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Úvod 

Veřejná správa je jedním z elementárních pojmů správního práva i přesto, že její definice je 

velmi složitá a zákonná definice, navzdory častému používání, v právních předpisech, chybí. 

Nepomáhá tomu ani používání dvojí užívání pojmu veřejná správa, jednak ve funkčním pojetí jako 

činnosti, anebo také v organizačním pojetí jako soustavy orgánů, které tuto činnost vykonávají, 

v obou dvou případech je tento pojem upravovaný správním právem. Definici veřejné správy tedy 

musíme hledat v odborné literatuře, kde se autoři převážně shodují v tom, že rezignují na její 

pozitivní vymezení a užívají vymezení negativní, jinak také nazývané jako substrakční metoda.  

Stejně jako je náročné definovat samotný pojem veřejné správy, tak i organizace veřejné 

správy je poměrně složitý, komplexní institut a jistě můžeme říci, že z důvodu neustále nové a 

nové právní úpravy, se také jedná o vždy a stále aktuální téma, jenž si určitě zaslouží naši 

pozornost. Právě neustálá aktualizace právních předpisů dotýkajících se organizace veřejné správy 

je jedním z důvodů její složitosti, neboť přirozeným důsledkem těchto nových úprav jsou změny 

v ní. Pokud se ovšem na termín organizace veřejné správy zaměříme, zjistíme, že se pod ním 

skrývá organizace státu jako takového. 

Organizaci veřejné správy jsem si jako téma své diplomové práce vybral, jelikož se týká nás 

všech, a i přes jeho obsáhlost si myslím, že v organizaci veřejné správy by se měl každý člověk 

alespoň trochu orientovat, neboť do styku s veřejnou správou přijde za svého života jistě každý, a 

to ať už se jedná o správu státní, územní samosprávu či samosprávu zájmovou. 

Smyslem mé práce je pokusit se uchopit, popsat a analyzovat organizaci veřejné správy 

v České republice. Píši pokusit se, jelikož se jedná o téma velmi široké, které sic je často 

předmětem odborných publikací, kvůli své komplexnosti a již zmíněné neustálé aktualizaci právní 

úpravy, se jedná o úkol velmi náročný. Při plnění tohoto úkolu budu čerpat a analyzovat informace 

především z právních předpisů, rozhodnutí soudů a odborné literatury. Dále vedle metody analýzy 

plánuji využít metody analogie, syntézy a indukce. 

Právě z důvodu obsáhlosti tématu a z důvodu potřeby omezit rozsah diplomové práce jsem se 

zaměřil převážně na organizaci státní správy a územně samosprávných celků, stejně jako právní 

úpravy, která se jich týká, neboť to jsou dle mého názoru hlavní pilíře veřejné správy a jejich 

úpravu považuji za zásadní. 

Na začátku práce se zaměřím především na veřejnou správu obecně, zejména na to, jak se na 

definici pojmu veřejné správy dívají různí autoři, na její právní úpravu, stejně jako na subjekty a 



vykonavatele veřejné správy a neopomenu zde pojednat o tom, co to organizace veřejné správy 

znamená a jaké jsou její principy. 

Následně se budu podrobněji věnovat státní správě a její organizaci, neboť právě 

prostřednictvím ní vykonává stát svou výkonnou moc. Dále blíže pojednám o územní samosprávě, 

a to jak obecně, tak se zaměřím na organizaci a právní úpravu územně samosprávných celků, 

základních i vyšších. Ke konci své práce se budu věnovat samosprávě zájmové, jejím jednotlivým 

třem oddílům a právní úpravě, která se jich dotýká.  

Na závěr diplomové práce se pokusím shrnout postřehy získané v průběhu psaní práce. Připo-

jím i názor na systém organizace veřejné správy, konkrétně jeho klady a zápory.  

 

 

  



1. Organizace veřejné správy 

Jak jsem již zmínil v úvodu, veřejná správa je pojem velmi těžce definovatelný, Kindl veřejnou 

správu vymezuje pomocí substrakční metody jako „(…) všechno to, co zbude, pokud se od systému 

společenských řídících a ochranných mechanismů odečtou ty, které vymezit umíme.“1.  

Průcha se k veřejné správě staví takto: „Veřejná správa, tedy správa veřejných záležitostí, je 

správou ve veřejném zájmu a subjekty, které ji vykonávají, ji realizují coby právem uloženou 

povinnost, a to z titulu svého postavení jako veřejnoprávních subjektů.“2 

Jinak k problému přistupuje Staša, který se přiklání k názoru, že je lepší charakterizovat jednotlivé 

pojmové znaky než se snažit o souvislou definici. 

Veřejnou správu lze dělit na státní správu, územní samosprávu a zájmovou samosprávu, čímž 

se budu ve své práci zabývat dále. 

1.1 právní úprava veřejné správy  

Organizace veřejné správy potřebuje regulaci právními normami, které určují základní 

pravidla jejího fungování. Taková základní pravidla veřejné správy zakládají správní úřady a další 

subjekty vykonávající veřejnou správu, a v neposlední řadě stanovují pravomoc a působnost nejen 

vykonatelů státní správy. Tyto akty stanovující systém veřejné správy mohou být buď abstraktní, 

nebo konkrétní. 

Nejzásadnější právní normy upravující veřejnou správu jsou ústavní zákony a zákony, které 

obsahují nejdůležitější pravidla organizace veřejné správy. Ústavní zákony a Ústava České 

republiky spolu tvoří ústavní základ. Ústava veřejnou správu jako celek neupravuje a její 

ustanovení dotýkající se veřejné správy a upravující ji jsou roztroušena po celé Ústavě. Úprava 

veřejné správy ve smyslu institucionálním je v ústavě v hlavě III. a v hlavě VII.. Úprava veřejné 

správy v smyslu materiálním je v hlavě I. a v Listině základních práv a svobod. Dohromady ve 

spojení s ústavními zákony je zde úprava kompetence, postavení veřejné správy a postavení osob, 

jak fyzických, tak právnických, vůči nimž je veřejná správa vykonávaná. Ústava také zmocňuje 

                                                
1 KINDL, Milan. Základy správního práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Vy-
sokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-190-8, str. 25. 
2 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 
2012. ISBN 978-80-7239-281-0, str. 53-54. 
 

 



vládu k vydávání nařízení vlády, ovlivňující veřejnou správu a zastupitelstva územně 

samosprávných celků k vydávání statutárních předpisů dle čl. 104 odst. 3 Ústavy. 

Organizace veřejné správy je také upravována zákonem, a to v rozsahu určeném ústavou. 

Pouze zákon má podle ústavy moc ustanovovat ministerstva a jiné správní úřady a stanovovat 

jejich pravomoc a působnost, zákonem také musí být upraveny právní poměry zaměstnanců 

správních úřadů a ministerstev.  

Zákony dále vymezují podmínky pro vznik nižších norem a pro jejich obsah, neboť zákony 

nemohou celou oblast správy upravovat samy. Tím mohou vznikat na základě zákonného 

zmocnění podzákonné předpisy, jako například u ministerstev prováděcí právní předpisy, nebo 

nařízení krajů a obcí na místní úrovni a obecně závazné vyhlášky. 

Také nesmíme zapomenout na ovlivnění veřejné správy mezinárodními smlouvami, které mají 

dle článku 10 Ústavy zvláštní aplikační přednost před zákonem, což znamená, že pokud stanoví 

mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. S tím také velmi 

úzce souvisí právní předpisy Evropské unie, přímo aplikovatelná nařízení Evropského parlamentu 

a Rady Evropské Unie a nařízení Komise Evropských společenství. 

Jako poslední pramen bych uvedl vnitřní předpisy (například pracovní řád), jež sice mohou 

zavazovat pouze podřízené orgány a osoby ve vnitřních vztazích, ale slouží k řízení a činnosti 

podřízených orgánů, a tudíž je jejich význam pro organizaci veřejné správy signifikantní. 

1.2  Pojem organizace veřejné správy, druhy organizace a její principy 

Pojem organizace má mnoho definic a můžeme ho chápat buď jako „účelné pořádání, řízení, 

účelně upravený řád“3, nebo „organizované sdružení osob nebo korporací.“4 Z tohoto důvodu i 

veřejnou správu z pohledu organizačního můžeme popsat jako formální instituci nebo jako soubor 

institucí. Horzinková pojem organizace veřejné správy vidí jako „Trvale vytvořený systém, který 

vytváří relativně stálé, cílově zaměřené vztahy a lze ho měnit podle stavu vývoje společnosti. Tento 

systém veřejné správy je organizačním uspořádáním jejich subjektů a vykonavatelů a jejich 

vzájemných vztahů.“5  Podle Průchy je organizace veřejné správy institucionální, strukturové a 

                                                
3  Ústav pro jazyk český. Slovník spisovného jazyka českého. [online]. [cit. 3. 2. 2019]. Dostupné z: 
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=organizace&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no. 
4 Tamtéž. 
5 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6, str. 13. 



systémové pojetí pojmu organizace, a tudíž „Pojmem veřejné správy se tedy rozumí veřejná správa 

v jejím tzv. organizačním pojetí.“6 

Organizace veřejné správy se jako soubor institucí nebo, chcete-li, systém orgánů musí řídit 

určitými principy (systémy)7, které slouží jako základní organizační pravidla a jimiž je řešena řada 

organizačně technických otázek. Organizační principy se mohou uplatňovat jak samostatně, tak 

souběžně, v různé intenzitě, kombinaci, rozsahu a způsobu. Nejvíce využívané principy jsou tyto: 

Centralizace a decentralizace 

Centralizace v organizační soustavě znamená shromáždění pravomoci u nejvýše postaveného 

organizačního článku.8  Ve veřejné moci se většinou jedná o stát, který následně zasahuje do 

veškeré správní činnosti z pozice nadřazenosti. Dále může stát moc delegovat mezi příslušné 

články organizační struktury pomocí úkolů a pravomocí. Úplně centralizovaný systém vypadá tak, 

že „(...)jsou daná rozhodnutí přijímána výhradně na nejvyšší úrovni řízení a všechny ostatní 

organizační stupně jen přenášejí rozhodnutí a příkazy centra k místům realizace.“9 Centralizace 

má své výhody, mezi které můžeme řadit jednotu a rychlost vedení a rozhodování, na druhou stranu 

nevýhody jsou jeho menší pružnost v oblasti rozhodování a vyšší nároky na přenos informací. 

K decentralizaci dochází delegováním většího množství pravomocí na nižší složky 

organizační struktury nezávislé na ústředních orgánech, které jsou podrobeny dozoru pouze ve 

stanoveném rozsahu a úkoly vykonávají samostatně. Znakem decentralizace ve veřejné správě je 

vznik územně samosprávných celků. Decentralizaci můžeme dělit jako územní a odbornou. U 

decentralizace územní jsou pravomoci převáděny na orgány, jenž působí na daném území, kdežto 

u decentralizace odborné zmocněné orgány zajišťují výkon pouze určité části správy. Dále ji 

můžeme dělit na decentralizaci pravomocí a činností. Při decentralizace pravomocí dochází 

k relativně trvalé delegaci pravomocí na nižší organizační složku, která je tím oprávněna 

rozhodovat o určitých otázkách. U decentralizace činností je na něj delegován pouze výkon 

činnosti, ale už ne rozhodování o otázkách plynoucích z výkonu této činnosti. 

Centralizace a decentralizace se v praxi uplatňuje společně, jelikož čistá decentralizace by 

vedla prakticky až k zániku veřejné správy. 

Koncentrace a dekoncentrace 

                                                
6 PRŮCHA, Petr. Veřejná správa a správní právo. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2014. ISBN 978-
80-86775-29-6, str. 41. 
7 Tamtéž, str. 42. 
8 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6. Str. 25 
9 PRŮCHA, Petr. Veřejná správa a správní právo. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2014. ISBN 978-
80-86775-29-6, str. 42. 



Princip koncentrace a dekoncentrace se týká rozdělení funkcí mezi různé stupně v rámci jedné 

organizační soustavy. Dělíme ho na horizontální koncentraci a dekoncentraci a vertikální 

koncentraci a dekoncentraci. 

Vertikální koncentrace je shromáždění pravomocí na vyšším nebo nejvyšším stupni, oproti 

tomu vertikální dekoncentrace je rozdělení a přesun pravomocí na nižší stupně dané soustavy. 

K horizontální koncentraci dochází často slučováním orgánů a znamená soustřeďování 

pravomocí na jedné úrovni v menším počtu orgánu. Horizontální dekoncentrace je rozdělování 

pravomocí mezi větší počet orgánů na stejné úrovni, dochází při ní ke vzniku více organizačních 

jednotek, které spolu mají spolupracovat. 

Delegace 

Pod delegaci v širším smyslu slova spadá dekoncentrace i decentralizace. V užším smyslu jde 

o „[…] pověření osob veřejného práva nestátního charakteru plněním úkolů veřejné správy nebo 

pověření osob, které nejsou osobami veřejného práva.“10 Je možné ji provést na základě zákona 

nebo ze zákona. Osoba, která je delegována, je podřízena (zákonná podřízenost) osobě, která ji 

delegovala. 

Monokratický a kolegiátní princip 

Monokratický a kolegiátní princip představuje personální složení orgánu. Monokratický 

princip spočívá v představování orgánu navenek jednou jedinou osobou, u které jsou shromážděny 

rozhodovací pravomoci. Je typický především ve státní správě, ale může být uplatňován i 

v samosprávě (v obcích, kde se nevolí obecní rada, ale je zde pouze starosta). 

Kolegiátní princip oproti monokratickému znamená, že veřejný orgán je tvořený více 

rovnocennými osobami, které rozhodují ve sboru společnou vůlí. Typicky je uplatňován především 

v samosprávě, používá se ovšem i při rozhodování vlády. 

Princip jmenovací a princip volební 

Tyto principy souvisí s ustavováním orgánů veřejné správy. Volební princip znamená 

konstituování orgánu veřejné správy volbou, většinou tím rozumíme volbou demokratickou 

většinou. Typický je pro samosprávu, například ustavování jednotlivých orgánů obcí a krajů. 

Princip jmenovací znamená ustavování orgánu veřejné správy autokraticky jednotlivcem. 

Jmenuje zpravidla nadřízený orgán nebo vláda, u ministerstev provádí jmenování prezident. 

Jmenovací princip je typický pro státní správu a může být doplněn výběrovým řízením.11 

                                                
10 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6, str. 26. 
11 Viz HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6, str. 27-28. 



Princip profesionální a laický 

Jedná se o vykonávání veřejné správy osobami, které jsou ve služebním poměru – 

profesionální princip, nebo osobami, které nejsou ve služebním poměru – laický princip. 

Profesionální princip je typický pro státní správu, i když se ve stále větší míře aplikuje i 

v územní samosprávě, obzvláště ve věcech výkonu v přenesené působnosti, laický princip se 

naopak uplatňuje převážně v samosprávě. 

Územní princip 

Územní neboli teritoriální princip se vztahuje k vymezení působnosti správních orgánů 

určitým územím. Instituce rozlišujeme podle rozsahu územní působnosti na instituce s celostátní 

působností, ty jsou ústředními orgány státní správy (ministerstva) a na druhé straně instituce 

územní, ty, které jsou orgány místní správy, vykonávající působnost v zákonem vymezených 

územních obvodech. 

1.3  Subjekty a vykonavatelé veřejné správy 

Subjekty veřejné správy jsou nositeli práv a povinností, stanovených normami veřejného 

práva12, mající odlišné postavení od adresátů správního práva.  Subjektem je stát nebo ty právnické 

a fyzické osoby, o kterých tak stanoví zákon či ústava. 13  Jejich jménem potom jednají 

vykonavatelé veřejné správy. 

Jako hlavní subjekt veřejné správy vystupuje stát, který výkon pravomocí provádí pomocí 

vykonavatelů buď přímo přes své orgány a správní úřady, nebo nepřímo pomocí jiných subjektů 

(např. obce a kraje a jejich orgány), na které přenáší pravomoc prostřednictvím zákonné delegace. 

Dalším základním subjektem veřejné správy jsou veřejnoprávní korporace, které ve veřejné 

správě vystupují jako představitelé a nositelé veřejné moci. 14  Jedná se o právnickou osobu 

založenou zákonem, zpravomocněnou k tomu, aby mohla činit samostatně vrchnostenské úkony. 

Veřejnoprávní korporace mají samosprávný charakter a jsou částečně nezávislé na správních 

úřadech státu, ale podléhají státnímu dozoru z hlediska legality. Členíme je na osobní, územní a 

věcné. U osobní veřejnoprávní korporace se členství v ní pojí s vlastnostmi osoby nebo výkonem 

                                                
12 GADASOVÁ, Dalimila a Milan POLIÁN. Správní právo: obecná část - právní základ veřejné správy. Díl 2, 
Subjekty veřejné správy a správního práva, právní jednání subjektů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 
ISBN 80-244-0126-6, str. 8. 
13  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 
Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: 
C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 65. 
14 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6, Str. 29. 



nějakého povolání, členství může být volné či povinné – jedná se o zájmovou samosprávu. U 

územních korporací se členství zakládá na základě bydliště fyzických osob, nebo sídla 

právnických osob, které musí být uvnitř území, na němž úřad působí. Členství ve věcné korporaci 

plyne z vlastnictví určité věci nebo obstarávání určitých služeb. 

Další subjekty veřejného práva založené na základě zákona jsou veřejný ústav, veřejný podnik 

a veřejný fond. Veřejný ústav se zřizuje primárně k decentralizaci, případně dekoncentraci veřejné 

správy. Mezi jeho hlavní znaky se řadí organizace na hierarchickém principu, založení za účelem 

plnění veřejného úkolu a absence členské základny.15  Veřejný podnik plní úkoly na základě 

veřejnoprávních smluv a je pro něj důležitá ziskovost činnosti kterou provádí. Veřejný fond je 

zřizován zákonem a disponuje finančními prostředky získanými z veřejných zdrojů a státních 

dotací. 

Dále bych zmínil, že subjekty veřejné správy mohou být i fyzické a právnické osoby 

soukromoprávní, pokud jim výkon veřejné správy a s tím související práva a povinnosti svěří 

ústava nebo zákon (jedná se například o soukromé školy, soukromá zdravotnická zařízení apod.) 

Vykonavatelé 

Jak jsem již zmínil výše, výkon veřejné správy provádějí subjekty veřejné správy skrze 

vykonavatele, již jednají jménem subjektů veřejné správy. „Za vykonavatele se v obecném 

významu pokládá orgán nebo oprávněný zástupce subjektu veřejné správy.“16 

V souvislosti s vykonavateli veřejné správy se dále objevuje termín „správní úřad“, jenž ale 

může mít několik významů, proto je potřeba bližší definice - „Správní úřad je organizační 

jednotkou, která je zřízena a její působnost stanovena zákonem, navenek ohraničená a vystupující 

vůči veřejnosti prostřednictvím svých orgánů nebo zástupců, kteří jednají jménem subjektu, jehož 

je správní úřad organizační součástí (organizační složkou).“17 Nejedná se o právnickou osobu, 

tudíž nemá žádnou právní osobnost. Správní úřady jsou dle čl. 79 Ústavy zřizovány a jejich 

působnost stanovená pouze zákonem. V čele správního úřadu stojí vždy konkrétní fyzická osoba. 

Vzhledem k tomu že je mezi úřady nutná spolupráce, tak postavení a vztahy mezi nimi bývá 

upraveno vnitřními předpisy.   

                                                
15 GADASOVÁ, Dalimila a Milan POLIÁN. Správní právo: obecná část - právní základ veřejné správy. Díl 2, 
Subjekty veřejné správy a správního práva, právní jednání subjektů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 
ISBN 80-244-0126-6, str. 9. 
16  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 
Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: 
C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 66. 
17 Tamtéž, str. 68. 



Co se týče vykonavatelů, vykonávají veřejnou správu jednotlivé osoby. Na různých úrovních 

to mohou býti buď ústavní činitelé, veřejní zaměstnanci, nebo například volení zástupci. 

Pravomoc a působnost orgánů veřejné správy 

Důležité pro organizaci veřejné správy je, aby každý nositel a vykonavatel veřejné správy měl 

stanoven okruh úkolů a území, na kterém je má řešit – působnost; a určit právní prostředky, jimiž 

je má řešit – pravomoc.18 

Působnost je institutem hmotného práva, jedná se o sféru, kde se uplatňuje pravomoc. 

Rozlišujeme ji na působnost věcnou, kterou dále dělíme na všeobecnou a speciální/dílčí; územní 

a pouze výjimečně působnost osobní. V praxi zpravidla dochází ke kombinaci působností. 

Věcná působnost určuje, v jakých vztazích orgány vykonávají svou činnost. Všeobecná věcná 

působnost znamená koncentraci působnosti na určitém území u jednoho vykonavatele ve všech 

záležitostech, kromě těch, jenž zákon svěřil jinému vykonavateli.19  Dílčí působnost rozděluje 

veřejné úkoly mezi úřady podle věcné příslušnosti a jejich specializace. Může také dojít 

k organizačnímu členění uvnitř jednoho subjektu, čímž dochází buď k horizontální, nebo 

vertikální dekoncentraci. 

Místní působnost vyjadřuje, na jakém území může subjekt či vykonavatel svoji pravomoc 

vykonávat, může být buď celostátní, regionální, nebo místní. V čisté podobě by místní působnost 

znamenala, že orgán může na určitém území vykonávat všeobecnou věcnou působnost, z tohoto 

důvodu se kombinuje s působností věcnou. 

Působnost orgánu veřejné správy je upravena normami správního práva. Orgán nesmí 

stanovenou působnost překročit nebo ji přenést na jiný subjekt, pokud mu to nedovoluje právní 

řád. Působnost se stanovuje dvěma způsoby – enumerativní metodou a generální klauzulí. 20 

Enumerativní metoda se používá primárně pro ústřední správu, kdy je otázka územní působnosti 

nesporná a je třeba jen přesně vymezit věcnou působnost; výslovně se vypočte co spadá do věcné 

působnosti určitého orgánu. Generální klauzule přikazuje subjektům všechny správní úkoly na 

určitém území, pokud nejsou svěřeny zákonem jinému subjektu, a používá se hlavně na regionální 

a místní úrovni. 

Pravomoc ve veřejné správě je „oprávnění orgánu veřejné moci tuto moc v oblasti 

své zákonem určené působnosti vykonávat, a to např. vydáváním právních předpisů, rozhodnutí 

nebo jinými vrchnostenskými úkony. Vykonavatel, kterému se ze zákona dostalo takového 

                                                
18 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. Plzeň: 
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19 Tamtéž, str. 32.  
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oprávnění, má vrchnostenskou pravomoc.“21  Je uskutečňována hlavně vydáváním abstraktních 

aktů, správních aktů, uzavíráním veřejnoprávních smluv, výkonem rozhodnutí a správním 

dozorem. Správní orgán nemůže pravomoc delegovat na jiný subjekt nebo orgán a vykonávat ji 

pouze v rámci své působnosti. 

Podle rozsahu pravomoci a působnosti se určuje postavení správních orgánů v organizační 

struktuře státu nebo jiného subjektu veřejné správy, a vzájemné postavení mezi subjekty. 

2. Státní správa 

Státní správa je státem vykonávaná veřejná správa, přičemž stát jejím prostřednictvím realizuje 

svou výkonnou moc. „Svou povahou je státní správa organizující a mocensko-ochrannou činností 

státu, která v sobě spojuje jednak prvky klasického řízení, jednak prvky regulace, a to 

v nejobecnějším chápání těchto pojmů.“22 Státní správa je jako činnost státu limitována zákony a 

podzákonnými předpisy, jimiž se nejen řídí, ale zároveň je i provádí a podílí se na jejich tvorbě. 

Státní správa také vydává správní akty v rámci nařizovací činnosti, které jsou pro adresáty 

závazné, a to jak navenek, tak i uvnitř státní správy. Tyto vlastnosti správy nazýváme podzákonný, 

nařizovací a prováděcí charakter. 

Pokud se podíváme na státní správu ze systémového hlediska, rozlišujeme její vnější a vnitřní 

činnost. Její vnitřní činnost je zaměřena především na samotnou organizaci státní správy a zajišťuje 

její vlastní správné fungování. Činnost vnější je hlavní činností státní správy a zaměřuje se 

především na adresáty státní správy a dochází skrze ni k usměrňování procesů, které se realizují 

mimo soustavu státní správy. 

Řídicí prvky státní správy lze pozorovat v činnosti, při níž je hlavním cílem dosažení nového 

stavu, který je stanoven zákonem. Regulační prvky lze spatřovat v situacích, kdy státní správa 

působí jako garant stavu, chrání ho před změnou a napravuje ho při porušení. 

Vykonavatele státní správy můžeme dělit na přímé a nepřímé. 

2.1  Ústřední státní správa 

Ústřední státní správu představuje soustava ministerstev, jiných ústředních správních úřadů 

s celostátní působností a jiných správních úřadů s celostátní působností, jež vystupují jako přímí 
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vykonavatelé státní správy. Tyto úřady vykonávají působnost na celém území České republiky a 

nespadají pod žádný jiný speciální správní orgán; chápeme je jako organizační složky státu. 

Podle čl. 79 Ústavy je možné ministerstva a jiné správní orgány zřídit a jejich působnost 

stanovit pouze na základě zákona. Tyto orgány, stejně tak jako orgány územní samosprávy mohou, 

pokud jsou k tomu zmocněny zákonem, v jeho mezích vydávat právní předpisy. 

Ústřední státní správa je postavena na hierarchickém principu a skládá se z vlády, ministerstev 

a dalších ústředních orgánů státní správy. 

2.1.1 Vláda 

Vláda je vrcholným orgánem moci výkonné. Základ právní úpravy vlády je obsažen v čl. 67-

79 Ústavy a další činnosti vlády jsou konkretizovány zákony. Vzhledem k tomu, že ústava 

neobsahuje výčet věcí, o nichž smí vláda jednat, není ve své působnosti Ústavou omezena, přičemž 

z toho lze vyvodit, že vláda má celostátní všeobecnou věcnou působnost.  Jedná se o kolegiální 

orgán, skládající se z ministrů, místopředsedů a předsedy, jenž je v čele vlády. Předsedu vlády 

jmenuje prezident, na jeho návrh poté jmenuje členy vlády, které zároveň pověří řízením 

ministerstev. Členové vlády skládají slib, stejně jako demisi, do rukou prezidenta. 

Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, kterou žádá o důvěru. Důvod žádosti o důvěru je, 

aby její legislativní návrhy a stanoviska nalezly potřebnou podporu a nebyly neustále odmítány 

opozicí, která může mít oproti vládě bez důvěry většinu. Jednou daná důvěra může být vzata zpět 

vyslovením nedůvěry podle čl. 73 Ústavy. Pokud vláda nedostane důvěru Poslanecké sněmovny, 

nebo ji Poslanecká sněmovna vysloví nedůvěru, podá demisi. 

Vzhledem k tomu, že je vláda kolegiální orgán, probíhá její rozhodování ve sboru formou 

unesení, k jehož přijetí je třeba nadpoloviční většiny hlasů. Usnesení může mít charakter interního 

předpisu, závazného pro podřízené subjekty; anebo při splnění některých náležitostí povahu 

externích aktů, z nichž nejdůležitějším je nařízení vlády.23 Předseda vlády organizuje její činnost, 

řídí schůze nebo vykonává další činnosti mu svěřené ústavou nebo zákonem, může být také 

zastoupen místopředsedou nebo pověřeným jiným členem vlády. 

Činnost vlády je uskutečňování moci výkonné, neboť ze zákona řídí, kontroluje a sjednocuje 

činnost ministerstev a ostatních ústředních správních orgánů24, dále uskutečňuje svoje programové 
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prohlášení a dbá o ochranu zájmů státu. Řídicí funkci vláda vykonává vůči svým podřízeným 

subjektům. Nepodřízené subjekty a jejich činnost vláda reguluje prostřednictvím vydávání 

nařízení, vládní politikou, koordinačními poradami apod.25  Vláda může také dle čl. 41 odst. 2 

Ústavy podat Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona, což z ní činí jediný orgán moci 

výkonné se zákonodárnou iniciativou. 

Administrativu spojenou s výkonem činnosti vlády zajišťuje Úřad vlády, jenž má postavení 

jiného ústředního správního úřadu a je ústředním orgánem státní správy26. Jeho činností jsou úkoly 

spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením vlády. Vedoucí Úřadu vlády je 

jmenován a odvoláván vládou. 

Vláda si dále může zřizovat, ať už na základě zákona nebo na základě stanov, poradní orgány 

stálé nebo dočasné, složené z členů vlády, odborníků, vědců nebo zaměstnanců úřadu. Poradním 

orgánem může být sbor osob nebo jednotlivec. Jejich úkolem je plnění poradní a koordinační 

funkce. 

2.1.2 Ministerstva 

Ministerstvo je ústřední správní úřad, s celostátní územní působností a svými resorty určenou 

dílčí věcnou působností, v jehož čele je člen vlády. Jeho působnost je determinována buď rámcově 

podle jednotlivých ministerstev v kompetenčním zákoně, nebo v jiných speciálních zákonech. 

Jako ústřední správní úřad ministerstvo podléhá řídicí a kontrolní činnosti vlády v rámci 

hierarchického uspořádání státní správy. Svou činností se podílí na tvorbě státní politiky a plní 

úkoly stanovené zákony, usneseními vlády a jinými obecně závaznými právními předpisy.27 Jedná 

se o monokratický orgán v čele s ministrem, jenž je dle čl. 68 odst. 2 Ústavy pověřen jeho řízením 

prezidentem republiky na návrh předsedy vlády. Ministr ministerstvo řídí, odpovídá za jeho 

činnost a vykonává pravomoci v rozsahu jeho působnosti 28 , v určitých případech může být 

zastoupen náměstkem nebo vedoucími pracovníky ministerstva. Počet ministerstev není v ústavě 

nijak upraven a v České republice ho můžeme označit za stabilní. Otázka ovšem zní, zda již 
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nenastal čas na restrukturalizaci? Pokud se podíváme na jiné státy v Evropě, můžeme si všimnout, 

že některé z nich mají ministerstva, která bych se nebál označit za moderní, jako například 

Ministerstvo digitalizace v Polsku. Jako další příklad bych uvedl ministerstvo, jehož hlavní agenda 

je výzkum a vyšší vzdělání, které mají například ve Francii, Norsku či již zmíněném Polsku. 

Myslím si, že obzvláště tato oblast si vlastní ministerstvo zaslouží, neboť jak můžeme vypozorovat 

z historie (například Japonsko po 2. světové válce), vzdělání a vývoj technologií je důležitým 

motorem pro ekonomiku a s tím spojenou vyšší životní úroveň.   

Ministerstva jako orgány státu nemají vlastní právní subjektivitu, mají však postavení 

organizační složky státu, která jedná jménem státu v případech, kdy stát vystupuje jako účastník 

právních vztahů.29 

Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy 

mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

Pro ministerstva tedy platí speciální zmocnění, zmocnění ze zákona. Na základě tohoto zmocnění 

ministerstva vydávají právní předpisy označované jako vyhlášky, a dále mají v rámci 

hierarchického upořádání také možnost vydávat interní směrnice – vnitřní předpisy a služební 

příkazy, kterými zavazují nižší správní úřady a subjekty, na něž byl výkon státní správy přenesen.30 

V České republice máme nyní těchto 14 ministerstev, jejichž působnost je upravena v zákoně 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (Kompetenční zákon) 

a zde uvádím krátký přehled jejich stěžejních činností: 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo financí patří vzhledem ke své velmi široké působnosti k nejdůležitějším a 

současně se svým počtem zaměstnanců k největším ministerstvům. Navzdory tomu, že 

z formálního hlediska se svým postavením neliší od jiných ministerstev a ministr financí má také 

stejné postavení jako ostatní ministři, je právě díky správě státního rozpočtů ž fakticky také jedno 

z nejvlivnější ministerstev v České republice.31 

Z nejdůležitějších funkcí Ministerstva financí bych vyzdvihl, že se jedná o ústřední orgán 

státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České 

republiky a daně, poplatky a clo. Ministerstvo dále také zajišťuje členství v mezinárodních 
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finančních institucích a finančních orgánech.  Další působnost ministerstva financí můžeme 

dohledat v § 3 kompetenčního zákona. 

Dále pod Ministerstvo financí přímo spadají Generální finanční ředitelství, Generální 

ředitelství cel a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí vzniklo zákonem č. 21/1993 v souvislosti se vznikem 

samostatné České republiky jako nástupce ministerstva mezinárodních vztahů České republiky 

z roku 1992. Důvod vzniku těchto ministerstev byl takový, že v době Československa spadaly 

úkoly v kompetenci současného Ministerstva zahraničí do výlučné působnosti federace podle čl.7 

odst. 1 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci.32 

Působnost ministerstva je uvedena v § 4 kompetenčního zákona. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Jak už název napovídá, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem 

státní správy ve věcech školství, a to v rozsahu od předškolních zařízení až po vysoké školy, včetně 

mezinárodní spolupráce v této oblasti, dále například pro státní péči o děti, mládež, tělesnou 

výchovu, sport, turistiku a spadá pod něj taky sportovní reprezentace České republiky a další 

uvedené v § 5 kompetenčního zákona. 

Koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v 

oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního zákona a v oblasti získávání 

kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu. Další zákon, který 

upravuje působnost Ministerstva školství v celé řadě ustanovení je školský zákon.33 

Ministerstvu je podřízena Česká školní inspekce a dále například zřizuje Centrum zřizovací 

pro zjištění výsledků vzdělávání (CERMAT), jehož působnost je vymezena v § 80 školského 

zákona. 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou 

činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností a další věci vymezené v § 8 

kompetenčního zákona. 

Ministerstvo kultury má širokou působnost v oblasti kultury, která je vymezena v množství 

speciálních zákonů. Spadá pod něj také spousta státních fondů, např. Státní fond kinematografie, 
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jenž vykonává dle zákona o audiovizi34  zejména správu audiovizuálních poplatků a správních 

poplatků, podle tohoto zákona vede evidenci v oblasti kinematografie nebo poskytuje 

kinematografii podporu; nebo Státní fond kultury České republiky a Národní knihovny, divadla a 

galerie. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní 

vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, důchodové zabezpečení, nemocenské 

pojištění, sociální péči, péči a pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, 

péči o rodinu a děti a pro další otázky uvedené v § 9 kompetenčního zákona. Dále spolu s 

Ministerstvem financí připravuje a předkládá vládě návrhy právních úprav v oblasti odměňování 

státních zaměstnanců. Pod Ministerstvo práce a sociálních věci jsou jako ústřednímu správnímu 

úřadu podřízeny Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce, Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí a Česká správa sociálního zabezpečení. Ministerstvo je také 

zřizovatelem několika ústavů sociální péče. 

Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu 

veřejného zdraví, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s 

návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, léčiva a prostředky 

zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický 

informační systém a další.35 Součástí ministerstva je Český inspektorát lázní a zřídel, organizační 

součástí je také Inspektorát omamných a psychotropních látek. 

Do působnosti ministerstva zdravotnictví spadá mnoho činností spojených s problematikou 

lidského zdraví a jeho ochrany, včetně souvisejících ekonomických aspektů, jako jsou povolání 

v oboru zdravotnictví a financování zdravotní péče. 36  Správní úřady podřízené ministerstvu 

zdravotnictví jsou krajské hygienické stanice a státní ústav pro kontrolu léčiv. Ministerstvo 

zdravotnictví vykonává funkci zřizovatele u fakultních nemocnic, které jsou státní příspěvkové 

organizace v jeho přímé řídicí působnosti, poskytující zdravotní služby a uskutečňující související 
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výzkumnou nebo vývojovou činnost.37  Ministerstvo zdravotnictví také zřizuje pozici hlavního 

hygienika České republiky, který vystupuje jako orgán ministerstva a je jmenován vládou. 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní 

zastupitelství, v této oblasti je však limitováno hlavou IV. Ústavy, zejména čl. 81 a čl. 82 Ústavy, 

ve kterých je stanoveno, že soudy a soudci jsou nezávislí a dohromady tvoří nezávislou soudní 

moc oddělenou od moci výkonné. Státní správa soudů je také dále upravena zákonem o soudech a 

soudcích.38 Ministerstvo spravedlnosti je též ústředním orgánem státní správy pro vězeňství, což 

znamená, že je mu podřízena Vězeňská služba České republiky, kromě toho jsou mu podřízeny 

rejstřík trestů, Probační a mediační služba a Justiční akademie. Do kompetencí Ministerstva 

spravedlnosti nadále spadá zastupování České republiky při vyřizování stížností na porušení EÚLP 

o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech a koordinování provádění rozhodnutí příslušných 

mezinárodních orgánů. Další působnost Ministerstva spravedlnosti je stanovena v § 11 

kompetenčního zákona. Funkci zřizovatele vykonává ve vztahu k Institutu pro kriminologii a 

sociální prevenci. 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný 

pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu, spravuje jména a příjmení, matriky, státní občanství, 

občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, shromažďovací právo a 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích, cestovní doklady, povolování pobytu 

cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu a další věci stanovené v § 12 odst. 1 

kompetenčního zákona  a dále plní další úkoly mu svěřené v § 12 tohoto zákona. 

Z pohledu počtu zaměstnanců v organizačních složkách je Ministerstvo vnitra největší 

ministerstvo v České republice. Do jeho působnosti jako ústředního orgánu státní správy patří 

problematika státní správy i samosprávy obecně, pokud není zákonem výslovně svěřena nějakému 

jinému subjektu veřejné správy. Ministerstvo například vykonává dohled nad výkonem 

samosprávy územních samosprávných celků, může také navrhnout ústavnímu soudu zrušení 

obecně závazných vyhlášek obcí a krajů, odporují-li zákonu a nedojde-li k dobrovolné nápravě. 
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Mezi další oblasti působnosti patří agenda státní služby, kterou podle ZSS vykonává Sekce pro 

státní službu, v jejímž čele stojí náměstek ministra vnitra pro státní službu, jenž je nejvýše 

postavený služební orgán mezi státními zaměstnanci.39 

Podřízenými správními úřady spadajícími pod Ministerstvo vnitra jsou národní archivy, státní 

oblastní archivy, krajská ředitelství Hasičského záchranného sboru. Funkci zakladatele vykonává 

ministerstvo u České pošty40. Pod Ministerstvo vnitra je také dle zákona o Policii České republiky 

podřízena Policie České republiky. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním správním úřadem pro obchod a průmysl, s 

výjimkou případů, kdy zákon svěřuje působnost v částech těchto segmentů jinému ústřednímu 

správnímu úřadu.“41 Konkrétně je Ministerstvo průmyslu a obchodu ústředním orgánem státní 

správy například pro státní průmyslovou politiku, obchodní politiku a další věci vyjmenované v § 

13 odst. 1 a 2 Kompetenčního zákona. Dále Ministerstvo průmyslu a obchodu plní další úkoly mu 

svěřené v § 13 odst. 3, 4 a 5 Kompetenčního zákona, například koordinuje zahraničně obchodní 

politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům, zabezpečuje sjednávání dvoustranných 

a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod, realizuje 

obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými mezinárodními organizacemi a integračními 

seskupeními a další. 

Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízeno několik správních úřadů s celostátní 

působností, jako například Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad, Státní energetická inspekce, 

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade a další. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální 

politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a 

nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, 

cestovního ruchu a pohřebnictví. Také spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování 

politiky bydlení a regionální politiky státu, koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně 

koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. Ministerstvo dále 

plní další úkoly stanovené § 14 kompetenčního zákona. 
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Podřízeným úřadem je příspěvková organizace Centrum pro regionální rozvoj České 

republiky. V působnosti Ministerstva pro místní rozvoj je zřízen Státní fond rozvoje bydlení a také 

vykonává funkci zřizovatele například k České centrále cestovního ruchu, nebo Ústavu územního 

rozvoje. Jedná se o jedno z nejmenších ministerstev. 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou 

ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené 

akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, a pro 

potravinářský průmysl. Jeho další působnost a úkoly stanovuje § 15 kompetenčního zákona. 

Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární 

správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou plemenářskou 

inspekci. Působnosti ministerstva zemědělství se také dotýká například zákon o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání,42  podle něhož je příslušným ústředním správním úřadem pro autorizaci k 

povolání v určitých oblastech, jmenovitě například oblast zemědělství, myslivosti a rybářství. 

Činnosti Ministerstva zemědělství se dotýká velké množství předpisů EU z oblasti společné 

zemědělské politiky. Mezi podřízené správní úřady patří například Státní pozemkový úřad, Státní 

veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ministerstvo také vykonává 

funkci zakladatele k celé řadě státních podniků, vyjmenuji například Lesy České republiky, s.p., 

Povodí Vltavy, s.p., Povodí Labe, s.p., Budějovický budvar, n.p. 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo obrany je ústředním správním orgánem státní správy na úseku obrany České 

republiky a můžeme ho řadit mezi větší ministerstva a podle mého názoru rozhodně ty důležitější. 

Výkon působnosti Ministerstva obrany souvisí hlavně se zajišťováním svrchovanosti a 

územní celistvosti České republiky, ochranou jejích demokratických základů, ochranou 

majetkových hodnot, životů a zdraví, jež jsou základní povinnosti státu podle ústavního zákona č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.43 Podle čl. 63 odst. 1 písm. c) je prezident hlavní 

velitel ozbrojených sil, to ale nevylučuje svěření jiných než velitelských pravomocí jinému úřadu 

či ústavnímu orgánu. 

Z jeho působnosti bych vyzdvihl především to, že je dle zákona ústředním orgánem státní 

správy zejména pro zabezpečování obrany České republiky, řízení Armády České republiky, 
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správu vojenských újezdů. Mezi jeho další úkoly patří například podílet se na zpracování návrhu 

vojenské obranné politiky státu, navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České 

republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky, řídí Vojenské zpravodajství, 

zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky, organizuje a provádí opatření 

k mobilizaci Armády České republiky a další úkoly v § 16 Kompetenčního zákona. 

Podřízenými správními úřady jsou například Vojenská policie, Vojenské zpravodajství a 

Generálního štáb Armády české republiky, jenž zabezpečuje velení armádě a který se podílí na 

plnění úkolů stanovených ministerstvu na základě zvláštních právních předpisů. V čele Generální 

štábu stojí náčelník Generálního štábu Armády České republiky, který je jmenován prezidentem 

na návrh vlády a je podřízen ministrovi.44 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za 

tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. 

Formulací „ve věcech dopravy“ rozumíme všechny druhy dopravy – leteckou, vodní, silniční 

a drážní. Do působnosti ministerstva dopravy však spadá i úprava problematiky kosmických 

technologií a družicových systémů.45 

Správní úřady spadající pod Ministerstvo dopravy jsou Drážní úřad a Drážní inspekce, Státní 

plavební správa, Úřad pro civilní letectví, Ústav pro odborné zjišťování příčin dopravních nehod. 

Dále je mu podřízen Státní fond dopravní infrastruktury a také vykonává funkci zakladatele Správy 

železničních dopravních cest a jedná jménem státu jako zakladatel u společnosti České Dráhy, a. 

s. 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního 

prostředí a ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu 

vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro 

ochranu přírody a krajiny, pro oblast provozování zoologických zahrad, pro ochranu zemědělského 

půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, a další dle § 19 Kompetenčního zákona. 

K zabezpečení řídicí a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního 

prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních 

ústředních orgánů státní správy České republiky. Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje a 
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řídí jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém 

území České republiky, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody. Ministerstvo životního 

prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí České republiky. 

Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český 

hydrometeorologický ústav a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Ministerstvo 

zřizuje také Státní fond životního prostředí České republiky a státní příspěvkové organizace jako 

jsou CENIA, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav a Správa jeskyní České 

republiky. 

2.1.3 Jiné ústřední správní úřady 

Jiné ústřední správní úřady jsou správní úřady se celostátní územní působnosti a 

specializovanou věcnou působností řízené, kontrolované a regulované vládou. 46 Neřídí je ovšem 

člen vlády, jako je to u ministerstev, ale v čele stojí prezidentem na návrh vlády jmenovaný 

vedoucí. Vedoucí správního ústředního úřadu je, až na výjimky, odpovědný vládě a může být ve 

služebním poměru ke státu, nebo vykonávat funkci vedoucího jako funkci veřejnou. Co se týče 

jednání s vládou, vedoucí s ní jednají skrze ministerstva nebo pověřené členy vlády. Samotné 

řízení jiných ústředních správních úřadů může probíhat jak v kolegiálním sboru, tak 

monokraticky.47 

Stejně jako u ministerstev, tak i u jiných ústředních správních orgánů platí, že dle čl. 79 odst. 

1 Ústavy může být zřízen a působnost stanovena pouze zákonem. Na rozdíl od ministerstev ale 

nejsou zřízeny kompetenčním zákonem, ve kterém je pouze jejich souhrnný výčet, a až na výjimku 

Úřadu vlády České republiky, ani nestanoví jejich působnost48. Dále by bylo dobré připomenout, 

že jiné ústřední správní úřady stojí na stejné úrovni jako ministerstva, ale jejich působnost je 

stanovena úžeji z důvodu jejich odborně technické problematiky.49 Z toho vyplývá, že mezi jiné 

ústřední správní orgány se neřadí správní úřady, které jsou i přes svoji celostátní územní působnost 

podřízeny ministerstvům nebo jiným ústředním správním úřadům. 

                                                
46 GADASOVÁ, Dalimila a Milan POLIÁN. Správní právo: obecná část - právní základ veřejné správy. Díl 3, 
Organizace veřejné správy, ministerstva a jiné ústřední správní úřady s celostátní působností. Olomouc: Uni-
verzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0127-4, str. 19 
47 KNĚŽÍNEK, Jan. Kompetenční zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. 
ISBN 978-80-7552-338-9, str. 29-30. 
48 Viz kompetenční zákon § 28 odst. 2, 3. 
49  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 
Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: 
C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 81. 



Některé jiné ústřední správní úřady, označované jako regulátoři, mají ze zákona dané zvláštní, 

z části nezávislé, postavení. Jejich nezávislost spočívá hlavně v tom, že v rámci své působnosti 

jsou při určitých rozhodováních o zásadních otázkách vázány jen zákony, nebo právními předpisy, 

a neřídí se pokyny nikoho jiného, vládu nevyjímaje.50  Nejčastěji se jedná o úřady, do jejichž 

působnosti spadají otázky typu regulace médií, telekomunikací, ochrany osobních údajů nebo 

ochrany hospodářské soutěže. Tato funkční nezávislost může být stanovena speciálním zákonem 

nebo vyplývat z práva EU či judikatury SDEU, z které vyplývá že „[…] musí být vyloučen 

jakýkoliv přímý vliv v podobě přímých pokynů, jak rozhodovat, ale i takový nepřímý vliv, který by 

byl způsobilý i jen nepřímo zasahovat do rozhodovací činnosti nezávislého správního úřadu.“51 

Celkový počet jiných ústředních správních úřadů je 13 a jedná se o tyto: 

Český statistický úřad 

Český statistický úřad je ústřední státní orgán, založený kompetenčním zákonem v roce 1969. 

Činnost a působnost Českého statistického úřadu je stanovena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě. Jeho hlavní činností je podle § 3 tohoto zákona získávání údajů a vytváření 

statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České 

republiky a jejích jednotlivých částí a následně poskytování statistických informací a jejich 

zveřejňování. ČSÚ je monokratický ústřední státní úřad, v jehož čele stojí na návrh vlády 

prezidentem jmenovaný předseda, jenž se podle ZSS považuje za služební orgán. Jako poradní 

orgán si ČSÚ zřizuje Českou statistickou radu, vedenou předsedou ČSÚ, která je složena z 25 

odborníků statistické teorie a praxe. ČSÚ dále pro výkon své činnosti vytváří regionální pracoviště 

krajské správy ČSÚ, mající postavení vnitřních organizačních jednotek. 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru 

nemovitostí České republiky, sídlící v Praze, který byl zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., České 

národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech. Tento zákon zároveň určuje jeho činnost 

a působnost, kterou je oblast geodézie, kartografie a katastru nemovitostí. V čele úřadu je 

předseda, státní zaměstnanec podle ZSS, který je jmenován prezidentem na návrh vlády. Pod 

Český úřad zeměměřický a katastrální spadají: Zeměměřický úřad, jenž je orgán státní správy 

s celostátní působností, inspektoráty a katastrální úřady s územní působností. 
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Český báňský úřad 

Český báňský úřad byl založen kompetenčním zákonem roku 1969 a plní úkoly vrchního 

dozoru orgánů státní báňské správy. Jeho působnost a činnost je převážně upravena v zákoně č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě. V čele Českého báňského 

úřadu stojí předseda, který je jmenován a odvoláván vládou a v zaměstnaneckém poměru ke státu 

podle zákona o státní správě.  Báňský úřad dále řídí výkon státní báňské správy a činnost 

obvodních báňských úřadů, přičemž do jeho kompetence spadá též rozhodování o odvolávání proti 

jejich rozhodnutím. Dále má na starosti dohled nad nakládáním s výbušninami. 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Úřad průmyslového vlastnictví byl jako ústřední orgán státní správy zřízen roku 1993 

Zákonem č. 23/1993 Sb., České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní 

rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění 

a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady 

č. 580/1991 Sb.,52  a je upraven zákonem č. 14/1993 Sb., České národní rady o opatřeních na 

ochranu průmyslového vlastnictví. Právě podle zákona České národní rady o opatřeních na 

ochranu průmyslového vlastnictví je tento úřad se sídlem v Praze ústředním orgánem státní správy 

na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky. Do působnosti tohoto úřadu spadá 

rozhodování zejména o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, 

ochranné známky, označení původu výrobků a topografie, dále vykonává činnost podle předpisů 

o patentových zástupcích a vede ústřední fond světové patentové literatury. V čele úřadu stojí 

předseda, státní zaměstnanec ve služebním poměru, jmenovaný vládou. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústřední orgán státní správy pro podporu a ochranu 

hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování, se sídlem v Brně. Úřad byl zřízen 

zákonem č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní 

správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o 

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, 

a jeho působnost je stanovena zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospo-

dářské soutěže a dalšími zákony. Jeho hlavními úkoly jsou vytváření podmínek pro podporu a 
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ochranu hospodářské soutěže, výkon dohledu při zadávání veřejných zakázek a výkon další pů-

sobnosti v souladu se zvláštními zákony. Předseda úřadu je jmenován a odvoláván prezidentem na 

návrh vlády, jeho funkční období je 6 let, přičemž nesmí být jmenován do funkce více než dvakrát. 

Předseda není státním zaměstnancem ve služebním poměru podle ZSS53, ale považuje se podle § 

1 odst. 3 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za služební 

orgán podle ZSS. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesmí být členem politické 

strany nebo politického hnutí. 

Správa státních hmotných rezerv 

Správa státních hmotných rezerv je zřízena zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy 

státních hmotných rezerv, tento zákon spolu s dalšími zákony také upravuje její působnost. Jedná 

se o ústřední orgán státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních 

hmotných rezerv. Jejími hlavními úkoly jsou podle § 3 zákona o působnosti Správy státních 

hmotných rezerv financování hospodářských opatření pro krizové stavy a financování, obměnu, 

záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných 

rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování. Správa státních hmotných rezerv je 

řízena z ústředí sídlícího v Praze a účelově organizačních jednotek. V čele stojí předseda, jenž je 

ke státu v zaměstnaneckém poměru podle zákona o státní správě; jmenován a odvoláván vládou. 

Vláda také schvaluje statut, který upravuje zásady činnosti a organizace státní správy hmotných 

rezerv. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl zřízen zákonem č. 21/1993 Sb., kterým se mění a 

doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí 

další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky. Jeho působnost je od 

roku 1. 1. 2017 stanovena zejména zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost je ústředním správním úřadem pro oblast využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření a mezi jeho úkoly patří například vykonávání státní správy a kontroly nad 

mírovým využíváním jaderné energie, vykonávání činností v rámci expozičních situací, nakládání 

s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, při schvalování typu některých výrobků 

v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.54V čele stojí předseda, který je 
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jmenován a odvoláván vládou a který je v zaměstnaneckém poměru podle ZSS. Předseda schvaluje 

organizační strukturu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bez zásahu Ministerstva vnitra. 

Energetický regulační úřad 

Energetický regulační úřad byl jako ústřední správní úřad pro výkon regulace v energetice 

zřízen zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Energetický zákon 

zároveň společně s dalšími právními předpisy upravuje působnost Energetického regulačního 

úřadu, jde zejména o regulaci cen, podporu hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon 

dohledu nad trhy v energetických odvětvích, podporu využívání obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie, ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci a 

zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. 55 Jedná se o nezávislý úřad sídlící 

v Jihlavě, v jehož čele je Rada Energetického úřadu, složena z 5 členů s 5letým funkčním 

obdobím. Členy rady jmenuje vláda na návrh ministra obchodu a průmyslu. 

Úřad vlády České republiky 

Úřad vlády České republiky se stal ústředním správním úřadem zákonem č. 219/2002 Sb., kterým 

se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se 

zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem došlo ke změně postavení Úřadu vlády 

České republiky, neboť do této doby ústředním správním úřadem nebyl. Hlavní činností Úřadu je 

podle § 28 odst. 2 kompetenčního zákona plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a 

technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. V čele stojí vedoucí Úřadu vlády 

České republiky, který je jmenován a odvoláván vládou. 

Český telekomunikační úřad 

Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech 

stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti 

elektronických komunikací a poštovních služeb, zřízený zákonem č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích). Jedná se o nezávislý ústřední správní úřad řízený Radou Českého 

telekomunikačního úřadu. Rada se skládá z 5 radních, jež jsou jmenováni a odvoláváni vládou na 

návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je 5 let, s tím že každý rok je 

jmenován 1 člen. Působnost úřadu je stanovena zejména v § 108 zákona o elektronických 

komunikacích. 
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Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro ochranu osobních údajů byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů56 . Postavení ústředního správního úřadu se mu dostalo po 

novele kompetenčního zákona v zákoně č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím 

ZSS. Do jeho působnosti spadá oblast ochrany osobních údajů, dozor nad dodržováním povinností 

při zpracováním osobních údajů v oblasti elektronických komunikací a při šíření obchodních 

sdělení. Dále projednávání správních deliktů v oblastech zvláštních zpracování osobních údajů a 

vytváření a převod elektronických identifikátorů pro státní registry.57 Jedná se o nezávislý úřad 

sídlící v Praze. V čele úřadu je předseda jmenován a odvoláván prezidentem na návrh Senátu a 

jeho funkční období je 5 let. Předseda není v zaměstnaneckém poměru ke státu, ale je považován 

za služební orgán. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla zřízena zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Jako ústřední správní úřad je brána 

až v důsledku nálezu Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. Pl. ÚS 52/04, v němž ji 

Ústavní soud za ústřední správní úřad prohlásil a na jehož základě byla do kompetenčního zákona 

doplněna novelou v zákoně č. 250/2014 Sb., o změně zákonů související s přijetím zákona o státní 

službě. 58  Jedná se o ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání poskytovaných podle zákona. Působnost Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání je stanovena převážně zákonem č.231/2001 Sb., a mezi její hlavní úkoly patří dohlížení 

na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání a převzatého vysílání, dbání na jeho obsahovou nezávislost a plnění dalších 

úkolů stanovených zákony. Rada se skládá ze 13 členů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni 

předsedou vlády na návrh Poslanecké sněmovny a jejichž funkční období je 6 let. Členství v radě 

je výkon veřejné funkce. 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí byl zřízen zákonem 

č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Úřad vykonává 
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dohled nad hospodařením politických stran, politických hnutí a politických institutů zkoumáním 

výročních finančních zpráv předkládaných stranami a hnutími, nebo provádí vlastní kontrolu jejich 

hospodaření a projednává správní delikty a ukládá sankce dle zákona.59 Úřad je nezávislý, řídí se 

jen zákony a jinými právními předpisy. Sídlo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických 

stran a politických hnutí je v Brně a v jeho čele je prezidentem jmenován a odvoláván předseda. 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Jedná se o jiný ústřední správní úřad, založený zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup 

k dopravní infrastruktuře, zřízený jako regulační subjekt na základě článku 55 Směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evrop-

ského železničního prostoru.60 Působnost Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře je převážně 

stanovena v § 3 zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a spadá do ní zejména  uží-

vání drážní a letecké dopravní infrastruktury a přístup k této infrastruktuře a užívání zařízení služeb 

na drážní dopravní infrastruktuře a přístupu k těmto zařízením. V čele Úřadu, sídlícího v Praze, je 

předseda jmenovaný a odvolávaný vládou. Funkční období předsedy je 6 let, s tím že může být 

jmenován opakovaně. Předseda je v zaměstnaneckém poměru ke státu. 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním 

orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informač-

ních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.61 Tento úřad sídlící v Brně byl Zákon č. 

205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a o změně souvise-

jících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další 

zákony. Mezi jeho hlavní úkoly patří ochrana utajovaných informací v informačních a komuni-

kačních systémech, kryptografická ochrana a neveřejná služba v rámci družicového systému Ga-

lileo. V čele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost stojí ředitel, který je po 

pověření výboru Poslanecké sněmovny jmenován a odvoláván vládou. Ředitel je odpovědný buď 

předsedovi nebo pověřenému členovi vlády. 

                                                
59 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. O nás. [online]. [cit. 29.01.2018]. 
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61  Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Úvod. [online]. [cit.06.02.2018]. Dostupné z: 
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2.1.4 Jiné správní úřady s celostátní působností 

Jiné úřady s celostátní působností jsou úřady s postavením organizační složky státu, tím pádem 

je jejich jednání jednáním státu. Jsou zpravidla podřízeny buď ministerstvům, nebo jiným 

ústředním správním úřadům (výjimečně i správnímu úřadu bez postavení ústředního správního 

úřadu – např. Český meteorologický institut)62. Tyto úřady mohou být zřizovány a jejich působnost 

stanovena pouze zákonem. 

2.2  Ostatní přímí vykonavatelé státní správy 

Veřejné bezpečnostní sbory 

Za určitých podmínek se dají za vykonavatele státní správy označit také veřejné bezpečnostní 

sbory, kterých je podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů hned několik. Jako příklad můžeme uvést Policii České republiky, Bezpečnostní informační 

službu a Hasičský záchranný sbor České republiky. Naopak do tohoto výčtu nepatří Armáda České 

republiky, jelikož státní správu jí se dotýkající vykonává Ministerstvo spravedlnosti buď přímo, 

nebo skrze své územní organizační útvary.63 Veřejné bezpečnostní sbory se dělí na ozbrojené (např. 

policie) a neozbrojené (např. hasiči). Jejich hlavními úkoly jsou prevence před ohrožením 

veřejného pořádku, bezpečnosti, života a zdraví lidí a majetku. Výkon státní správy bezpečnostní 

sbory vykonávají prostřednictvím svých příslušníků, jimž zákon přiznává určitá práva, povinnosti 

a pravomoci. 

Prezident 

Mezi vykonavatele státní správy můžeme z části zařadit také prezidenta České republiky. 

Prezident ratifikuje mezinárodní smlouvy, je vrchním velitelem ozbrojených sil a v neposlední 

řadě jmenuje a odvolává vedoucí některých ústředních správních úřadů. Má také ústavou daná 

práva vydávat rozhodnutí, a to buď s nebo bez kontrasignace premiérem, většina jeho rozhodnutí 

z oblasti státní správy ovšem spadá do skupiny, ke kterým je kontrasignace nutná.64 

Nezávislé správní úřady a nezávislé orgány 

Nezávislé správní úřady jsou určité správní úřady, které v sobě kloubí nezávislost a výkon 

státní správy, jde tedy o „státní úřady, které vykonávají státní správu mimo její organizační 

                                                
62 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6, str. 44. 
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Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: 
C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 82. 
64 Ústava čl. 62, 63. 



strukturu.“65 Jsou i skrze svoji nezávislost na vládě nebo ministerstvu či jiném ústředním správním 

úřadu financovány ze státního rozpočtu. Jejich působnost je celoúzemní, stanovena buď ústavou, 

nebo zákonem, a jejich struktura a právní forma je nejednotná. Výkon státní správy těmito úřady 

je převážně v oblasti ochrany práv občanů, zabezpečení kontrolních a rozhodovacích funkcí vůči 

subjektům které provozují určitá zařízení.66 Mezi nezávislé správní úřady a orgány můžeme řadit 

tedy Finančního arbitra, Radu České televize, Radu České tiskové kanceláře a Radu Českého 

rozhlasu, Nejvyšší kontrolní úřad, Veřejného ochránce práv 67 i Českou národní banku.68 

Specializované orgány státní správy 

Jedná se dekoncentrované orgány státní správy, které vykonávají svou věcnou působnost na 

území, jež nemusí souhlasit s územním členěním státu ani územním členěním územních 

samosprávných celků. Jejich věcná i územní působnost je stanovena zákonem nebo jiným aktem 

vydaným příslušným státním orgánem na základě zákona a jsou přímo či nepřímo podřízeny 

ministerstvům nebo jiným správním úřadům s celostátní působností. Jedná se například o celní 

ředitelství a celní úřady, krajská ředitelství policie, krajské veterinární správy, krajské pobočky 

Úřadu práce, finanční ředitelství a finanční úřad a další. Tyto dekoncentrované orgány státní správy 

jsou zřizovány z důvodu jejich úzce specializované věcné působnosti, kterou není možno 

vykonávat ústředními orgány státní správy ani obecními nebo krajskými úřady.69 

2.3  Nepřímí vykonavatelé státní moci 

Nepřímí vykonavatelé státní moci vykonávají státní správu na základě delegování jejího výkonu 

zákonem nebo rozhodnutím na základě zákona, a to buď na celém území státu nebo na jeho části. 

Orgány obcí a krajů 

Místní správa je v kontinentálním systému práva dělena na 2 druhy modelů. Konkrétně se 

jedná o model oddělený, ve kterém jsou orgány státní správy a orgány samosprávy oddělené, a 

model smíšený, kdy orgány samosprávy formálně vykonávají i státní správu. V České republice je 

používán model smíšený. Ve smíšeném modelu dochází k delegaci státní moci na orgány obcí a 

krajů, čímž ně přechází působnost a tím vykonávají státní správu v přenesené působnosti. 
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Dle článku 105 Ústavy lze výkon státní správy svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-

li to zákon. Zákon tedy stanoví, které územní celky a v jakém rozsahu budou vykonávat státní 

správu jako přenesenou působnost. Konkrétní zákony jsou v tomto případě zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), který upravuje přenesenou působnost v III. hlavě, a zákon č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve kterém je přenesená působnost upravena taktéž ve III. 

hlavě. 

Podle obecního zřízení se pří výkonu přenesené působnosti obce řídí zákony a jinými předpisy, 

usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů, usnesení ovšem nemohou obci 

stanovit povinnosti, pokud nejsou zároveň zákonem. Dále se orgány obce musejí řídit opatřeními 

příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontore výkonu veřejné působnosti. To neplatí u 

vydávání obecně závazných vyhlášek, kde se zastupitelstvo obce nemusí řídit usneseními vlády či 

směrnicemi ústředních správních úřadů. Výkon přenesené působnosti v obci zastává obecní úřad, 

zvláštní orgány obcí a komise rad obcí. Na plnění přenesené působnosti dostává obec příspěvky 

ze státního rozpočtu, ze zákona ale nejde vyčíst, jestli příspěvky musejí být v plné výši nákladů.  

Obce v otázce přenesené působnosti rozdělujeme do 3 kategorií:70 

• Obec první kategorie – obce vykonávají státní správu v základním rozsahu a jejich správní 

obvod se kryje s územím obce. Jedná se o menší obce, které na výkon přenesené působnosti 

nemají zvláštní úředníky. 

• Obce druhé kategorie – obce s pověřeným obecním úřadem, jejich správní obvod je větší 

než území obce samotné a stanoven právním předpisem, mají profesionální úředníky na 

výkon přenesené působnosti. Obce s pověřeným obecním úřadem stanoví zvláštní zákon. 

• Obce třetí kategorie – jsou to obce s rozšířenou působností. Mají širokou agendu přenesené 

působnosti vykonávanou specializovanými úředníky. Jejich správní obvod je ještě větší 

než u obcí druhé kategorie. Obce s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon. Právě na 

tyto obce byla přenesena velká část působnosti, kterou vykonávali před svým zrušením 

okresní úřady. 

Pokud obce neplní výkon přenesené působnosti, může krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra 

dle obecního zřízení správním rozhodnutím odebrat obci výkon přenesené působnosti a svěřit ho 

obci jiné. 

Kraje vykonávají přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon, a to skrze krajské 

úřady a zvláštní orgány krajů. V ostatních případech platí stejné podmínky jako pro obce. Kraje 
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též jako obce dostávají dotace na výkon přenesené působnosti ze státního rozpočtu, jejich výši určí 

Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem vnitra. 

Ne vždy však byla přenesená působnost svěřena pouze obcím a krajům. Ještě do roku 2013 

existovali také okresní úřady. Okresní úřady byly od roku 1960 až do svého zrušení na konci roku 

2002 jedním z hlavních prvků veřejné správy se všeobecnou působností. Působily jako orgány 

státní správy první instance ve svých okresech, případně někdy jako odvolací orgán, pokud prvo-

instančně rozhodovaly v přenesené působnosti obce, zejména ty s pověřenými obecními úřady71. 

Můžeme tedy říci, že v naprosté většině případů se jednalo o první instituci státní správy, na kterou 

se lidé obraceli s vyřizováním záležitostí spojených se státní správou. 

Okresní úřady zanikly ke dni 31. 12. 2002 a následujícího dne, tedy 1. 1. 2013, začal existovat 

nový druh obcí, odlišujících se rozsahem přenesené působnosti výkonu státní správy, označovaný 

jako obec s rozšířenou působností. Právě mezi kraje a tyto obce byl přenesen výkon působnosti 

státní správy, který byl před tím svěřen okresním úřadům, s tím, že většina působnosti přešla na 

obce s rozšířenou působností.  

Je otázka, jestli byl tento krok správný, nebo ne. Dle mého názoru je zrušení okresních úřadů 

spíše k tíži občanům, neboť si myslím, že se jedná o zbytečné roztříštění výkonu státní správy 

v krajích jako takových. I pokud pomineme fakt, že právě ono roztříštění státní správy je pro 

mnoho lidí matoucí, ve smyslu, že si musí zbytečně navíc zjišťovat, na jaký úřad se obrátit se 

záležitostí, kterou potřebují vyřešit. Máme zde navíc problém toho, že krajská města jsou pro 

spousty lidí příliš vzdálená a například hromadná doprava do nich z různých obcí není tak frek-

ventovaná jako právě do okresních. Dalším problémem, ale stejného rázu, je to, že většina občanů 

dle mého názoru ani neví, pod kterou obec s rozšířenou působností spadá a zjistit to jsou pro ně 

další starosti navíc. 

Soukromé osoby 

Soukromé fyzické a právnické osoby, mohou být nepřímí vykonavatelé státní správy, pokud 

jim stát její výkon propůjčuje, a to buď zákonem či rozhodnutím na základě zákona. Takové 

propůjčení se děje nejčastěji autorizací nebo koncesí ve formě správního aktu. 72  Příklady 

soukromých osob jako nepřímých vykonavatelů státní správy jsou stanice technické kontroly 

motorových vozidel, úřední úkony lékařů, stanice měření emisí, lesní stráž, myslivecká stráž a 

další. 

                                                
71 POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa [online]. Praha: Beck, 2002 [cit. 2019-11-22]. 
Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-748-0, str. 243-244. 
72  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 
Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: 
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3. Územní samospráva 

„V samosprávě státní moc delegujeme pravomoci normativní i výkonné na veřejnoprávní 

korporace odlišné od státu. Samospráva je veřejná správa vykonávaná subjekty odlišnými od státu, 

avšak státem aprobovanými.“73 

Územní samospráva je v České republice zakotvena v Ústavě, konkrétně v článku 8 a v sedmé 

hlavě Ústavy. Podle článku 99 Ústavy se Česká republika dělí na obce, jako základní územní 

samosprávné celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Z Ústavy dále 

můžeme vyčíst, že tyto celky jsou územní společenství občanů, mající právo na samosprávu, a 

zároveň jsou také veřejnoprávními korporacemi, které mohou míti vlastní majetek a hospodařit 

s ním podle vlastního rozpočtu. Podle tohoto lze říci, že mezi základní znaky územních 

samosprávných celků patří jejich územní a osobní základ současně s právem na samosprávu.74 

Úprava územní samosprávy je kromě Ústavy obsažena též v Listině základních práv a svobod, 

ústavních zákonech a v řadě dalších zákonů, z nichž stojí za to zmínit hlavně již výše zmíněné OZř 

a KZř. 

Zákony (OZř a KZř) společně s Ústavou popisují územně samosprávné celky jako 

veřejnoprávní korporace, které mají, resp. mohou mít, vlastní majetek. V oněch dvou zákonech je 

také stanoveno, že vystupují svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Z těchto ustanovení můžeme vyvodit že obec i kraj jsou právnické osoby s vlastní právní 

osobností/subjektivitou, avšak zachovávající si svou specifickou pozici nositele samosprávy a 

veřejnoprávní korporace. Jako právnické osoby mají územně samosprávné celky postavení při 

vstupu do právních vztahů soukromého práva, pokud ze zákona neplyne jinak, a také jako adresáti 

veřejné správy. Obce i kraje ale nesou odpovědnost za vztahy, do kterých vstupují, přičemž 

existuje také jejich odpovědnost jako právnických osob, která se řídí soukromým právem, a jejich 

odpovědnost za škody vzniklé při výkonu veřejné správy, která je upravena speciálním zákonem. 

Za škodu, kterou způsobí obce a kraje při výkonu státní správy, odpovídá stát. 

Ne vždy se však územní samospráva v České republice dělila pouze na obce a kraje.  
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Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X, str. 16. 
74  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 
Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 9. vydání 2016. Praha: 
C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 91. 



3.1.1 Právní předpisy územně samosprávných celků 

Územně samosprávné celky mohou vydávat právní předpisy, kterými jsou obecně závazné 

vyhlášky (v samostatné působnosti) a nařízení (v přenesené působnosti). Vydané předpisy mají 

působnost pro správní obvod územně samosprávného celku, který jej vydal, a jsou „(…) 

mocenským právním nástrojem určeným k plnění úkolů obce či vyššího územně samosprávného 

celku při řešení místních nebo krajských záležitostí.“75 Při vydávání předpisu, musí být dodržen 

legislativní postup, jinak bude předpis neplatný, zároveň nesmí předpis odporovat zákonu a 

delegovat legislativní pravomoci dále. 

Právní předpis samosprávy v čistém slova smyslu jsou jen obecně závazné vyhlášky, jelikož 

nařízení obec vydává v rámci přenesené působnosti státní správy. Při vydávání obecně závazných 

vyhlášek musí obce dbát mantinelů stanovených zákony, to znamená, že nemůže upravit otázky 

upravené zákony ani záležitosti již upravené právem veřejným nebo soukromým.76  OZř i KZř 

rozlišuje obecně závazné vyhlášky na ty stanovující povinnost osobám a ty povinnost osobám 

nestanovující. Vyhlášky stanovící povinnost mohou kraje vydávat na základě zmocnění 

speciálními zákony, kdežto obce je mohou vydávat v případech stanovených v § 10 OZř. 

Právní předpisy obce podepisuje starosta společně s místostarostou, předpisy kraje pak 

hejtman společně se svým náměstkem, jejich odmítnutí tyto předpisy podepsat ovšem nemá žádný 

právní význam. Kraje publikují právní předpisy vyhlášením ve Věstníku právních předpisů kraje, 

který musí být přístupný všem na krajském úřadu, obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu 

vnitra. Předpis kraje nabývá platnosti vyhlášením ve Věstníku a účinnosti patnáctým dnem po 

vyhlášení, pokud není stanoveno jinak. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, může nabýt 

účinnosti již dnem vyhlášení, v takovém případě se vyvěsí na úřední desce kraje, úředních deskách 

obcí v kraji a zveřejní v hromadných sdělovacích prostředcích. Obec vyhlašuje právní předpisy 

jejich patnáctidenním vyvěšením na úřední desce obce, pokud není stanoveno jinak, tak stejně jako 

u krajských předpisů nabývá předpis účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení. Pokud to vyžaduje 

naléhavý obecný zájem, může předpis nabýt účinnosti již dnem vyhlášení. Vydala-li předpis obec 

s rozšířenou působností, vyvěsí se též na úředních deskách obcí v jejím správním obvodu. 

Územně samosprávný celek, který obecně závaznou vyhlášku vydal, ji může zrušit nebo 

změnit pouze jinou obecně závaznou vyhláškou. 
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3.1.2 Působnost 

Působnost lze charakterizovat jakožto „souhrn práv a povinností, které jsou územnímu 

samosprávnému celku stanoveny k plnění jeho úkolů.“77 Působnost definovaná tímto způsobem 

má stránku místní a stránku věcnou. 

Místní neboli územní působnost je určena hranicemi územně samosprávných celků, v jejich 

mezích mohou tyto celky vykonávat své úkoly, přičemž rozšíření místní působnosti mimo hranice 

je možné pouze na základě zákona. Zákon také může stanovit, že obec může provádět výkon státní 

správy pro správní obvod, pod který spadá více obcí. Územní působnost a její vymezení je důležité 

hlavně při realizaci činnosti v oboru veřejného práva, při výkonu soukromoprávních činností 

naopak nejsou samosprávné celky územními hranicemi omezeny. 

Věcná působnost určuje okruh práv a povinností, které jsou právním řádem přiznány 

samosprávným celkům k plnění jejich úkolů a spadají pod ni veřejné záležitosti různého 

charakteru. Samosprávné celky, které v rámci věcné působnosti „[…] vystupují jako nositelé 

veřejné správy s veřejnými oprávněními (pravomocí) vůči právnickým a fyzickým osobám […]“78, 

naplňují působnost prostřednictvím správních aktivit. 

Po určení stránek působnosti se dostáváme k tomu, jak se působnost samosprávných územních 

celků dělí. Dělení odpovídá dualismu veřejné správy, a tudíž zde máme také 2 skupiny: působnost 

samostatnou a působnost přenesenou. 

Působnost samostatná 

Samostatná působnost je podle zákonné úpravy (OZř a KZř) definovaná jako samostatná 

správa svých záležitostí. Pod samostatnou působnost obcí a krajů spadají záležitosti, které územní 

samosprávné celky činí vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, jsou v jejich bezprostředním 

zájmu a tyto celky jsou způsobilé je zvládnout. Samostatný výkon působnosti obcí a krajů je 

limitován zákonem, ať jde o vydávání obecně závazných vyhlášek, při kterém se musejí řídit 

zákonem, nebo jinými právními předpisy vydanými na základě zákona v ostatních záležitostech. 

Dle čl. 101 odst. 4 Ústavy stát může do výkonu samostatné působnosti zasahovat jen za účelem 

ochrany zákona, a to způsobem, který stanoví zákon. Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 30. září 

2002 sp. zn. IV ÚS 331/02 „Zásah státu podle čl. 101 odst. 4 Ústavy nesmí být zásah v rozporu 
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s ústavně zakotvenými znaky samosprávy a je přípustný toliko tehdy, pokud to ochrana zákona 

nepochybně vyžaduje.“ Územní samosprávné celky se mohou tomuto zásahu bránit například ve 

správním soudnictví nebo ústavní stížností orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu 

státu.79  

Obce při výkonu samostatné působnosti nejsou podřízené krajům a jejich orgánům 

Působnost přenesená 

O přenesenou působnost se jedná, pokud orgány územního samosprávného celku vykonávají 

úkoly státu, jde tedy o nepřímý výkon státní správy. Úkoly mohou být dle čl. 105 Ústavy orgánům 

územního samosprávného celku, nikoliv územně samosprávným celkům jako takovým, svěřovány 

jen tehdy, stanoví-li tak zákon, tento úkol má poté pro orgán, kterému je svěřen, povahu povinnosti. 

3.2  Obce  

Obec je dle Ústavy České republiky základní územní samosprávný celek. Historicky není 

obecní samospráva na našem území nic nového, neboť již v prozatímním obecním zákoně z roku 

1849, který byl vydán jako císařský patent č. 170/1849 ř. z., nalezneme slavnou větu: „Základ 

svobodného státu, jest obec svobodná.“ Ústava dále v čl. 100 Ústavy stanoví, že obce jsou 

územními společenstvími občanů, kteří mají právo na samosprávu, a obec je vždy součástí vyššího 

samosprávného celku. V současné právní úpravě je obec upravena především v zákoně č. 

128/2000 Sb., o obcích (OZř). Obec je veřejnoprávní korporace, která může mít svůj majetek a 

hospodařit podle vlastního rozpočtu, mezi její další hlavní rysy patří vlastní území obce, její 

obyvatelstvo a její právní subjektivita.80 

Obce mají svůj správní obvod, který tvoří jejich územní základ, na kterém vykonávají svou 

samostatnou i přenesenou působnost a který je oddělený od územního základu jiných 

samosprávných celků. Výjimky jsou obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou 

působností a obce vykonávající přenesenou působnost pro jiné obce na základě veřejnoprávní 

smlouvy. Pokud tak stanoví zákon, pak tyto obce vykonávají část úkolů státní správy ve správním 

obvodu, zahrnujícím více obcí.81 Podle zákona o obcích se jejich území může měnit, a to hned 

několika způsoby: sloučením obcí, připojením obce, oddělením části obce, změnami hranic obce. 
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Území obce musí brát v potaz režim katastrálních území, tudíž její území tvoří jedno nebo více 

navazujících katastrálních území. Obec, respektive její zastupitelstvo, se ale nemůže vměšovat do 

změny území krajů tím, že se snaží připojit k jinému kraji.82 

Osobní základ územně samosprávných celků lze chápat jako územní společenství občanů, 

kteří mají právo na samosprávu83, nebo jako „[...]okruh osob na které se vztahuje pravomoc obce 

a kraje[...]“84. Podle § 16 odst. 1 OZř je občan obce fyzická osoba, která je státním občanem 

České republiky a zároveň je v obci hlášena k trvalému pobytu. Stejná práva jako občané mají 

ovšem i fyzické osoby, starší 18 let a mající nemovitost na území obce či kraje, a fyzické osoby 

starší 18 let, která je cizím státním příslušníkem s trvalým pobytem v obci či kraji, stanoví-li tak 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.85  Občané se 

mohou do samosprávy obce zapojovat v maximální možné míře, mají právo volit a býti voleni za 

členy zastupitelstva obce stejně jako se účastnit jeho zasedání, rozhodovat v obecním referendu 

atd. 

Jak jsem již zmínil výše, jsou obce současnou právní úpravou upraveny také jako 

veřejnoprávní korporace, disponující majetkem a s tím souvisí postavení obcí jako právnických 

osob v soukromoprávních vztazích. Právní základ pro to, aby obce mohly mít majetek a disponovat 

s ním, je stanoven v čl. 101 odst. 3 Ústavy. 

Obce jako veřejnoprávní korporace také dle § 2 odst. 2 OZř pečuje o všestranný rozvoj svého 

území a potřeby svých členů, přičemž při plnění úkolů chrání též veřejný zájem. Tyto úkoly 

provádí skrze výkon samostatné a přenesené působnosti 

3.2.1 Klasifikace obcí 

Zákon rozlišuje několik druhů obcí, konkrétně obce, městyse, města a statutární města. 

V České republice bylo k 1. 1. 2018 6258 obcí.86 

Obce 

Jedná se o základní jednotku územní samosprávy. Mohou být za splnění podmínek prohlášeny 

za městys, město nebo statutární město. 
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Městys 

Městys, také městečko, je historický typ obce, který svým významem a velikostí spadal mezi 

ves a město. V minulosti šlo o obce, které měly právo pořádat týdenní a dobytčí trhy a zároveň 

sloužily jako spádové městečko pro okolní vsi. Podle nyní platné právní úpravy se obec stává 

městysem, pokud tak na stanoví předseda Poslanecké sněmovny, na návrh obce a po vyjádření 

vlády. Obec, jenž byla městysem před 17. květnem 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu 

Poslanecké sněmovny, ten stanoví datum, od kterého se stává městysem. Městysem se také stane 

nově vzniklá obec, která vznikne sloučením dvou či více obcí a alespoň jedna je městysem. Městys 

je samostatně spravován zastupitelstvem městyse; jeho dalšími orgány jsou rada městyse, starosta, 

úřad městyse a zvláštní orgány městyse. 

Město 

Podle § 3 OZř, je město obec, která má více jak 3000 obyvatel, a pokud tak na návrh obce stanoví 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Městem je dále obec, která byla městem před 

17. květnem 1954 a požádá o to předsedu Poslanecké sněmovny, v tomto případě není třeba 

dodržet stanovený počet obyvatel ani vyjádření vlády. Pokud se sloučí obec s městem, je nově 

vzniklá obec městem. Pokud po udělení statutu města klesne počet obyvatel pod 3000, status města 

zůstává. Vláda České republiky vydala v roce 2001 usnesení87, kterým stanovila podmínky pro 

posuzování obcí o stanovení městem, tyto podmínky ale nejsou závazné pro předsedu Poslanecké 

sněmovny při jeho rozhodování.88 Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími 

orgány jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. 

Statutární města 

Statutární města jsou města se zvláštním postavením, vyjmenovaná v zákoně. Jejich 

zvláštnost byla v historii dána tím, že pro ně neplatily obecné zákony o obcích, ale vztahovaly se 

na ně zvláštní statuty, měly působnost jako okresní úřady, dozor nad nimi vykonával přímo zemský 

úřad a jejich starosta byl volen se souhlasem vlády či panovníka.89 V dnešní době se jako hlavní 

zvláštnost statutárních měst oproti jiným obcím jeví možnost být na základě jejich rozhodnutí 

členěna na městské obvody nebo části s vlastními orgány samosprávy. V současné době je v České 

republice 26 statutárních měst, která jsou vyjmenována v § 4 odst. 1 zákona o obcích, a rozšíření 

nebo snížení tohoto počtu je možné pouze zákonem. 

                                                
87 usnesení vlády ze dne 2. května 2001 č. 418 + P, o určení kritérií pro posouzení návrhů obcí na stanovení 
městy vládou a o vyjádření vlády k žádostem obcí o stanovení městy 
88 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6, str. 134. 
89 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2017. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-719-6, str. 121. 



Statutární města můžeme dělit do dvou skupin, skupinu územně členěných statutárních měst 

a ostatní statutární města.90 Územně členěnými statutárními městy jsou města, jejichž území je 

děleno na městské obvody či části, nebo jsou na jejich části území zřízeny městské obvody či části. 

Takovými městy jsou Brno, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Ostrava, Opava a Liberec. Úprava 

zřízení či zrušení městské části nebo městského obvodu je stanovena v § 20 OZř, podle které se 

městská část či obvod zřizuje (popřípadě ruší) rozhodnutím městského zastupitelstva, pokud do 30 

dnů od zveřejnění rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda. 

Územně členěná statutární města upravují své vnitřní poměry týkající se správy města 

vydáváním statutů ve formě obecně závazné vyhlášky. Statutem se upravuje hlavně výčet 

jednotlivých městských obvodů a městských částí, vymezení jejich území, pravomoc orgánů města 

a městských částí či obvodů, týkající se samostatné a přenesené působnosti, vzájemná součinnost 

mezi orgány města a orgány městských obvodů a částí, majetek městských obvodů a částí a rozsah, 

ve kterém jsou oprávněni s ním nakládat, a v neposlední řadě možnost městských obvodů a částí 

zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky. Městské obvody nemohou vydávat obecně 

závazné vyhlášky či nařízení a jejich zastupitelstvo může být rozpuštěno zastupitelstvem 

statutárního města, stejně jako magistrát města kontroluje výkon některých jim svěřených 

pravomocí. Městské obvody ani městské části nepředstavují samostatný stupeň územní 

samosprávy, která může být podle ústavy vykonávána pouze na úrovni obecní a krajské, a nemají 

postavení právnických osob.91 

Co se týče skupiny ostatních statuárních měst, jejich postavení je až na výjimky formálního 

pojmenování orgánů a rozsahu výkonu přenesené působnosti stejné jako u ostatních měst. 

Orgány statutárního města jsou zastupitelstvo města, rada města, primátor, magistrát a zvláštní 

orgány města. Orgány městského obvodu a části jsou zastupitelstvo městského obvodu/části, rada 

městského obvodu/části, starosta, úřad městského obvodu/části a zvláštní orgány městského 

obvodu/části. 

3.2.2 Působnost obce 

Působnost jako takovou jsem definoval výše a zaměřím se spíše na to, co spadá do působnosti 

obce konkrétněji. Jak věci patřící do působnosti samostatné, tak věci patřící do působnosti 

přenesené jsou konkretizovány v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

                                                
90 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters 
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Do samostatné působnosti obcí náleží například záležitosti existence obce a jejich územních 

změn, vnitřní organizace obce, rozpočtové hospodaření obce, hospodaření s obecním majetkem, 

podnikatelské aktivity obce, zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a v neposlední 

řadě také záležitosti rozvoje obce. Dozor nad výkonem samostatné působnosti vykonává, 

nestanoví-li zákon jinak, Ministerstvo vnitra, které postupuje postupem uvedeným v § 123 a 124 

OZŘ. 

Co se týká přenesené působnosti, obec vykonává úkoly svěřené speciálními zákony nebo na 

základě těchto zákonů včetně uzavírání veřejnoprávních smluv. Na výkon těchto úkolů dostávají 

příspěvky ze státního rozpočtu. Ne každá obce ovšem vykonává stejné úkoly, existuje několik 

skupin obcí, rozdělných dle rozsahu na ně přenesené působnosti, například můžu zmínit obce 

s matričním úřadem, obce se stavebním úřadem, obce s rozšířenou působností a jiné. Kontrola v 

oblasti přenesené působnosti je, nestanoví-li zákon jinak, svěřena krajskému úřadu, který 

postupuje dle § 125 a 126 OZř. 

3.2.3 Orgány obce 

Obec jako samosprávný územní celek má oprávnění samostatně upravovat svou vnitřní a 

vnější organizaci – toto právo je jedním z projevů územní samosprávy a je označováno jako 

organizační výsost. 92  Ústava v čl. 101 odst. 1 uvádí, že obec je samostatně spravována 

zastupitelstvem, to však podle Vopálka neznamená, že je to jediný orgán, který může obec řídit, 

ale že má mít možnost v určité formě řešit jakoukoliv záležitost a svoji roli zajišťuje vztahy 

řídícími a prostřednictvím odpovědnosti ostatních orgánů.93  S tímto názorem se ztotožňuji. V 

rozporu s již zmíněným článkem 101 Ústavy je ovšem § 102 odst. 2 OZř, ve kterém je rozhodování 

o určitých záležitostech vyhrazeno radě obce. V OZř jsou jako orgány obce vedle zastupitelstva 

obce dále uvedeny rada obce, starosta, obecní úřad, zvláštní orgány obce a komise, v případě, že 

jim byl svěřen výkon přenesené působnosti. 

Zastupitelstvo 

Jak jsem již uvedl výše, zastupitelstvo je jediný orgán územní samosprávy, který je uveden 

v Ústavě České republiky. Ústava stanoví jeho název, název jeho členů, způsob volby členů a délku 

jejich volebního období. 
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C.H. Beck, 2016. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-624-1, str. 105. 
93 VOPÁLKA, Vladimír. Vyhlášky obcí podle čl. 104, odst. 3 Ústavy. Správní právo. 1996, 29(3), 144-156. 
ISSN 0139-6005, str. 146. 



Zastupitelé jsou voleni na dobu 4 let prostřednictvím tajných, obecných, přímých a rovných 

voleb, přičemž aktivní i pasivní volební právo mají občané EU starší 18 let, kteří mají v obci trvalé 

bydliště. Zastupitelstvo je kolektivní orgán volený vždy jako celek a počet volených zastupitelů je 

závislý na počtu obyvatel dané obce k 1. ledna roku, ve kterém se volby konají. Počet zastupitelů 

se určuje podle § 68 OZř. Zvolený zastupitel vykonává funkci jako veřejnou funkci, s tím, že je 

zákony stanovena neslučitelnost funkcí. Zastupitel nemůže být nikým odvolán a jeho funkce může 

zaniknout pouze ze zákonných důvodů, jimiž jsou například nesložení slibu, úmrtí, pravomocné 

odsouzení za úmyslný trestný čin, nebo ztráta podmínek volitelnosti. 

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce a náleží mu rozhodování v oblasti samostatné 

působnosti. Záležitosti, ve kterých zastupitelstvo rozhoduje, jsou stanoveny zákonem (hlavně § 84 

odst. 2, 3, 5 a § 85 OZř) nebo rozhoduje v záležitostech, které si vyhradilo, mimo záležitosti, které 

zákon přisuzuje do pravomoci výlučně radě obce. Záležitosti dle § 84 odst. 4 OZř si vyhrazuje 

také samotným rozhodnutím ve věci, která by jinak spadala do pravomocí rady obce.94 Konkrétně 

může v samostatné působnosti zastupitelstvo obce například schvalovat rozpočet obce a závěrečný 

účet obce; zřizovat peněžní fondy obce; rozhodovat o založení a rušení právnických osob, 

schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské a zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o 

účasti obce v již založených právnických osobách; vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

zřizovat a zrušovat obecní polici atd.95 V rámci přenesené působnosti obce zastupitelstvo obce 

rozhoduje pouze za výjimek stanovených zákonem – vydává nařízení v těch obcích, kde se 

nezřizuje rada obce. Dále zastupitelstvo ze svých řad volí starostu obce, místostarosty a další členy 

rady obce a také je odvolává z funkce. 

Výkon působnosti zastupitelstva probíhá na zasedáních, zasedání zastupitelstva obce musí být 

minimálně jednou za tři měsíce, svolává ho starosta obce a pokud požádá alespoň jedna třetina 

zastupitelů, má povinnost ho svolat. Minimální kvórum pro usnášeníschopnost zastupitelstva je 

nadpoloviční většina všech členů a k platnému rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina všech 

členů, pokud zákon nestanoví jinak. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, podepisovaný starostou 

nebo místostarostou a určenými ověřovateli. Členové zastupitelstva mohou proti tomuto zápisu 

podávat námitky. 

Zastupitelstvo obce je rozpuštěno Ministerstvem vnitra, pokud se po dobu delší než 6 měsíců 

nesejde usnášeníschopné, anebo pokud nevyhlásí přes upozornění Ministerstva vnitra soudní 

rozhodnutí o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo jeho výsledky. 
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Rada obce 

Rada obce je definována zákonem jako výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti. 

Rada obce je při výkonu této působnosti odpovědna zastupitelstvu a v přenesené působnosti může 

rozhodovat pouze, pokud tak zákon stanoví. Rada je kolektivní orgán rozhodující nadpoloviční 

většinou všech členů a skládá se ze starosty, místostarosty a dalších radních, jež jsou voleni z 

řad členů zastupitelstva. Počet členů je závislý na počtu zastupitelů – může jich být minimálně 5, 

maximálně však 11, a jejich počet nesmí být vyšší než třetina z počtu zastupitelů, přičemž 

rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Z těchto počtů vyplývá, že rada není 

zřizována u obcí, jejichž počet obyvatel nepřekračuje 10000, tedy pokud zastupitelstvo dané obce 

nemá alespoň 15 zastupitelů, o čemž rozhoduje předchozí zastupitelstvo. Pokud není rada zřízena 

rozhoduje v záležitostech, které by ji připadaly starosta obce, a to kromě případů, ve kterých dle § 

102 odst. 4 OZř radu nahrazuje zastupitelstvo. 

Schůzi rady svolává starosta dle potřeby, schůze jsou neveřejné a pořizuje se o nich zápis, 

který se ukládá u obecního úřadu k nahlédnutí. Pokud počet členů rady klesne pod pět a není 

doplněn na nejbližším zasedání zastupitelstva, přechází její působnost na zastupitelstvo do té doby, 

než budou zvoleni noví členové rady. 

Mezi konkrétní záležitosti spadající pod působnost rady patří například příprava návrhů pro 

jednání zastupitelstva a zabezpečování plnění jeho usnesení; rozhoduje ve věcech obce jako 

jediného společníka obchodní společnosti; vydává nařízení obce; stanovuje pravidla pro přijímaní 

a vyřizování petic a další úkoly dle zákona.96 

Starosta 

Dle zákona o obcích starosta zastupuje obec navenek97, to znamená že jejím jménem vystupuje ve 

vnějších právních vztazích, tudíž nemůže vytvářet vůli obce, ale může tuto vůli pouze navenek 

sdělovat a projevovat.98 Jedná se o orgán volený zastupitelstvem obce z jeho vlastních řad a má 

vůči ostatním členům zastupitelstva výsadní postavení, stejně tak jako je vůči zastupitelstvu 

odpovědný. Starostovi dále přísluší určité samostatné pravomoci. Tyto samostatné pravomoci jsou 

mu svěřeny, jelikož v zákoně není určen statutární orgán obce a není ani určeno, jestli nějaký 

statutární orgán obce existuje99, jedná se například o jmenování či odvolání tajemníka obecního 

úřadu (k čemuž ovšem potřebuje souhlas ředitele krajského úřadu, jinak se jedná o neplatný úkon), 

rozhodování o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, může 
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pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předloží zastupitelstvu 

obce při jeho nejbližším zasedání k rozhodnutí, zda usnesení zrušit, a další pravomoci viz OZř. 

Úkony, které vyžadují souhlas rady obce či zastupitelstva, mohou být starostou provedeny pouze 

po jejich předchozím schválení, pokud jsou učiněny bez předchozího schválení, jsou neplatné. 

Mezi neplatné úkony se tedy řadí i ty, kterým se dostalo až schválení následného. 

Je důležité zmínit, že starosta není k obci v pracovněprávním vztahu a judikatura z tohoto 

důvodu vyvozuje, že odpovědnost starosty za škodu způsobenou obci při výkonu funkce se řídí 

občanským zákoníkem.100 

Starosta obce je zastupován místostarostou, který je volený usnesením zastupitelstva, přičemž 

počet místostarostů je ponecháván na rozhodnutí zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce také určí, 

který místostarosta bude starostu zastupovat v době nepřítomnosti nebo nevykonávání funkce, toto 

usnesení má ovšem význam pouze, pokud je místostarostů více. Případně může zastupitelstvo obce 

určit pořadí, v jakém starostu obce místostarostové zastupují. Místostarosta může být také pověřen 

určitými záležitostmi i za přítomnosti starosty. 

Obecní úřad 

Obecní úřad101 je monokratický orgán územní samosprávy, v jehož čele stojí starosta. Dalšími 

členy obecního úřadu jsou zástupce starosty, tajemník obecního úřadu, který plní úkoly 

zaměstnavatele, a ostatní zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Personální složení je 

stanoveno tak, aby byl obecní úřad i v obcích, kde žádný zaměstnanec v pracovním poměru k obci 

není. Pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu může rada obce na základě vlastního uvážení 

zřídit odbory a oddělení, stejně tak jako jmenovat jejich jednotlivé vedoucí, přičemž struktura 

těchto organizačních jednotek není pevně daná, a tudíž je možné úseky spojovat či rozdělovat. 

Zvykem je členit obecní úřad na odbory a odbory dále členit na oddělení. Navzdory tomuto zvyku 

lze ale vytvářet oddělení bez vytvoření odborů, či zřizovat oddělení mimo odbory. Tato oddělení 

jsou poté podřízena přímo starostovi.102 V obcích, kde se nevolí rada obce, jsou odbory a oddělení 

zřizovány zastupitelstvem obce a jmenování a odvolávání jejich vedoucích je svěřeno starostovi 

obce. 

Obecní úřad plní úkoly vymezené v § 109 odst. 3 OZř. Základní dělení pravomocí obce je 

rozdělení na pravomoci v přenesené a pravomoci samostatné působnosti. V samostatné působnosti 

                                                
100 Srov. rozsudek NSS ze dne 22.2.2005, sp. zn. 25 Cdo 1319/2004. 
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102 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 208. 
 



obecní úřad plní úkoly, které mu byly uloženy zastupitelstvem obce nebo radou obce, či pomáhá 

výborům a komisím v jejich činnosti. V přenesené působnosti zase provádí výkon prakticky 

veškeré státní správy až na výjimky, které patří do působnosti jiného orgánu obce. Jako příklad 

státní správy v přenesené působnosti, kterou obecní úřad nevykonává můžeme uvést zřizování 

zvláštních orgánů obce pro výkon přenesené působnosti starostou v případech stanovených 

zvláštními zákony (upraveno § 106 odst. 1 Ozř) nebo pravomoc rady, pokud není zřízena tak 

zastupitelstva, vydávat nařízení (upraveno § 102 odst. 2 písm. d) a § 84 odst. 3 OZř). Dále také 

obecní úřad rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona. 

Jak jsem již uvedl výše, na základě § 61 odst. 1 OZř rozlišujeme obce v závislosti na rozsahu 

výkonu státní správy v přenesené působnosti na tři kategorie, tomuto dělení odpovídá i dělení 

obecních úřadů, kdy rozlišujeme obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad s rozšířenou 

působností. 

Pověřený obecní úřad vykonává vedle obecné přenesené působnosti, která je svěřena všem 

obecním úřadům, ještě další přenesenou působnost svěřenou mu zvláštním zákonem. Může být 

také pověřen krajským úřadem k výkonu přenesené působnosti, která jinak náleží do působnosti 

některé obce ležící ve správním obvodu tohoto úřadu, pokud daná obec své stanovené povinnosti 

neplní.103 

Obecní úřad s rozšířenou působností je obecní úřad s nejširším rozsahem přenesené 

působnosti, vykonávající přenesenou působnost jak základního, tak pověřeného obecního úřadu 

plus další přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony. Pokud tento obecní úřad neplní 

jemu stanovené úkoly v oblasti přenesené působnosti, ministerstvo vnitra rozhodnutím přenese 

přenesenou působnost nebo její část na jiný obecní úřad s rozšířenou působností.104 

Důležitou osobou působící na obecním úřadě v zaměstnaneckém poměru vůči obci je tajemník. 

Funkce tajemníka je obligatorně zřizována jak na obecním úřadě s rozšířenou působností, tak na 

pověřeném obecním úřadě. Na ostatních obecních úřadech se jedná o funkci fakultativní. Již jsem 

zmiňoval, že tajemník obecního úřadu je jmenován a odvoláván starostou, starosta ovšem také 

stanovuje jeho plat, a to dle předpisů o platu zaměstnanců veřejné správy, a plní vůči němu úkoly 

jako statutární orgán zaměstnavatele dle pracovněprávních předpisů. Do agendy tajemníka 

obecního úřadu spadá například zajišťování výkonu přenesené působnosti s výjimkou věcí, které 

jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, plnění úkolů uložených mu 

zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou a další úkoly stanovené v OZř a zvláštních 

                                                
103 Viz § 65 OZř. 
104 Viz § 66b odst.1, 2 OZř. 



zákonech. Tajemník může být členem politické strany nebo politického hnutí, ale nesmí v nich 

vykonávat žádnou funkci. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že obecní úřad je orgánem obce, za kterou může jednat, není 

ale samostatným subjektem práv, a tudíž nemůže nabývat práva a povinnosti. Toto potvrdil i 

Ústavní soud nálezem ze dne 7. září 1995, sp. zn. I. ÚS 11/95, který sice vychází ze staré právní 

úpravy, ale je použitelný i dnes.105 

Orgány zastupitelstva obce a rady obce 

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své orgány výbory. Výbory slouží zastupitelstvu jako iniciační 

a kontrolní orgány a jsou zřizovány dle potřeby, s výjimkou výboru kontrolního a finančního, jež 

jsou obligatorně zřizovány vždy. Pokud v územním obvodu obce žije podle posledního sčítaní lidu 

alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české a písemně o to požádá spolek 

zastupující zájmy této menšiny, musí být povinně zřízen i výbor pro národnostní menšiny. Výbory 

jsou pověřovány plněním úkolů zastupitelstvem a také jsou zastupitelstvu ze své činnosti 

odpovědné. Počet členů výborů musí být vždy lichý, s tím že rozhodují většinou všech svých členů. 

Členem výboru může být kdokoliv, s výjimkou předsedy výboru, který musí být zároveň členem 

zastupitelstva. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho jeho předseda. 

Jako své iniciativní a poradní orgány může rada obce zřídit orgány, nazývané komise. Komise 

se usnáší většinou všech svých členů, přičemž její složení a předsednictví zákon neupravuje. 

Komise své náměty a stanoviska předkládá radě obce, pokud jí je svěřen výkon přenesené 

působnosti, stává se výkonným orgánem a ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném 

úseku je odpovědná starostovi obce. 

Zvláštní orgány obce 

Zvláštní orgány obce zřizuje starosta obce pro výkon přenesené působnosti, a to v případech 

určených zvláštními zákony, současně starosta jmenuje a odvolává jejich členy. Pokud zvláštní 

zákon stanoví, vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní 

obvod obce s rozšířenou působností. Jako příklad zvláštního orgánu můžeme uvést komisi pro 

projednávání přestupků, povodňovou komisi nebo komisi pro sociálně-právní ochranu dětí 

zřizovanou obcemi s rozšířenou působností. V čele zvláštního orgánu stojí osoba, která pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti, pro jejíž výkon 

byl zvláštní orgán zřízen. 

Obecní policie 

                                                
105 Viz HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. upr. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6, str. 181. 



Obecní policie106 je za obecní orgán označena v § 1 odst. 1 Zákona č. 553/1991 Sb., zákon 

České národní rady o obecní policii. Jedná se o obecní orgán, jehož zřízení není povinností obce a 

zastupitelstvo obce ho zřizuje či ruší prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Tento akt musí 

ovšem oznámit ministerstvu písemně do 15 dnů ode dne přijetí rozhodnutí. 

Povinností obecní policie je zabezpečovat místní pořádek a plnění dalších úkolů stanovených 

zákonem. Zaměstnanci obecní policie, již jsou v zaměstnaneckém poměru k obci, jsou děleni do 

3 kategorií – strážníci, čekatelé, ostatní zaměstnanci. Strážníkem může být občan České republiky, 

starší 21 let, který je bezúhonný, spolehlivý, zdravotně způsobilý, dosáhl alespoň středního 

vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, 

které vydává Ministerstvo vnitra na dobu 3 let, a to na základě úspěšně složené zkoušky. Obecní 

policie vykonává svou pravomoc pouze na území obce, kterou byla zřízena, případně na územích 

jiných obcí, pokud tak stanoví zákon či na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi.107 Při 

plnění úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky, oproti které jsou pravomoci 

obecní policie dosti omezené. 

Obecní policii řídí starosta obce, nebo zastupitelstvem obce pověřený člen tohoto 

zastupitelstva. 

3.3 Kraj 

Kraje jsou v České republice definovány jak Ústavou, tak zákonem.108 Ústava České republiky 

definuje kraje jako vyšší územně samosprávné celky, které jsou samostatně spravovány 

zastupitelstvem a jež lze vytvořit nebo zrušit pouze ústavním zákonem. Kraje jsou stejně jako obce 

veřejnoprávní korporace, které můžou mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu. 

Kraje můžeme také definovat jako „[...]samostatné nositele územní samosprávy, s územním 

obvodem širším než u samosprávných celků základních – obcí.“109 Ke zřízení krajů jako takových 

došlo až ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, 

který ale nabyl účinnosti až 1. ledna 2000, přičemž základní zákonná úprava postavení a činnosti 

krajů je obsažena v zákoně č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení). Stejně jako u obcí 

řadíme mezi hlavní rysy kraje jeho území, obyvatelstvo a právní subjektivitu. 

                                                
106 Ve městech a hl. městě Praze označována jako městská policie. 
107 Obec uzavře veřejnoprávní smlouvu o vykonávání úkolů obecní policie s obcí, která obecní policii zřídila. 
Podmínkou je, že obě obce musí být ve stejném vyšším územním samosprávném celku a k uzavření smlouvy 
dal souhlas krajský úřad. Krajský úřad uděluje souhlas v přenesené působnosti. 
108 § 1 KZř. 
109 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2017. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-719-6, str. 73. 



Dle zmiňovaného ústavního zákona č. 347/1997 Sb. bylo vytvořeno 14 vyšších územních 

samosprávných celků, konkrétně 13 krajů a Hlavní město Praha110, vymezené hlavním územím 

hlavního města Prahy. Toto řešení můžeme označit za ne zcela šťastné, neboť ať již z hlediska 

Evropské unie pro potřeby čerpání dotací ze strukturálních fondů a Kohezního fondu určeného pro 

regionální rozvoj bylo vytvořeno 8 regionů soudružnosti ve velikosti požadované EU, tak i pro 

určitou část organizace státní správy je stále v platnosti členění státu 8 krajů (respektive 7 krajů a 

Praha), vycházející z roku 1960.111 Tím se dostáváme do situace, kdy z hlediska samosprávy a 

části státní správy máme 14 krajů, a z hlediska organizace krajských soudů a krajských státních 

zastupitelství máme stále 8 větších krajů podle organizace z roku 1960. 

Kraje, s výjimkou Středočeského kraje, měly a většina také stále má svůj název odvozený od 

názvu svého krajského města. U některých krajů byl jejich název s jejich souhlasem změněn112, 

nejčastěji podle území, na němž se nachází, jedná se například o Jihomoravský kraj (původně 

Brněnský) či Jihočeský kraj (původně Budějovický). Kraj Vysočina byl dokonce přejmenován 

dvakrát113, poprvé z Jihlavského kraje na Vysočinu, podruhé pak z Vysočiny na Kraj Vysočina. 

Již z čl. 99 Ústavy, který dělí územně samosprávné celky na základní a vyšší, vyplývá že vztah 

mezi obcemi a kraji není vztahem nadřazenosti nebo podřízenosti. Naopak má být mezi obcemi a 

kraji uplatňován vztah vzájemné spolupráce a součinnosti. Kraj při výkonu samosprávy 

spolupracuje s obcemi a konzultuje s nimi rozvojové záměry, které se těchto konkrétních obcí 

dotýkají, stejně jako je povinen s nimi projednat rozhodnutí, které se jich může dotknout. Přísluší 

se podotknout, že obec nemusí vyslovit souhlas, ale musí mít možnost se k věci vyjádřit.114 

Obyvatelstvo kraje jako jeden z jeho základních znaků je tvořeno převážně občany kraje. 

Občan kraje je v § 12 odst. 1 KZř definován jako fyzická osoba, která je státním občanem České 

republiky a je přihlášena k trvalému pobytu v některé obci nebo na území vojenského újezdu 

v územním obvodu kraje. Občané stejně jako cizinci s trvalým pobytem v kraji a fyzické osoby 

starší 18 let, které vlastní na území kraje nemovitost, se mohou aktivně podílet na správě věcí 

veřejných v kraji. 

Celé území České republiky, každá obec či vojenský újezd je součástí krajů. Území krajů lze 

měnit jak zákonem, tak ústavním zákonem, pokud jím dojde ke změně území celé České republiky. 

Území kraje tvoří správní obvod kraje. 

                                                
110 Zákon č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze uvádí že hlavní město Praha má postavení kraje 
111 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 248. 
112 Ústavní zákon č. 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 
samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
113 Ústavní zákon č. 176/2001 Sb., podruhé pak ústavním zákonem č. 135/2011 Sb. 
114 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5, str. 255. 



3.3.1 Působnost kraje 

Stejně jako u obcí jsem působnost krajů obecně vymezil v bodě 3.1.2 této diplomové práce a 

zde se soustředím na konkrétní působnost krajů. Působnost kraje je vymezena v § 14-30 KZř. 

Samostatná působnost krajů je uvedena v KZř demonstrativně a definovaná jako záležitosti, 

které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, nejde-li o přenesenou působnost. Pokud kraj přijímá 

obecně závazné vyhlášky, je vázán pouze ústavou a zákony, v ostatních záležitostech též jinými 

právními předpisy vydanými na základě zákona. Kraj také může pro výkon samostatné působnosti 

založit a zřídit právnické osoby, či organizační složky kraje, nestanoví-li zákon jinak. Vykonává-

li kraj samostatnou působnost, spolupracuje s obcemi a nezasahuje při tom do jejich samostatné 

působnosti, pokud do ní zasáhne, může obec podat žalobu dle zvláštního zákona. Do samostatné 

působnosti krajů náleží zejména zákonodárná inciativa vůči Poslanecké sněmovně, vydávání 

obecně závazných vyhlášek kraje, stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území 

kraje, program rozvoje kraje, problematika územního rozvoje či hospodaření kraje a rozpočet. 

Dozor v nad výkonem samostatné působnosti je upraven v § 81-82 KZř. 

Přenesenou působnost kraj vykonává jen v rozsahu a případech, ve kterých to stanoví zvláštní 

zákon. Při jejím výkonu se řídí zákony, jinými právními předpisy, a pokud nejde o vydávání 

nařízení, pak také usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními 

příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle 

tohoto zákona. Usnesení vlády a směrnice ústředních správních zákonů nemohou ukládat krajům 

povinnosti nad rámec zákona. Výkon přenesené působnosti je povinností kraje a stát na něj kraji 

přispívá z veřejného rozpočtu. Dozor nad výkonem přenesené působnosti krajem je upraven v § 

83-84 KZř. 

3.3.2 Orgány kraje 

Orgány kraje svou strukturou víceméně odpovídají orgánům obce, a proto je zde popisuji 

stručněji. 

Zastupitelstvo kraje 

Podobně jako OZř u zastupitelstva obce, tak i KZř u zastupitelstva kraje určuje počet 

zastupitelů v závislosti na počtu obyvatel kraje. Konkrétně má mít zastupitelstvo kraje 45 členů u 

kraje do 600000 obyvatel, 55 členů u kraje, jehož počet obyvatel se nachází mezi 600000-900000 

obyvateli a 65 členů u kraje, který má počet obyvatel vyšší než je 900000. Členové zastupitelstva 

jsou voleni v přímých volbách do zastupitelstva kraje, přičemž právo být zvolen má každý občan 

kraje starší 18 let nebo cizinec starší 18 let s trvalým pobytem v územním obvodu kraje, stanoví-



li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena a u kterého 

není překážka výkonu volebního práva. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce ve věcech 

samostatné působnosti a vykonává přenesenou působnost ve věcech, o nichž tak stanoví zákon. 

Co se týče pravomocí zastupitelstva, jsou demonstrativně vyčteny v § 35-37 KZř. 

Zastupitelstvo se schází k zasedání minimálně jednou za 3 měsíce a k jeho rozhodnutí, 

usnesení nebo volbě zastupitelstva je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. 

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a musí na nich být přítomna alespoň poloviční většina všech 

členů. Nesejde-li se zastupitelstvo k zasedání po dobu delší 6 měsíců, tak aby se bylo schopno 

usnášet, nebo nezvolí-li hejtmana do 6 měsíců ode dne kdy byl odvolán nebo se funkce vzdal, 

ministerstvo vnitra je rozpustí a ministr vnitra vyhlásí volby nové. V takovém případě by rada stále 

vykonávala své pravomoci, do doby, než by byla zvolena rada nová, stejně tak by se postupovalo 

v případě hejtmana. Zvláštní případ je také působnost stávajícího zastupitelství v případě, že jeho 

počet klesne pod polovinu a nejsou náhradníci. v takovém případě sice stávající zastupitelstvo 

vykonává působnost zastupitelstva, ale tato působnost je dosti omezena.115 

Rada kraje 

Rada je stejně jako u obce výkonný orgán v samostatné působnosti, v přenesené působnosti 

rozhoduje pouze, pokud tak stanoví zákon. Při výkonu své působnosti odpovídá zastupitelstvu. 

Také u rady se počet jejích členů řídí počtem obyvatel kraje – u kraje do 600000 obyvatel má rada 

devět členů, u kraje většího je rada 11členná. Členy rady jsou vždy hejtman, náměstek či náměstci 

hejtmana a další členové rady. Členi jsou voleni zastupitelstvem kraje, vyjma hejtmana a jeho 

náměstků, kteří tuto funkci získávají automaticky na základě virility. Rada kraje se schází podle 

potřeby, její schůze jsou neveřejné a svolávané hejtmanem kraje. K přijetí usnesení, rozhodnutí či 

k volbě je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů. Do působnosti rady kraje spadá 

například zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, zřizovat a rušit komise rady, 

jmenovat a odvolávat jejich předsedy a členy, vydávat nařízení kraje a další věci upravené v § 59 

KZř. Rada kraje na každém zasedání zastupitelstva kraje podává zprávu o své činnosti. 

Hejtman 

Hejtman je orgán kraje, jenž je volený zastupitelstvem, kterému je také z tohoto důvodu za 

výkon své funkce odpovědný. Zastupitelstvo kraje volí hejtmana a jeho zástupce (jednoho či více) 

ze svého středu s podmínkou, že tyto osoby musí mít české občanství. Způsob volby upraví 

zastupitelstvo ve svém jednacím řádu. „Hejtman zastupuje kraj navenek. Nemá však povahu 

statutárního orgánů právnické osoby a úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady, 
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může učinit až po jejich předchozím schválení, jinak jsou absolutně neplatné. Pokud úkon učiní 

bez schválení příslušného orgánu, tak se vystavuje nebezpečí trestněprávní i občanskoprávní 

odpovědnosti.“ 116  Hejtman je v době své nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svou 

činnost, zastupován svým náměstkem, kterého určí zastupitelstvo kraje, případně náměstky 

v pořadí, které zastupitelstvo určí. Náměstek či náměstci mohou také vykonávat určité úkoly, které 

jsou jim zastupitelstvem svěřeny. Působnost hejtmana je stanovena taxativně v § 61 odst. 3, 4 a § 

62 KZř, spadá do ní například: svolávání a řízení zasedání zastupitelstva a rady, podepisování 

právních předpisů kraje, zřizování zvláštních orgánů kraje pro výkon přenesené působnosti na 

základě zákonného zmocnění a další. Oproti starostovi hejtman nestojí v čele krajského úřadu. 

Krajský úřad 

Krajský úřad je krajská obdoba obecní úřadu, a z hlediska výkonu veřejné správy na území 

kraje má krajský úřad rozhodující význam. 117  Personální složení krajského úřadu je tvořeno 

ředitelem, který stojí v čele úřadu, a zaměstnanci kraje zařazenými do krajského úřadu, na které 

se v případě, že vykonávají správní činnost vztahuje zvláštní zákon118. Krajský úřad se člení na 

odbory a oddělení, stejně jako u obecního úřadu je i zde zvykem členění na odbory a v nich 

vytvářet oddělení, ale ani zde to není povinnost a je možné vytvářet oddělení i bez zřízení odborů. 

Jednotlivé oddělení lze členit na úseky nebo z odborů vytvářet divize.119 Organizační řád krajského 

úřadu vydává ředitel. 

V samostatné působnosti vykonává krajský úřad úkoly uložené mu zastupitelstvem či radou a 

pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, v přenesené působnosti zase státní správu 

přenesenou na kraj, jejíž výkon není výslovně svěřen do působnosti jiného orgánu. Krajský úřad 

tedy například projednává přestupky podle zákona, provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti 

obce, poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím či rozhoduje o odvoláních proti 

rozhodnutím obecního úřadu. 

Jak jsem již zmínil, v čele krajského úřadu stojí ředitel. Ředitel je zároveň vedoucím krajského 

úřadu a zaměstnancem kraje. Jmenován a odvoláván je hejtmanem, a to pouze s předchozím 

souhlasem ministra vnitra, hejtman také rozhoduje o výši jeho platu, a to podle předpisů o platech 

zaměstnanců veřejné správy. Ředitel krajského úřadu odpovídá za plnění úkolů svěřených 
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krajskému úřadu v přenesené a samostatné působnosti hejtmanovi a má právo se zúčastnit zasedání 

rady a zastupitelstva s tím, že je mu udělen poradní hlas. Do jeho působnosti spadá například 

zajišťování úkolů v přenesené působnosti kraje vyplývajících ze zvláštních zákonů. Ředitel může 

být členem politických stran či politických hnutí, ale nesmí v nich vykonávat funkce. 

Zvláštní orgány kraje 

Zvláštní orgány kraje, jsou takové orgány, které hejtman kraje zřizuje pro výkon přenesené 

působnosti, stanoví-li tak zvláštní zákon, a také jmenuje a odvolává jejich členy při respektování 

zákonných odborných požadavků. V čele zvláštních orgánů může být jen osoba, nestanoví-li 

zvláštní zákon jinak, která má v oblasti přenesené působnosti, pro kterou je zvláštní orgán zřízen, 

zvláštní odbornou způsobilost. Tato způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. 

Mezi zvláštní orgány kraje se obvykle řadí bezpečností rada kraje, povodňová komise kraje a 

komise pro výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva. Zařazení bezpečnostní rady do 

toho seznamu je otázka, s níž ne všichni souhlasí, například dle názoru Petra Pospíšila, s nímž se 

ztotožňuji, se nejedná o zvláštní orgán kraje, neboť ji na rozdíl od ostatních zvláštních orgánů 

kraje, nezřizuje hejtman.120 

Orgány zastupitelstva kraje a rady kraje 

Stejně jako zastupitelstvo obce a rada obce, také zastupitelstvo kraje a rada kraje může zřídit 

jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, respektive komise. Úprava je vesměs stejná jako u 

orgánů zastupitelstva obce a rady obce s drobnými změnami. 

Zastupitelstvo obce kromě výboru finančního a kontrolního povinně zřizuje také výbor pro 

výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který zejména plní úkoly v oblasti školství a vyjadřuje se k 

záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Tyto povinně zřizované 

výbory musí mít minimálně 5 členů, oproti ostatním, u kterých postačují členi 3. 

Rozdíl mezi komisemi obce a komisemi rady je v tom, že komise rady kraje nemůže být 

pověřena výkonem přenesené působnosti. 

3.4  Hlavní město Praha 

Hlavní město Praha je upraveno zvláštním zákonem, konkrétně jde o zákon č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, který plně upravuje postavení Prahy – § 150 OZř a § 95 KZř stanoví, že 

se úprava podle těchto zákonů pro Prahu nepoužije ani subsidiárně. Dle ZoHMP má Praha 

postavení jako hlavní město, kraj a obec, což přisuzuje Praze výsadní postavení mezi ostatními 
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územními samosprávnými celky a z tohoto důvodu je potřeba právní úprava „[...]která sice 

vykazuje mnohé společné znaky s právní úpravou krajů a obcí, avšak na druhou stranu respektuje 

specifické postavení hlavního města Prahy.“ 121  Postavení Prahy jako hlavního města České 

republiky vychází již z Ústavy122, její postavení jako kraje je pak zakotveno ústavním zákonem o 

vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Ovšem i přesto, že Praha má postavení také 

jako kraj, jedná se fakticky o město spíše než o kraj, a to i z hlediska právního, neboť je jako město 

označovaná nejen ZoHMP, ale také ústavním zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků či Ústavou. Další argument, proč hledět na Prahu primárně jako 

na město, můžeme najít v historii, kdy Praha vznikla jako město a postavení vyšší územní 

samosprávy se na ni vztahovalo jen párkrát ve 20. století.123 

Praha je také územně organizovanou veřejnoprávní korporací, mající vlastní majetek, vlastní 

příjmy vyhrazené zákonem a hospodařící podle vlastního rozpočtu, taktéž za podmínek 

stanovených zákonem, přičemž vystupuje v právních vztazích svým jménem a z těchto vztahů 

nese vyplývající odpovědnost. Právě z toho můžeme vyvodit, že Praha je právnickou osobou s 

vlastní právní subjektivitou, která zahrnuje jak subjektivitu soukromoprávní, tak subjektivitu 

vrchnostenskou. Dělit můžeme i již zmíněnou odpovědnost, a to na soukromoprávní a 

veřejnoprávní.124 Pokud se bavíme o právní subjektivitě Prahy, jistě stojí zmínit za to, že jedním z 

rozdílů mezi Prahou a jinými Statutárními městy, je právě subjektivita městských částí Prahy, byť 

omezená ZoHMP či Statutem Prahy. 

Stejně jako jiné územně samosprávné celky má i Praha své vlastní území a občany s tím, že 

ještě rozlišujeme jak občany jednotlivých městských částí, tak i jejich území. Právní úprava 

občanů je víceméně totožná s úpravou v Ozř a Kzř, jedná se o fyzické osoby, mající občanství 

České republiky a které jsou v Praze přihlášeny k trvalému pobytu. Občané městských částí jsou 

poté občané Prahy, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v některé z jejích městských částí. Práva 

občanů, kteří dosáhli 18 let jsou uvedena v § 7 a 8 ZoHMP s tím, že stejná práva mají také cizí 

státní občané, hlášeni k trvalému pobytu v Praze či její městské části, stanoví-li tak mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

Jak jsem již naznačil výše, Praha, a tím pádem její území, se dělí na městské části, které jsou 

upraveny ZoHMP a na jeho základě vydaným Statutem hlavního města Prahy. Členěním se tedy 
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naše hlavní město podobá statutárním městům, rozdíl je ovšem ten, že zatímco statutární města 

mohou samy rozhodnout, zda se členit budou, a pokud ano, tak zda na městské části či městské 

obvody. Praha, jak již vyplývá přímo ze zákona125, takovou možnost volby nemá. Samotné území 

Prahy, členěné na 112 katastrálních území, je stejně jako území jednotlivých městských částí 

správním územím, na kterém Praha, respektive městské části, vykonávají samostatnou i 

přenesenou působnost.  Městské části se mohou slučovat či připojovat k jiné městské části na 

základě písemné dohody a se souhlasem zastupitelstva hlavního města Prahy. Za podmínek 

stanovených v § 11 odst. 5 ZoHMP je k uzavření takovéto dohody potřeba souhlasného rozhodnutí 

v místním referendu. Po uzavření dohody se stává nová vzniklá část (sloučení), popřípadě 

nezaniklá městská část (připojení) právním nástupcem po předchozích a musí poslat ministerstvu 

vnitra, příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu opis dohody. Jiný případ změny území 

je oddělení městské části od Prahy, či připojení sousední obce k Praze, neboť takový úkon je možné 

učinit pouze zákonem. 

3.4.1 Působnost hlavního města Prahy a městských částí 

Pokud se podíváme na § 2 ZoHMP, můžeme si všimnout, že stanoví, že úkoly patřící do 

samosprávy hlavního města Prahy plní hlavní město Praha v rozsahu stanoveném zákony, zatímco 

úkoly patřící do samosprávy městských částí plní městské části v rozsahu stanoveném zákony nebo 

statutem. Toto ustanovení můžeme označit za problémové, neboť existují 2 odlišné názory na to, 

zda může vykonávat městská část samosprávu či ne. Například  Vrchní́ soud v Praze, ve svém 

usnesení ze dne 27. 4. 1999, sp. zn.: 5 A 121/97, tvrdí, že „Zákonem a Statutem vymezený podíl 

městských částí na samosprávě celku je výrazem vzájemné́ dělby mezi celkem a částmi na 

samosprávě, přičemž originálně náleží právo na samosprávu obci jako celku, jejím částem pak 

odvozeně, a jen ve vymezeném rozsahu.“ Na druhé straně Děverová, s jejímž názorem já 

ztotožňuji, říká, že „Znaky územního samosprávného celku (území, občané, orgány) v podmínkách 

hlavního města Prahy naplňuje jak hlavní město Praha, tak i jednotlivé městské části. Z tohoto 

důvodu je rozlišována samostatná působnost hlavního města Prahy a samostatná působnost 

městských částí.“ 126  Totožný názor byl vyjádřen i usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího 

správního soudu ze dne 11. 6. 2013 sp. zn.: 3 Ao 9/2011-219. Ten v odůvodnění usnesení výslovně 

uvádí, že „městské části sice jsou podle zákona č. 131/2000 Sb. součástmi hlavního města Prahy, 
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ale součástmi relativně samostatnými a jednajícími v určitém rozsahu svým jménem, jsou to 

subjekty, které disponují právem na samosprávu a na samostatnou působnost“. 

Samostatná působnost 

Do samostatné působnosti Prahy patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu hlavního 

města a jeho občanů, pokud nejde o výkon přenesené působnosti hlavního města Prahy nebo úkoly, 

které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy. Tyto záležitosti 

jsou do její samosprávy svěřeny ZoHMP a zvláštními zákony, či zvláštními zákony svěřeny krajům 

nebo obcím a jedná se hlavně o věci, které jsou svěřeny zastupitelstvu a radě hlavního města Prahy. 

Záležitosti, ve kterých Praha vykonává samosprávu, nalezneme zejména v § 59 a 68 ZoHMP, a 

její rozsah v § 18 ZoHMP. Výkon dozoru v samostatné působnosti se řídí dle § 106–107 ZoHMP. 

Vnitřní poměry ve věcech správy města upravuje Praha obecně závaznou vyhláškou, 

nazývanou Statut, která vzniká v součinnosti s městskými částmi. Statut musí obsahovat výčet 

městských částí a vymezení jejich území, vzájemnou součinnost orgánů Prahy s orgány městských 

částí, způsob projednání rozpočtu a závěrečného účtu Prahy a jejich městských částí a další. Pouze 

v oblasti samostatné působnosti může dojít ke spolupráci městských částí a hlavního města. Řešení 

rozporu opatření orgánu městské části v samostatné působnosti se zákonem je pak upraveno v § 

110 ZoHMP. 

Přenesená působnost 

Jelikož má Praha postavení jak obce, tak kraje, vykonávají orgány hlavního města Prahy 

přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům krajů a orgánům obcí všech 

tří stupňů127, není-li stanoveno jinak. Při výkonu přenesené působnosti musí Praha, stejně jako 

ostatní územně samosprávné celky, dbát zákonů a jiných právních předpisů, v případech, ve 

kterých nejde o vydávání nařízení hlavního města Prahy, pak také usnesení vlády, směrnic 

ústředních správních úřadů a opatřeních příslušných orgánů veřejné správy přijatých při kontrole 

výkonu přenesené působnosti podle ZoHMP. Co se týče městských částí, jejich orgány vykonávají 

přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem. Městské části 

jsou při jejím výkonu vázány stejně jako Praha, dále mají stejně jako Praha povinnost zajistit výkon 

přenesené působnosti, ovšem na rozdíl od Prahy, které přispívá na výkon přenesené působnosti 

stát, městským částem náleží příspěvek z jejího rozpočtu. Výkon dozoru v přenesené působnosti 

se řídí dle § 108-109 ZoHMP a situace, kdy dojde k rozporu opatření orgánu městské části 

v přenesené působnosti se zákonem, je řešena v § 111 ZoHMP. 
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3.4.2 Orgány hlavního města Prahy a městských částí 

Právní úprava jak orgánů hlavního města Prahy, tak i orgánů jednotlivých městských částí je velmi 

podobná obecné úpravě orgánů obce, respektive kraje, proto je zde nebudu rozebírat dopodrobna 

a soustředím se spíše na některé odlišnosti od obecné úpravy. 

Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 55-70 členů, tento počet je stanoven na každé volební 

období před vyhlášením voleb zastupitelstvem a oznámen na úřední desce Magistrátu hlavního 

města Prahy. Horní počet členů zastupitelstva Prahy je vyšší než v krajích, kde jejich maximální 

počet je 65, což je podle Koudelky nelogické neboť „[...]dochází k preferenci pražských 

politických stran vůči ostatním krajům. Neboť na mandát člena zastupitelstva je vyplácen 

příspěvek ze státního rozpočtu. Větší počet členů pak samozřejmě vede k vyšším příspěvkům při 

stejném počtu získaných hlasů.“128 

Počet členů zastupitelstva městských částí se pohybuje v rozmezí 5-45 členů, určující je počet 

obyvatel městské části podle § 88 odst. 2 ZoHMP. 

Rada 

Rada Prahy má pevně stanovený počet členů, a to na 11. Jako hlavní rozdíl oproti úpravě v 

OZř či KZř rada může jednat v hospodářských rozhodnutích o vyšších částkách. Rada městské 

části se skládá z 5-9 členů, podle počtu jejích obyvatel. 

Primátor hlavního města Prahy a starosta městské části 

Jako primátor je u statutárních měst a u hlavního města Prahy označována osoba, která je u 

ostatních obcí označována jako starosta. Městské části mají svého starostu. 

Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části 

Magistrát hlavního města Prahy je organizačně pojat jako krajský úřad, nikoliv jako obecní 

úřad, jak by se mohlo na první pohled jevit. V čele magistrátu tedy nestojí primátor ale ředitel 

primátorem jmenovaný a odvolávaný po předchozím souhlasu ministerstva vnitra. 

Úřad městské části se skládá obdobně jako obecní úřad ze starosty, místostarosty, tajemníka 

úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanců městské části zařazených do úřadu 

městské části. V čele úřadu městské části stojí starosta. 

Další orgány hlavního města Prahy a městských částí 

V případech stanovených zvláštními zákony primátor zřídí zvláštní orgány hlavního města 

Prahy pro výkon přenesené působnosti. Stejně tak zřizuje starosta městské části zvláštní orgány 

pro výkon přenesené působnosti na základě zvláštního zákona. 
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4. Zájmová samospráva 

„Zájmová samospráva představuje další subsystém veřejné správy, kde existence veřejného 

zájmu je reprezentována jinými osobami než státem[...]“. 129 Zájmová samospráva není, na rozdíl 

od územní samosprávy, zakotvena v Ústavě a ani její působnost není zákony rozdělována na 

samostatnou a přenesenou. Určitý náznak úpravy zájmové samosprávy v ústavním pořádku 

můžeme vysledovat v Listině základních práv a svobod. Absence úpravy zájmové samosprávy 

v ústavním pořádku ovšem neznačí, že by ji zakazoval, ale pouze ponechává veškerou úpravu na 

zákoně. Myslím si, že vzhledem k tomu, že výkon veřejné moci dnes probíhá standardně i 

prostřednictvím zájmové samosprávy, tak takové řešení není nejoptimálnější a její zakotvení 

v ústavě by jistě bylo lepší, a to i z hlediska právní jistoty. 

Vedle označení zájmová správa se můžeme setkat také s označením samospráva profesní. 

Takovým označením se někdy myslí pouze samospráva profesních komor a pojem zájmová 

samospráva je v takových případech chápán šířeji s tím, že je v něm obsažena i samospráva 

vysokých škol. Koudelka má názor, že „Snad nejvýstižnější by byl pojem založený na negativním 

vymezení, tedy samospráva neúzemní.“130 

Zájmovou samosprávu, chcete-li samosprávu neúzemní, tedy můžeme členit na tři oddíly – 

profesní komory s povinným členstvím, komory s nepovinným členstvím a vysokoškolskou 

samosprávu. Jako základní znaky zájmové samosprávy poté můžeme určit tyto: 

• Zákonný základ jejího zřízení – její subjekty s výjimkou soukromých vysokých škol jsou 

vždy zřízeny zákonem jako veřejnoprávní korporace. 

• Právní základ – subjekty mají právní subjektivitu a co se týče subjektů profesní 

samosprávy, tak možnost obecně závaznými právními předpisy regulovat chování osob či 

subjektů pod ně spadajících. Ostatní vydávají hlavně vnitřní předpisy. 

• Ekonomický základ – vlastní majetek a vlastní hospodářství zájmové samosprávy.  

• Osobní základ – zájmová samospráva má vždy vztah k osobám.131 
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4.1  Profesní komory s povinným členstvím 

„[...]Profesní komory jsou zákonem zřízené právnické osoby povinně sdružující osoby urči-

tého povolání.“132 K problematice charakteristiky profesních komor a jejich pravomoci se vyjádřil 

také Ústavní soud v nálezu ze dne 16. dubna 2003, sp. zn. I. ÚS 181/01, v němž stojí, že: „Profesní 

komory s povinným členstvím, sdružující samostatně výdělečné fyzické osoby v určitých povolá-

ních, kde je dán silný veřejný zájem na jejich řádném výkonu, jsou právnickými osobami veřejného 

práva, zřizované zákonem, vybavené oprávněním vydávat různé vnitřní předpisy pro komoru a její 

členy, kteří se jim musí s ohledem na povinné členství podřídit. Komora tak nad těmito členy – 

příslušníky určitého profesního stavu – vykonává určitá mocenská oprávnění, mezi něž typicky 

patří právě kárná pravomoc. Tato pravomoc však samozřejmě není bezbřehá, je regulována záko-

nem a proti rozhodnutí, které členu komory stanoví jakékoli povinnosti, musí být umožněno podat 

návrh na soudní přezkum.“ Vedle výkonu mocenských oprávnění nad svými členy však profesní 

komory taky dohlíží na řádný výkon jejich povolání a taktéž svým členům slouží tím, že hájí jejich 

práva a profesní zájmy. Existence profesních komor a jejich pravomoc regulovat výkon některých 

povolání je projevem decentralizace veřejné správy.133  

Vedle veřejnoprávních profesních komor v České republice ještě existují další instituce, které 

i přesto, že podle názvu vypadají jako profesní komory, jsou pouze právnické osoby soukromého 

práva a jako takové tedy nemají veřejnou moc vůči svým členům. V současné době jsou tedy 

v České republice tyto profesní komory: Česká advokátní komora, Česká lékařská komora, Česká 

stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora veterinárních lékařů České republiky, 

Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

Komora patentových zástupců České republiky, Notářská komora České republiky, Exekutorská 

komora České republiky a Komora auditorů České republiky. 

Osobní působnost komor 

V profesních komorách se povinně sdružují osoby samostatně výdělečně činné v povoláních, 

u kterých tak stanoví zákon.  Otázkou povinného členství a jeho souladem s čl. 20 Listiny se za-

býval Ústavní soud v nálezu ze dne 14. listopadu 2008, sp. zn. Pl. ÚS 40/06, když rozhodoval o 

návrhu skupiny senátorů na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., České národní rady o České 
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lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, který ukládá kaž-

dému lékaři, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní 

péči, povinnost být členem České lékařské komory. Senátoři, již návrh podali, měli za to, že toto 

ustanovení zákona odporuje právu svobodně se sdružovat právě dle čl. 20 Listiny v tom smyslu, 

že pod právo svobodně se sdružovat spadá i právo nesdružovat se, pokud o to nemá subjekt zájem. 

Ústavní soud zde i s odkazem na článek 11 EÚLP dospěl k názoru, že: „Česká lékařská komora 

[…] není podřaditelná pojmu sdružení ve smyslu čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 

a proto ani povinným členstvím v ní […] nemůže být dotčeno právo svobodně se sdružovat […].“   

Členem komory se stane každý, kdo splní stanovené podmínky a na vznik tohoto členství má 

dokonce veřejné právo, jehož ochrana, v případě že komora členství odmítne poskytnout, je zajiš-

ťována soudy ve správním soudnictví. Podmínky pro vznik členství v profesní komoře jsou taxa-

tivně stanovené zákonem, patří mezi ně obecné předpoklady, jako bezúhonnost a svéprávnost, tak 

i vzdělání, praxe či složení profesní zkoušky. Členem komory mohou být pouze fyzické osoby, a 

to i navzdory tomu, že určitá povolání mohou být vykonávána i právnickými osobami.134 Zaslouží 

zmínit také, že fyzická osoba, jež má být pro výkon svého povolání v profesní komoře, nemůže 

takové povolání bez členství v této komoře vykonávat, stejně jako že zánik členství v profesní 

komoře znamená zánik možnosti výkonu dané profese.  

Územní působnost 

Profesní komory, s výjimkou notářských komor, mají v České republice působnost na celém 

jejím území. Oproti nim je územní působnost notářských komor dle notářského řádu135 dána ob-

vody krajských soudů a obvodem městského soudu v Praze a až tyto komory se ze zákona sdružují 

do Notářské komory České republiky, jež je samostatná veřejnoprávní korporace se sídlem v 

Praze. Takové uspořádání je výsledkem dvoustupňové soustavy, která je dle mého názoru efektiv-

nější než jednostupňová u ostatních komor s povinným členstvím, neboť zde dochází k rozdělo-

vání úkolů.  

Další výjimkou je advokátní komora, která má zřízenou pobočku v Brně, jejíž územní působ-

nost kopíruje působnost krajských soudů v Brně a Ostravě. Založením této pobočky, stalo se tak 

zákonem č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti le-

galizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, došlo i k částečnému obnovení stavu před rokem 1949, kdy byla 

komunisty zrušena Advokátní komora v Brně.  
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Územní organizace profesních komor se odvíjí od počtu jejích členů. Komory velké, které mají 

členy v počtu desetitisíců, vytvářejí orgány buď povinně, např. okresní sdružení u lékařské ko-

mory, nebo dobrovolně, např. územní sekce Komory daňových poradců. Středně velké komory 

s několika tisíci členy mohou vytvářet územní celky na základě dobrovolnosti svými stavovskými 

předpisy. Malé komory s členy v řádech stovek členů žádnou územní organizaci nemají.136 

Věcná působnost 

Věcná působnost profesních komor spočívá zejména v možnosti kárně působit na své členy, 

ukládat jim sankce a schvalovat a vydávat stavovské předpisy, spravovat majetek komory a 

hospodařit s ním, informovat členy o své činnosti atd. Do působnosti profesní samosprávy může 

zasahovat státní správa, ale může tak činit pouze na základě zákona. I přes to, že státní správa 

může tyto zásahy činit, vždy „[…] musí respektovat autonomii komor a svůj zásah poměřovat 

hledisky ochrany samosprávy před svévolnými zásahy státu.“137 

Statutární předpisy 

Statutární předpisy profesních komor jsou předpisy vydávané komorami prostřednictvím jejich 

orgánů, mající různou formu či různé označení. Na povahu těchto předpisů je více názorů. Podle 

Koudelky se jedná o právní předpis, neboť „[…] jsou závazné pro osoby podrobené osobní pů-

sobnosti komory, přičemž nikdo nemůže vykonávat danou profesi mimo příslušnost k profesní ko-

moře. Tyto předpisy tedy obsahují základní prvek právního předpisu – obecnou závaznost, která 

je zde vázána osobně na profesní činnost […]“.138 S tímto názorem také souhlasí Dvořáček, když 

tvrdí, že „[…] předpisy zájmové samosprávy splňují všechny obvyklé znaky právních předpisů, tak 

jako je splňují např. právní předpisy obcí, a proto není důvod je za právní předpisy nepovažo-

vat.“139 Naopak jiný názor, zastává Kopecký, podle nějž „[…] nejsou – na rozdíl od statutárních 

předpisů územních samosprávných celků […] obecně závazné a nejsou právním předpisem. Sta-

tutární předpisy profesních komor jsou předpisy (abstraktními akty) s interní závazností uvnitř 

korporace.“140  

Statutární předpisy mohou ukládat povinnosti osobám, a to jak členům profesní komory, tak i 

širšímu okruhu osob141, pokud to daná zákonná úprava stanoví. Povinnosti ale mohou ukládat 

pouze jsou-li k tomu zákonem zmocněny, což můžeme dovodit také z čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 

odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny. Pokud daná povinnost není uložena na základě zákona, zruší příslušný 
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krajský soud ve správním soudnictví statutární předpis, kterým byla uložena. Statutární předpisy 

tedy můžeme rozlišovat do těchto tří skupin:142 

• statutární předpisy neukládající povinnost, 

• statutární předpisy ukládající povinnost členům komory, 

• statutární předpisy ukládající povinnost nečlenům komory. 

Vydávání statutárních předpisů profesními komorami podléhá dozoru státních orgánů. Vydání 

statutárních předpisů může být v určitých případech spojeno s potřebou souhlasu příslušného 

správního orgánu, v jiných případech takový souhlas třeba není. Existují ale také případy, kdy 

některá pravidla o činnosti korporace stanoví sám správní úřad svým právním předpisem, např. 

dle § 51 odst. 1 zákona o advokacii ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření ČAK 

vyhláškou vydává kárný řád.143 

Závěrem lze k těmto předpisům říci, že přesto, že nepanuje jasná shoda v jejich povaze, není 

jejich existence v rozporu s ústavou, pokud jimi ukládané povinnosti mají zákonný základ. 

4.2  Komory s nepovinným členstvím 

Komory s nepovinným členstvím jsou hospodářské komory, v nichž se dobrovolně sdružují 

podnikatelé (jak právnické osoby, tak osoby fyzické), kteří jsou přijati za jejich členy. Jedná se o 

právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku a v současné době v České republice existují 

dvě – Hospodářská komora založená roku 1992 se sídlem v Praze a Agrární komora, jež vznikla 

v roce 1993 a její sídlo se nachází ve městě Olomouci. Původní úprava zákona č. 301/1992 Sb., 

České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

stanovovala u těchto komor povinné členství, ale nakonec si vláda Václava Klause prosadila 

členství nepovinné a zrušení jejich veřejnomocenských práv144 , což bylo provedeno zákonem 

č.121/1993 Sb.145  a dle mého názoru byl tento krok správný, jelikož si myslím, že povinné 

sdružování podnikatelů není v souladu s čl. 11 EÚLP a jistě by to také bylo velkou organizační 

přítěží pro svobodné podnikání. 

Účel těchto komor s nepovinným členstvím je podpora podnikatelských aktivit společně s 

prosazováním a ochranou zájmů jejich členů. Hlavní rozdíl mezi oběma komorami je v oblasti 
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podnikání jejich členů. Zatímco Agrární komora České republiky sdružuje podnikatele v oblasti 

zemědělství, potravinářství a lesnictví, Hospodářská komora České republiky pak v ostatních 

oblastech podnikání. Komory se dle zákona dělí na okresní komory (v Praze jsou to komory 

obvodní) a profesní společenstva. Okresní komory mohou dále svým slučováním vytvářet 

regionální komory a naopak. Působnost okresních komor a společenstev pak upravuje komora 

statutem. 

Jak Agrární komora, tak Hospodářská komora mají možnost vydávat předpisy závazné pro své 

členy, dle Koudelky ale „nemají […] charakter právních předpisů, a to pro absenci jejich obecné 

závaznosti. Každý příslušník dané profese se totiž jejich osobní působnosti může vyhnout tím, že 

do komory nevstoupí, […] anebo již jako člen komory vystoupí […].“146 I když se přikloníme 

k tomuto názoru a budeme předpisy komor s nepovinným členstvím vnímat jako předpisy, které 

nemají povahu právních předpisů, musíme mít stále na vědomí, že jsou pro své členy závazné a 

trest za jejich porušení může být v krajním případě i vyloučení. Předpisy komory přijímá její sněm 

a do 15 dnů od schválení musí být předloženy ke schválení vládě, která je může odmítnout schválit 

do 30 dnů s tím, že jsou v rozporu s právním řádem. 

4.3 Vysokoškolská samospráva  

Samosprávu vysokých škol můžeme na území v České republiky dohledat již v době založení 

první české univerzity v Praze roku 1348. Už v té době byly univerzity samosprávné korporace 

s vlastní právní subjektivitou, vlastní soudní pravomocí a vlastním ekonomickým základem ve 

formě vlastních statků.147  

Pod vysokoškolskou samosprávu spadají příslušníci akademické obce – konkrétně pracovníci 

a studenti. Akademická obec ustanovuje samosprávné akademické orgány, jimiž jsou akademický 

senát fakulty a školy, rektor, vědecká rada (v závislosti na škole může být akademická či umělecká) 

a prostřednictvím jich vykonává svou vůli. 

Dle zákona o vysokých školách148 rozlišujeme tři kategorie vysokých škol, jedná se o veřejné 

vysoké školy, soukromé vysoké školy a státní vysoké školy. Na veřejných vysokých školách se 

vysokoškolská samospráva uplatňuje plně, na ostatních vysokých školách v uzpůsobené podobě. 

Samosprávná působnost veřejné vysoké školy je upravena v § 6 zákona o vysokých školách, spadá 
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pod ni např. vnitřní organizace, tvorba a uskutečňování studijních programů, organizace studia či 

hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem v souladu se zvláštními předpisy. 

Vysoké školy mohou vydávat své vlastní vnitřní předpisy, závazné zejména pro studenty, je-

jichž disciplinární přestupek může mít za následek až vyloučení ze studia. Stejně jako u komor 

s nepovinným členstvím má Koudelka za to, že se nejedná o předpisy s povahou právních před-

pisů, což zdůvodňuje tím, že „[…] mají omezenou působnost na příslušníky konkrétní vysoké 

školy, nikoliv obecně na studenty určitého oboru. Příslušník akademické obce se může působnosti 

daného předpisu vyhnout tak, že půjde studovat nebo pracovat ve stejném oboru na jinou vysokou 

školu. […] Pokud definujeme zájmovou samosprávu existencí určitého zájmu jedince upraveného 

veřejným právem, tak je z toho hlediska určující zájem získat vysokoškolské vzdělání v určitém 

oboru, nikoliv studovat konkrétní školu. […] Z toho plyne, že vnitřním předpisům vysoké školy 

chybí základní charakteristika právního předpisu – obecná závaznost.“149 Musím říci, že v této 

věci s panem docentem nesouhlasím. Vezměme si například obecně závazné vyhlášky kraje. Ty 

jsou za právní předpis označeny samotným Kzř150 a jejich obecná závaznost není rozporována. 

Kraje jimi vykonávají samostatnou působnost na svém území, to znamená, že pokud se přestěhuji, 

již se na mě nevztahují a řídit se jimi nemusím. Stejně jako když změním vysokou školu, dále se 

nemusím řídit vnitřními předpisy původní školy. Dle mého názoru se tedy nemůže brát možnost 

přestoupit na jinou školu jako kritérium pro posuzování obecné závaznosti vnitřních předpisů vy-

soké školy. Stejný názor zastává i Dvořáček, který s tímto kritériem taktéž nesouhlasí a klade si 

stejnou otázku, na kterou zároveň ihned odpovídá: „Proč možnost odstěhovat se z obce nebo změ-

nit povolání nezakládá nedostatek obecné závaznosti a možnost přestoupit na jinou školu ano? 

Podle mého názoru se jedná o kritérium umělé. Ve všech jmenovaných případech je soukromá 

osoba přibližně stejnou měrou omezena na přístupu ke svému ústavně garantovanému právu (na 

svobodu pohybu, na výkon povolání, na vzdělání), a pokud se tohoto práva vzdá, nebo se v jeho 

užívaní omezí, vyváže se z působnosti normy. V tomto jsou předpisy obcí, předpisy zájmové pro-

fesní i zájmové akademické samosprávy zcela srovnatelné a není důvod činit mezi nimi rozdíl.“151 

Vnímám zde ale rozdíl mezi předpisy komor s nepovinným členstvím a předpisy vysokých škol. 

U komor s nepovinným členstvím osoba může podnikat bez toho, aniž by byla členem takové 

komory, kdežto pokud chce osoba získat vysokoškolské vzdělání, musí studentem vysoké školy 

být, a tudíž na ni budou předpisy takové vysoké školy dopadat a týkat se jí. 

                                                
149 KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008. ISBN 
978-80-7201-690-7, str. 300-301. 
150 § 8 KZř. 
151 DVOŘÁČEK, Dan. Právní povaha předpisů zájmové samosprávy. Právní rozhledy. 2006, č. 24, s. 882- 887. 



Co se týče vydávání vnitřních předpisů vysoké školy, schvaluje je akademický senát vysoké 

školy, jedná-li se o předpis fakulty, schvaluje jej akademický senát školy na návrh akademického 

senátu fakulty. Platnosti nabydou registrací u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které 

tak činí na návrh rektora a do 90 dnů. Registraci může ministerstvo odmítnout pouze pokud jsou 

předpisy v rozporu s právním řádem. Výjimkou jsou právní předpisy teologických fakult, u kte-

rých je potřeba, ještě před schválením akademickým senátem, souhlasu příslušné církve či nábo-

ženské společnosti, pokud tak stanoví předpisy dané církve nebo náboženské společnosti. 

 

  



Závěr 

Organizace veřejné správy je poměrně dosti složité a rozsáhlé téma. V úvodu jsem si vytyčil 

cíl uchopit, popsat a analyzovat organizaci veřejné správy v České republice a tohoto cíle jsem se 

snažil dosáhnout pomocí studia relevantních právních předpisů, soudních rozhodnutí i teoretic-

kých poznatků jurisprudence. Jistě se sluší podotknout, že odborné literatury věnující se organizaci 

veřejné správy, ať už se jedná o správu státní, tak i správu územně samosprávných celků, je velké 

množství. Myslím, že vzhledem k obsáhlosti tématu by každá z kapitol, ba i podkapitol mohla být 

samostatným tématem diplomové práce. Jako možnost případného rozšíření této práce bych uvedl 

komparaci s organizací veřejné správy u některého z našich zahraničních sousedů či se tématu 

věnovat z pohledu ekonomického. 

Jedna z nejdůležitějších oblastí veřejné správy je bezesporu státní správa. Jedná se obrovský 

aparát, bez kterého by nebylo možné fungování státu jako takového a který se v dnešní době, po 

propadu počtu zaměstnanců v minulosti, stále rozrůstá. I přesto, že státní správu dělíme na přímou 

a nepřímou, nejde jednoduše říci, která z nich je pro běh státu důležitější. Jistě, velká a důležitá 

rozhodnutí jsou dělána prostřednictvím přímých vykonavatelů státní správy, ale dle mého názoru 

je denní chod státu naopak z velké části veden prostřednictvím nepřímých vykonavatelů, jako jsou 

obecní a krajské úřady. Jen tyto úřady samotné zaměstnávaly roce 2018 zhruba 94 900 zaměst-

nanců.152 Jak jsem ovšem už ve své práci uvedl, ne vždy existovaly jen tyto dva úřady, do roku 

2003 v České republice byly ještě okresní úřady, jejichž zrušení vidím jako ne zcela dobré řešení. 

Vedle nepřímých vykonavatelů státní správy stojí vykonavatelé přímí, přičemž nejvýše postavený 

z nich je vláda, skládající se z předsedy vlády, místopředsedy a ministrů. Ministrů je v současné 

vládě 14 a tento počet je stabilní, neboť nová ministerstva se mohou zřídit pouze zákonem. V této 

práci jsem již poukázal na to, že by jistě nebylo ke škodě se zamyslet nad změnami v této oblasti, 

neboť doba se změnila a tato nová doba s sebou přináší nová úskalí. Dalším velmi důležitým prv-

kem přímé státní správy jsou jiné ústřední úřady s celostátní působností. Jsou to ústřední správní 

úřady, které se od ministerstev liší v zásadě tím, že mají užší působnost a užší zaměření a v jejich 

čele není člen vlády. 

                                                
152 KAMENICKÝ, Jiří. Počet zaměstnanců v odvětví Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení 
je na úrovni roku 2004. In: czso.cz [online]. 5.4.2019 [cit. 12.12.2019]. Dostupné z:  
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-zamestnancu-v-odvetvi-verejna-sprava-obrana-a-povinne-socialni-
zabezpeceni-je-na-urovni-roku-2004-1lqaxff8gb. 



Další velkou složkou veřejné správy je územní samospráva, přičemž samospráva může být 

definována jako „[…] veřejná správa vykonávaná subjekty odlišnými od státu, avšak státem apro-

bovanými.“153 Územní samosprávu vykonávají obce jako základní územně samosprávné celky a 

kraje jako vyšší územně samosprávné celky, mezi kterými panuje vztah subsidiarity. Je důležité 

říci, že právo na samosprávu a vlastně i základní úprava těchto celků vyplývá z Ústavy. Co se týče 

zákonné úpravy územní samosprávy, hlavní postavení mají 2 zákony – zákon č. 128/2000 Sb., 

zákon o obcích, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Tyto zákony obsahují komplexní úpravu těchto 

územně samosprávných celků, od jejich působnosti a její kontroly, až po jejich orgány a dle mého 

názoru se jedná o zákony poměrně kvalitní. Zvláštní postavení má pak hlavní město Praha, které 

má jako jediný územně samosprávný celek vlastní zákon (zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze), který jí přiznává postavení obce, kraje a hlavního města zároveň. 

V poslední kapitole své práce, jsem zaměřil na zájmovou samosprávu a její tři oddíly, s důra-

zem na profesní komory s povinným členstvím. Zájmová samospráva, kterou dle Koudelky nejlíp 

definujeme jako „samosprávu neúzemní“, nemá na rozdíl od územní samosprávy oporu v Ústavě 

a je upravována pouze zákony. Vedle zmíněných profesních komor s povinným členstvím, pod 

zájmovou samosprávu spadají také profesní komory s nepovinným členstvím a vysoké školy. Ko-

mory s nepovinným členstvím jsou v České republice pouze dvě, Hospodářská komora a Agrární 

komora, přičemž hlavní rozdíl mezi nimi je v oblasti podnikání osob, které se do nich sdružují. 

Jako zásadní milník týkající se těchto dvou komor vidím úspěch vlády Václava Klause - zrušení 

plánovaného povinného členství v nich, což by se dle mého názoru dalo označit za omezování 

svobodného podnikání.  Myslím si, že velký problém v oblasti zájmové samosprávy je neurčitá 

povaha předpisů vydávaných jejími jednotlivými subjekty a rozdílné názory na ně z pohledu 

právní teorie. 

Jsem přesvědčen, že v úvodu práce vytyčený cíl se mi podařilo splnit a diplomová práce nabízí 

ucelený pohled na důležité části organizace veřejné správy v České republice. 

  

                                                
153 KOUDELKA, Zdeněk. Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2001. 2., aktualiz. a dopl. vyd. 
Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X, str. 16. 
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KZř    Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
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liky  

Listina  Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁ-
KLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federál-
ního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 

OZř    Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Ústava    Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  
ZoHMP   Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  

ZSS    Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě  
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správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí 
další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 

Zákon č. 23/1993 Sb., České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní 
rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich 
zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona 
České národní rady č. 580/1991 Sb. 

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
Zákon č. 121/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 
Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě 

Zákona 85/1996 Sb., o advokacii 
Zákon č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů 
státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy 
státních hmotných rezerv 
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Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách) 
Zákon č. 219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dal-
ších zákonů 
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
Zákon č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní 
správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
Zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

Zákona č. 179/2006 Sb., zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a 
o změně některých zákonů. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád  

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zá-
kon o zdravotních službách) 

Zákon č.496/2012 Sb., Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o 
změně některých zákonů (zákon o audiovizi) 

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě 
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů související s přijetím zákona o státní službě 

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon 
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Zákon č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Zákon č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a o 
změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 
104/2017 Sb., a některé další zákony 
Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvo-
ření jednotného evropského železničního prostoru 

Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 

Usnesení vlády ze dne 2. května 2001 č. 418 + P, o určení kritérií pro posouzení návrhů 
obcí na stanovení městy vládou a o vyjádření vlády k žádostem obcí o stanovení městy 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, 
stanoví kárný řád (advokátní kárný řád) 

Císařský patent č. 170/1849 ř. z.  

4 Seznam použité judikatury 

Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2012, sp. zn. Pl. ÚS 3/08, 

Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. Pl. ÚS 52/04, 
Nález Ústavního soudu ze dne 16. dubna 2003, sp. zn. I. ÚS 181/01, 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. listopadu 2008, sp. zn. Pl. ÚS 40/06, 
Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2001, sp. zn. III. Ús 721/2000, 

Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 2002, sp. Zn. IV ÚS 331/02, 
Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 1995, sp. zn. I. ÚS 11/95,  

Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. března 2005, sp. zn. III. ÚS 88/05, 
Rozsudek Nejvyššího soudu č.33/2010 Sb. NS, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.2.2005, sp. zn. 25 Cdo 1319/2004, 
Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu soudu ze dne 11. 6. 2013 č.j.: 3 
Ao 9/2011-219, 
Usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 27. 4. 1999, č.j.: 5 A 121/97-20, 

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28.5.2010, sp. zn. 30 A 20/2010. 

5 Seznam ostatních zdrojů 
 
DVOŘÁČEK, Dan. Právní povaha předpisů zájmové samosprávy. Právní rozhledy. 
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Organizace veřejné správy 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá komplexní problematikou organizace veřejné správy 

v České republice s bližším zaměřením na státní správu a územní samosprávu. Cílem práce je 

poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku a při plnění tohoto cíle autor čerpal informace 

převážně z právních předpisů, soudních rozhodnutí a odborné literatury. Diplomová práce je 

členěna do čtyř kapitol. V první kapitole práce nalezneme teoretický úvod k veřejné správě i 

její organizaci se zaměřením na právní úpravu veřejné správy a principy, na kterých je tato 

organizace vystavena, dále zde nalezneme vysvětlení vztahu mezi subjekty a vykonavateli ve-

řejné správy. Druhá kapitola, která je společně s třetí kapitolou hlavní částí práce, se na-

zývá Státní správa a věnuje se především soustavě přímých vykonavatelů státní správy, mezi 

něž se řadí vláda, ministerstva, jiné ústřední správní úřady s celostátní působností a jiné správní 

úřady s celostátní působností. Tato kapitola se zabývá také nepřímými vykonavateli státní 

správy, na které stát přenáší výkon státní správy, tím že ji na ně deleguje zákonem nebo roz-

hodnutím na základě zákona, jedná se zejména o obce, kraje, ale i soukromé osoby. Cílem této 

kapitoly je poskytnout přehled o těchto vykonavatelích, rozsahu jejich působnosti a analýza 

právních předpisů, kterými jsou upravovány. Následující kapitola se věnuje územní samo-

správě, kterou vykonávají územně samosprávné celky a která jim je zaručena čl. 8 Ústavy České 

republiky, s tím, že stát do ní může zasahovat pouze za účelem ochrany zákona a pouze způso-

bem, který zákon stanoví. Tato kapitola se věnuje právním předpisům, které vydávají územně 

samosprávné celky, působnosti těchto celků a také jejich orgánům. Kapitola má 3 podkapitoly 

– obec, kraj a hlavní město Praha, které je jako jediné věnován zvláštní zákon podle kterého má 

Praha postavení obce, kraje a hlavního města. Poslední kapitola diplomové práce se týká zá-

jmové samosprávy a jejím třem oddílům, přičemž každému je věnována zvláštní podkapitola. 

V závěru jsou shrnuty klíčové poznatky. 

Klíčová slova: Veřejná správa, samospráva, státní správa  
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Organization of public administration 

Abstract 

The topic and the title of this master thesis is Organisation of public administration and 

its main objective is to provide comprehensive view on organisation of public administration 

in Czech Republic with closer focus on government administration and territorial self-govern-

ment. The main sources used for this thesis were literature, legal regulations and case-law. The 

thesis is divided into four logically arranged chapters. First chapter is dedicated to theoretical 

overview of public administration, its organisation and main principles. Second chapter is 

called Government Administration and is mainly focused on system of its direct executors, 

which consists of government, ministries, as well as central administrative agencies and other 

administrative agencies with national geographical coverage. This chapter also deals with indi-

rect executors of government such as municipalities and regional authorities. Main objective of 

this chapter is to provide overview of these mentioned executors, theirs scope and relative leg-

islation. Following chapter is devoted to territorial self-government, executed by territorial self-

governing units, which is guaranteed by Constitution of Czech Republic and the state can in-

tervene only if it is necessary for the protection of the law. This chapter is divided into three 

sub-chapters – Community, Region and Capital City of Prague. Last and final chapter of this 

thesis is dedicated to interest self-government and is divided into three subchapters. The aim of 

this thesis is to give an integrated view on the subject and to deal with the problematic parts. 

 

Klíčová slova: organiztation of public administration, territorial self-govern-

ment, government administration 

 

 

 


