

Ústavy, kde jsou nastíněny základní principy a pravidla pro fungování územních 

samospráv. 

Zásadní rozdíl právních úprav je však v působnosti obce, poněvadž česká právní 

úprava vychází z dualistického modelu, tedy klasický model vztahu státu a obcí, který se 

člení na záležitosti plněné v samostatné působnosti a v přenesené působnosti. Právní 

úprava Šlesvicko-Holštýnska vychází z tzv. monistického modelu, který se člení na 

záležitosti plněné v samostatné působnosti a záležitosti plněné podle pokynů. Rozdílem je 

tak to, za jakých podmínek bude obcemi vykonávaná statní správa. Česká právní úprava 

člení obce do tří kategorií, na základě tohoto členění je jim určen rozsah záležitostí 

plněných státních záležitostí v přenesené působnosti. Podle čl. 105 Ústavy lze svěřit 

orgánům samosprávy výkon státní správy jen tehdy, stanoví-li to zákon, naproti tomu 

Ústava ČSFR vycházela podle čl. 87 odst. písm. f) z toho, že zákony národních rad mají 
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stanovit, ve kterých věcech se obce pověřují výkonem státní správy.266 Ta je tedy spíš 

podobná právní úpravě ve Šlesvicko-Holštýnsku, kdy jsou právě podle zákona nebo na 

základě zákona pověřovány obce k vykonání státních záležitostí, které musejí být přesně 

zákonem specifikované. 

Další odlišností je členění obcí ve Šlesvicko-Holštýnsku (dále SH). Na rozdíl od české 

právní úpravy rozlišují v SH hlavně mezi tím, zda je obec spravována dobrovolně, či 

profesionálně. Jedná se o zásadní rozdíl, který souvisí následně i se způsobem správy 

obce a volbou starosty. Obec, která je spravována tzv. dobrovolně, nedisponuje vlastní 

správou podle Gemeindeordnung SH. Tyto obce si samy nepřipravují a neprovádí vlastní 

rozhodnutí, ale tyto činnosti za ně obstarává svaz, do kterého patří. V českém právní 

prostředí bychom mohli dobrovolně spravované obce přirovnat k osadním výborům. Byť 

to není zcela přesné, pro lepší pochopení celé problematiky dělení správy obcí v SH 

poslouží. Ministerstvo vnitra Šlesvicko-Holštýnska rozhoduje o tom, které obce budou 

spravovány dobrovolně nebo profesionálně, avšak profesionálně spravované obce musí 

mít nejméně 8 tisíc obyvatel. Dobrovolně spravované obce tedy nedisponují vlastní 

správou, povinně patří do svazu obcí, za něž vykonává profesionálně spravovaná obec 

náležící do svazu určitou správní činnosti. V českém prostředí funguje spolupráce obcí na 

dobrovolné bázi a dobrovolně daná obec rozhodne o tom, zda se stane členem nějakého 

svazu obcí. Sama obec, potažmo zastupitelstvo obce rozhodne, ke kterému konkrétnímu 

svazu se obec připojí a které záležitosti samosprávné povahy za obec bude svaz 

vykonávat. Svazy vznikají za účelem efektivnějšího výkonu samosprávy, jelikož sice 

sama obec má právo vykonávat určitou záležitost, ale z hlediska funkčnosti je účelnější, 

aby pro několik obcí určité záležitosti spravovala společně. Česká právní úprava 

v případech pro přenesenou působnost dělí obce do kategorii: na obce vykonávající 

přenesenou působnost v základním rozsahu, a to pouze na území obce, dále pak obce 

s pověřeným úřadem a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zákon tak svěří na 

základě této kategorizace rozsah přenesené působnosti. Kdybychom měli porovnávat tuto 

právní úpravu, museli bychom se omezit pouze na přenesenou působnost v případě České 

republiky a na plnění pokynů v případě Šlesvicko-Holštýnska. Obce s rozšířenou 

působnosti vykonávají pro obce spadající do jejího správního obvodu v přenesené 

 
266 KOPECKÝ, Martin. Zákon o obcích: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-862-9, s. 16. 
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působnosti určitou správní činnost. Avšak svazy v SH nevykonávají pouze úkoly podle 

pokynů, ale také správní činnost místní povahy konkrétní obce. 

Na rozdíl od české právní úpravy orgánů obce Gemeindeordgnung uvádí v § 7 jako 

orgány obce pouze zastupitelstvo obce a starostu, ovšem obec má i další orgány, třebaže 

nevznikají na základě zákona. Mezi další orgány patří výbory, zejména hlavní výbor, 

obecní rada, jiné poradní orgány ad. Naproti tomu česká právní úprava v § 5 obecního 

zřízení označuje zastupitelstvo, radu, starostu, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Proto 

zde vidíme určité rozdíly ve struktuře obecní samosprávy, společné je pro obě právní 

úpravy zastupitelstvo obce, jejíž pravomoci a postavení jsou prakticky shodné, 

s výjimkou volebního období, které ve Šlesvicko-Holštýnsku trvá 5 let a v ČR 4 léta.  

U obce v SH pak ještě závisí na tom, zda se jedná o dobrovolně spravovanou obec,  nebo 

o profesionálně spravovanou obec. Funkce předsedy zastupitelstva v dobrovolně 

spravovaných obcích zastává starosta obce, který je volen zastupitelstvem, nicméně 

v profesionálně spravovaných obcích je funkce předsedy neslučitelná s výkonem starosty 

obce a předseda je tak volen zastupitelstvem ze svého středu. Shodně pak mezi orgány 

zastupitelstva náleží výbory, nicméně v SH se povinně zřizuje tzv. hlavní výbor, který 

dohlíží na činnost všech výborů, koordinuje činnost, jinak se činnost výborů shoduje 

s úpravou českou, jedná se tedy o poradní orgán zastupitelstva sloužící k přípravě 

rozhodnutí a ke kontrole obecní správy. Naproti tomu v ČR se povinně zřizuje finanční  

a kontrolní výbor. V SH se zřizují frakce, do kterých se začleňují zastupitelé, nejedná se 

však o politické strany, frakce spíš napomáhají k větší míře účelností fungování zasedání 

zastupitelstev. Jisté rozdíly vidíme i v případě zřizování rady obce, v česku se jedná  

o obligatorní orgán obce, který je jakýmsi výkonným orgánem obce a má vlastní 

pravomoci zejména v záležitostech týkajících se přenesené působnosti.  

I když Gemeindeordnung pojem obecní rada zná, chápe ho ve zcela odlišném 

významu, obecní rada vzniká pro konkrétní místní část obce, její právní úprava se 

víceméně shoduje s naší úpravou osadních výborů. Zabývá se otázkami a záležitostmi 

konkrétní místní části, má hájit její zájmy. V České republice se tedy jedná o výkonný 

orgán, ve Šlesvicko-Holštýnsku zcela přebírá funkci rady starosta obce, což souvisí  

i s přímou volbou starosty v SH. Avšak v městech nad 20 tisíc obyvatel se volí městští 

radové, kteří jsou voleni městskou radou. Nejedná se o členy zastupitelstva, jak je to 

v ČR, nýbrž se jedná o odborníky, kteří jsou nápomocni starostovi. Jelikož ten je pověří 
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vedením určitým oborem činnosti, který vykonávají podle pokynů starosty.267 Česká 

právní úprava zná ještě několik orgánů obce: obecní úřad a jeho orgán – tajemník 

obecního úřadu, radu jako kolektivní orgán, který může zřizovat své vlastní orgány 

(komise), a další zvláštní orgány. 

5.2  Starosta v České republice a ve Šlesvicko-Holštýnsku 

Při porovnání těchto dvou právních úprav týkajících se postavení a pravomocí starosty 

nastávají zásadní rozdíly mezi českou právní úpravou a úpravou Šlesvicko-Holštýnska. 

Zatímco česká právní úprava zná pouze nepřímo voleného starostu obce s dosti omezenými 

pravomocemi, ta ve Šlesvicko-Holštýnsku předvídá určitou dvojkolejnost v případě volby, 

postavení a pravomocí starosty. Rozdíl je závislý na druhu správy obce, u dobrovolně 

spravovaných obcí je starosta volen nepřímo zastupiteli obce ze svého středu, zatímco u 

profesionálně spravovaných obcí dochází k přímé volbě starosty související s jeho silnějším 

postavením a rozsahem pravomocí. Česká právní úprava pak rozlišuje mezitím, zda starosta 

vykonává svou funkci jako uvolněný starosta, nebo jako neuvolněný starosta. Uvolněný 

starosta zastává úřad jako svou hlavní činnost, což je srovnatelné ve Šlesvicko-Holštýnsku 

s profesionálním starostou, naopak neuvolněný starosta shodně s dobrovolným starostou 

v SH, kromě svého občanského povolání zastává úřad starosty. Obě právní úpravy shodně 

uvádějí starostu jako obligatorní orgán obce, monokratický orgán a nejvyšší orgán obce. Dále 

se právní úpravy shodují v případě podmínek, které starosta musí splnit, aby mohl být zvolen 

starostou obce. Musí se jednat o státního příslušníka dané země, kde je starosta volen, musí 

dosáhnout minimálně 18 roku života a nesmí být odsouzený za trestný čin s odnětím 

svobody. V případě české právní úpravy musí mít starosta ještě trvalé bydliště v dané obci. 

Osobní předpoklady, které by potencionální kandidát měl splňovat, jako např. vzdělání, praxe 

nebo charakterové vlastnosti, nejsou ani v jedné právní úpravě řešeny. Zákony tedy nekladou 

žádné osobní předpoklady, které by měl starosta mít. Ponechává to tedy v prvé řadě na 

zastupitelstvu, na jeho uvážení, aby si zvolilo dostatečně schopnou osobu do funkce starosty 

(v SH i ČR dobrovolného). Naopak u přímé volby, která je upravena v SH, je na úvaze 

každého voliče, aby sám osobně rozhodl, který z kandidátů je pro něj nejpřijatelnější  

a dostatečně schopný, aby zastával funkci starosty. 

Je třeba také vhodné zmínit, že aktivní volební právo je odlišně právně řešeno ve 

Šlesvicko-Holštýnsku a v České republice. Aktivní volební právo získají obyvatele 

 
267 § 66 a 67 GO 
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Šlesvicko-Holštýnska dovršením 16. roku života, získají tak možnost volit jak v komunálních 

volbách, tak nově i do zemského sněmu. V komunálních volbách mohou volit jak státní 

příslušníci Německa, tak občané Evropské unie. V České republice je věková hranice 

stanovena stejně pro všechny volby, možnost volit v komunálních volbách získá občan ČR, 

potažmo občan EU s trvalým bydlištěm na území obce dovršením 18. roku života. O 

možnosti snížení věkové hranice se již roky vedou debaty, naposledy s návrhem snížení 

věkové hranice – alespoň pro komunální volby – přišel předseda STANu Vít Rakušan. Ten 

navrhuje, aby se věková hranice snížila na 16. rok života. Nicméně nemá k tomu prozatím 

napříč politickým spektrem dostatečnou podporu. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že právní úprava dobrovolného starosty SH téměř 

odpovídá naší právní úpravě nepřímo voleného starosty, nicméně není tomu tak. Jistá 

podobnost by se našla v případě neuvolněného starosty, ani u něj však nepanuje zcela totožná 

situace. Dobrovolný starosta v SH vykonává vlastně dvě funkce: předsedu zastupitelstva 

obce, kterou vykonává v prvé řadě, a v druhé řadě je i starostou obce. Tyto dvě funkce jsou 

spolu neoddělitelně spojené. V České právní úpravě sice starosta jak uvolněný, tak 

neuvolněný vykonává činnost předsedy zastupitelstva, nicméně není na to dáván takový 

důraz jako v případě úpravy v SH.  

Právní postavení dobrovolného starosty odpovídá v podstatě právnímu postavení starosty 

v České republice. V obou případech musí být starosta členem zastupitelstva obce, zároveň je 

volen ze středu zastupitelstva obce, kterému odpovídá za výkon své funkce. Právní postavení 

tedy není tak silné, jak by se mohlo zdát, je pouze první mezi rovnými, jeho pozice vůči 

zastupitelstvu není nijak posílena. U přímo voleného starosty (profesionálního) se vylučuje, 

aby byl zároveň členem zastupitelstva obce. Nicméně co je pro právní úpravy společné, je to, 

že starosta zastupuje obec navenek, zastupuje obec vůči jiným orgánům, úřadům. To souvisí 

s jeho reprezentativní funkcí při zvláštních příležitostech. Naopak profesionální starosta má 

daleko silnější právní postavení, což je jednak dáno jeho přímým zvolením občany obce,  

a také daleko větším rozsahem pravomocí oproti nepřímo voleným starostům.  

5.2.1 Volba a odvolání 

Jak už bylo řečeno, dobrovolného starostu v SH a starostu v ČR volí zastupitelstvo obce, 

jedná se tedy o nepřímou volbu. Shodně obě právní úpravy zařazují volbu starosty mezi 

pravomoc zastupitelstva obce, dále funkční období starosty odpovídá volebnímu období 

zastupitelstva obce. Rozdílné je trvání volebního období v ČR a v SH, zatímco v ČR je 
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volební období 4 roky, v SH trvá volební období 5 let. Návrh kandidáta může podat každý 

zastupitel obce, shodně se vyžaduje pro zvolení starosty absolutní většina, tedy pro 

navrhovaného kandidáta musí hlasovat většina všech zastupitelů obce. Stejně je řešena volba 

starosty za situace, kdy je pouze jeden kandidát – striktně je pro zvolení vyžadována 

absolutní většina hlasů. Avšak v SH může volba probíhat pouze dvoukolově, pokud ani 

v druhém kole nezíská kandidát absolutní většinu hlasů, je ustavující schůze ukončena. Na 

dalším zasedání se volba opakuje, mohou být navrženi noví kandidáti.  

Česká úprava není tak striktní jako ta šlesvicko-holštýnská, na zastupitelstvu může být 

volba po neúspěšné volbě starosty opakována prakticky donekonečna. V případě hlasování o 

více kandidátech se právní úprava poněkud liší. V SH probíhá tříkolová volba, pokud žádný 

z kandidátů nezíská absolutní většinu hlasů, koná se kolo třetí, tzv. užší volba, přičemž je 

hlasováno mezi dvěma kandidáty, kteří získali nejvíce hlasů v kole druhém. Zvolen je 

kandidát, který obdržel více hlasů, pokud je rovnost hlasů, rozhoduje los. Česká právní 

úprava uvádí pouze, že v případě, kdy je volen starosta z více kandidátů, je o nich hlasováno 

postupně. A ten, kdo první získá nadpoloviční většinu hlasů zastupitelů, je zvolen starostou 

obce. Zdá se, že právní úprava SH je daleko více propracovanější a řeší i situaci, kdy by 

mohlo dojít k zablokování volby starosty, protože pokud není zvolen starosta, vykonává 

funkci v tzv. přechodném období dosavadní starosta. K nové volbě by mělo dojít prakticky 

pří každém následujícím zasedání zastupitelstva obce. Pokud dojde k prekérní situaci a volba 

starosty není možná, jelikož na tom není shody, jedinou možností, jak situaci odblokovat, je 

konání nových voleb, což je možné jen v případě nečinnosti zastupitelstva obce po dobu 6 

měsíců (tedy pokud se, jak je uvedeno v § 88 odst. 1 obec. zřízení, nesejde zastupitelstvo 

obce po dobu delší než 6 měsíců). Ministerstvo vnitra zastupitelstvo rozpustí a vyhlásí nové 

volby do zastupitelstva obce. Volba může probíhat jak veřejně, tak tajně, záleží na rozhodnutí 

zastupitelstva obce.  

Odvolání starosty je opět v gesci zastupitelstva obce, zastupitelstvo obce jak v ČR, tak 

v SH může starostu odvolat prakticky z jakéhokoliv důvodu, postačí i pouhá ztráta důvěry. 

Zastupitelstvo může odvolat starostu pouze na veřejném zasedání, v případě SH je přípustně 

pouze veřejné hlasování. Opět může podat návrh na odvolání kterýkoliv ze členů 

zastupitelstva obce. Ovšem jediným rozdílem je, že v SH se vyžaduje k odvolání minimálně 

dvoutřetinová většina zákonného počtu zastupitelů. V ČR postačí absolutní většina hlasů 

k odvolání starosty. Přechodně vykonává funkci starosty místostarosta (zástupce v SH), a to 
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až do nástupu nového starosty do funkce, nicméně v SH přechodné období může trvat 

maximálně 5 měsíců. 

Přímá volba starosty probíhá ve Šlesvicko-Holštýnsku u obcí s vlastní správou, tedy 

v obcích, kde působí profesionální starosta, naproti tomu v České republice zatím přímá 

volba neprobíhá, i když jak je popsáno výše, takové návrhy v parlamentu jsou. Není však 

v politickém spektru shoda, jakou by přímá volba měla mít podobu. Můžeme porovnat 

alespoň analýzu a návrhy, které momentálně máme k dispozici s právní úpravou přímé volby 

starostů v SH. V SH probíhá na základě § 57 odst. 1 GO, který dále odkazuje na Zákon o 

volbách do obcí a okresů (GKWG). Není zaručena Ústavou Šlesvicko-Holštýnska ani 

Základním zákonem, nicméně v našem právní prostředí se doporučuje, aby s přijetím přímé 

volby starosty došlo i ke změně Ústavy ČR, což je zjevné z návrhu SPD, ale také v analýze 

Ministerstva vnitra o zavedení přímé volby starosty se změna ústavy alespoň doporučuje, 

nicméně není to nezbytné.  

Průběh voleb je v SH upraven v Zákoně o volbách do obcí  

a okresů (GKWG), volba se koná podle zásad volebního většinového systému, starostou je 

zvolen ten, kdo v prvním kole voleb získá více než polovinu platných hlasů. Pokud žádný  

z kandidátů většinu hlasů nezíská, koná se užší volba a je voleno mezi dvěma kandidáty, kteří 

získali v prvním kole nejvíce platných hlasů. Starostou se stane ten, kdo v druhém kole voleb 

získá více platných hlasů. V Česku se spíše kloní k variantě zavedení jednokolových voleb 

s relativní většinou, tedy starostou byl zvolen ten kandidát, který by získal nejvíce platných 

hlasů, volby by byly tedy jednokolové. Když bychom měli porovnat tyto dva systémy voleb, 

má každý své výhody a nevýhody, tedy např. ve většinové relativní volbě může docházet 

k tomu, že bude zvolen starostou osoba, která nebude mít tak silný mandát od občanů, což 

může vést ke zpochybňování jeho rozhodnutí. Většinový dvoukolový volební systém s sebou 

nese zase např. zvýšení nákladů za volby. Navrhnout kandidáta může v SH každá politická 

strana nebo voličská skupina, ale může navrhnout pouze jednoho kandidáta, je také dovoleno, 

aby každý mohl za kandidáta navrhnout sám sebe, nicméně se vyžaduje určitý počet podpisů 

voličů, který je určován podle počtu obyvatel dané obce. Návrh z roku 2014 počítal 

s možností návrhu kandidatury politickou stranou, koalicí politických stran, sdružení 

nezávislých kandidátů. V SH je oprávněn každý volič a každý kandidát (nikoliv politické 

strany nebo jiné skupiny) podat námitky, na jejichž základě dochází k přezkumu voleb. Ve 

Šlesvicko-Holštýnsku je dokonce zavedena jakási povinnost znovu kandidovat na pozici 
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starosty obce. Starosta je povinen znovu kandidovat po uplynutí jeho prvního funkčního 

období v případě, že jeho kandidaturu navrhne politická strana nebo voličská skupina 

zastoupena alespoň jednou třetinou zastupitelů obce. Avšak musí být jmenován do funkce za 

stejně výhodných podmínek na stejně dlouhé období. V případě, že by odmítnul kandidovat, 

ztratí právo na získání odstupného.  

Co se týče funkčního období starosty, není v SH shodné s volebním obdobím 

zastupitelstva obce, což posiluje nezávislost jeho pozice. Funkční období starosty musí být 

upraveno v hlavních stanovách obce, které rozhodne o délce funkčního období v rozmezí 6-8 

let. Legislativní návrh poslanců z roku 2014 počítal s tím, že funkční období starosty bude 

shodné se zastupitelstvem obce, tedy 4 roky. Shoda panuje v podmínce, že starosta obce není 

členem zastupitelstva obce.  

Co je ale zásadním rozdílem v právní úpravě volby starosty v SH a legislativních návrzích 

o zavedení přímé volby starosty, je to, ve kterých obcích SH se přímá volba koná, popřípadě 

ve kterých obcích ČR by se přímá volba starosty konala. V SH se přímá volba starosty koná 

v obcích s vlastní správou, tedy v obcích s minimálně 8 tisící obyvateli, (výjimka pro obce 

s více než 4 tisíci obyvateli, možnost zavést přímou volbu starosty, avšak nedojde k rozšíření 

pravomocí starosty) oproti tomu legislativní návrhy i analýza Ministerstva vnitra se přiklání 

k variantě zavedení přímé volby starosty v menších obcích. Analýza doporučuje zavedení 

přímé volby v obcích, které mají méně než 15 zastupitelů, návrh z roku 2014 naopak počítal, 

že se přímá volba bude konat v obcích do 1500 obyvatel. V těchto obcích totiž nemusí být 

zřízená rada obce a výkon pravomocí rady obce prakticky vykonává starosta obce, který by 

k tomu získal silnější mandát od voličů. Nebylo by tedy nutné rozšířit pravomoci starosty, 

jednalo by se jen o změně způsobu volby v těchto obcích. Naproti tomu úprava v SH rozšířila 

pravomoci starostovi ve větších obcích a došlo tak k posílení pozice starosty. Takže právní 

úpravy vycházejí z naprosto protichůdných důvodů, které vedly SH k zavedení přímé volby 

starosty. Legislativní návrhy jsou v České republice.  

Ohledně odvolávání starosty panuje v obou právních úpravách shoda na tom, kdo je 

oprávněný starostu odvolat. V SH může být starosta odvolán pouze na základě rozhodnutí 

občanů, které může iniciovat buď zastupitelstvo obce, a to na návrh dvou třetin všech 

zastupitelů, nebo sami občané obce, a to návrhem, který musí být podepsaný minimálně 20 % 

oprávněných voličů. Legislativní návrhy v ČR také počítají pouze s možností odvolání přímo 

voleného starosty, a to ředitelem krajského úřadu na základě rozhodnutí občanů obce. Z toho 
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plyne, že starosta je nezávislý na zastupitelstvu, není mu odpovědný a zastupitelstvo ho 

nemůže odvolat, zároveň tedy nese větší míru osobní odpovědnosti za výkon funkce. 

Důvody, pro které může být starosta odvolán, nejsou stanoveny, už pouhá ztráta důvěry může 

být důvodem pro odvolání z funkce. Další odchylkou právní úpravy SH je možnost ve 

výjimečných situacích zvolit starostu zastupitelstvem obce. Tato možnost řeší situaci, kdy 

není připuštěn volebním výborem žádný z kandidátů k volbě, nebo pokud jediný kandidát 

nezíská požadovanou většinu hlasů. V tomto případě je zastupitelstvo oprávněno volit 

starostu, zvolen je ten, který získá nejvíce hlasů. Zároveň pokud je starosta zvolen 

zastupitelstvem obce, může být zastupitelstvem také odvolán. 

Starostovi může zaniknout mandát i jinak než jeho odvoláním, shodně v právních 

úpravách jsou upraveny důvody, pro která mandát starosty zaniká: např. smrt, rezignace, 

uplynutí funkčního období. 

V přechodném období, tedy v době od konání voleb do jmenování starosty do funkce, 

vykonává jeho funkci dosavadní starosta, což je shodně upraveno v právních předpisech pro 

obě země. 

5.2.2 Odměňování  

Odměňování dobrovolného starosty odpovídá naší právní úpravě ohledně odměňování 

neuvolněného starosty, neboť shodně jim nenáleží plat, protože kromě vykonávaní funkce 

starosty mají své občanské povolání. Přesto mají právo na náhradu nákladů v případě české 

právní úpravy náleží nevolněnému starostovi 0,3 až 0,6násobek platu uvolněného starosty. 

Naopak přímo volený starosta a uvolněný starosta vykonávají funkci jako své hlavní povolání 

a náleží jím za to plat, který je závislý zejména na počtu obyvatel, tedy zařazení do konkrétní 

platové třídy se odvíjí podle počtu obyvatel. Právo na odměnu za výkon funkce starosty je 

sice zakotveno v Gemeindeordnung, a také v obecním zřízení, avšak konkrétní výše odměn  

a druhy odměn jsou upraveny ve zvláštních zákonech. Ve Šlesvicko-Holštýnsku upravuje 

odměňování starosty pro dobrovolné starosty zemské nařízení o náhradách v komunálních 

dobrovolně vykonávaných úřadech, pro přímo volené starosty pak nařízení o komunálních 

platech. V České republice pak nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samospráv. Kromě platu náleží starostovi ještě další náhrady nákladů, jako např. náklady na 

úpravu zevnějšku, podpora vzdělávání, ale také odchodné, které souvisí s jeho zánikem 

mandátu. Ovšem na odchodné nemá podle práva SH starosta, který odmítl přijmout po 
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prvním funkčním období kandidaturu. Starosta nemá také právo na odchodné, pokud byl 

odsouzen za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce. 

5.2.3 Odpovědnost 

Odpovědnost starosty je jednak politická, soukromoprávní, ale také trestněprávní povahy. 

Odpovědnost politická u dobrovolného starosty a starosty v ČR vychází zejména z toho, že je 

volen a odpovědný za výkon funkce zastupitelstvu obce. Starosta může být odvolán 

zastupitelstvem prakticky z jakéhokoliv důvodu, proto při výkonu své funkce by měl brát 

zřetel na názor zastupitelstva a nerozhodovat svévolně proti zájmu obce. Naproti tomu přímo 

volený starosta v obcích s vlastní správou (profesionální starosta) není sice odpovědný 

zastupitelstvu obce, avšak může být odvolán občanským rozhodnutím na základě návrhu 

zastupitelstva nebo občanů dané obce, takže nemůže jednat svévolně a každé rozhodnutí je 

pomyslně podrobeno jednak kontrole členy zastupitelstva, ale hlavně občany obce.  

Politická odpovědnost je u přímo volených starostů daleko širší, jelikož může být odvolán 

právě občany obce, nikoliv zastupitelstvem, kde i přesto, že jeho rozhodnutí jsou 

kontroverzní, může mít stále podporu.  

Soukromoprávní odpovědnost starosty shodně vychází z občanských zákoníků České 

republiky a Spolkové republiky Německa, kde je upravena majetková i nemajetková náhrada 

újmy. Občanský zákoník SRN (BGB) v § 839 upravuje soukromoprávní odpovědnost 

úředníků, a poněvadž starosta je také úředník, vztahuje se tento paragraf i na starostu obce. 

Pokud tedy úředník úmyslně nebo z nedbalosti poruší svou služební povinnost vůči třetí 

straně, nahradí ji vzniklou škodu.268 Česká právní úprava soukromoprávní odpovědnosti 

neobsahuje konkrétní úpravu týkající se náhrady škody způsobenou úředníky, avšak vychází 

z toho, že starosta zastupuje obec a odpovídá za výkon své funkce jako statutární orgán 

právnické osoby podle §§ 151-160 OZ. Dále se na starostu aplikuje i obecná úprava náhrady 

majetkové a nemajetkové újmy upravené v § 2894 an. OZ.  

Trestněprávní odpovědnost starosty je upravena v Trestním zákoníku Spolkové republiky 

Německa a Trestním zákoníkem České republiky. Česká právní úprava upravuje 

trestněprávní odpovědnost zejména v hlavě X. TZ, týkajících se trestných činů úředních osob. 

 
268 § 839 abs. 1 BGB (1) „Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber 

obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten 

nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf 

andere Weise Ersatz zu erlangen vermag“. 
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Protože stejně jako u německé právní úpravy je starosta úřední osobou, vztahují se na něj 

ustanovení obsažená v této hlavě. Zejména jde o trestný čin zneužití úřední osoby, maření 

úkolů úřední osoby z nedbalosti, ale také ustanovení týkajících se úplatkařství a podplácení. 

Německá právní úprava týkající se trestné činnosti úředních osob je upravena v třicátém 

oddílu TZ SRN pojmenovanou Trestné činy v úřadu, která obsahuje zejména trestné činy 

úplatkářství, podplácení, přijmutí a poskytnutí prospěchu, opomenutí úředního úkonu nebo 

svedení podřízeného k trestnému činu. 

5.2.4 Pravomoci 

Starosta je zástupce obce, zastupuje obec navenek, vystupuje jménem obce ve vnějších 

právních vztazích. Tato úprava je shodná jak pro starostu v SH, tak v ČR, avšak s jedinou 

výjimkou: u dobrovolného starosty je tato pravomoc částečně omezena ve prospěch svazu, do 

kterého je obec začleněna. Jelikož je část pravomocí přenesená na svaz, nezastupuje 

dobrovolný starosta obec v řízeních před soudem.  

Pravomoci starosty jsou pro každou právní úpravu upraveny jinak. Zejména co se týče 

úpravy Šlesvicko-Holštýnska, kde existují dva typy starostů. Pravomoci jsou upraveny 

zejména v Gemeindeordnung pro SH a pro ČR v obecním zřízení, avšak právní úpravu 

týkající se pravomocí starosty nalezneme i ve zvláštních zákonech.  

Starostové zejména zajištují běžnou činnost správy, což je shodné pro obě právní úpravy. 

Zastupitelstvo obce SH může na jiné orgány převést některé své pravomoci, nicméně se 

nemůže jednat o pravomoci, které jsou vyhrazeny přímo zastupitelstvu. Avšak může i na 

starostu přenést určitá majetkoprávní oprávnění omezená do určité peněžní částky, 

zastupitelstvo vydává hlavní stanovy, ve kterých může určit, která oprávnění bude vykonávat 

starosta, např. ohledně majetkových oprávnění stanový přesnou peněžní hodnotu, do které 

může starosta sám rozhodovat bez součinnosti se zastupitelstvem obce. Hlavní stanovy 

obsahují tedy výčet záležitostí, o kterých může rozhodovat nad rámec zákonného výčtu. 

Podle vzoru Ministerstva vnitra Šlesvicko-Holštýnska mu mohou být svěřena oprávnění 

týkající se majetku, jako např. prodloužení platební lhůty, prominutí dluhu, nabytí majetku, 

prodej majetku, přijetí dědictví, vždy je ale omezen určitou peněžní částkou, do které může 

sám rozhodovat.  

V české právní úpravě obecně není povoleno zastupitelstvu přenášet své pravomoci na 

jiné orgány, naopak si zastupitelstvo může svým rozhodnutím přivlastnit pravomoci starosty. 
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Nicméně některá majetková rozhodnutí může provádět sám starosta: např. rozhodovat o 

prominutí dluhu do 20 tisíc, zastavení movitých věcí do 20 tisíc atd. Ačkoliv by se mohlo 

zdát, že je rozsah pravomocí dobrovolného starosty omezen tím, že je začleněn do svazu 

obcí, na který přenáší určitou část pravomocí, není tomu úplně tak. Dobrovolnému starostovi 

a starostovi v ČR náleží připravovat a vést zasedání zastupitelstva, kromě toho dobrovolný 

starosta má ještě oprávnění vyloučit zastupitele, pokud porušuje jednací řád. U dobrovolného 

starosty to vychází z jeho dvojí funkce, a to jednak předsedy zastupitelstva obce a starosty 

obce. V české právní úpravě je toto oprávnění zahrnuto v rámci činnosti starosty obce. Přímo 

volený profesionální starosta nevykonává tuto funkci, jelikož je neslučitelné, aby zároveň 

vykonával funkci předsedy zastupitelstva obce, přesto připravuje zasedání obecního 

zastupitelstva. Profesionální starosta se musí účastnit zasedání zastupitelstva obce, náleží mu 

poradní hlas, může podávat návrhy a kdykoliv o to požádá, je mu uděleno slovo. 

Dobrovolnému starostovi i starostovi v ČR náleží rovněž všechna oprávnění, která má člen 

zastupitelstva obce. Dobrovolný starosta plní úkoly podle pokynů, nicméně jen ty, které 

nejsou vyhrazeny svazu obce. Připravuje rozhodnutí pro zastupitelstvo, ale opět pouze 

v záležitostech, které nejsou přeneseny na svaz, např. rozvíjí iniciativu, vede předběžné 

debaty. Zároveň je odpovědný za věcné a hospodárné vyřízení úkolu, což je vlastně shodné 

pro právní úpravu obou zemí. Dobrovolný starosta se účastní zasedání výborů svazu, kde hájí 

zájmy své obce a spolupodílí se na rozhodování, některé záležitosti mohou být schváleny jen 

za souhlasu dobrovolného starosty.  

Shodné jsou dále personální pravomoci, ale s jistými odchylkami. Starosta plní funkci 

zaměstnavatele, v případě české úpravy pouze pokud není zřízena funkce tajemníka obecního 

úřadu. Starosta je tedy nadřízený všech zaměstnanců obce, výjimkou u dobrovolného starosty 

je nemožnost přijímaní zaměstnanců, pokud mu toto oprávnění samo zastupitelstvo 

nepřenese. Naopak profesionální starosta může toto své oprávnění přenést na zastupitelstvo 

obce, nebo může pověřit své spolupracovníky.  

Dále má dobrovolný starosta oprávnění učinit opatření týkajících se naléhavých 

záležitostí, zastupitelstvo může tyto opatření zrušit. Současně je dobrovolný starosta 

odpovědný za výkon správy. Profesionální starosta je vázán při výkonu své funkce cíli a 

zásadami zastupitelstva obce, cíli se myslí konkrétní předlohy pro výsledky správní činnosti, 

avšak jak má být těchto cílů dosaženo, není stanoveno, starosta má tedy volnou ruku. Kromě 

toho, že profesionální starosta se řídí cíli a zásadami zastupitelstva obce, musí také provádět 
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rozhodnutí zastupitelstva, stejně jako český starosta obce. Profesionální starosta musí podávat 

zprávu o své činnosti hlavnímu výboru, v Česku starosta informuje o své činnosti 

zastupitelstvo obce, kterému je odpovědný.  

Sice je ve Šlesvicko-Holštýnsku monistický model správy, ale úkoly podle pokynů (což 

lze přirovnat k přenesené působnosti), vykonává starosta obce. V České republice zajištuje 

výkon přenesené působnosti starosta obce, může však tuto povinnost svěřit komisi, ze které 

se stane orgán obce. Také v SH může profesionální starosta záležitosti týkajících se plnění 

podle pokynů svěřit svým spolupracovníkům, současně se nezbavuje odpovědnosti.  

Další společnou povinností je informování veřejnosti o činnosti obce, starosta je tedy 

povinen informovat občany obce, umožnit nahlížet do dokumentů obce. Dále podepisování 

dokumentů obce, konkrétně např. podepisují vyhlášky obce. K úkolům profesionálního 

starosty patří zejména provádění zákonů, na rozdíl od české právní úpravy náleží 

profesionálnímu starostovi organizace činnosti úřadu, tedy členit, organizovat a rozdělovat 

úkoly. Starosta sám rozhoduje o členění činnosti správy na odbory, zároveň sám rozhoduje o 

personálním složení, zastupitelstvo může mít námitky pouze formu oboru činnosti, nikoliv na 

personální složení. Naproti tomu v ČR rada člení úseky činnosti správy do odborů a oddělení. 

Profesionální starosta vede celou správu obce, včetně všech spolupracovníků, sám je 

odpovědný za věcné a hospodární vykonání úkolů jednat zastupitelstvu, ale také vůči zemi. V 

českém právním prostředí existují jisté odchylky, zřizuje se rada obci, která má své vlastní 

úkoly v samostatné působnosti a zároveň v přenesené působnosti vydává nařízení obce. Zde 

má ale starosta sistační pravomoc, může pozastavit výkon těchto nařízení. Obecní úřad je 

brán jako orgán obce, který je dále vnitřně členěn na odbory. Český starosta je dále povinen 

k zajištění veřejného pořádku. Starostové shodně mají určité povinnosti podle zvláštních 

zákonů při organizaci voleb. Obecně lze tedy říct, že největší rozsah pravomocí má přímo 

volený profesionální starosta v obcích s vlastní správou ve Šlesvicko-Holštýnsku. Je to 

logické, neboť je volen přímo občany obce, má tudíž silnější mandát než nepřímo volení 

starostové, kteří jsou více závislí na zastupitelstvu obce a jeho rozhodování. Dobrovolný 

starosta v SH je navíc ještě ovlivněn činností svazu, do kterého obec nedisponující vlastní 

správou patří. 

5.2.5 místostarosta 

Orgán místostarosty je zřízen jak v České republice, tak ve Šlesvicko-Holštýnsku, 

nicméně doslovný překlad by spíše odpovídal zástupce starosty. Volba místostarosty i 
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zástupce probíhá pro dobrovolného i nedobrovolného starostu nepřímou volbou. 

Zastupitelstvo ho volí přímo ze svého středu, na volbu nejsou kladeny taková striktní pravidla 

jako v případě volby starosty obce. Místostarosta i zástupce starosty zastupuje starostu 

v případě jeho nepřítomnosti nebo z důvodu jiné překážky, pro kterou nemůže starosta 

vykonávat svou funkci. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo podat co nejsrozumitelněji informace o postavení  

a pravomoci starosty v České republice a ve Šlesvicko-Holštýnsku, vymezit jeho vztah 

k orgánům obce a následně analyzovat jednotlivé rozdíly právních úprav. A také upozornit na 

podobnosti, které se v právních řádech zemí objevují. 

Diplomová práce je systematicky členěná do pěti kapitol, kde hned v první kapitole se 

věnuji základní charakteristice místní samosprávy v České republice, zejména jejímu 

ústavnímu zakotvení a garantování místní samosprávy. Její organizaci, členění, působnosti  

a jejími úkoly. Druhá kapitola je již zaměřena na samotného starostu v České republice 

(právní postavení, volbu, vznik a zánik mandátu, odměňování, odpovědnosti a jeho 

pravomoce). Součástí této kapitoly je i rozbor legislativních návrhů a analýzy týkající se 

přímé volby starosty v České republice, jelikož se starosta v ČR volí pouze nepřímo 

zastupitelstvem obce. Krátká podkapitola se zabývá i místostarostou obce. Třetí kapitola se 

podobně jako kapitola první věnuje základní charakteristice a ústavnímu zakotvení práva na 

místní samosprávu ve Šlesvicko-Holštýnsku, jež je garantována nejen Základním zákonem 

SRN, ale také vlastní Ústavou Šlesvicko-Holštýnska. Čtvrtá kapitola se člení na dvě obsáhlé 

podkapitoly, neboť právní řád SH zná dvě formy výkonu funkce starosty. První podkapitola 

je věnována „dobrovolnému či čestnému“ starostovi, jeho postavení, vzniku a zániku 

mandátu, odměňování, odpovědnosti a pravomocem. Druhá podkapitola čtvrté kapitoly je 

zaměřena na „profesionálního“ starostu, který je oproti dobrovolnému volen přímo obyvateli 

obce, čímž získává silnější mandát. Rovněž zákon mu svěřuje více pravomocí. Poslední pátá 

kapitola se zabývá samotnou komparací obou právních úprav, kde jsou analyzovány 

jednotlivé odlišnosti anebo podobnosti právních úprav. Podstatná část je věnována srovnání 

pravomocí starostů a také srovnání přímé volby starosty ve Šlesvicko-Holštýnsku se 

záměrem českých politiků zavést přímou volbu starosty v České republice, jelikož právní 

úprava přímé volby starosty v SH se podstatně liší od legislativních návrhů, které jsou 

prezentovány v České republice. 

Cílem tedy bylo komplexně srovnat právní úpravy starosty obce v obou zemích, avšak 

je jasné, že šířkou tématu se nedalo podrobně věnovat všem záležitostem týkajících se 

postavení a pravomocí starosty obce v České republice a ve Šlesvicko-Holštýnsku.  
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Seznam zkratek 

Ústava ČR – ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů  

Zákon o obcích, obecní zřízení – zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů  

Občanský zákoník, OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí – zákon č.491/2001 Sb., zákon o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Německo – Spolková republika Německo 

SH – Šlesvicko-Holštýnsko 

GO – Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -) in der Fassung 

vom 28. Februar 2003 

AO – Amtsordnung für Schleswig-Holstein (Amtsordnung – AO -) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 

GKWG – Gesetz über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in Schleswig-Holstein 

(Gemeinde – und Kreiswahlgesetz – GKWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 

März 1997. 

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 

GkZ – Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit Neufassung vom 28.02.2003 (GVOBl 2003 

Nr 3 S 122-129). 

EntschVO – Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungsverordnung – EntschVO) Vom 3. Mai 2018 

GG – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
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Název diplomové práce  

Komparace postavení a pravomocí starosty v České republice a ve Šlesvicko-Holštýnsku 

Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právních úprav postavení starosty a jeho 

pravomocí v České republice a Šlesvicko-Holštýnsku. Přestože hlavním tématem této 

diplomové práce je postavení a pravomoci starosty, úvodní kapitola každé z právních uprav 

se také zabývá ústavním zakotvením práva na samosprávu, organizací obce, vzájemných 

vztahů orgánů obce podle aktuální platné právní úpravy. 

Hlavním cílem bylo vymezit postavení starosty a jeho pravomocí v právním řádu 

České republiky a Šlesvicko-Holštýnska a následně komparativní metodou zjistit rozdíly, ale 

i shodné rysy obou právních úprav. Tato práce by se dala rozdělit do několika částí.  

První část je věnována právní úpravě postavení starosty a jeho pravomocí v České 

republice, první kapitola se zabývá obecně obcí jako takovou a následující kapitola druhá, je 

již věnována starostovi. Tato kapitola pojednává o postavení starosty, vzniku mandátu, jeho 

odpovědnosti, ale hlavně o jeho pravomocech.  

Druhá část, do které se řadí kapitola třetí a čtvrtá, se zabývá právní úpravou starosty 

ve Šlesvicko-Holštýnsku. Tyto kapitoly se obdobně jako v první části nejdříve věnují 

organizaci obce a následně samotnému starostovi obce.  

Třetí část této diplomové práce se zabývá samotnou komparací obou právních úprav 

postavení starosty a jeho pravomocí, kde jsou konkrétně srovnávány jednotlivé rozdíly 

právních úprav, ale je poukázáno i na některé podobnosti, týkající se postavení a pravomocí 

starosty obce. Poměrně značná část komparativní části je věnována srovnání volby starosty. 

Zejména je detailně rozebrána přímá volba starosty, která je z části zavedena ve Šlesvicko-

Holštýnsku a o jejíž zavedení se v České republice již několik let jedná. 

Snahou bylo tedy poskytnout ucelené informace o jednotlivých rozdílech právních 

úprav starosty v České republice a ve Šlesvicko-Holštýnsku. 

 

Klíčová slova:  

starosta, právní postavení, pravomoci 
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The thesis topic   

Comparison of the legal status and powers of the mayor in Czech Republic and in 

SchleswigHolstein 

Abstract 

The purpose of this thesis is to compare mayoral legislation status and his authority in 

the Czech Republic and Schleswig – Holstein. Although the main subject of the thesis is 

legislation status of the mayor each legislation chapter begins with a description of the 

autonomy constitutional right, municipality organization, and relationship of municipal 

authorities according to current legislation. 

The aim of the diploma thesis is to define the status of the mayor and his authority in the 

rule of law of the Czech Republic and Schleswig – Holstein and then use a comparative 

method to analyze the legislation differences and identical features.  There are several parts 

of the thesis.  

In the first part is described legislation status of the mayor and his authority in the Czech 

Republic. The first chapter deals generally with a municipal and the second chapter is 

focused on the mayors authority, status, creation of mandate, responsibility and mainly on his 

competence.  

In the second part is described mayors legislation status and his authority in Schleswig – 

Holstein and contains third and fourth chapter. These chapters, as in the previous part, deal 

firstly with a municipal and secondly with the mayor specifically. 

In the third part is compared the legislation status of the mayor in the Czech Republic 

and Schleswig – Holstein and his authority with differences and identical features. 

The comparation is focused mainly on mayoral election. Especially direct election is 

analyzed in detail. Direct election is partly used in Schleswig – Holstein and in the Czech 

Republic have been discussed for many years. 

The main goal was to provide summarized information about differences of mayoral 

legislation status in the Czech Republic and Schleswig – Holstein.  
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