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Anotace 
Cílem diplomové práce „Vliv belgického decentralizačního vlivu na postavení 

a pravomoci valonských obcí“ je představit valonskou komunální politiku a 

změnu jejího charakteru pod vlivem decentralizačního procesu.  Pojednává  o 

vývoji příslušné legislativy na nejvyšší i regionální úrovni v průběhu 

přetváření unitárního státu do federalní struktury. Představuje jednotlivé 

federalizované jednotky a Unii valonských měst a obcí, která se snaží 

prosazovat jejich zájmy. Dále se práce zabývá komunálními orgány a 

důležitými aspekty ovlivňující vliv obce -  její financování, provádění dohledu  

nad obecními rozhodnutí, možnosti zapojení do meziobecní spolurpáce a 

způsoby poskytování služeb. Podrobuje analýze aktuální složení Valonského 

parlamentu s cílem zjistit personální provázanost komunální a regionální 

politiky.  

Dále pak využívá dotazníkového šetření pro získání zpětné vazby od 

samotných představitelů komunální politiky. 

 Práce se klade otázku, zda-li se pravomoci obcí vlivem 

decentralizačních procesu změnily a jak.  Dále se táže po hlavním faktoru, 

který je klíčový pro prosazování vlastních zájmů.    

 

Annotation 
L'objectif de la thèse „L'influence de l'impact de la décentralisation belge sur le 

statut et les pouvoirs des communes wallonnes“ est de présenter la politique 

locale la Région wallonne et souligner la nature de changement sous 

l'influence du processus de décentralisation. Elle suit le développement de la 

législation concerneé aux niveaux central et régional au cours de la 



transformation de la structure de l'Etat unitaire en fédération. La thèse 

représente des unité fédérales et l`Union des villes et communes de Wallonie 

qui tant que leur représentant devrait faire les pas à promouvoir leurs intérêts. 

 Ensuite, le document présente les autorités municipales et les aspects 

importants touchant l'influence de la communauté - son financement, la 

supervision ou bien la tutelle de l'exécution de la décision municipale, les 

facons de la coopèration des communes et le secteur privé. et des modes de 

prestation de services. L` analyse de la composition actuelle du Parlement 

wallon était fait en vue d'identifier la cohérence personnelle entre les politiques  

communautaire et régionales. La thèse ensuite présente un questionnaire lancé  

pour recevoir les commentaires de leurs propres dirigeants politiques locaux.  

 Ce travail pose la question si les pouvoirs des municipalités en raison 

du processus de décentralisation ont changé et comment. La question 

sècondairement posée demande le principal facteur, qui est essentiel pour faire 

avancer ses propres intérêts, pour les promovoir. 

 

Klíčová slova 
decentralizace, federace, federalizace, regionalizace, region, komunální 

systémy, komunální politika, starosta, prosazování místních zájmů 

 

Mots de clé 
décentralisation, fédération, fédéralisation, régionalisation, région, systèms 

locaux, politique communale, bourgmestre, promotion des  intérêts locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a 

použil/a jen uvedené prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřenostii pro účely 

výzkumu a studia.  

 

 

 V Praze dne 15.června 2001 Magdalena Lažová  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Petru Jüptnerovi, Ph.D. za vedení 

mé diplomové práce, Régis Dandoy (CEVIPOL) za podněty a odpovědi na mé 

četné otázky, Jean-Michel De Waele (CEVIPOL) a Fabricio Tinto (UCL) za 

pomoc při vyhledávání zdrojů a vřelé přijetí a konečně můj dík patří moji 

rodině a zvláště mamince, která mě po celou dobu psaní podporovala.      
 
 
 
 
 



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt magisterské práce: 

Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení 

a pravomoci obcí ve Valonsku 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Magdalena Lažová                           vedoucí práce: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 

 

 

v Praze, dne 16. 6. 2009 



Cíl práce: 

Cílem této práce je zjistit, jaký vliv měl decentralizační proces, probíhající 

v Belgii, na postavení valonských obcí. Vymezení jejich pravomocí a vztahy 

k regionálním orgánům budou podrobeny hlubší analýze.  

 Belgie je někdy označována za laboratoř politologů, a to díky  

institucionálním proměnám tohoto státu. Belgie vznikla roku 1831 jako 

unitární stát, nicméně dnes v souvislosti s touto konstituční monarchií mluvíme 

o federalizovaném státu, který je rozdělen na regiony a společenství.  Dělení 

země je nejen administrativní, ale i faktické. Tato práce se však nebude 

zaobírat fenoménem štěpení v belgické společnosti, ani procesem federace, 

který už byl nespočetně popsán a vysvětlen belgickými i českými autory. 

Hlavní pozornost bude upírána na postupný vývoj a transformaci postavení 

obcí ve vztahu k vyšší úrovni, tj. především k regionům. Dále bude moje práce 

studovat profilaci pravomocí obcí, jejich využívání či nedostatečné využívání. 

 Je všeobecně známo, že v současné době prim hraje regionální úroveň, 

federální vláda má velmi zúžený prostor vlastní agendy, provincie nikdy 

nenabyly silné pozice, jsou to tedy obce, které hrají roli partnera v dialogu 

s regionálními orgány?  

 Hlavní otázka mojí práce se bude ptát, zda-li za předpokladu, že výše 

popsané procesy měly vliv na komunální orgány, respektive komunální 

politiku, došlo k posílení pravomocí a tedy i posílení postavení obcí vůči vyšší 

správní úrovni či nikoliv. Dále budu hledat odpověď na otázku, zda-li 

přenesením či rozšířením kompetencí  a současným trendem fůzí obcí a 

prohlubování meziobecní spolupráce nevzniká nová  úroveň v belgické 

administrativě. 

 

Struktura a metodologie práce: 

Práce bude rozdělena do tří hlavních částí.  

První se zaměřuje na decentralizační proces v Belgii. Tento dynamický vývoj 

předpokládá i znalost unitárního státu, který byl na počátku decentralizace, 

proto je mu věnována krátká podkapitola. Práce bude zpracována 

chronologicky, tj. bude sledovat postupný vývoj institucí  a jednotlivé 

decentralizační kroky a jejich vlivy a důsledky až do dnešních dnů. Pro lepší 

přehlednost budou jednotlivé fáze decentralizačního procesu časově 



ohraničeny revizemi ústavního textu. V rámci jednotlivých změn zakotvených 

v ústavním textu budou představeny regiony, společenství, provincie i obce – 

jejich pravomoci a vzájemné vztahy. 

Hlavní pozornost bude věnována právě vlivu decentralizaci na obce, 

federalizační procesy a administrativní a legislativní změny v rámci 

federalizace nelze opominout, ale budou zmíněny pouze v případě přímého 

vlivu na obce, jejich postavení či jejich pravomoci. Vývoj postavení a 

pravomocí obcí ve Valonsku bude v centru zájmu. 

 Druhá část mé práce detailně představí obce ve Valonsku. Těžiště této 

části mé práce bude spočívat především v detailnější studii fúze obcí, dále se 

pak zaměří na zájmové uskupení Unii valonských měst  a obcí. Bude zkoumat 

její činnost, výsledky a úspěchy, popřípadě nezdary, zaměří se na schopnost 

artikulovat a hájit zájmy měst a obcí. Další podkapitola se bude věnovat 

meziobecní spolupráci a její tradici.  

Tato prostřední část bude uzavřena prezentací komunální politiky. Podkapitola 

popíše podrobně jednotlivé orgány a vzájemné vztahy mezi nimi, způsob 

obsazování těchto komunálních orgánů a jejich pravomoci.jejich postavení, 

vymezení pravomocí. 

 Závěrečná část mé práce se bude věnovat zhodnocení hlavních faktorů 

působící na postavení valonských obcí. Především to tedy bude decentralizační 

proces a jeho důsledky či dopady. Dále  bude podrobena kritice fůze, či 

integrace menších obcí, meziobecní spolupráce  a konečně Unie valonských 

měst a obcí. V této kapitole bude nahlíženo na obce ze dvou rovin – 

institucionální a funkční. 

 V závěru bude zopakována hlavní i vedlejší hypotéza  následovaná 

prezentovanými výsledky studie a argumenty pro vyvrácení, či potvrzení 

hypotézy. 
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Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

1 Úvod 
Tématiku dopadu belgického decentralizačního procesu na valonské obce jsem 

si vybrala především pro výjimečnost Belgie. Tato země představuje z pohledu 

klasifikace komunálních systémů zajímaný případ, k jehož informačním 

zdrojům jsem díky svému dlouhodobému v zemi získala  velmi dobrý přístup. 

 Nad problémem určení charakteru belgické komunální politiky se 

pozastavil nejeden autor. Když Page a Goldsmith vydali v roce 1987 svoji 

studii municipálních systémů prezentovanou v publikaci Central-local 

relations: a comparative Western Europe unitary states, jednalo se 

bezpochyby o mezník, nebo přesněji řečeno, o odrazový můstek studií 

komunálních politik [Wayenberg 2006]. Nicméně jim bylo vyčítáno, že se 

vyhnuli zařazení takových zemí jako bylo Nizozemí, Německo, Irsko, 

Portugalsko, Řecko a nebo právě Belgie [John 2001]. 

 Kritici se vyjádřili kriticky i k počtu typů systémů – k dvěma skupinám 

jihoevropských a severoevropských zemí. Podle Benneta nebo Hesse totiž 

bylo možné, nebo dokonce nezbytné, mluvit minimálně o třech typech 

systémů komunální politiky, aby bylo možné klasifikovat každou zemi [Bäck, 

Heinelt, Magnier 2006]. 

 V případě Belgie je možnost jasného zařazení značně nejistá. Jak 

příznačně vyjádřil John, Belgie patří do jihoevropské skupiny charakterem 

administrativy, ale svoji geografickou polohou se řadí do severoevropské 

skupiny [John 2001: 31].  

 Belgie je zajímavou zemí z vícero důvodů. Nepochybně by se za 

zajímavou dala označit demografická struktura původně unitárního státu, 

způsob hledání kompromisního řešení vyostřených problémů, či známé štěpení 

– pilířování belgické společnosti, která sama o sobě je velkou neznámou, tedy 

je otázkou, zda-li vůbec belgická společnost existuje. 

Výjimečnost Belgie je možné shledat i ve způsobu federalizace, která 

proběhla prostřednictvím procesu decentralizace. Federalizujícím prostředkem 

se stalo vytváření nových subjektů – Regionů a Společenství. Regionalizace a 

decentralizace navázaly na ustavení jazykové hranice a jazykové zákony 

uzavřené v šedesátých letech minulého století.  
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Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

Osmdesátá a devadesátá léta proběhla ve znamení přesunu pravomocí 

na ustavené Regiony a Společenství. V roce 1993 se tak uzavřela historie 

Belgie coby unitárního státu [Jaňovková 2002: 566].  

 Je přirozené, že pozornost byla upřena na nové subjekty a otázka 

reformy komunální politiky a správy byla zatlačena do pozadí. Jakkoliv nebyly 

obce a reforma komunální správy po dlouhou dobu oficiálně projednávány 

centrálními politickými představiteli, bylo by mylné se domnívat, že obce, 

tedy hlavně města hrála v belgické historii pramalou, nebo žádnou roli. Jak 

zmiňuje Yves Plees [Plees 2005], pro historické území Belgie bylo 

charakteristické silné postavení měst. Bylo více než logické, že města chtěla 

tento status zachovat i po ustavení belgického království v roce 1830. Na 

tehdejší dobu bylo poměrně neobvyklé, aby již šest let poté byl přijat dekret, 

který oficiálně uznával obecní úřady za důležité partnery v dialogu a definoval 

jejich strukturu. Už proto je důležité se podívat podrobněji na současné 

postavení obcí ve Valonsku. 

 

1.1 Stanovený cíl práce 

Cíl mé práce spočívá ve studii komunální politiky ve Valonsku a analýze 

dopadu decentralizačního procesu na orgány komunální politiky, pravomoci a 

postavení představitelů těchto orgánů. 

 Práce vychází z následující hypotézy. Jestliže Belgie prošla rozsáhlým 

decentralizačním procesem, který změnil její správní i politickou strukturu, 

mělo by být přirozené, že decentralizační proces měl dopad i na komunální 

politiku, její fungování, či charakter. Pokud by hypotéza byla touto prací 

potvrzena, je nutné zjistit, zda-li tento dopad znamenal posílení pravomocí i 

pozice komunálních orgánů a jejich představitelů. Moje práce bude první 

otázkou sledovat, zda-li se změnilo postavení valonských obcí po roce 2001. 

Jestliže ano, jsou pravomoci obcí posíleny, nebo naopak oslabeny? 

 Druhou otázkou je určení klíčového faktoru, který je určující při 

prosazování obecních zájmů. Stačí k dosažení vytyčeného cíle obce současná 

valonská legislativa, popřípadě je to Unie měst a obcí Valonska, která 

společným postupem obcí dokáže realizovat komunální požadavky? Nebo se 
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Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

potvrdí slova Régis Dandoy1, který jasně poukázal na váhu osobních kontaktů 

a politické příslušnosti, která rozhoduje o úspěchu obce při dosahování svých 

cílů?  

 

1.2 Struktura práce 

Práci je možné pomyslně rozdělit do tří částí. První teoretická část se nejdříve 

zabývá existujícími formami státního uspořádání se zřetelným důrazem na 

federaci a unitární stát Dále se kapitola věnuje procesu centralizace a 

decentralizace, všímá si odlišení mezi decentralizací, dekoncentrací a devolucí. 

Mapuje termín regionů a s ním spojený regionalismus, coby fenomén dnešní 

doby. Předposlední podkapitola první části představuje jednotlivé typologie 

municipálních systémů a klasifikaci Belgie, případně její nezařazení do daných 

typologií a příslušných typů. Závěr teoretické práce patří nastínění současných 

nejdiskutovanějších otázek z oblasti municipálních systémů a lokální politiky, 

kterými se odborná obec zabývá.  

 Další část začíná stručným zmapováním vývoje legislativy po roce 

1970. Období čtyř dekád je zmapováno chronologicky a rámcováno roky, ve 

kterých byla revidována Ústava či byl přijat Speciální zákon institucionálních 

reforem, popřípadě jeho následující modifikace. Podkapitoly se zaměřují 

především na změny s vlivem na komunální politiku. Jak již bylo výše 

zmíněno, velmi dlouhou dobu  nebyla otázka komunálního systému či 

fungování místních orgánů vůbec diskutována. Nicméně zmíněné změny mají 

na místní politiku druhotný, nepřímý vliv. V této kapitole je také věnována 

pozornost valonské úpravě komunální legislativy. Dále jsou pak v rámci této 

části stručně představeny Regiony, Společenství, okresy a okrsky. Prezentací 

systému zakončuje podkapitola o obcích a jejich slučování v druhé polovině 

minulého století. Federální úroveň je zmíněna spíše okrajově, vzhledem ke 

zkoumané hypotéze. Druhou část práce uzavírá podkapitola věnující se Unii 

měst a obcí Valonska, její struktuře a výsledkům dosavadních aktivit této 

organizace.  

 Třetí část se zaměřuje na samotnou valonskou komunální politiku, 

představuje postavení a pravomoci starosty, legislativních i exekutivních 
                                                 

1  Viz Metodologie. 
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Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

orgánů. Dále je pozornost věnována financování obcí a možnostem spolupráce 

s dalšími obcemi či soukromým sektorem. Jedna z podkapitol rovněž uvede 

možnosti participace občanů do rozhodovacích procesů obce a způsoby 

provádění dohledu na aktivitami a rozhodovacími procesy obcí. Následuje 

analýza složení Valonského parlamentu a vyhodnocení dotazníku, jež jsem 

zaslala na obecní úřady všech obcí a měst Valonska. 

  

1.3 Metodologie   

Při získávání podkladů pro odpověď na dané otázky budu vycházet ze studie 

vývoje legislativy a legislativních dopadů na současné struktury a vazby 

komunálních orgánů na orgány dalších úrovní, především orgány regionální. 

 Dále budu vycházet z hodnocení aktivit asociace valonských 

municipalit Unie měst a obcí Valonska a získané zpětné vazby od obecních 

úřadů z vyplněných dotazníků. Vyhodnocený dotazník mi rovněž poskytne 

informaci o skutečném vnímání poslaneckého mandátu coby prostředku 

k prosazování místních zájmů. Výsledek dotazníkového šetření porovnám 

s analýzou skladby Valonského parlamentu, který by tedy měl potvrdit či 

vyvrátit, zda-li je přítomnost starosty či člena místních orgánů podstatná pro 

možnost prosadit si své zájmy. 

 K vytvoření analýzy Valonského parlamentu a rozeslání dotazníku mě 

vedl rozhovor s Régis Dandoy, členem Centra pro politické studie CEVIPOL. 

Toto centrum je součásti Institutu evropských studií Bruselské svobodné 

university. Régis Dandoy je tamějším odborníkem na belgickou komunální 

politiku a při rozhovoru, který se uskutečnil dne 26. dubna 2010 v prostorách 

university, jasně poukázal na „přínos“ shodné politické orientaci příslušného 

regionálního ministra  a starosty, potažmo obecní koalice v dané obci. Tímto 

souladem, popřípadě disharmonií vysvětloval i odlišné finanční příjmy 

jednotlivých obcí. Dále poukázal na provázání komunálních a regionálních 

politiků na půdě Valonského parlamentu.  
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1.4 Použité zdroje  

Zdroje je možné rozdělit do čtyř skupin. První tvoří dokumenty vydané 

asociací Centrum socio-politologických studií (Centre de recherche et 

d'information socio-politiques, CRISP). Jedná se o nezávislou a neziskovou 

organizaci, která se zaměřuje na studium politických mechanismů. Čerpala 

jsem jak z jejich týdeníku Courrier hebdomadaire, tak z jednotlivých 

monotématických spisů, například La commune [Collinge 2006], La réforme 

de l’État de 2001 [Nassaux 2002] . 

 Druhou skupinu zdrojů představují legislativní úpravy či jejich 

sborníky, tedy především Loi spéciale des réformes institutionelles (LSRI) a 

její modifikace, či Code de la démocracie locale et décentralisation (CDLD) a 

samozřejmě Ústava Belgie. 

 Dále jsem použila publikace a jednotlivé články, z nichž je vhodné 

jmenovat Belgium: the changing world of Belgian minicipalities, který napsal 

Yves Plees [Plees 2005]. V teoretické části jsem vycházela především ze dvou 

publikací – z prvních dvou kapitol sborníku Decentralizační procesy v západní 

Evropě [Říchová, Fiala 2002] a z kapitoly Typologie komunálních systémů od 

Zuzany Ringlerové v publikaci Evropská lokální politika 2 [Jüptner, Polinec a 

kol. 2009]. Obě dvě knihy velice přehledně a především uceleně představují 

danou látku, tedy všechny odborné termíny a v druhém případě současné 

typologie municipálních systémů a jejich klasifikace.  

 Rovněž mi byly zdrojem informací bakalářské a diplomové práce, které 

jsem měla možnost prostudovat v Katolické univerzitě v Louvain-La –Neuve. 

 Internetové zdroje týkající se komunální problematiky tvoří poslední 

skupinu. Mnoho informací mi poskytly webové stránky Unie měst a obcí 

Valonska (www.uvcw.be), dále jsem základní informace pro moji analytickou 

část získala z oficiálních webových stránek Valonského parlamentu 

(www.parlementwallon.be) a Valonska (http://gouvernement.wallonie.be ).  
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2 Základní pojmy  
Belgie byla unitárním státem, nyní je federací. Dlouhodobá krize ve 

společnosti či zpochybnění její existence jsou jedním z faktorů, které ovlivňují 

rozvolnění vazeb mezi Vlámy a Valony. V extrémním případě mohou vést k 

rozpadu země. 

 Jak již bylo naznačeno v úvodu, zdálo by se, že poslední dekády 

minulého století probíhaly ve znamení regionalizace a decentralizace. 

Evropská unie otázku přenesení odpovědnosti a rozhodovacích procesů na 

nejnižší možnou úroveň a proces regionalizace podporuje, například 

prostřednictvím iniciativy Interreg nebo prostřednictvím Výboru regionů. 

Nicméně je mylné se domnívat, že decentralizace a regionalizace je současný 

fenomén [Říchová, Fiala 2002: 9]. Následující řádky by měly poukázat, že 

všeobecně vnímaný pojem regionalizace v sobě zahrnuje odlišné procesy 

vycházející z odlišných potřeb a okolností, které leckdy mohou svým 

faktickým významem stát proti sobě, například regionalizace a regionalismus.  

 Decentralizace a její míra, stejně jako centralizace, závisí na charakteru 

státu, jeho socioekonomické skladbě, historických kořenech, nebo jazykových, 

etnických a jiných minoritách. V současnosti lze klasifikovat tři typy 

územního uspořádání moderních států – konfederace2, federace a unitární 

státy. Ať už se jedná o kterýkoliv typ, vždy je možné rozeznat centrum a 

periférii daného státního celku. Podle charakteru vztahu mezi centrem a 

perifériemi, tj. nižšími úrovněmi, je možné mluvit o centralizovaném či 

decentralizovaném státě. Protože často dochází k termínové konfůzi, je 

nezbytné vysvětlit základní termíny, popřípadě uvést případ. 

  

 

                                                 
2 Tento typ se v dnešním světě téměř nevyskytuje, je možné jmenovat alespoň Švýcarsko a 
SNS. Tento typ je používán spíše pro mezinárodní společenství typu OSN, NATO [Heywood 
2006: 200].  Společné orgány konfederalizovaných částí pak nejčastěji slouží jako diskusní 
platforma, než místo, kde se činí rozhodnutí. Belgie by mohla spět k takovému uspořádání, 
nicméně je nutné mít na zřeteli, že i konfederovaný stát nemusí nutně být decentralizovaný. 

 6



Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

2.1 Federace 
Federace jsou mnohem častější státní uspořádání, aktuálně v nich žije více než 

třetina obyvatel planety. Typickým znakem je sdílená suverenity centrálními a 

periferními institucemi. Třebaže je každá federace specifická, Belgie je této 

výjimečnosti doslova zářným příkladem. Nicméně je možné stanovit 

všeobecné faktory, jejichž existence v unitárním státě ukazují na jasnou 

tendenci k vytvoření federativního uspořádání. 

 Heywood jmenuje na prvním místě historické podobnosti. Většinou se 

jednalo o jednotky, které se spojily, nicméně se snažily zachovat svoji identitu 

a částečně i autonomii [Kägi-Diener 2000]. Například Německo se před rokem 

1871 se skládalo  z mnoha malých územních celků, jež si dochovali svoji 

jedinečnost až do současnosti, například. Bavorsko [Heywood 2006]. Valoni a 

Vlámové nikdy nežili skutečně pohromadě, ale vedle sebe. Belgická 

společnost nebyla nikdy promíchaná, což dokládají studie o odlišných 

způsobech pohřbívání. Později na vymezení těchto dvou skupin byl odvozena 

jazyková hranice, stanovená v šedesátých letech minulého století.  

 Druhým faktorem vedoucím k vytvoření federace je podle Heywooda 

existence vnějšího ohrožení, nebo potřeba či touha posílit svoji pozici na 

mezinárodní scéně. V případě spojení Německa byly malé německé státy 

připraveny akceptovat vedoucí pruskou sílu ve spojeném celku z obavy před 

Rakouskem a Francií. Svoji roli hraje i rozloha federace. Většinou se jedná a 

velké území, které není homogenní, viz. Kanada nebo Indie. V takovém 

případě je federalismus reflexí této nesourodosti a snahy udržet zemi stát 

pohromadě [Heywood 2006]. Odlišnost jednotlivých části může mít znaky 

jazykové, kulturní, náboženské. Belgie tento znak zcela nesplňuje, její rozloha 

i počet obyvatel je zhruba srovnatelný s Českou republikou. Je tedy i částečně 

pochopitelné, že belgická média odkazují na „sametový rozchod“ České a 

Slovenské republiky. Je zřejmé, že není možné položit rovnítko mezi 

současnou Belgií a tehdejším československým státem. 

 Mezi společné znaky federace lze zařadit relativně oddělené úrovně 

vládnutí. Obvykle jsou jejich kompetence vymezeny tak, aby se nepřekrývaly 

a nedošlo k zasahování jedné úrovně do domén úrovně druhé [Kägi-Diener 

2000]. Jejich vztah je zakotven v ústavě, zároveň ani jedna z úrovní nemůže 

bez souhlasu druhé úrovně ústavní text měnit [Clarke 2007]. Obvykle také 
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existuje rozhodčí soud, jehož úkolem je posoudit případné spory mezi 

úrovněmi a vynést rozhodnutí. Belgie je známá svým komplikovaným 

způsobem změny ústavy, který vyžaduje přijetí původním i nově ustanoveným 

parlamentem. Rovněž existuje Arbitrážní soud [Brassinne 2002], jež by měl 

řešit kompetenční spory jednotlivých úrovní. Ve federacích také většinou 

dvoukomorový parlement, jehož druhá, tj. horní komora reflektuje federální 

složení státu, tedy prezentuje zájmy federalizovaných jednotek [Heywood 

2006: 203]. 

 Charakteristické pro federativní státy je vertikální dělení moci mezi 

federativní úroveň a jednotlivé federální jednotky, jež dohromady tvoří 

federaci [Kägi-Diener 2000]. Setkáváme se se dvěma principy – autonomie a 

participace. 

 V případě autonomie je stát garantem legislativních domén, které jsou 

rozděleny mezi jednotlivé federální jednotky. V praxi to znamená, že jednotky 

můžou aplikovat takovou legislativu, která není shodná s legislativami 

ostatních federálních částí federace, stejně tak není platná na celém území 

federace [Kägi-Diener 2002: 24]. V případě Belgie je tento princip používán. 

Jak Flandry, tak Valonsko, ale i region Brusel-Hlavní město vydává taková 

legislativní rozhodnutí, která platí pouze na území daného Regionu. 

 Princip participace je spatřován ve zastoupení a prezentaci federálních 

jednotek ve federálních orgánech, nejčastěji v druhé komoře parlamentu, 

rovněž je pro tento princip charakteristický federální soud, který posuzuje a 

spory mezi federálními jednotkami a má poslední slovo při konfliktu 

příslušných autorit [Heywood 2006].  

 Jaňovková  tvrdí, že Belgie je vlastně federací navzdory. „Federální 

systém […] nebyl cílem reformátorů. Současný politický systém představuje 

směs silně centralizovaných ministerstev spolu s federačními a  

konfederačními koncepty“ [Jaňovková 2002: 566]. 

 

2.1.1 Federalismus 

Přednost federalismu spočívá v tom,že dává nižším územním jednotkám 

politickou váhu a hlas [de Witte 2005]. Dle dílčího charakteru je možné mluvit 

o více formách federalismu. 
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 Duální federalismus (dual federalism), kdy obě úrovně skutečně 

disponují oddělenými kompetencemi a pohybují se ve vymezené prostoru, 

který se nijak nepřekrývá s prostorem druhé úrovně [Říchová, Fiala 2002]. 

 Kooperativní federalismus (cooperative federalism) probíhá ve 

znamení finanční pomoci seshora a v důsledcích rostoucí závislosti nižší 

úrovně na centru [de Witte 2005]. Většinou se jedná o finanční transfery 

v rámci sociálních a ekonomických programů. Podle Renaty Jaňovkové lze 

označit belgický federalismus za kooperativní. Jednotlivé úrovně jsou nuceni 

spolupracovat a vycházet z principu solidarity [Jaňovková 2002: 610].  Belgie 

je známá pro svoji snahu najít kompromis, který výrazně neznevýhodňuje ani 

jednu ze stran, viz Lijphartova koncepce konsociační demokracie.           

 Pokud federální vláda této závislosti začne vědomě využívat a nutí nižší 

úroveň k slepé poslušnosti, lze hovořit o nátlakovém federalismu (coercive 

federalism). Je možné ještě rozlišovat jednotlivé nuance a tak jmenovat více 

typu federalismu, například „ambivalentní“, „pragmatický“ federalismus a 

další podtypy, jak uvádí Susan Clarke [Clarke 2007: 56].  

 Je možné také dělit federalismus podle charakteristických tendencí. 

Centripetální tendence jsou takové, které vedou specifické jednotky navzdory 

jejich jedinečnosti do společného celku. Naopak centrifugální tendence 

reflektují neschopnost nebo nevůli takových jednotek žít v unitárním státě 

[Říchová, Fiala 2002]. Proto Belgie patří mezi federace z centrifugálními  

tendencemi.  

 Z výše uvedeného je vidět, že není federalismus vymezit černobíle. 

Skýtá také nebezpečí paralyzace celého systému, v případě že brzdy a 

vyvažovací mechanismy nefungují moderativně, ale extrémně. Rovněž 

existuje nebezpečí,že federální vláda a vazby mezi jednotkami jsou natolik 

slabé, že se federace fakticky rozpadne [Heywood 2006: 205].  

 V případě, kdy desintegrační odstředivé tendence dominují na politické 

scéně i ve společnosti, tak jak tomu je v Belgii, se federace stává 

vyprázdněným rámcem pro samostatné jednotky.  
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2.2 Unitární stát 
V protikladu k federálnímu uspořádání, v unitárním státe je nositelem 

suverenity jedna národní (celostátní) instituce [Heywood 2006: 208].  

V takovém případě centrální vláda disponuje pravomocemi zakládat, rušit, 

reorganizovat, omezovat či rozšiřovat místní instituce. Bylo by mylné se 

domnívat, že v unitárním státe jsou vztahy mezi centrem a perifériemi lineární, 

jednoduché a bezproblémové.  

 Podle Andrewa Heywooda centralizace je prospěšná minimálně ze čtyř 

důvodů. Centralizovaný stát prezentuje národní jednotu. Jedině ústřední vláda 

může reprezentovat zájmy skutečně celého územního celku. Silné centrum je 

také pojistkou proti disharmonii mezi jednotlivými části státu [Heywood 

2006].  

 V Belgii je tendence k jednotě vyjádřena v národním heslu. L'union fait 

la force. Neboli Jednota posiluje. Belgie ještě před svoji federací byla známá 

svým zřetelným štěpením uvnitř společnosti, zprvu bez ohledu na mateřský 

jazyk,  a oddělenými bloky liberálů, křesťanských demokratů a socialistů. 

Později po vlámizaci univerzity v Gentu a stanovení jazykové hranice v roce 

1963 se i velké politické skupiny rozdělily podle jazykového klíče, dnes 

v zemi prakticky neexistuje celoplošná belgická politická strana. To tedy 

nesvědčí o přílišné jednotě státu.  

 Druhým argumentem ve prospěch centralizace je uniformita. Pouze 

centrální vláda může vydávat jednotné a všeobecně platné zákony, zajistit 

takové služby, které umožní občanům se volně pohybovat a působit ve všech 

částech státního území. Jednotné školství, daní, sociálního zabezpečení tedy 

umožňují obyvatelstvu poměrně jednoduchou mobilitu. Dále je to rovnost, 

která je pozitivem centralizace. Pouze centrum může vyrovnávat rozdíly mezi 

částmi státu. Stejně tak je to ústřední vláda může provádět takové kroky, které 

vedou k udržitelnému rozvoji všech částí států a rostoucí prosperity státu 

[Heywood 2006]. 

 Obecně každý stát potřebuje být zastřešován ústřední vládou, která je 

zplnomocněna z výkonu své moci k podpisu obchodních dohod na úrovni 

států, ke vstupu do nadnárodních útvarů, či prezentovat stát na mezinárodních 

setkáních. Je to zároveň ústřední vláda, která umožňuje a zprostředkovává 

vztahy mezi jednotlivými orgány periférií [Heywood 2006: 198]. 
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 V současnosti je velice aktivní vlámská paradiplomacie, Flandry se 

snaží vystupovat jako osamocená jednotka a zakládají například vlastní 

zastoupení v evropských státech, či odmítají na svých výrobkách uvádět jako 

jméno původu Belgii. Je zřejmé, že i centralizace je omezena ve své  působení. 

Belgie před federací rozhodně nepatřila mezi typické centralizované státy, i 

když by se to na první pohled mohlo zdát. 

 

2.3 Decentralizace 

Heywood ve prospěch decentralizace uvádí čtyři faktory. Decentralizace 

zvyšuje participaci. Umožňuje skutečně přímý podíl občanů a tím i zvyšuje 

jejich informovanost a vzdělanost [Clarke 2007: 79]. Dále blízkost výkonného 

orgánu občanům umožňuje reagovat na jejich dílčí problémy a řešit je 

mnohem efektivnějšími prostředky, než by tomu bylo v případě celostátního 

plošného zákroku.  Taková rozhodnutí jsou také mnohem více chápána jako 

legitimní, protože je vydal orgán, který je ve skutečném a přímém kontaktu 

s občany  daným problémem. Proto nejsou vnímány jako rozkaz odněkud 

shora, ze vzdáleného a do sebe zahleděného centra [Kägi-Diener 2000: 35]. 

Nakonec decentralizace svým rozptylem moci mezi více úrovní přináší více 

svobody, protože snižuje riziko tyranie. Decentralizovaný systém vytváří 

soustavu brzd  a vyvažováni [Heywood 2006: 199].  

 Pojem decentralizace přináší jistou konfúzi. Zaprvé se jedná o proces 

rozšiřování autonomii nižších úrovních prostřednictvím přenosu kompetencí 

výkonných i legislativních  a odpovědnosti za přijatá rozhodnutí. Zadruhé je 

decentralizace vnímána jako množin všech kroků či nástrojů, které snižují 

decentralizaci. Proto je možné se setkat s vymezením dekoncentrace, devoluce 

a federace jako odstupňované hloubky decentralizace [Čepová 2002: 36]. 

Zároveň však není možné volně termíny mezi sebou zaměňovat, rozhodně by 

bylo mylné tvrdit, že devoluce je synonymum pro decentralizaci [Říchová, 

Fiala 2002: 10]. 

 V případě centralizace coby procesu přenosu kompetencí je důležitá 

především decentralizace politická, která znamená přenos politické moci 

z centra na nižší úroveň vládnutí. Podle J. Loughlina by takto definovaný 

přenos kompetencí by mohla vést k vytvoření regionálního státu, jako příklad 
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lze uvést Francii a Itálii. O těchto dvou státech mluví jako o regionalizovaných 

unitárních zemích [Říchová, Fiala 2002]. V kontrastu stojí Belgie, která se 

stala plně federalizovaným státem. Naopak Španělsko je na cestě tohoto stavu 

docílit [de Witte 2005].  

 

2.3.1 Administrativní dekoncentrace 

Pokud se jedná pouze o transfer administrativních úkonů z centra na nižší 

úroveň, používá se termín administrativní dekoncentrace, ta sebou tedy nenese 

politické kompetence či právo činit politická rozhodnutí. V praxi 

administrativní dekoncentrace znamená vytvoření vysoký počet 

administrativních jednotek, které disponují poměrně velkým stupněm 

autonomie, nicméně jen v doméně daného administrativního výkonu. Stát si 

ponechává kompetenci činit politická rozhodnutí a nepostupuje je nižší úrovni, 

protože argumentuje, že centrální držení těchto administrativních jednotek za 

klíčové či podstatné.  Na státu tak zůstává veškerá odpovědnost. S 

administrativní dekoncentrací bylo možné se setkat v Francii před reformami 

z roku 1982, nebo aktuálně v Nizozemí, popřípadě v Kanadě [Říchová, Fiala 

2002]. 

 

2.3.2 Devoluce 

Posledním termínem je devoluce, která je často spojována s Velkou Británii.  

M. Keating ho nicméně nepoužívá nejen pro vyjádření přenosu kompetencí 

z mocenského centra na nižší úrovně (devolution downwards), ale i pro přenos 

kompetencí ze státní úrovně na mezinárodní instituce (devolution upwards) 

[Říchová, Fiala 2002: 23]. 

 Politolog V. Bogdanor spojuje tento termín pouze s přenosem z centra 

na nižší úrovně.  Pro jeho pojetí devoluce jsou klíčové charakteristické znaky. 

Jedná se o přenos domén, které původně patřily do kompetencí ministrů nebo 

parlamentu, dále tento přenos je veden k nižšímu, tj. podřízenému volenému 

orgánu a tento volený orgán je jasně geograficky vymezen. Právě fakt, že se 

kompetence přesouvají na volený orgán, je možné odlišit Bogdanorovo pojetí 

od administrativní dekoncentrace. Podle něj tak devoluce vede k vytváření 
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nových volených orgánům, které jsou podřízeny centrální vládě a které 

získávají jak legislativní, tak exekutivní pravomoci. Devoluci nelze ani 

zaměňovat s federalismem, ten představuje skutečně rozdělení pravomocí mezi 

federalizované jednotky a ne jen pouhý přenos kompetencí. V případě 

devoluce si stát ponechává právo měnit, rušit vytvořené lokální uspořádání, 

stejně tak jej pozměnit [Říchová, Fiala 2002].   

 Heywood definuje orgány vytvořené devolucí jako „střední úrovní 

vládnutí mezi ústřední vládou a vládami v místech„. Rozlišuje mezi správní 

devolucí, kdy tyto nové  a státem vytvořené instituce provádějí opatření, o 

kterých samy nerozhodly, a legislativní devoluci, známé taky pod označením 

politické samosprávě či home rule. V tomto druhém případě se jedná o volená 

shromáždění, která disponují jak legislativními pravomocemi, tak i částečnou 

finanční autonomií [Heywood 2006: 208]. Jedná se tedy o paralelu 

s Bogdanorovým pojetím devoluce. 

 Devoluční proces lze také chápat jako reflexe na rostoucí odstředivé 

tendence ve státě. Nebezpečí této reakce spočívá ve vývoji volených 

shromáždění. Pokud nové instituce jsou integrováni a respektovány 

společností, tj. získají  politickou identitu a taky legitimitu, stává se z nich 

nový politický aktér a je obtížné zrušit jejich existenci [Říchová, Fiala 2002] . 

 Proces decentralizace můžeme rovněž klasifikovat podle jeho dopadu, 

tj. zda-li je uplatňován na celé území státu, nebo pokud je aplikován pouze na 

specifickou část státu, pak mluvíme o asymetrickém charakteru decentralizace 

[de Witte 2005].  

  

2.3.3 Přístupy k decentralizaci 

Neokorporativismus zapojoval regionální politiky a ekonomické elity do 

konzultativních i výkonných orgánů, při rozhodovacích procesech byla 

možnost prezentovat pohled z příslušného regionu a specifické potřeby či 

zkušenosti [Clarke 2007: 74].  

 M. Keating hodnotí tento přístup jako nepříliš úspěšný a poukazuje na 

dvojité postavení regionálních špiček zaintegrovaných do orgánů vyšší úrovně 

a střetávání dvou různých tendencí. Regionální elity získaly vhodné prostředky 

k rozvoji regionu, ale už postrádali možnost s nimi volně nakládat. Vlivem 
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politizace buď docházelo ke snižování spolupráce centra s regionálními 

elitami, nebo k ustanovení regionálních vlád [Říchová, Fiala 2002].  

 Neoinstitucionalismus  se začal prosazovat v polovině osmdesátých let 

minulého století. Navazoval na nekorporativismus a byla pro něj 

charakteristická tendence technická regionalizace. Centrální vlády měly snahu 

integrovat do rozhodovacích procesů i regionální úroveň, což vedlo 

k institucionalizaci regionálních politik, mezi nimi i institucionalizaci 

mechanismu iniciativy. Neoinstitucionalismus tedy cíleně podporoval aktivitu 

samotných regionů, nicméně vše řídil shora [Říchová, Fiala 2002: 24]. 

 Větší pozornost a následná zvýšená vizuálnost některých regionů vedla 

i k působení mezinárodního vztahy. Ten buď vede k oslabování státu jako 

celku, nebo naopak k jeho posilování. V případě posilovaní státu, při 

implementaci  regionalizačního procesu a devoluce sice může dojít k posílení 

autority státních  elit a garanci jisté místní autonomie, ale vždy existuje riziko, 

že centrální úroveň ztratí kontrolu nad svými „detašovanými“ orgány a objeví 

se noví političtí aktéři, nad nimiž nemá centrální úroveň kontrolu. Zároveň 

může docházet ke ztrátě kontroly státu nad pohybem kapitálu a vlivu na 

nestátní aktéry. Stát pak přestává výsadní aktér a naopak se stává polem pro 

střetávání ostatních aktérů [Říchová, Fiala 2002]. V případě Belgie jsou to 

Flandry, které se snaží rozvíjet vlastní zahraniční politiku a vytvářet dojem 

samostatného hráče na mezinárodní scéně. Navzdory vysokému objemu 

financí investovaných do této sféry, výsledek nesplňuje očekávání. Výhoda 

Belgie tkví v sídle významných organizací, což je zřejmě jeden ze 

sekundárních důvodů, proč nerozdělit tento stát. 

 

2.4 Národní stát 

Národní stát (nation-state) je typický pro státy, které se vytvářely v západní 

Evropě od 16. až do 19. století. Národní stát lze charakterizovat jako 

soustředěnou autoritu, která na svém území zavádí stejná společenské hodnoty. 

Jak již obsaženo v termínu, takový stát odvozuje svoji identitu z národa a jeho 

specifické identity [Heywood 2006].  

 Existují dva přístupy k vytváření národních států, tj. existuje debata, 

zda-li jako první existoval stát či národ. Obvykle se národní státy vytvářely 
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kolem center a nabalovaly na sebe periférie, jimž se snaží vnutit svoje hodnoty  

s cílem vytvořit jednotný sociální a politický systém. Pro vytváření národní 

identity byly používány prostředky centralizované a jednotné byrokracie, 

jednotnou vzdělávací politiky, užívání národního jazyka a prosazování národní 

kultury, povinná vojenská služby [Čepová 2002: 40] 

 Jak se ukázalo, toto vědomé utváření národní identity, potažmo národa 

(nation-building) nevedou vždy k předpokládanému cíli, tj. integritě celého 

území a jeho uceleného charakteru. Naopak tyto tendence často vedly 

k utváření regionálních politik (territorial politics). Pokud existuje skupina 

lidí, kteří sdílejí společné specifické kulturní, jazykové, etnické či jiné rysy, 

kterým jim dávají pocit sounáležitosti s touto skupinou, je velmi 

pravděpodobné,m že se takto definovaná skupina bude snažit dosáhnout 

jistého stupně autonomie, získat podíl na distribuci prostředků, dosáhnout 

svých politických cílů. Na tento tlak bude centrální vláda odpovídat různě, 

celkově však její aktivitu označujeme jako regionální management. V případě 

zemí západní Evropy byla kulturní homogenita cílem, nikoliv východiskem. 

Příkladem maximální tendence uniformovat vlastní stát, je Francie, nicméně i 

tady lze najít regionální hnutí, která usilovala, nebo stále ještě usilují o získání 

speciálního statutu [Říchová, Fiala 2002].  

 Klasický příklad snahy vytvářet cíleně národní stát tzv. stát blahobytu 

(welfare state), jehož koncept byl používán především po druhé světové válce 

a který stavěl na národním hospodářstvím a pocitu solidarity. Tyto faktory měl 

vést k větší stabilitě a soudružnosti státu [Říchová, Fiala 2002]. 

 

2.5 Region 

Termín region je  vymezen více způsoby, proto vede k mnoha sporům a 

nedorozumění. Nejpoužívanější výklady termínu region jsou tři. 

 Region je používán pro označení pro menší jednotku než stát, jehož je 

region součástí. Záleží na jednotlivých státech, zda-li takovou jednotce 

poskytnou autonomní statut, administrativní či jiné pravomoci. Region také 

může sloužit jako jednotka, která ztělesňuje historická, jazyková, či etnická 

specifika. Takový region je zároveň vymezen prostorově [Říchová, Fiala 2002: 

11]. 
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 Z hlediska mezinárodních vztahů je region používán k označení i 

oblastí, které přesahují většinou hranice jednotlivých států. V tomto případě 

mluvíme o politických regionech, rozlišujeme  makroregiony (panregiony), 

transnacionální regiony  a transhraniční regiony [Hnízdo 1995].  

 Makroregiony představují oblasti, které spojují stejné kulturní a 

civilizační znaky. Transnacionální  regiony jsou součástí makroregionů  a jsou 

tvořeny minimálně dvěma státními celky. I tyto regiony lze klasifikovat podle 

vyváženého nebo asymetrického vztahu jednotek v daném regionu. 

Transhraniční regiony představují oblast dvou  a více příhraničních oblastí 

[Hnízdo 1995: 64]. 

 Vzhledem k právě vyřčenému je celkové terminologické zmatení zcela 

pochopitelné. Pro Keatinga jsou k definování regionu podstatné dva faktory – 

prostorově a funkčně. Regiony jsou tedy vymezeny v prostoru jako jisté 

území. Zároveň mohou nabývat určitých funkcí a pravomocí [Říchová, Fiala 

2002: 11].  

 Politické regiony se od historických a jazykových regionů se odlišují 

existencí demokraticky volených zastupitelských sborů. V Belgii jsou Regiony 

federalizované jednotky, které vznikly geografickým vymezením  a přebraly 

od centrální úrovně nejprve domény hospodářské politiky, později i další 

oblasti. 

 Proces regionalizace se týká pouze institucí, jejich vytváření a 

provázání. Dochází k vytváření nových institucí a přenosu kompetencí z centra 

na tyto nové instituce., tj. na regiony. Jedná se tedy o proces řízený shora (top-

down), z centra, můžeme ji označit jako centralistickou či technokratickou. 

Jako cíl regionalizace je nejčastěji uváděno přiblížení politického rozhodování 

občanů a modernizace státu, zefektivnění státní administrativy, koncentrace 

státu na klíčové otázky a přesun některých otázek na nižší úroveň a tím pádem 

odlehčení nejvyšší úrovni [Čepová 2002: 39]. V roce 1970, kdy byl institut 

regionu zakotven, tak došlo k reflexi vlámského emancipačního hnutí a snahy 

oficiálního uznání jejich specifické kultury a jazyka. Byl to tedy princip 

regionalizace, který umožnil dosáhnout tohoto cíle. Pro Valony šlo především 

o ekonomické důvody, které viděly v regionalizaci. Valonský průmysl už 

nedržel krok se aktuálním rozvojem a technologiemi, což se odrazilo na 
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negativních výsledcích a hospodářských číslech. Naopak vlámská města 

orientovaná na lehký průmysl a logistiku prochází zlatými léty.  

 Tak jako decentralizace není černobílé dogma, lze rozdělit 

regionalizační proces na tři typy – regionalizace bez regionálních stupňů, 

regionální decentralizace a  politická (institucionální) regionalizace [Říchová, 

Fiala 2002: 13]. 

 První typ označuje stav, kdy stát má na svém území jednotky, které lze 

označit termínem region, ale  celé státní území není rozděleno administrativně 

nebo politicky na regiony. Je jasné, že Belgie tyto charakteristické prvky 

nesplňuje, od roku 1970 byly profilovány tři Regiony – Valonsko, Flandry, 

Brusel-hlavní město, tři (kulturní) společenství a konečně čtyři jazykové 

regiony – vlámské Flandry, Francouzky mluvící Valonsko, německy mluvící 

východ Belgie a dvojjazyčný Brusel. 

 Regionální decentralizace, je naopak jasným rozdělením země na 

regiony, kterým dává centrum jasný statut. Regionální decentralizací by bylo 

možné označit období 1970-1980, kdy Regiony fakticky chyběla vlastní 

rozhodovací pravomoc, kdy jejich Rady měly pouze konzultativní funkci a 

ustavené parlamenty byly tvořeny členy parlamentu na centrální úrovni.  

 Poslední typ, tj. politická (institucionální) regionalizace je defacto 

nejvyšším stupněm, kdy je regionům přiznán statut a je jim delegován  

legislativní kompetence [Říchová, Fiala 2002]. V roce 2001 úpravou 

Speciálního zákona byla dokončen přesun pravomocí z federální úrovně na tu 

regionální. Několik domén, jako je politika policie a požárních sborů, zůstalo 

na federální úrovni, ostatní oblasti rozhodování byly přesunuty na nižší 

úroveň. 

 Obecně můžeme v Evropské unii v posledních dekádách sledovat 

celkem tři vlny, kdy docházelo k pokusům o regionalizaci. První období od 

padesátých let do roku 1973 reflektovalo dobu ekonomického vzestupu a 

následné ropné krize. Snaha regionalizovat byla vedena s cílem racionalizovat 

řízení státu [Říchová, Fiala 2002: 13]. 

 Druhá vlna probíhala v v sedmdesátých a počátcích osmdesátých 

letech.  Stále se jednalo o zefektivnění řízení státu a decentralizaci [Čepová 

2002: 59]. 
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 Od poloviny  osmdesátých let  do poloviny let devadesátých minulého 

století byl ve znamení „omilosrdnění“ státu. Byla respektována jeho role 

ekonomice státu a připouštěny státní intervence [Clarke 2007: 71].  

 

2.5.1 Funkcionální regionalizace 
Po druhé světové válce se státy západní Evropy snažily regionální rozdíly 

odstranit nebo popřípadě je alespoň snižovat. Činily tak prostřednictvím 

státních intervencích do hospodářství a tzv. program regionálního vývoje. tyto 

programy kromě cíle integrace a vyrovnání rozdílnosti měly také posílit 

legitimitu státu  a vytvořit tak stabilní voličskou základnu vládních politických  

stran v osmdesátých letech minulého století. Této politice či tendence se říká 

funkcionální regionalizace (top-down regionalisation). Charakteristické je pro 

ně vládní iniciativa ve formách regionálních programů, investičních pobídek. 

Politici  a reprezentanti nejdůležitějších průmyslových odvětví se snaží 

přitáhnout zahraniční investory a snížit nezaměstnanost v daném regionu 

[Říchová, Fiala 2002]. 

 Problém funkcionální regionalizace spočíval v narušení dosavadní 

regionální politické struktuře, tamější politické elity byly odstaveny od 

rozhodovacích procesů a zároveň nebylo jasně, zda-li nově vytvořené poradní 

orgány mají skutečně jen poradní funkci, či zda-li mají pravomoc rozhodovat, 

a tak prosazovat regionální zájmy. Vzhledem k obavě ze ztráty vlivu bylo 

logické, že se státní a regionální koncepce prosazování regionálních zájmů 

dostávala do stále větší konfrontace, která byla reflektována v protestech, 

veřejným projevováním snahy o větší integraci se státem, nebo naopak 

vyslovením požadavku naprosté samostatnosti. Došlo k tak oživění 

regionálních politických hnutí, které agregovaly své požadavky jak na poli 

politickém, tak i kulturním a jazykovém [Říchová, Fiala 2002]. Obecně se dají 

shrnout tyto aktivity jako požadavek zvláštního přístupu k danému regionu či 

komunitě.  Dá se tedy mluvit o opačnému výsledku státní politiky usilující o 

integraci  a vyrovnání rozdílů.  

 Celkové však reakce států na tyto regionální požadavky byly odlišné. 

Labouristé ve Spojeném království se neúspěšně snažili prosadit nové 

legislativní a exekutivní orgány pro Skotsko a Wales. Španělsko se muselo 
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vyrovnat  s novými regiony, kteří požadovali rovněž speciální zacházení tak 

jako historicky autonomní regiony[Clarke 2007]. 

 

2.5.2 Regionalismus 

Na rozdíl od regionalizace je regionalismus propojen s politickou a 

ideologickou základnou obyvatel určitého regionu. Regionalismus pozornost 

věnuje  na obyvatele, jejich kulturu a jazyk, coby faktor potvrzující jistou 

specifičnost, jež by měla být zohledněna statutem autonomie. Ideologie 

regionalismu tedy v sobě nese požadavek větších pravomocí výlučné jednotky 

– regionu postoupené centrem. Ve většině případů se fakticky jedná o žádost o 

vytvoření regionální vlády [Říchová, Fiala 2002: 16].  

 Regionalismus se odlišuje od regionalizace směrem svého působení. 

Jedná se o proces vedený zdola (bottom-up), tedy o protipól regionalizace 

[Čepová 2002: 38] . Proto je nutné jasně diferencovat oba procesy a říci, že 

mohou stát  v opozici.  

 Současné  a všeobecně přijímané regiony jsou svým charakterem 

natolik odlišné, že někteří autoři (M. Breuillard a J. Sharpe) mluví o 

meziprostoru (espace intermédiare) a mezivládě (meso-gouvernement). 

V případě, kdy stát se nachází v situaci, kdy už ho nelze označit za unitární, 

ale ani za federální, odborníci mluví o státě regionálním [Říchová, Fiala 

2002]. 

 

2.5.3 Regionální stát 

I v definici regionální státu se mnozí rozcházejí [de Witte 2005: 203]. Dle S. 

Duncana se jedná o přenos funkcí na nevolené sub-státní entity, které působí 

vedle volených místních vlád, které jsou vlastně právě těmito entitami 

okleštěné. Dochází tedy k zestátnění místní autonomie prostřednictvím 

přenesením funkcí na nižší úroveň. M. Breuillard naopak vidí v přenosu funkcí 

zohlednění faktu, že pro výkon určitých funkcí je administrativní blízkost 

nezbytná a přínosná [Říchová, Fiala 2002: 17].  

 Regiony coby vymezené územní jednotky se svými historickými, 

jazykovými specifiky si samozřejmě kladou požadavky, které jsou adresované 
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centrální vládě. V polovině minulého století zaznívaly názory, že se postupně 

budou rozdíly mezi regiony snižovat a dojde tedy k charakterové celistvosti  a 

integritě celého státního území. Tyto teze zastávaly teorie difuzionismu a 

teorie asimilace. Nicméně se tyto teorie nenaplnily. Regionalismus můžeme 

charakterizovat také snahou o demokratizaci regionů a schopností reakce na 

negativní ekonomické jevy. Výše řečené pak vedlo k vymezení tří typů 

regionálních politik – obranný regionalismus, integrující regionalismus a 

autonomistický regionalismus [Říchová, Fiala 2002]. 

 Obranný regionalismus (defensive regionalism) je typický pro 

zemědělské oblasti či pro bývalé úspěšné průmyslové oblasti, které se brání 

změnám.  

 Integrující regionalismus (integrating regionalism) naopak změny, 

které by vedly k integraci regionu do celostátního hospodářství, vítá. 

Nepožaduje zachování regionálních specifik, naopak chce se zapojit. 

 Poslední typ – autonomistický regionalismus (auronomist regionalism) 

stojí v mírné opozici oproti druhému typu. Požaduje ekonomickou 

modernizaci regionu při plném zachování jeho specifik a autonomního statutu.  

 Je zcela možné a přirozené, že výše zmíněné typy se mohou prolínat a 

působit ve stejnou dobu.  Jako důvod k tomuto paralelnímu působení může být 

snaha získat větší voličskou podporu a tedy snahy ztotožnit se s každým 

voličem  jeho názorem na otázku po statutu regionu. Zároveň však toto 

prolínání je jasným důkazem slabostí regionalismu v daném regionu [Říchová, 

Fiala 2002: 19]. 

 Pro intenzitu regionalismu a dosažení jeho cílů je důležité [de Witte 

2005], zda-li je region politicky konzistentní, tedy jestli jeho političtí 

představitele se ubírají jedním směrem v otázce postavení regionu vůči centru. 

Pokud tomu tak není, je region naopak prostor pro střetávání různých 

koncepcí. V tomto případě svoji roli hraje i užívaný volební  a stranický 

systém a jeho struktura.  

 Snížením stupně dezintegraci a fragmentace mohou přispět specifické 

regionální úřady. Coby instituce, jejichž aktivity jsou adaptované na daný 

region, mohou úspěšně odvádět společenský tlak pověřením vyřešením daných 

problémů experty. Odvádí tak pozornost a umožňují tak relativně klidný 

rozvoj region. Nicméně jak upozorňuje, může dojít k oddělenému 

 20



Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

ekonomického vývoji regionu, který sám řešení sociálních problémů nepřinese 

Existují odborníci, kteří vidí v dezintegraci regionu přínos. Jedná se o teoretiky 

veřejné volby, podle nichž nekompaktnost přináší soutěživost v regionu a ta je 

přínosem [Říchová, Fiala 2002].   

.  
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2.6 Typologie komunálních systémů a jejich klasifikace 

Jak bylo řečeno již v úvodu, nejznámější představitelé studia komunálních 

systémů Page a Goldsmith Belgii nezařadili do své klasifikace dělící lokální 

politiku. Poté jim to bylo vyčítáno. Tato kapitola se zaměřuje na další 

existující typologie a případné (ne)zařazení Belgie do příslušných typů. 

 Protože typologií existuje poměrně dost, vznikly dokonce klasifikace 

těchto typologií. Nejznámější je zřejmě ta Lindströmova a dále pak klasifikace 

typologií od Heinelta a Hlepase. Tato podkapitola se bude detailněji věnovat 

typologie Page a Goldsmitha, protože byla pravděpodobně nejrozšířenější a 

navzdory četným kritikám se stalá výchozím bodem pro další typologie. Dále 

se pak pozornost zaměří na typologii Heinelta a Hlepase, kterým se podařilo 

propojit horizontální a vertikální vztahy a roviny. 

 Vzhledem k výše zmíněné návaznosti některých autorů na dílo Page a 

Goldsmitha, není tato typologie zařazená hned na začátek, jak by bylo 

z chronologického pohledu logické.  

2.6.1 Lidströmova klasifikace typologii  

Jedním z čelních představitelů dané problematiky je Anders Lidström. Ten ve 

své práci The Comparative Study of Local Government Systems – A Research 

agenda z roku 1999 rozděluje studie komunálních systémů na induktivní, 

deduktivní  a vytvářející ideální typy [Ringlerová 2009].  

 Induktivní typy nejdříve podrobuji drobnohledu specifické případy a 

z nich vyvozují všeobecné závěry. Deduktivní studie využívají opačného 

procesu – vycházeje z teorie, stanovují hypotézy a ty pak ověřují 

prostřednictvím aplikace na konkrétní situace či případy. Z empirických 

poznatků pak danou hypotézu potvrdí nebo případně vyvrátí. Poslední typ, tj. 

vytvářející ideální typy na rozdíl od dvou prvních typ nepracuje s reálnými 

hodnotami, ale vytváří modely, tj. ideální typy, které umožňují lepší orientaci 

v tématice a vytvoření alternativních typů.  

 Všeobecně se dá říci, že deduktivní typologie četné nejsou, kdežto 

induktivních typologií je mnoho. Ty rozdělují státy do skupin podle 
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jednotlivých kritérií a podle charakteru kritérií je pak možné vymezit 

jednotlivé skupiny. 

 Zaprvé pro klasifikace je klíčové kritérium spojené s historickým 

zakotvením daného komunálního systému, popřípadě je kritérium spojeno 

pouze s aktuální charakteristickým znakům komunální politiky 

 Zadruhé rozlišovací kritérium je definováno jedním nebo více faktory. 

 A nakonec zatřetí, komunální politika je brána jako celek, popřípadě je 

kritérium pouze jeden její aspekt. Lindström se domnívá, že onen výběr 

dvojice kritérií je rozhodující prvek pro povahu typologie. V prvním případě je 

možné provádět komparace bývalých, minulých či jednoduše historických 

znaků a jejich současných protějšků. Takto například činil Page ve své práci 

z roku 1991. Nebo si naopak autor vybral jednu časovou rovinu pro svoji 

typologii, tj. pouze jedno kritérium. Představitelem takového čistého typu je 

například Bennet [Ringlerová 2009].  

 

2.6.1.1 Typologie Benneta 

Bennet ve své studii z roku 1993 bere za kritérium právě vztah centra a 

lokality v průběhu času. Zkoumá, zda-li jejich charakter a struktura 

[Ringlerová 2009: 39] zůstávají stejné v různých státech. Na základě 

získaných poznatků pak dělí země do tří skupin [Heinelt, Hlepas 2006]. 

 Systémy s duální strukturou (dual structure systems). 

Charakteristickým znakem je paralelní existence místní úrovně centrální 

správy a komunální vlády, přičemž jejich kompetence se vzájemně odlišují. 

Příkladem člena této skupiny je například Velká Británie nebo Irsko. 

 Druhou skupinu tvoří fúzované systémy (fused systems), v tomto 

případě dochází k ovlivňování státní správy na místní úrovni jak ze strany 

samosprávy, tak centrální vlády. Takové systémy najdeme v zemích, které 

nesou Napoleonovské dědictví – Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, 

Německo [Ringlerová 2009: 39]. 

 Poslední skupina představují smíšené systémy (mixed systems). Pro 

Benneta je klasickým příkladem Dánsko nebo Švédsko. Pro systémy střední 

Evropy pak Bennet dovytvořil čtvrtou skupinu směřující ke sloučenému 

systému (moving towards fused systems) [Heinelt, Hlepas 2006]. 
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 Relevance posledně jmenované skupiny je značně diskutabilní, protože 

svojí vágní definicí umožňuje zařazení výrazně odlišných zemí do jedné 

skupiny, čímž se tato stává značně nesourodou a tedy špatně operovatelnou při 

práci s dalšími skupinami, které jsou výrazněji charakterově vymezeny. Proto 

ji Lindström nepovažuje za vhodnou. Hlepas a Heinelt s touto kritikou 

souhlasí a argumentuji implementací nové politiky řízení, tj. New Public 

Management, decentralizací, devolucí a dalších politik a procesů, že je daná 

skupina nekonzistentní [Heinelt, Hlepas 2006: 22] .  

 

2.6.1.2 Boursova typologie   

Další typologii představil A. Bourse. Podrobil studii devatenáct komunálních 

vlád a zmonitoroval jejich pozici v 19  evropských státech [Ringlerová 2009: 

39]. Proměnnými mu byly počet obyvatel, výše podílu výdajů komunálních 

vlád na HDP, výše podílu výdajů komunálních vlád na všech výdajích státu, 

charakter místních daní a jejich důležitost pro komunální vlády a příslušný 

rozpočet[Heinelt, Hlepas 2006]. Jeho studie ho vedla k vytvoření čtyř skupin 

zemí. 

 Nejsilnější komunální vláda – tuto skupinu reprezentovaly Británie, 

Irsko, Švédsko, Nizozemí či Dánsko. Průměrně silnou komunální vládu s 

„pozitivním vývojem našel Bourse ve Finsku, Spojené německé republice, 

Belgii a Polsku. Skupina s průměrně silnou komunální vládou je označována 

jako tradiční typ. Reprezentanti této skupiny jsou Lucembursko, Rakousko, 

Španělsko, Maďarsko a Francie. Slabou komunální vládu, poslední skupinu, 

spojuje Bourse s Itálií, Portugalskem, Řeckem a bývalým Československem. 

 Ani tato typologie se nedočkala příznivé reakce. Byl to právě Lidström, 

který poukazoval na nevhodné zařazení Irska, jehož komunální orgány jsou 

většinou považovány za jedny z nejslabších v Evropě [Ringlerová 2009: 40]. 

 

2.6.1.3 Typologie Alana Nortona 

Alan Norton do svého výzkumu zařadil více kritérií. K analýze si vybral devět 

systémů z Evropy, Severní Ameriky a Japonska, které podrobil celkem třinácti 

kritérií, například se zaměřil na finanční pozici systémů, příslušný volební 
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systém, či ústavní zakotvení místní samosprávy. Na základě svého výzkumu 

pak země rozčlenil do pěti skupin – jihoevropské, Francii a Itálii, 

severoevropské, Švédsko a Dánsko, severoamerické, USA a Kanadu, dále pak 

britskou skupinu a nakonec japonskou skupinu. Norton se domníval, že 

Německo leží na pomezí jihoevropských a severoevropských systémů. To jen 

dokazuje, že ani vyšší počet kritérií a proměnných nezaručí vytvoření 

přehledné klasifikace, která umožní vhodné zařazení všech zkoumaných 

subjektů.[Ringlerová 2009: 40]. 

 

2.6.1.4 Typologie Michaela Goldsmithe 

Goldsmithova typologie pochází z roku 1992. Ten určil za primární hledisko 

své klasifikace komunálních systémů. Vytvořil čtyři ideální typy či modely, 

kterým pak jednotlivé země přiřadil. 

 Model patron/klient (clientelistic/patronage Model) tvoří prní typ. Jak 

je zřejmé, v takovém komunálním systému představitel komunální politiky 

chrání a brání své občany, lobuje za ně a bojuje za prosazení jejich zájmů 

[Ringlerová 2009: 40]. Tito občané ho na oplátku podporují ve volbách. 

Příklad takové skupiny může být spatřován ve Francii, Itálii nebo Řecku.  

 Model ekonomického rozvoje (Economic-Development Model), hlavní 

cíl v tomto případě je zajistit ekonomický rozvoj obce nebo města, jako příklad 

lze uvést obce ve Spojených státech amerických. Je možné se setkat také 

s označením Boosterism nebo Growth machine model. 

 Model sociálního státu (Welfare-state Model) lze najít v Německu, 

Velké Británii, Nizozemí nebo zemích Skandinávie. Hlavním účelem tamních 

obcí je zajistit a poskytovat sociální služby. Většinou se jedná o spíše větší 

města, kde příslušné funkce zastávají profesionálové. Od místních politiků se 

požaduje, aby byli dobrými manažery. Rovněž je tento model charakteristický 

tím, že místní zájmy nejsou hájeny jednotlivými místními politiky, ale 

místními vládními asociacemi na národní úrovni [Ringlerová 2009].  

 Posledním model umožňuje tržní prostředí (Market-Enabling Model 

nebo Consumerist Model). Úloha obecní vlády je redukována na minimum a 

jsou to soukromé společnosti, které se zabývají poskytováním služeb.  
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 Ani tato typologie se nevyhnula kritice. Například podle hodnocení  

Heinelta a Hlepase většina jihoevropských států do modelu patron/klient plně 

nezapadají. Stejně tak se oba dva autoři domnívají, že některé ze 

severoevropských municipalit nelze jednoznačně zařadit, protože oscilují mezi 

modelem sociálního státu a modelem tržního prostředí [Heinelt, Hlepas 2006: 

25]. 

 Nelze však zapomenout, že se jedná o ideální typy, které nemají 

perfektně roztřídit země do vymezených kategorií, ale spíše mají být použity 

k vysvětlení odlišností či společných prvků, které mohou jednotlivé země mít. 

 

2.6.1.5 Typologie Pickvance a Preteceillea 

Jmenovaná typologie se zaměřuje při své studii na jeden aspekt, a to finanční 

rovinu komunální politiky. Klasifikačním kritériem je skutečnost, zda-li se 

finanční krize dotkla komunální politiky, do jaké míry, a jestli tato krize měla 

vliv na případné omezení rozsahu či kvality poskytovaných služeb. 

Doprovodným kritériem je odlišení, v jakém stádiu decentralizace se nachází 

zkoumaná komunální politika. Získané výsledky vedly k vytvoření tří skupiny 

– skupiny Velké Británie a Dánska, dále Spojených států amerických a 

Kanady, poslední skupinu tvořila Francie s Německem [Ringlerová 2009: 41].  

 

2.6.1.6 Typologie Page a Goldsmithe  

Dvojice autorů v roce 1987 představila studii, jež se zaměřuje ve svém šetření 

na vztah centrum-periférie v publikaci Central and Local Government 

Relations: A Comparative Analysis of West European Unitary States vydané 

v roce 1987.  Page a Goldsmith zkoumali komunální systémy Velké Británie, 

Francie, Itálie, Dánska, Norska, Švédska a Španělska [Heinelt, Hlepas 2006]. 

 K dané studii vedla autory terminologická konfúze. Domnívali se, že 

známé termíny devoluce, dekoncentrace, lokální autonomie nevystačí 

k výstižnému popisu vztahu centrum a periférie. Dané termíny podle nich 

nedokáží plně postihnout stádium decentralizace, ani decentralizovaný subjekt. 

Často je uváděn příklad srovnání míry decentralizace ve Francii a Velké 

Británii. Francie byla vždy považována za centralizovanější systém z toho 
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důvodu, že místní správa nedisponuje velkým počtem pravomocí. Zároveň 

však lze tvrdit, že v možnosti postavit se rozhodnutí vyšší úrovní je místní 

správa ve Velké Británii o mnoho slabší než francouzský protějšek. Příklad jen 

dokazuje, že nelze bez hlubšího poznání a pojmenování vztahů třídit systémy 

jen s ohledem na zažité předsudky [Ringlerová 2009: 41]. 

 Pro přesný popis výše zmíněného vztahu používali Page a Goldsmith tři 

rozlišující faktory – funkce, přístup a samostatnost v rozhodování.  

 Kritérium funkce (functions) postihuje rozsah a kvalitu funkcí, jež 

zkoumaný komunální systém zastává. Měřítko přístup (access) si všímá 

charakteru vztahů mezi představiteli nejvyšší a komunální úrovně a třetí 

kritérium schopnosti učinit rozhodnutí (discretion) zkoumá schopnost místních 

orgánů rozhodnout o kvalitě poskytovaných služeb a způsobu tohoto 

poskytování [Steyvers, Pilet, Reynaert, Delwit 2006 : 14].  

 Je nutné podtrhnout, že takto definované kritéria v sobě skrývala riziko 

jazykový konfůze, protože pod pojmem každé poskytnuté služby se může 

skrývat soubor jednotlivých služeb, popřípadě pouhá informační funkce dané 

služby, která nevede přímo k uchopitelným výsledků. Rovněž schopnost 

samostatně se rozhodnout je diskutabilní, protože se do ní promítají čtyři 

aspekty. Zásadní je daná legislativa, která samostatné rozhodování  umožňuje 

či ne. Dále je podstatný fakt, zda-li rozhodování v otázce poskytování služeb 

vyplývá z povinností a úkonů uložených státem či nikoliv, také je nutné 

přihlédnout k možné existencí sankcí ze strany nejvyšší úrovně v případě 

neplnění poskytovaní služeb, k jeho omezení či alternativního řešení. Poslední 

bodem je otázka financí, tj. zda-li je daný komunální systém finančně 

nezávislý, nebo jestli jeho schopnost rozhodovat je odvislá od dotací 

poskytnutých státem či jinými správními úrovněmi. Otázkou také je, či může 

obec získanými prostředky volně nakládat, či jsou vázané. Rovina přístupu 

zohledňuje přístup k vyšším úrovním prostřednictvím organizací sdružující 

obce, ale i osobní kontakty na jednotlivé představitele státu a míru jejich vlivu 

na rozhodovací procesy [Ringlerová 2009]. 

  Na základě získaných poznatků Page a Goldsmith vytváří dvě skupiny 

– severoevropské systémy a jihoevropské systémy a vymezují se ve skupinách 

lokalismu a centralismu. Severoevropskou skupinu reprezentují Velká 
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Británie, Norsko, Dánsko, Švédsko a do jihoevropské skupiny patří Francie, 

Itálie, Španělsko. 

  

approach legal perspective political perspective 
Northern European countries legal localism political centralism 
Southern European countries legal centralism political localism 

                                                                                       [Wayenberg, 2006: 501] 

 

Severoevropské systémy 

Severoevropské systémy jsou charakteristické silnou decentralizací, vysokou 

mírou samostatného rozhodování a poměrně nízkého přístupu lokálních 

politiků do orgánů nejvyšší úrovně. Obce jsou v mnoha doménách, jako je 

školství, policie, sociální podpora, aj. přímo odpovědné. S výší této 

odpovědnosti je přímo úměrná i finanční samostatnost obcí této skupiny. Pro 

tuto skupinu je také typické, že stát vytváří prostor svým zákonem, v jehož 

rámci se pak obce mohou pohybovat a daný zákon provádět. Mluvíme tedy o 

statutární regulaci. V otázce přímého přístupu a osobních konexí na vyšší 

úrovně jsou kontakty zprostředkovávány přes organizace sdružující obce, nebo 

odborové organizace příslušného regionu [Heinelt, Hlepas 2006: 23].   

  

Severoevropské systémy 

Jihoevropské systémy charakterizují nevelké kompetence obcí, jejich malá 

samostatnost v rozhodování, vysoká míra provázanosti lokálních představitelů 

na nejvyšší politiku. Heinelt s Hlepasem tento široký přístup vysvětlují 

společnými historickými kořeny spojené s osobou Napoleona a jeho 

jednotným centralizovaným způsobem správy. Napoleonova centrální správa 

nedůvěřovala představitelům místních správy a proto vytvářela vlastní územní 

správní orgány [Heinelt, Hlepas 2006: 23].   

 Jihoevropská skupina municipálních systémů často sdílí odpovědnost 

za provádění dílčích politik s vládními agenturami [Ringlerová 2009: 45]. 

V případě provádění legislativy, stát spíše svými rozhodnutími a nařízeními 

omezuje prostor samostatného rozhodování obcí, tedy aplikuje administrativní 

regulaci. Také je typické, že komunální politici využívají osobních kontaktů 

k ovlivnění rozhodovacích procesů na nejvyšší úrovni a k prosazení vlastní ch 

zájmů a získání finančních prostředků. Velice často se stává, že člen 
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komunální orgánů, či starosta osobně zastává funkci v centrálních orgánech. 

Pak tedy může zcela přímo lobovat za zájmy své obce.  Tento fenomén 

kumulace mandátů je příznačný především pro Francii. Heinelt a Hlepas 

shrnují definici jihoevropské skupiny výstižně. In other words: local 

politicians may be powerful at the central level, but they represent politically 

weak communes  [Heinelt, Hlepas 2006: 23]. 

 

Kritika typologie  

Publikace z roku 1987 a následující samostatná práce Page Centralismus and 

localismus in Europe: the political and legal base of local Self-gouvernement   

jsou označována jako konec první generaci studií (first generation studies). 

Zlom spočíval v hlubší studii vztahu mezi oběma úrovněmi. Autoři se zaměřili 

na sedm států, vypracovali jasnou metodiku, důrazy kladli na monitoring 

státních nařízení, jež vedli k vytvoření rámce, který „posvěcoval“ aktivitu 

lokálních vlád.  Teoreticky se dá říci, že byl zkoumán vztah úrovní z dvou 

perspektiv – legální a politické [Wayenberg 2006]. 

 Především společný výzkum vzbudil vlnu kritiku zejména kvůli 

nízkému počtu klasifikačních skupin. Podle kritiků pouze dvě vymezené 

skupiny nemohly svým charakterem umožnit, aby každá země mohla být do 

jedné z nich zařazena. Dále bylo Pageovi a Goldsmithovi vyčítáno, že se 

vyhnuli zemím jako Německo, Švýcarsko. Nicméně jak uvádí autoři již 

v úvodu své práce, federacím se z důvodu další úrovně a tedy dalšího aktéra 

cíleně nevěnovali cíleně. Dále kritici, především Heinelt a Hlepas, 

upozorňovali, že v případě zahrnutí zemí střední a východní Evropy by se 

severoevropská skupina stala natolik heterogenní, že by byla fakticky 

neudržitelná [Heinelt, Hlepas 2006]. Vzhledem k roku publikace dané studie 

tato výtka postrádá relevantnosti.  

 Skupinu kritiků, kteří navázali na tuto typologii, nebo se proti ní 

naopak výrazně vymezili, označuje Wayenberg jako druhou generací studií 

(second generation studies). Belgická autorka dále specifikovala užívané 

předpoklady k vytvoření politického lokalismu, speciálně se autoři této 

generace zaměřili na možnou variaci či proměnlivost vztahu místní a centrální 

úrovně. Vztah mezi oběma úrovněmi podle druhé generace studií není trvalý a 
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tenduje dvěma směry – k relativně autonomnímu modelu (relative autonomy 

model) nebo k agenturnímu modelu (agency model) [Wayenberg 2006]. 

 Přes uvedenou kritiku byla Pageova a Goldsmithova typologie kladně 

hodnocena pro svoji jednoduchost. Její přínos je spatřován v opuštění 

legalistického přístupu, který do doby vydání publikace dominoval 

[Ringlerová 2009]. Na typologii pak navázal John, Hesse a Sharp, později i 

Heinelt a Hlepas. 

  

2.6.1.7 Johnova typologie 

Na typologii Page a Goldsmitha navázal v roce 2001 Peter John. Ke 

zkoumaným zemím přidal Belgii, Řecko, Portugalsko, tyto země přiřadil do 

jihoevropské skupiny a Finsko, Irsko a Nizozemí, jež zařadil do 

severoevropských systémů [Heinelt, Hlepas 2006: 24].  

 Zároveň John reagoval na kritiky svých předchůdců. Zdůraznil, že i 

unitárních státech zkoumaných Pagem a Goldsmithem může existovat další 

správní úroveň, tak jako ve federacích. Dále upozornil, že provázanost místní a 

nejvyšší úrovně, tak jak je typická pro jihoevropské systémy, vede k politické 

a personální korupci. Reflektoval i specifičnost velké Británie, nicméně ji 

ponechal v jihoevropské skupině. Navzdory rozšíření členů obou skupin, ani 

John nepřistoupil ke klasifikaci zemí jako Německo a Švýcarsko, které označil 

za hybridní [John 2001]. 

 

2.6.1.8 Přístup Ellen Wayenberg 

Belgičanka Ellen Wayenberg  převzala Johnovu klasifikaci Belgie a vyšla i z 

vymezení jihoevropské skupiny tak, jak ji definovali Page a Goldsmith.  

Především převala dvě roviny, které Page a Goldsmith používali k odlišení 

skupin, tj. legální a politickou rovinu.  

 Právě zařazení Belgie podrobila zkoumání, třebaže pouze částečnému. 

Vycházela totiž při svém výzkumu aplikovaného pouze na Flandry. Toto své 

rozhodnutí zdůvodňovala dominantní pozicí Regionů a jednoznačně nejsilněji 

oficiálně publikovanou snahou jednat s lokálními vládami jako s rovnocenným 
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partnerem. Při studiu vztahu místní a centrální úrovně použily termíny 

stanovené jak první, tak druhou generací studií. 

  Jak ukazuje tabulka, pokud jsou obě vládní úrovně vyrovnané, tj. jsou 

si rovnocenné, jedná se o partnerský vztah (partneship). Podle toho, kde se 

nachází těžiště ve vztahu centrum – periférie rozlišuje celkem čtyři modely 

vazeb [Wayenberg 2006].  

 

  
Owerpowering 

central 
government 

Equally powerful 
central and local 

government 
Owerpowering 

local government 

First generation 
– approach Agency model   Partnership model 

Second 
generation – 

approach 
Agency model Partnership model Relative autonomy 

model 

                                                                                       [Wayenberg 2006: 503] 

 

Agenturní model de facto ignoruje jakékoliv jiné než centrální zájmy, takže 

přijatá rozhodnutí mají negativní nebo znevýhodňující vliv na zájmy lokálních 

vlád., protože jsou činěna zcela ve prospěch centrální vlády.  Partnerský vztah 

přináší rozhodnutí, která částečně přináší užitek i lokálním vládám. To 

vyplývá ze samotné podstaty definice tohoto modelu. Teoreticky by 

rozhodnutí mělo reflektovat stejnou míru zájmů obou vlád, jak centrální, tak 

lokální. V relativně autonomním modelu dominuje vliv lokální autority 

v rozhodovacích procesech,  tudíž rozhodnutí nepřinášejí negativní vliv lokální 

vládě [Wayenberg 2006].   

 Nicméně je tu stále otázka, jak je zjistitelná míra, do které je centrální 

vláda ochotna brát v potaz zájmy dalšího partnera, tj. lokální vlády.  Podle 

Page a Goldsmitha je odpověď hledat ve skutečném přímém přístupu lokální 

vlády k rozhodovacím procesům centrální vlády. To znamená, že lokální vláda 

může ovlivňovat rozhodnutí přímo, bez toho, aby tak činila prostřednictvím 

nějaké organizace či skupiny lobbistů. Lobby, jak Page a Goldsmith podtrhují, 

není prerekvizitou pro ovlivňování rozhodnutí ve svůj prospěch [Ringlerová 

2009]. 

 Za nezbytnou bychom mohli označit potřebu politiků na centrální 

úrovni získávat podporu lokální úrovně. K zisku takovéto podpory existují 
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podle autora tři cesty. První je duální mandát, neboli sdílení mandátu na 

centrální i lokální úrovni. Druhou je podpora lokální vlády a konečně třetí 

cestou je podpora příslušné politické strany. První cesta vede k politickému 

lokalismu, nicméně druhá je spojena spíše s partnerským vztahem, který 

autorka předpokládá jako dominantní a určující pro charakteristiku vlámského 

regionu. Proto se rozhodla podrobit zkoumání přístupu lokální vlády faktický 

diskutovaný politický problém, či záležitost. Snažila se tedy najít vysvětlené 

modely a koncepty na specifické výseči politické sféry. Zabývala se  social 

impulse policy. Při svém studiu se zaměřila na vyhlášenou vlámskou politiku 

boje proti politickému extremismu, který byl ve Flandrech zosobněnéný 

politickou stranou Vlámský blok. Ve svém šetření dospěla k závěru, že do 

vztahu mezi vlámskou centrální vládou a lokálními protějšky se promítají oba 

dva koncepty [Wayenberg 2006: 419].   

 Typický partnerský vztah můžeme je vidět v okamžiku, kdy centrum 

jednalo se všemi obcemi stejně, politický lokalismus naopak převážil ve chvíli, 

kdy některá města získala absolutní, nebo výrazně širší přístup 

k rozhodovacímu procesu spojeným s vyhlášenou politikou [Wayenberg 2006 

: 521].   

 

2.1.6.9 Typologie Hesse a Sharpe 

Hesse a Sharpe vycházeli z typologie Pagea a Goldsmitha a přidali do své 

studie z roku 1991 ještě otázku rozdělení kompetencí provázaných 

s poskytováním služeb, politickou sílu místní správy ve vztahu k vyšší úrovni 

a všeobecně vnímaný význam místní demokracie. Studované případy pak 

rozdělili do tří skupin [Ringlerová 2009]. 

 Franco-skupina je charakteristická „napoleonovským“ dědictvím či 

kořeny, svými reprezentanty se shoduje s jihoevropskou skupinou Pagea a 

Goldsmitha. Je v ní zařazena Francie, Itálie, Belgie, Španělsko, Portugalsko a 

Řecko. 

 Anglo-skupina zahrnuje Velkou Británii, Irsko, Kanada, Austrálie, 

Nový Zéland a částečně i Spojené státy americké. Charakterizuje je slabým 

postavením místní správy a její politickou rolí. Na druhou stranu, tato úroveň 

je důležitá při poskytování služeb [Ringlerová 2009: 39]. 
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 Severo- a středoevropská skupina  reprezentovaná skandinávskými 

zeměmi, Německem, Nizozemím, Rakouskem a Švýcarskem. Místní správa je 

důležitá při poskytování služeb, ale na rozdíl od Anglo-skupiny hraje i 

nezanedbatelnou roli coby politický aktér. Místní správy jsou politicky a 

finančně do značné míry autonomní[Sharpe 1996: 15]. Hesse a Sharpe na 

rozdíl od Johna vytvořili pro Velkou Británii samostatnou skupinu, která spíše 

odpovídá jejím specifikům. Nicméně ani oni nezařadili do své typologie země 

střední a východní Evropy, třebaže jejich práce byla publikována v roce 1999 

[Ringlerová 2009].  

 Sharpe osobně pak zaměřuje svoji pozornost na vývoj a pozici regionů 

vůči ostatním úrovním [Steyvers, Pilet, Reynaert, Delwit 2006: 17]. 

 

2.1.6.10 Typologie Mouritzena a Svary 

Jak již bylo řečeno, centrem pozornosti této typologie je starosta a jeho 

postavení v komunální politice. Jejich hypotéza je následující.  The structural 

features of municipal government in any specific country reflect a balance or 

compromise among […]three organizing principles: layman rule, political 

leadership, and professionalism [Heinelt, Hlepas 2006: 31].   

 „ Layman rule“ znamená skutečné zapojení zvolených reprezentantů do 

rozhodovacích procesů. princip „political leadership“ očekává od zvolených 

představitelů skutečné osobní nasazení v prosazování politických hodnot. 

Poslední ze tří principů, „professionalism“ je hlavní rozlišovacím kritériem 

mezi politiky a profesionály. První se orientují na reflexi agregovaných 

požadavků společnosti, kdežto odborníci na ně nejen odpovídají, ale taky 

vyhledávají řešení skutečných potřeb. Navzdory právě řečenému, je to 

především druhý princip, který je určující pro klasifikaci. Autoři se zaměřují 

na všechny kroky spojené s politickou moci – jak je získávána, udržována, 

posilována, sdílená,…  

 Pro klasifikaci si Mouritzen a Svara kladou dvě otázky. Do jaké míry 

vykonává jeden či více politiků kontrolu na výkonnou mocí dané obce či 

města? Do jaké míry je obecní rada ovládána jedním či více politickými 

aktéry? Na základě odpovědí pak autoři [Heinelt, Hlepas 2006: 31] rozlišují 

čtyři typy. 
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 Systém silného starosty (the strong mayor form) je charakteristický 

přímo voleným starostou, který disponuje většinou pravomocí a hlasů v 

zastupitelstvu. Skupina zahrnuje Francii, Německo (s výjimkou Hesenska), 

částečně Rakousko (pouze 6 zemí), Řecko, Itálie, Polsko, Portugalsko, 

Španělsko a obce Velké Británie, kde je volen starosta přímo. 

 Systém vůdce výboru (the commitee-leader form). V této skupině 

existuje jasný politický lídr obce. Nemusí to být nutně starosta, ani se nemusí 

nutně opírat o většinovou podporu v zastupitelstvu. Příkladem je Dánsko, 

Švédsko, tři z rakouských zemí a část obcí ve Velké Británii. 

 Třetí skupina, tj. systém kolektivního vedení (the collective form) 

zahrnuje Belgii, Česko republiku, Nizozemí, Švýcarsko, Hesensko a některé 

z britských obcí. Kolektivní orgán disponuje exekutivními pravomocemi a je 

volen členy zastupitelstva. 

 Poslední skupinou je systém manažerského výboru (the council-

manager form), kdy je exekutiva v rukou profesionálů vedených manažerem, 

který je jmenován zastupitelstvem. Starosta tak zastává pouze reprezentativní 

funkci. Tuto skupinu reprezentuje Irsko [Ringlerová 2009].  

 Heinelt a Hlepas přiznávají této typologii ve srovnání s Bäckovou 

klasifikací, a to cílené vnímání formálních a neformálních vztahů mezi 

představiteli komunální legislativy a exekutivy  a jejich reflektování v daných 

klasifikačních skupinách [Heinelt, Hlepas 2006: 31].   

  

2.1.6.11 Typologie Heinelta a Hlepase  

Heinelt a Hlepas sice navazují na Hesse a Sharpeho, ale reflektují politický 

vývoj v Evropě po roce 1989  a do své klasifikace řadí demokratizované země 

střední a východní Evropy. 

 Zaměřili se na kombinovaný faktor vertikálních a horizontálních vazeb. 

V případě vertikálních vazeb, redefinovali Hesseho a Sharpeho typologii tak, 

aby ji mohly aplikovat i na demokratizované země střední a východní Evropy 

a vytvořili tak čtvrtou skupinu středo- a východoevropskou skupinu, kam řadí 

Českou republiku, Maďarsko a Polsko. Vyjmenované země jsou v samostatné 

skupině, protože svým historickém vývojem a nedávnou decentralizací se plně 
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neshodují se severo- a středoevropskou skupinou, s níž sdílejí prvek vyššího 

rozsahu kompetenci a finanční autonomie. 

 V otázce zkoumaných horizontálních vazeb autoři navázali na 

Mouritzena a Svaru, kteří zkoumali postavení starosty. Jejich typologie v sobě 

kombinuje typologii Hesse a Sharpe z roku 1991 a právě poznatky Mouritzena 

a Svary publikované roku 2002. Heinelt a Hlepas tak spojili jak horizontální, 

tak vertikální rovinu a zahrnuli do své typologie POLLEADER i doposud 

opomíjené země střední a východní Evropy [Heinelt, Hlepas 2006: 33]. 

 

2.6.2 Klasifikace typologií Heinelta a Hlepase 

Alternativou k Lidströmově třídění je Heineltova a Hlepasova klasifikace, 

publikovaná ve sborníku  The European Mayor, Political Leaders in the 

Changing Context of Local Democracy [Bäck, Heinelt, Magnier 2006].  

 Autoři třídí typologie podle jednoduchého kritéria. Tím je zaměření 

dané typologie na vertikální nebo horizontální vztahy. Vertikální vztahy 

představují interakce mezi komunální vládou a vládou na vyšší úrovni, tj. 

regionem, centrální vládou, aj. Horizontální vztahy představují vztahy mezi 

jednotlivými orgány komunální politiky – nejčastěji mezi zastupitelstvem, 

starostou a administrativní části obecního úřadu [Heinelt, Hlepas 2006]. 

V tomto směru navazují na Bennetovu typologii a jeho duální a fúzované 

systémy [Ringlerová 2009]. 

 Podle takto nastaveného kritéria řadí autoři mezi typologie zaměřující 

se na vertikální vztahy typologii Benneta, Page a Goldsmisthe, Hesseho a 

Sharpeho. Skupinu typologií zaměřenou na horizontální vztahy představuje 

Wollmanova typologie. Obě roviny pak spojuje již představená typologie 

Mouritzena a Svary [Heinelt, Hlepas 2006: 33].  

 

2.6.2.1 Wollmanova typologie 

Wollman rozděluje zkoumané země na dvě skupiny – monistické  a dualistické 

systémy. První skupinu reprezentují země, jejichž legislativa a exekutiva jsou 

sloučeny. Dualistické systémy mají naopak tyto dvě složky oddělené [Heinelt, 

Hlepas 2006]. 
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2.6.2.2 Typologie Henryho Bäcka 

Bäck, který navazuje na Wollmanovu typologii, si všímá ve svém šetření i 

typu vlády na nejvyšší úrovni. Země pak rozděluje do čtyř skupin 

s charakteristickou formou vládnutí. 

 Skupina vlády shromáždění (Assembly Government) představuje země, 

jež svojí exekutivu ponechávají proporčně složenému výboru. Jedná se o 

kombinaci monismu a konsociačního prostředí. 

 Druhá skupina parlamentarismu (Parliamentarism) mísí monismus a 

naopak většinový princip, tedy exekutivní složka je volena na základě 

většinového systému. 

 Prezidencialismus (Prezidencialism) je ztělesněn v přímo voleném 

starostovi[Heinelt, Hlepas 2006: 30]. Ten je zodpovědný za vlastní výběr osob, 

jež tvoří jeho kabinet. Při jeho složení není nucen brát ohledy na rozložení 

místní politické struktury.  V této skupině dochází ke kombinaci dualismu a 

většinové principu. 

 Poslední skupina je charakteristická poloprezidencialismem (Semi-

Prezidencialism). Exekutivní složku obce vytváří přímo volený starosta a 

shromáždění zvolení spolupracovníci. Jde tedy kombinaci konsociačního a  

většinového principu [Ringlerová 2009].  

 Jak poznamenávají Heinelt s Hlepasem, ani jasné zařazení do jedné 

z jmenovaných skupin není zárukou, že stejně jasné budou i vztahy mezi 

orgány a představiteli komunálních orgánů.  Dokládají to na příkladu Dánska a 

Švédska [Heinelt, Hlepas 2006: 30].  
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2.7 Zaměření aktuálních studií, soudobé trendy ve studiu 
komunálních systémů 

Mnoho aktuálně publikujících autorů, kteří se věnující komunální politice, 

municipálním systémům a postavení obcí vůči dalším úrovním, zaměřuje svou 

pozornost hlavně na dvě témata. 

 Tím prvním je postavení starosty a případné zavedení přímé volby 

starosty. Tuto otázku řeší četní autoři například ve publikaci The European 

Mayor, Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, nebo 

v publikaci Revolution or Renovation? Reforming Local  Politics in Europe 

[Pilet, Steyvers, Reynaert, Devos 2006]. 

 Změna způsobu volby starosty sebou přináší obrovské změny 

především ve vztazích s ostatními obecními orgány, změnu těžiště plynoucí 

z nové výrazně posílené legitimity voleného nejvyššího představitele obce. 

Dále přímá volba starosty sebou nese různá „nebezpečí“, například může dojít 

ke kohabitaci a eventuálnímu zablokování celého systému, jiným rizikem je 

nárůst populismu a zneužití přímé volby extrémistickými politickými stranami.  

Změna způsoby výběru starosty není čistě procedurální úpravou stávajícího 

volebního systému, nýbrž představuje transformaci celé struktury 

komunálního systému [Pilet, Steyvers, Reynaert, Devos 2006: 280]. 

 Tomuto tématu je v Belgii věnována poměrně velká pozornost. Je 

možné vysledovat jednotlivé vlny, kdy je oživována diskuze mezi odborníky i 

širokou veřejností. Navíc je nutné si uvědomit, že každý ze tří stávajících 

Regionů sice řeší stejnou otázku, nicméně vychází z odlišných politických 

východisek. Flandry musí brát v potaz silné postavení Vlámského bloku, 

extrémistické politické strany. Brusel-hlavní město musí vycházet z nutného 

respektu dvojjazyčnosti regionu. Vzhledem k právě řečenému je logické, že 

politické strany všech tří Regionů vycházejí ze stejných ideologických 

principů, ale často přistupují k tématu naprosto opačně. Tématu se detailně 

věnují J.-B. Pilet, K. Steyvers, nebo  H. Reynaert [Pilet, Steyvers, Reynaert, 

Devos  2006]. 

 Druhým tématem, který je v popředí zájmů odborné obce je aktuální 

změna charakteru komunálních systému, která je nejlépe vystižena anglickým 
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označením  „from government to governance“.  Představiteli zabývající se 

touto změnou je Norbert Kersting a Angelika Vetter, jež ve své společné 

publikaci Reforming Local Government in Europe, Closing the Gap between 

Democracy and Efficiency [Kersting, Vetter 2003] představují hlavní faktory, 

které vedly ke změně charakteru lokální politiky.   

 Tímto tématem se zabývají i belgičtí odborníci, především Centrum 

v Gentu – Steyvers, Pilet, Reynaert, Delwit dané otázce věnovali sborník  

příhodně nesoucí název Revolution or Renovation, Reforming Local Politics in 

Europe [Reynaert, Steyvers, Delwitt, Pilet 2006]. 
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3 Belgický decentralizační proces  

3.1 Unitární stát před rokem 1970 

Do roku 1970 stát spravoval provincie, obce, výbory veřejné služby zcela 

jednotně. Příměstské aglomerace a federace obcí vznikly na základě zákona 

přijatého 26. července 1971. Organizace a kontrola správy a činnosti místních 

orgánů tak přirozeně náležela ústřední vládě a jí podřízeným úřadům, 

například guvernérům provincií [Coenen 2002a]. 

 

3.2 Ústavní revize 1970  

Přijaté úpravy ústavního textu stanovily čtyři jazykové regiony, tři 

Společenství a tři Regiony3. Tyto nové správní jednotky vytvořily protiváhu 

nejvyšší federální úrovni. Třebaže se daná ústavní revize přímo pravomocí a 

postavení obcí netýkala, počátky budoucí regionalizace byly položeny právě 

v pozměňovacím textu z roku 1970. Pouze článek 3, ods. 2 stanovil, že každá 

obec Království patří pod jeden z definovaných jazykových regionů – 

frankofonní, nearlandofonní4, dvojjazyčný, nebo germanofonní.  

 Jak uvádí Alain Coenen ve svém článku La longue histoire de la 

fédéralisation du droit des institutions locales uveřejněném na webových 

stránkách Unie měst a obcí Valonska, celá sedmdesátá léta probíhala ve 

znamení složitého procesu „usazování a zrání“. Il faut cependant être 

conscient du fait qu`un important travail de décantation et de maturation s`est 

produit tout au long de cette décennie septante, il s`est concrétisé par deux 

étapes appelées successivement régionalisation préparatoire et 

régionalisation provisoire [Coenen 2002a]. 

 

                                                 
3 Vymezení hranic navázalo na vymezení jazykové hranice z roku 1962. 
4  To jest holandsky mluvící oblast. 
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3.2.1 Přípravná etapa regionalizace 

První období regionalizace se odvíjelo od ústavního článku 107, odst. 4. V této 

etapě, označované často jako Perinova a Vandeckerova, byly stanoveny 

oblasti, v nichž je rozdílná regionální politika oprávněná zcela či jen do určité 

míry5. Správa obcí patřila do první skupiny, ve které bylo naplňování odlišné 

či samostatné politiky považováno za zcela relevantní. Bylo logické, že správa 

obcí byla zasažena decentralizačními tendencemi. 

 V tomto období se v každém případě otázka obcí příliš nedostávala 

mezi body diskuzí politických elit. Zmínit je možné zákony (na základě 

královských dekretů6) ze dne 2. dubna a 23. ledna 1976, které aplikují náhrady 

obecních prací, asociace obcí, výbory pro veřejné blaho a církevní rady 

[Brassinne 2002]. 

 

3.2.2 Prozatímní etapa regionalizace 

Začátek druhé fáze je možné spatřovat v roce 1979. Zákon ze dne  

5. července ustanovuje prozatímní regionální instituce, mezi nimi i Ministerské 

výbory pro regionální záležitosti (Comités ministériels des affaires régionales, 

CMAR). Tyto výbory byly kompetentní vyjadřovat se k oprávněnosti 

samostatně prováděné dílčí politiky či dané sféry [Coenen 2002a].  

 Došlo k vymezení a organizaci „podřízených pravomocí“ (pouvoirs 

subordonnés), které jsou svým rozsahem výrazně větší než byla „obecní 

organizace“ definovaná v roce 1974. Královská vyhláška ze dne 6. července 

1979 rozšiřuje oblasti výlučné politiky, stanovené článkem 6, odst. 1, VIII. 

Tyto články vymezovaly tedy následující podřízené pravomoci: 

• zjednodušení meziobecní spolupráce v pravomocích, funkčních 

postupech a kontrolním řízení 

• stanovení podmínek pro určení podílu z Fondu obcí 

• dotované práce 

• pravidelný a specifický správní dohled a kontrola 

• slučování obcí [Brassinne 2002] 
                                                 

5 viz. článek 1 zákona z roku 1974 
6 Král má právo vydávat dekrety s vahou zákona, které se mohou týkat čehokoliv [Říchová 
2004: 16]. 
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3.3 Speciální zákon o institucionálních reformách 1980 

 V této úpravě7 je důležité zmínit článek 108, později pozměněný ve článek 

162, který umožňuje zákonodárcům přidělit Regionům a Společenstvím  právo 

výkonu dozoru a kontroly (tutelle) nad aktivitami provincií, obcí, aglomerací a 

obecních federací. Je nutné mít na zřeteli, že se jednalo pouze o pravomoc 

výkonu, nikoliv o uspořádání tohoto dohledu a kontroly8 [Van der Stichele, 

Verdonck 2001]. 

 Výše zmíněná pravomoc byla upravena článkem 7 tohoto Speciálního 

zákona o institucionálních reformách z 8. srpna 19809 (La loi spéciale de 

réformes institutionnelles, LSRI)10 a rozdělena do tří skupin podle typu 

omezení. 

• omezení pravomoci dohledu 

• omezení rozsahu dohledu 

• omezení jazykového nastavení provincií a obcí [Coenen 2002a] 

 

3.3.1 Omezení pravomocí dohledu 

Pravomoc dohledu Regionu je omezena, či vymezena na uspořádání postupů a 

faktickému výkonu dohledu. Stát je stále plně kompetentní ve výčtu 

pravomocí, které spadají pod dohled Regionu, a je to stát, který rozhoduje o 

schválení, zrušení, pozastavení dozoru, tj. stát je odpovědný za uspořádání 

dozoru [Coenen 2002a]. 

 

3.3.2 Omezení oblastí spadajících pod dohled 

Kompetence Regionů jsou vymezeny tak, aby nedošlo ke křížení, či prolínaní 

s pravomocemi státu, či Společenství [Collinge 2006]. 

                                                 
7 Speciální zákon o insitutcionálních reformách netvoří součást Ústavy, jedná se pouze o 
legislativní uspořádání, který ústavní text doplňuje. 
8 Pravomoc zahrnující i organizaci administratiovního dohledu a kontroly byla projednána až 
v následující revizi. 
9 Speciální zákon o institucionálních reformách z 8. srpna 1980 neupravoval žádným 
způsobem region Brusel-Hlavní město, proto otázka 19 Bruselských obcí  a jejich statutu 
zůstala nedořešena.  
10 Dále jen Speciální zákon nebo LSRI. 
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3.3.3 Omezení jazykového režimu provincií a obcí  

Pravomoci Regionu se nevztahují na provincii Brabant a obce se zvláštním 

jazykovým statutem, tak jak vyplývá z článků 7 a 8 současných zákonů ze dne 

18. července 1966. Dále pak jsou z vlivu pravomocí vyňaty obce na okraji 

Bruselu, německy mluvící „malmédienské“ obce a obce, jejichž poloha se 

nachází přímo na jazykové hranici, tj. obce  Comines-Warneton a Fourons 

[Coenen 2002a]. Souběžně s vymezenými pravomocemi Regionu byly určeny 

rovněž limity pro vykonávání dohledu v daných oblastech [Van der Stichele, 

Verdonck 2001].  

Podle ústavního článku 107, odst. 2 je možné přijmout takový zákon, 

který přenese na regionální orgány pravomoc spravovat otázky, které 

nespadají pod kompetence Společenství. Na základě tohoto ústavního článku 

je přijat článek 6, odstavec 8, Speciálního zákona ze dne 8. srpna 1980, který 

přenáší kromě zmíněného dohledu i další pravomoci. Články navazovaly na 

královskou vyhlášku ze dne 6.července  předchozího roku o prozatímní 

regionalizaci [Coenen 2002a]. 

 

3.3.4 Aplikace organických zákonů a problémy dohledu 

Detailnější úpravy fungování, kontroly či obecních fůzí apod. řešily 

organické zákony. Neexistovalo rozlišení mezi běžným a specifickým 

dohledem. Právě daná absence byla příčinou mnoha kompetenčních sporů 

vedených u Rozhodčího soudu (Cour d’Arbitrage). Kromě soudního rozsudku 

týkajícího se racionalizace otázky plynu a elektřiny, známého jako dekret 

Coëme z roku 1985, soud svým rozhodnutím z roku 1991 se snažil „roztřídit“ 

legislativní pravomoci mezi jednotlivé orgány [Falony, Mabille 2006: 201].  

  

3.3.5 Podíl zisku z Fondu obcí a Fondu provincií 

Další otázkou k řešení byl způsob určení podílu zisku z Fondu obcí či 

provincií. Pravomoc určit výši finančních prostředků získaných z Fondů, 

stejně jako způsob rozdělení celkové sumy mezi jednotlivé Regiony patřila 

nejvyšší státní úrovni [Godefroid 2003]. 
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3.4 Revize Speciálního zákona v roce 1988 

Revize, která navázala po osmi letech na svou předchůdkyni, pokračovala 

v trendu přenosu kompetencí a prohloubení federalizace.  

 Posun byl legislativně zakotven v článku 7 Speciálního zákona, který 

opravňoval Regiony nejen vykonávat, ale především organizovat dohled nad 

oblastmi, které výslovně nespadají pod kompetence centrálního státu, nebo 

Společenství. De facto se tedy jednalo o zmírnění, či úplné zrušení různých 

omezení dohledu, tak jak byla stanovena v předchozí legislativní úpravě. 

 Rovněž také Regiony získaly oprávnění ke kontrole obcí se 

specifickým statutem, které byly doposud vyjmuty z jejich dohledu – 

malmédienské obce. V případě již zmíněných obcí Fourons, Comines-

Warneton a těch obcí, co se nacházejí v Bruselských perifériích, mají Regiony 

pouze právo vykonávat, nikoliv organizovat dohled, který tak stále náleží 

federálnímu státu [Coenen 2002a].  

 Oprávnění organizovat a vykonávat dohled nad doposud sjednocenou 

provincií Brabant a devíti německy mluvícími obcemi mají také stále centrální 

státní orgány. Další změnou bylo rozšíření dotací na práce prováděné na 

aglomerace a federace obcí [Collinge 2006]. 

 Nicméně nejvýznamnější je otázka financování obcí, aglomerací, 

federací obcí, provincií. Financování bylo svěřeno Regionům. Doposud to 

byly centrální  státní  orgány, které rozdělovaly prostředky z Fondů obcí a 

Fondu provincií mezi Regiony, které je pak následně přerozdělovaly mezi své 

provincie a obce. Od tohoto okamžiku jsou to Regiony, které rozhodují o 

podílu jejich rozpočtů, které budou vloženy do jejich místních pokladen 

[Nassaux: 2002: 5]. 

 

3.4.1 Nové obecní právo (Nouvelle loi communale, NLC)  

Kodifikace zákonů týkajících se obcí bylo označeno jako Nové obecní právo11 

a vstoupilo v platnost dne 1. ledna 1989 [Collinge 2006]. NLC je oficiální 

soubor zákonů z pohledu legislativního a administrativního.  

 

                                                 
11 Dále jen NLC 
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3.4.2 Vymezení regionu Brusel Hlavní město  

Třebaže se s vytvořením regionu Brusel – Hlavní město počítalo již v ústavní 

revizi z roku 1980, fakticky třetí region Belgie vznikl až o devět let později. 

Na základě článku 4 Speciálního zákona ze dne 12. ledna 1989 byl vybaven, 

stejnými pravomocemi. Jediný rozdíl spočíval v tom, že Regionální rada12 

vykonávala svoji moc prostřednictvím vyhlášek, nikoliv dekretů. 

 

3.4.3 Dohoda ze Saint-Michel 1992 (Accord de Saint Michel) 

Svatomichalská dohoda byla uzavřena 28. září 1992 mezi lídry politických 

stran, které disponovaly většinou v parlamentu na federální úrovni13. 

 Hlavní body Dohody byly čtyři. První byl zaměřen na možnost 

vykonávání pravomocí Frankofonního společenství Valonským regionem a 

Komisí Frankofonního Společenství (Commission communautaire française, 

COCOF)14.[Brassinne 2002]  

 Dále bylo počítáno s dalším přesunem pravomocí na Regiony, ve 

výrazně nižší míře pak na Společenství. Jednalo se především o organizaci 

CPAS, infrastrukturu sportovních center, místních center, školní přepravu a 

další vnitroobecní úpravy. Valonský region tak získal právo kontroly a 

organizace příslušné CPAS [Coenen 2002a].  

 S tímto přesunem pravomoci souvisela i změna financování Regionů a 

Společenství. Dohoda plánovala zvýšení financí určených Společenstvím 

prostřednictvím vyšší dotace plynoucí z indexu výrobních cen (IPP) a 

přizpůsobení  této dotace růstu hrubého národního produktu (PNB)15. Součástí  

konsenzu byl i závazek, že při následující úpravě Ústavy bude článek 108 

podroben revizi16, v takovém případě měla být vypracována pracovní skupina, 

která se zaměří na regionalizaci zákonů týkající se obcí a provincií, s výjimkou 

                                                 
12 Regionální rada regionu Brusel – Hlavní město se později tranformovala v Bruselský 
parlament. 
13 Jednalo se o křesťanské demokraty, frankofonní i vlámské socialisty. S cílem získat ještě 
širší podporu v parlamentu, byla  dne 30. října 1992 upravena část o financování tak, aby 
vyhovovala požadavkům dalších politich stran – Ecolo, Agalev a Volksunie. 
14  Viz následující podkapitola Regiony a Společenství 
15 webové stránky Centre de recherche et d´informations socio-politiques 
[http://www.crisp.be/VocPol/vocpol.asp?terme=accord%20de%20la%20Saint-Michel ; 
ověřeno ke dni 24. ledna 2010] 
16 viz. Moniteur belge z 12. dubna 1995 

 44

http://www.crisp.be/VocPol/vocpol.asp?terme=accord%20de%20la%20Saint-Michel


Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

Zákona o veřejném pořádku (Loi de pacification communautaire ) ze dne 9. 

srpna 198817 [Doms 2002: 13]. Tento závazek tak reflektoval Deklaraci revize 

ústavních článků z roku 1991, kdy článek 108 nebyl zahrnut [Brassinne 2002]. 

 Došlo tak k situaci, kdy Regiony a potažmo Společenství vykonávají 

dohled nad obcemi, řídí organizaci místních pravomocí, odpovídají za 

financování obcí, pouze pravomoc vytvářet legislativu týkající se obcí patří 

stále federální zákonodárcům [Yernault 1997: 53]. Dohoda ze Saint-Michel 

tedy měla vést ke změně Ústavy tak, aby reflektovala federální uspořádání.  

 

3.4.4 Dohoda ze Saint-Quentin 1992 (Accord de Saint 
Quentin) 

K podpisu této dohody došlo dne 31. října 1992 z důvodu organizace přesunu 

pravomocí z Francouzského společenství na Valonský region a Komisi 

Francouzského společenství. Přesun pravomocí byl doprovázen částečným 

přesunem finančních prostředků vymezených na provádění daných pravomocí.  

Francouzské společenství mělo mít dostatek ponechaných financí, které jí 

umožňovaly nezávislé aktivity ve sférách kompetencí, které jí zůstaly [Coenen 

2002b]. 

 Byly tak přesunuty pravomoci následujících oblastí: sportovní 

infrastruktura, turismus, sociální podpora, kultura, část zdravotní politiky, 

politiky rodiny a sociální péče, sociální integrace, imigrace, dále politiky 

třetího věku a hendikepovaných a některé části politiky vzdělávání [Doms 

2002]. 

 Dohoda byla uvedena v platnost až po schválení revizního textu Ústavy 

a po schválení speciálního dekretu všemi zúčastěnými shromážděními – Rady 

Francouzského společenství, Rady Valonského regionu a také Komise 

Francouzského shromáždění18. 

                                                 
17 Revizi ústavního textu připravila vláda Martens-Moureaux, která přirozeně podala demisi 
z procedurálnách důvodů. Článek 108 Základní charty (věnovaný místním pravomocím) však 
nebyl zahrnut mezi články k úpravě [Coenen 2002a].  
18 webové stránky Centre de recherche et d´informations socio-politiques 
[http://www.crisp.be/vocpol/vocpol.asp?terme=accord%20de%20la%20saint-quentin;  
ověřeno ke dni 24.ledna 2010]  
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3.5 Revize Speciálního zákona v roce 1993 

Další úprava Speciálního zákona z 8. srpna 1980 proběhla dne 16. července 

1993. Byl modifikován článek 5, odstavec 1, II, 2 cílem přesunout sociální 

politiku do kompetencí Společenství. Tento přesun by zahrnul i organické 

zákony týkající se Veřejných sociálních center (Centres publics d’action 

sociale, CPAS) do kompetencí Regionů. Navzdory přesunu obrovskému balíku 

pravomocí, federální stát si kromě několika výjimek vyhrazoval i právo na 

dohled nad fungování těchto středisek v obcích a městech se speciálním 

jazykovým statusem [Doms 2002]. 

 Financování obcí, stejně tak provincií, příměstských částí, federací 

obcí, nebo výjimečných misí místních orgánů je plně v kompetencích 

Regionů. Asociace obcí se v otázce pravomocí rozšiřují na organizace, jak 

dokládá ústavní článek 162, tj. pozměněný původní ústavní článek 108 

[Coenen 2002a]. 

 

3.5.1 CPAS  

Veřejná sociální centra (Centres publics d’action sociale, CPAS) nahradila 

dosavadní Komise veřejné pomoci (Commisions d’assistance publique, CAP) 

v roce 1976, které byly vytvořeny na úrovni obcí. Původně se jednalo o 

Veřejná střediska sociální pomoci, nicméně koncept povinné pomoci  a aktivní 

prevence „překřtil“ CPAS na Veřejná střediska sociální akce (Centres  public 

d’action sociale), neboli Veřejná sociální centra [Collinge 2006]. 

 Speciální zákon ze dne 8.srpna 1980 přenesl kompetence politiky 

sociální pomoci do kompetenci Společenství, nicméně organizace CPAS 

zůstala v pravomocích federální úrovně. Společenství pouze vykonávala 

dohled nad CPAS, které se nacházejí se v jejich sféře. V roce 1993 se 

organizace CPAS přesunula mezi pravomoci svěřené Společenství, V případě 

Valonska, Dohoda ze Saint Michel pověřila výkonem pravomocí vztahující se 

k CPAS Valonský region. Jednalo se především o organizaci a kontrolu 

[Coenen 2002a]. 

 Každé Veřejné sociální centrum je řízeno Radou sociální pomoci 

(Conseil de l’aide sociale), členy volí Obecní rada ihned po svém ustavení. 
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Jsou voleni na období 6 let a jejich počet závisí na počtu19 obyvatel dané 

obce20.  V Radě sociální pomoci může zasedat maximálně třetina členů 

Obecní rady. Složení rady kopíruje poměrné rozložení politických stran 

zastoupených v Obecní radě [Collinge 2006]. Předseda (Président) CPAS se 

stává členem Shromáždění starosty a radních (Collège des burgmestre et 

échevins) s platným hlasovacím právem21. Mohou mu být taky svěřeny jisté 

obecní pravomoci [Collinge 1994]. 

 CPAS představuje autonomní veřejnou službu, nicméně v některých 

aktivitách podléhá dohledu nejčastěji Obecní radě, resp. Radě starších. Orgány 

vyšší úrovně mohou však kdykoliv vystoupit, aby schválily, odvolaly nebo 

zrušily rozhodnutí učiněné CPAS. Finanční příjmy CPAS plynou z federálních 

subvencí, prostředků ze Speciálního fondu sociální pomoci, obecní pokladny a 

dalších. Případné rozpočtové schodky CPAS hradí obec [Collinge 2006]. 

 

3.5.2 (Ne)revize ústavního článku č.162 

Článek 162 Ústavy byl po dlouhou dobu předmětem sporů. Původně se 

jednalo o článek 108, nyní článek 162. Důležitý je proto, že definuje 

legislativní bázi týkající se správy obce.  

 V roce 1921 byl jmenovaný článek pozměněn s cílem umožnit obcím 

se sdružovat v convention et associations, aby mohly lépe řídit své zájmy. V té 

době bylo také zamýšleno v ústavě zakotvit institut rozhodného referenda 

(referendum décisionnel), nakonec k tomuto kroku nedošlo [Yernault 1997: 

42]. Po půl století je článek podroben revizi, především v otázce dohledu, ten 

je přidělen provinční Stálé reprezentaci.   

 Klíčový článek 16222 má následující znění:  

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. 

La loi consacre l'application des principes suivants : 

1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 

2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est 

                                                 
19 Viz příloha č. 2 
20 Webové stránky Wallonie [http://www.wallonie.be/fr/informations-
generales/institutions/autres-institutions/cpas/index.html; ověřeno ke dni 30. ledna 2010]  
21 Výjimku tvoří projednáváné záležitosti, které se týkají CPAS. 
22 Ústava Belgie - Kapitola VIII, Provinciállní a komunální instituce, informační portál 
federálního Senátu, [http://www.senate.be/doc/const_fr.html; ověřeno ke dni 24. ledna 2010]  
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d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs 

actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 

3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et 

communales; 

4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les 

limites établies par la loi; 

5° la publicité des budgets et des comptes; 

6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour 

empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.  

En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier 

alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être 

réglés par les Parlements de communauté ou de région. 

En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier 

alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode 

suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent 

s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils 

provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun. 

 

Již první věta citovaného článku představuje problém. Termínem loi – 

zákonem je možném vyjádřit dvě odlišné věci. Buď jsou provinční a 

komunální orgány upravovány zákonem – loi, která přísluší jedině nejvyšší 

federální úrovni, státu. Regiony, respektive Společenství mohou vydávat 

pouze dekrety a vyhlášky, tudíž nemohou upravovat provinční a komunální 

instituce. Nebo se loi rozumí legislativní úprava, která nemusí mít nutně 

podobu zákona, ale i vyhlášky, dekretu,… pak se jedná o znění, které připouští 

pravomoc Regionů upravovat místní orgány [Yernault 1997]. 

 Z logiky federálního uspořádání vyplývá, že organizace lokálních 

jednotek, tj. obcí, by měla patřit dané federalizované součásti země, v tomto 

případě tedy Regionům, nikoliv federálnímu státu [Coenen 2002a].   

 Deklarace revize Ústavy ze dne 12. dubna 1995 článek zahrnovala do 

výčtu a argumentovala Dohodou ze Saint Michel, tedy že je nezbytné 

regionalizovat organické komunální zákony kromě loi de pacification. 

Deklarace ještě upřesňuje, že k dané revizi dojde prostřednictvím článku 39 „ 

les compétences des Régions doivent être réglées par la voie d'une loi à 
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adopter à majorité spéciale, donc et par la Chambre et par le Sénat “ [Yernault 

1997: 53]. Možnost revize vyvolala bouře nevole a diskuze, které spíše 

vytvářely další nezodpovězené otázky a nevyřešené problémy, než by vedly k 

jednotnému postoji a akci [Yernault 1997: 54]. Řešením se zdálo být přijetí 

Speciálního zákona, který vyžaduje dvoutřetinový souhlas v každé jazykové 

skupině. Otázkou však zůstával způsob změny znění zákona [Coenen 2002a]. 

 Federální vláda se usnesla dne 7. července 1999 na tom, že obecní a 

krajské organické zákony by měly být vytvářeny v souladu s Dohodou ze Saint 

Michel, tj. že regionalizace těchto zákonů by měla následovat po revizi 

ústavního článku 162. Deklarace ze dne 14. července 1999 vlády premiéra 

Verhofstadta oznámila uspořádaní Mezivládní a meziparlamentní konference 

(Conférence intergouvernementale et interparlamentaire, CIIRI ), která se 

měla zabývat organizací místních správ a projednat zmíněnou revizi. Tato 

konference vyústila dne 5. dubna 2000 v nalezení omezeného souhlasu mezi 

přítomnými ohledně regionalizace zemědělské politiky a politiky zahraničního 

obchodu. Třebaže se dosažené výsledky nepromítly do legislativních změn, 

byly brány na vědomí  [Brassinne 2002]. 

 V druhé polovině devadesátých let vlámští politici, respektive členové 

Komise Vlámské rady pro institucionální reformy (Commission des réformes 

institutionnelles du Vlaams Raad), žádali změny s cílem posílit regionální 

autonomii. Jednalo se především o přesun kompetencí souvisejících s místní 

správou z federální na regionální úroveň. Oficiálně své požadavky stvrdili 

v pěti rezolucích, schválených Vlámským parlamentem dne 3. března 1999 

[Collinge 2006]. 

 Frankofonní politici s odkazem na Dohodu ze Saint Michel odmítali 

jakékoliv institucionální změny, především revizi klíčového článku 162 [Doms 

2002: 14]. Alain Coenen se domnívá, že jejich odmítnutí vyplývalo z obavy 

z vlámského dekretu, který by upravoval jmenování pouze vlámských starostů 

do čela obecních úřadů obcí na okraji Bruselu [Coenen 2002a]. Mezi 

frankofonními politiky byli i ti, jež si uvědomovali nezbytnost přesunout dané 

pravomoci na nižší úroveň, nicméně rozložení sil v parlamentu frankofonním 

politikům v jejich „bojkotu“ nahrávalo. Premiérovi Jean-Lucovi Dehaene 

chyběla k jakýmkoliv ústavním revizím nezbytná dvoutřetinová podpora ve 

federálním parlamentu, což byl také jeden z důvodů, proč úprava 
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institucionální struktury federalizované Belgie nepatřila mezi cíle jeho druhé 

vlády [Doms 2002]. 

 Příslušné zákony přijaté federálním parlamentem se týkají dle článku 

162 přímé volby členů rad provincií a obcí a postoupení všech záležitostí, 

které jsou předmětem zájmu provincií a obcí příslušným radám. To znamená 

decentralizaci těchto záležitostí a jejich transfer do kompetencí provinčních a 

obecních orgánů, zveřejňování schůzi provinciálních a obecních rad 

v termínech udaných státem, uveřejňování rozpočtů a hospodaření. Článek 

dále předpokládá zásah vyšší instituce v případě potenciálního ohrožení, 

zneužití zákona či obecného zájmu [Brassinne 2002]. 

 Výsledkem odlišného a vyostřeného postoje obou jmenovaných skupin 

je deklarace revize Ústavy přijatá dne 4. května 1999 oběma komorami 

federálního parlamentu. Deklarace nezahrnuje daný článek mezi ty, jež budou 

podstoupeny úpravě23 což danou situaci nevyřešilo [Coenen 2002a]. 

 

3.5.3 Další ústavní články týkající se obcí 

Článek 4 Ústavy přikazuje každé obci její členství v jednom z jazykových 

regionu, jehož hranice mohou být změněny pouze prostřednictvím speciálního 

zákona. Právo přičlenit obec k určitému jazykovému regionu náleží pouze 

federálními státu. Tento článek není otevřen případné revizi. 

 Článek 5 se týká uzákonění pravomoci federálního státu vyjmout 

některé území z provinčního dělení, tj. vyjmout ho územního uspořádání. Toto 

ustanovení je vlastně reflexí problému obce Fourons-Comintern a rovněž není 

možné jej měnit [Coenen 2002a]. 

 Právo měnit, či opravovat hranice obcí náleží pouze federálnímu 

zákonodárci. V tomto smyslu zní článek 7, který také nepodléhá revizi. Článek 

tak ponechává na státní autoritě právo nařizovat fúzování či dělení obcí.  

 Revizi byl podroben další článek v pořadí, číslo 41, který se týká 

obecních pravomocí řídit si obecní zájmy. V roce 1997 byl doplněn ústavním 

ustanovením, které umožňuje vytvářet vnitroobecní orgány, rady čtvrtí 

[Collinge 2006].  
                                                 

23 La déclaration de révision de la  Constitution, webové stránky věstníku Moniteur belge 
[http://www.staatsbladclip.be/moniteur/lois/1999/05/05/loi-1999021218.html; ověřeno ke dni 
30. ledna 2010] 

 50

http://www.staatsbladclip.be/moniteur/lois/1999/05/05/loi-1999021218.html


Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

 Článek 129 nebyl podroben revizi. Týká se aplikace dekretů 

Vlámského a francouzského společenství. Článek 159 připomíná hierarchii 

legislativních norem. Článek 164 se týká jedinečného práva obcí upravovat a 

spravovat matriky a registry. Následující článek povoluje vytváření aglomerací 

a federací obcí. Článek 166 je věnován bruselské aglomeraci24. Posledním 

článkem je číslo 170, který se týká principu určení komunálních daní voleným 

legislativním orgánem, tj. Radou [Yernault 1997: 51]. 

 

3.5.4 Lambermontské dohody 2000 a 2001 

Způsob, jak vyřešit stávající zablokovanou situace, se podařilo najít ve dnech 

15-16. října 2000, kdy byly uzavřeny Lambermontské dohody, známé také 

jako nebo Dohody ze Saint-Thérèse [Coenen 2002a].  

 Regionalizaci organických zákonů týkajících se provincií a obcí byla 

akceptována všemi stranami, které dohromady disponovaly většinou hlasů ve 

federálním parlamentu. Dohody byly celkem dvě, druhá byla uzavřena dne 23. 

ledna 2001 a známá je jako Lambermont II, nebo Dohoda ze Saint Polycarpe. 

 Dohody předpokládaly vytvoření a následné schválení modifikace 

Speciálního zákona institucionálních reforem, který by umožnil regionalizaci 

krajské a komunální legislativy. Revize ústavního textu tedy nebyla plánována, 

jednalo se o úpravu Speciálního zákona ze dne 8. srpna 1980 [Van der 

Stichele, Verdonck 2001]. 

 V rámci změn lze vysledovat dvě roviny – řešení regionalizace 

provinčních a obecních zákonů a rovněž financování Společenství. Zákon 

obsahoval úpravu financování obou Společenství, které jim poskytovalo 

omezenou, nicméně skutečnou daňovou autonomii. V této druhé rovině se tedy 

jednalo o revizi Speciálního zákona o financování (Loi spéciale du 

financement, LSF) z dne 16. ledna 1989 [Van der Stichele,Verdonck 2001] 

 Na tuto dohodu reagovalo Legislativní oddělení Státní rady (La section 

législation du Conseil d'État) prohlášením25, že schválený návrh Speciálního 

zákona nerespektuje Ústavu, protože článek 162 nebyl podroben revizi, tak jak 

                                                 
24 Informační portál federálního Senátu [http://www.senate.be/doc/const_fr.html; ověřeno ke 
dni 3. března 2010] 
25 Avis 31. 226/VR  ze dne 20. února 2001, v současné době nejsou tyto dokumenty 
spřístupněny veřejnosti, ani na stránkách Státní rady [http://www.raadvst-consetat.be]  
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bylo ujednáno v dřívějších dohodách. Z legislativního pohledu nebylo možné 

uskutečnit takový transport pravomocí [Dorms 2002]. Pokud by totiž bylo 

odsouhlaseno, že pouze prostřednictvím speciální legislativní úpravy lze dojít 

změny organických zákonů, znamenalo by to, že při revizích v roce 1980, 

popř. v o třináct let později, legislativci pochybili a setrvali ve svém omylu 

[Coenen 2002a]. Došlo by de facto ke zpochybnění celého dosavadního 

federalizačního procesu. 

 Navzdory tomuto prohlášení  oddělení Státní rady byl příslušný zákon 

přijat Senátem 30. května 2001, Sněmovnou dne 29. června26. Druhá vláda 

premiéra Dehaene převzala odpovědnost za její implementaci [Collinge 2006]. 

 Régis Dandoy v rozhovoru při poukázaní na fakticky protiústavní 

politický krok odkazoval na negativní stránku konsociační demokracie. 

Vzhledem k obtížnosti a časové náročnosti změny Ústavy (tj. schválení 

dosavadním parlamentem, následné volby a schválení revidovaného textu nově 

utvořeným parlamentem, kdy pro obě hlasování je nutno získat speciální 

většiny) a rovněž politickému „ovzduší“ nebylo dost dobře možné přistoupit 

k revizi ústavního textu. Byla tedy zcela vědomě a záměrně vybrána „zkratka“, 

jejíž výhodou byl okamžitá změna a reakce na aktuální problém27.  

 

3.6 Ústavní revize 2001 

Poslední klíčovou úpravou legislativy Belgie byl zákon, známý pod označení 

Speciální zákon 13. července 2001 (La loi spéciale du 13 juillet 2001). Jeho 

specifičnost spočívala v konečném přesunu pravomocí týkající se 

institucionálního práva na Regiony, potažmo i Společenství (třebaže výrazně 

v menším rozsahu), které tak získají právo samostatně řídit provincie, veřejná 

centra a obecní federace spadající do jejich územního vymezení [Coenen 

2002a]. 

 Znovu tedy proběhla modifikace Speciálního zákona ze dne 8.srpna 

1980 – prostřednictvím Speciálního zákona ze dne 13. července 2001. Článek 

4 určuje oblasti spadající pod kompetence regionů [Brassinne 2002]. 

                                                 
26 Hlasování se zdržely členové křesťanské strany, poslanci za Front démocratique 
francophones a část poslanců z Volskunie. 
27 Rozhovor s Régis Dandoy ze dne 26. dubna 2010. 
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• vytváření, organizace, pravomoci a provoz provinčních i obecních 

institucí28, vedení matričních knih, důchodového systému, řízení 

policejních a hasičských sborů. Do agendy obecních či krajských rad 

patří vše, co je v obecním či krajském zájmu, popřípadě ta 

problematika, která je provázána s regionální legislativou. Tento první 

odstavec Speciálního zákona, článek 8  a 9 stanovují, že při organizaci 

obcí musí být uplatňovány stejné postupy ve všech případech obcí, 

patřících do téhož Regionu, jinak nemohou vznést požadavek na 

záruky, kterými disponují jazykové29menšiny [Coenen 2002a].  

• V praxi kromě výše uvedeného má Region vliv na usnesení a vnitřní 

fungování Obecní rady a Radu starších, všeobecně platné pravidla pro 

zveřejňování administrativních rozhodnutí komunálních a provinčních 

orgánů.  

• Stanovuje pravidla týkající se archivace komunálních a provinčních 

dokumentů, určuje právní status régies a provádí dohled na jejich 

hospodaření, rovněž vymezuje status a odpovědnost pokladníků 

[Nassaux 2002: 6]. 

Dále pak úpravou ze dne 13. července 2001 byla převedena legislativa 

volebního práva nebo kontrola výdajů spojených s obecními volbami30. 

Výjimku získaly policejní a bezpečnostní složky, které zůstaly 

prostřednictvím zmíněného Zákona o veřejném pořádku (Loi de pacification) 

v kompetenci státu. Regiony vytvářejí i pravidla pro fungování Obecních rad, 

Shromáždění starosty a starších, rovněž jmenují a oficiálně uvádějí starostu do 

úřadu a členy Shromáždění burgmestra a starších a jejich platové ohodnoceni 

[Collinge 2006: 15].  

 Ústavní článek 162 tak zůstal nedotčený a nezměněný. Jakkoliv 

vstoupila v platnost nová revize Speciálního zákona, některé z principů článku 

162 stále zůstávají platné. Týká se to především kompetencí provincií, přímé 

volby členů komunálních orgánů, aj. [Nassaux 2002: 5]. 

                                                 
28 Výjimku ze stanoveného získaly obce se speciálním jazykovým statutem 
29 Tj. Frankofonní menšiny v šesti obcích na okraji Bruselu, ostatní francouzsky, vlámsky, 
nebo německy mluvící menšiny v dalších obcích se speciálních jazykovým statutem – 
malmédiénské obce, obce na jazykové hranici, Comines-Warneton a Fouron. 
30 Revize také přenesla na Regiony zemědělskou politiku, politiku zahraničního obchodu, 
rozvojovou politiku. Byly tak zkompletovány přesuny, které byly započaty v roce 1993 
[Nassaux 2002: 3]. 
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 Otázkou zůstává, zda-li revizí Speciálního zákona o institucionálních 

reformách a obejitím Ústavy nebyla zpochybněna její váha a síla vis-à-vis 

ostatním legislativním formám. Nepochybně bude zajímavé sledovat, jestli se 

tato „legislativní zkratka“ nestane precedentem, na který se budou politikové 

odvolávat pokaždé, když nebudou mít snahu se dohodnout31. 

 

3.7 Valonská úprava obecní legislativy 

Dne 22. dubna 2004 valonská vláda přijala usnesení, které se týkalo kodifikace 

komunální legislativy. Jedná se o množství rozličných zákonů a dekretů, 

známé pod označením Zákoník místní demokracie a decentralizace (Le Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation)32. CDLD bylo upraveno dne 

8. prosince 2005. Změny spočívaly v začlenění povinné povolební koalice 

(pacte de majorité), dále se týkaly určení starosty na základě získaných hlasů, 

složení Obecních rad, jejichž členem je i prezident CPAS, začlenění 

konstruktivního vyjádření nedůvěry. 

 Valonský region také delegoval určité pravomoci – správu kostelů a 

církevních středisek, hřbitovů a pohřebiště, financování obcí z Fondů obcí a 

veřejných prací (le Fonds des communes et les travaux subsidiés), organizaci a 

výkon administrativního dohledu nad obcemi a policejními okrsky pouze 

německy mluvících obcí – Německy mluvícímu společenství33 [Collinge 

2006] . 

 

3.7.1 Institut povolební koalice (pacte de majorité) 

Valonský region obnovil institut povolební koalice, který formálně upravuje 

vytváření obecních koalicí. Taková dohoda jasně představuje osoby, které 

v případě vítězství koaličních kandidátních listin obsadí posty v komunálních 

orgánech. Tím, že byl tento mechanismus formalizován, je taková dohoda 

oficiální a zavazující. Dohoda může být oznámena jak před samotnými 

volbami tak po nich. Povolební koaliční dohody musí obsahovat obsazení 
                                                 

31 Rozhovor s Régis Dandoy ze dne 26. dubna 2010. 
32 Dále jen CDLD 
33 Vlámský region rovněž v roce 2005 přijal dekret, jež upravuje pravomici obcí., Bruselský 
region upravil NLC velmi sporadicky, změny se týkaly především genderové politiky 
[Collinge 2006].  
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jednotlivých obecních pozic zástupci obou pohlaví. Zároveň musí být 

podepsán většinou členů z každé koaliční strany, jejíž minimálně jeden člen je 

navržen do Shromáždění starosty a starších. 

 Podle Régis Dandoy byl institut povolebních koalic přijat za účelem 

větší politické stability. V komunální politice se často stávalo, že zvolení 

představitele často měnili svoji politickou příslušnost, což vedlo 

k přeskupování většin a ztrátě “tahu na branku“. Proto po každých volbách je 

nutné vytvořit koalici. Koaliční dohoda může mít různý charakter, neexistuje 

žádný manuál nebo předpis, jak má vypadat, zda-li je sepsaná, 

zdokumentovaná a podepsaná, to je plně v režii každé z obcí. Kandidát 

s nejvíce preferenčních hlasů z politické strany, která je součástí této koalice se 

automaticky stává starostou34. 

 Pokud se do třiceti dnů od oznámení výsledků voleb žádná povolební 

koalice nevytvoří, je povinností ministra vnitra určit starostu a zasáhnout do 

povolebních vyjednávání. I v případě, že jedna ze stran má pohodlnou většinu, 

musí být koalice vytvořena. Pokud v průběhu mandátu dojde k ukončení 

koalice, je nutné vytvořit novou koalici a případně ke zvolení nového starosty 

[Collinge 1994]. 

 Nová koalice je hledána v případě, kdy exekutiva podá kolektivní 

demisi. Rozdíl mezi kolektivní demisí a konstruktivním vyjádřením nedůvěry 

spočívá ve faktu, že v druhém případě je nová koalice už nalezena.35.   

                                                 
34 Rozhovor s Régis Dandoy ze dne 26. dubna 2010. 
35 Rozhovor s Régis Dandoy ze dne 26. dubna 2010. 
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3.8 Struktura federálního uspořádání Belgie 

Správní a administrativní struktura Belgie je čtyřstupňová, respektive 

šestistupňová, je-li brán zřetel na existenci okresů a kantonů. Nicméně ty jsou 

využívány skutečně jen z důvodu lepší organizace služeb a výkonu správy. 

Federální úroveň si ponechala pouze několik domén ve vlastní kompetenci. 

Její role se stává zanedbatelnou, své dominantní postavení ztratila postupným 

přesunem kompetencí.  

 

3.8.1 Regiony a Společenství (Régions et Communautés) 

Články Ústavy z roku 1970 - §3, odst. 3, §59, odst. 2 a §59, odst. 3 vytvořily 

instituci jazykově a kulturně vymezených Společenství36 – frankofonní, 

nearlandofonní a germanofonní. V čele těchto Společenství stojí kulturní 

Rady, které prostřednictvím dekretů spravují kulturní a jazykové otázky 

vymezené oblasti [Coenen 2002a]. 

 Poslanci příslušných parlamentů Regionů37 jsou voleni na funkční 

období 5 let. Výkonným orgánem jsou Regionální vlády.  

 Hlavní kompetence Regionů spočívají v oblastech hospodaření, politiky 

zaměstnanosti, zemědělství, veřejných prací, energie, transportu, vědeckého 

výzkumu apod. Mezi jejich pravomoci spadá i dohled nad kraji, obcemi a 

intercommunales38. Valonský parlament má celkem 75 poslanců, kteří 

přijímají vyhlášky (décrets), tj. regionální zákony. Tito poslanci rovněž 

představují část Parlamentu Valonského společenství (Parlement de la 

Communauté française)39. 

 Valonská vláda (gouvernement wallon) čítá 8 ministrů 40. Valonské 

společenství (Communauté française) má hlavní pravomoci v oblasti kultury, 

vzdělání, využívání jazyků, zdravotní politiky, sociální podpory, integraci 

imigrantů. Společenství rovněž sdílí pravomoc vědeckého výzkumu 

                                                 
36 Viz příloha č. 8 
37 Viz příloha č. 9 
38 Viz následující kapitoly. 
39 Webové informační webové stránky Belgie 
[www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/regions/region_wallonne/; ověřeno ke dni 
30. ledna 2010]  
40 Webové stránky Valonska [http://gouvernement.wallonie.be; ověřeno ke dni 30. ledna 2010] 
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s Regiony. Příslušný parlement kromě poslanců z regionálního parlamentu 

Valonska zahrnuje i dalších 19 francouzsky mluvících poslanců z Parlamentu 

Regionu Brusel-Hlavní město. Stejně jako Region, Společenství může vydávat 

vyhlášky s vahou komunotárního zákona. Vláda Valonského společenství má 

8 členů41 . 

  

3.8.2 Provincie (Provinces) 

Instituce provincií byla původně zakotvena v organickém zákoně ze dne 30. 

dubna 1836 [Plees 2005] a její charakter byl inspirován tehdejším uspořádání 

Francie a převzat Vilémem I. [Collinge 1994].  

 Králem jmenovaný guvernér symbolizoval centralizovanou správu a 

zároveň dohlížel na vykonávání nařízení a jejich soulad se zákonem. 

Administrativou a řízením policejních složek byla pověřena Provinční rada, 

volená na 5 let. Vedle Provinční rady existovala ještě Stálá reprezentace 

(Députation permanente), která byla výkonným orgánem provincie a dohlížela 

na obce, CPAS, církevní úřady [Doms 2002]. 

 V druhé polovině minulého století se otázka samotné existence krajů 

stala aktuální tématem pro belgické politiky42. „Mnohem významnější než 

provincie byly pro život belgické společnosti po dlouhou dobu obce, 

představovaly důležitý zdroj postojů a idejí jak pro formování  a utváření státní 

politiky, tak pro prosazování lokálních zájmů “ [Říchová 2004: 32]. 

 Podle Régis Dandoy je důvod zachování čistě politický – 

v pyramidálním systému, kdy je vztah mezi obcí a státem velmi rozvolněný a 

naopak pozice Regionů velmi dominantní ve federalizované struktuře, je snaha 

přesunout jisté pravomoci na Kraje a tak oklestit částečně Regiony. Dalším 

argumentem proti zrušení krajů je jejich historický aspekt 43. 

 Instituce provincií zůstala zachována, její pravomoci a váha jsou 

výrazně nižší v porovnání s Regiony. Avšak stále disponují jistými 

pravomocemi v oblasti vzdělání, životního prostředí, sociální infrastruktury, 

                                                 
41 Webové stránky Belgie 
[www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes/communaute_francaise/;ověř
eno ke dni 30. ledna 2010] 
42 Viz. Pacte communautaire d‘ Egmont-Stuyvenberg z přelomu let 1977/1978  
43 Rozhovor s Régis Dandoy ze dne 26. dubna 2010. 
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kultury, preventivního zdravotnictví. Provincie podléhají dohledu – jejich 

pravomoci podléhají kontrole, která přísluší Regionům, popř. Společenství 

[Doms 2002]. 

 Provincií je v současné době deset44. Provinčnímu dělení nepodléhá 

region Brusel-Hlavní město45. Valonské Provinční rady jsou voleny na 6 let. 

Stálá prezentace je nyní známa pod označením Provinční shromáždění 

(Collège provincial) a je výkonným orgánem46. Provinční rada vybírá ze 

svých řad 6 členů, které se stanou součástí Provinčního shromáždění a jeden ze 

jmenovaných je pověřen vedením tohoto Shromáždění. Guvernér je jmenován 

valonskou vládou, na základě doporučení federální Rady ministrů47.  

 

3.8.3 Okresy a kantony (arrondissements et cantons) 

Kromě regionu a provincií je možné zmínit i okresy, popřípadě obvody 

(arrondissements) a kantony (cantons). Nicméně tyto jednotky neodpovídají 

žádné politicky či sociologicky vyhraněné skupině, nebo menšině a postrádají 

jak autonomii, tak právní status. Byly vytvořeny pro potřebu jazykovou, 

soudní, volební  či administrativní [Collinge 2006: 17].  

   

3.8.4 Obce (communes) 

Vznik prvních měst a obcí je datován ve středověku, kdy byly budovány na 

dominiálním principu. Vedoucí silou měst byla samozřejmě buržoazie, která si 

vymohla mnoho práv48, nicméně žádné z měst nedisponovalo naprostou 

nezávislostí. Získaná privilegia dokládají Charty z Huy z roku 1066 nebo 

Bruselská charta datovaná 1229 [Plees 2005]. Město zaručovalo svým 

obyvatelům svobodu a nedotknutelnost obydlí, ukládání daní bylo podmíněno 

souhlasem zástupců obyvatel. Obecně lze konstatovat, že si všechna města 

                                                 
44 IV. revize Ústavy rozdělila devátý kraj na dvě části – Valonský Brabant (Brabant wallon) a 
Vlámský Brabant (Brabant flamand). 
45 Viz příloha č. 7. 
46 Pro tento orgán je také používán termín „výkonný provinční výbor“, viz [Říchová 2004: 31]. 
47 Webové informační webové stránky Belgie 
[http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/provinces/; ověřeno ke dni 30. ledna 
2010]  
48 Právo prodeje , ustanovení domoobrany, vlastních daní atd. 
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vytvořila velice podobné orgány, tj. radu měšťanů, výbor konšelů s jedním 

nebo více burgmestry a zástupce panské moci [Collinge 1994]. 

 Jistou uniformitu přinesl do Belgie Napoleon. V roce 1789 jsou veškeré 

privilegia či výjimečné povolení zrušena, obce a města jsou si rovny před 

zákonem. Obyvatelé platící jistý volební census volí městské shromáždění a 

městkou radu. V čele obce stojí starosta (maire), který je volen těmito 

obyvateli na dva roky. Pravomoci obce jsou oficiálně rozděleny do dvou 

oblastí – pravomoci týkající se obecního zájmu a pravomoci přidělené státem, 

tj. státní správa. Kromě zavedení jednotného volebního systému přináší 

Napoleonova správa jednoznačně centralizaci ve prospěch státu, kdy obce jsou 

coby pouhé administrativní jednotky obrány o veškerou autonomii [Plees 

2005].  

 Nizozemská správa po Vídeňském kongresu navrátila obcím určitou 

svobodu, nicméně Vilém I. následoval Napoleonovy centralizační tendence. 

To se projevilo v právu vládce jmenovat starosty (burgmestres) obcí, aniž by 

jmenovaní byli členy Obecní rady. Další změnou bylo doživotní jmenování 

členů Obecní rady do jejich funkcí [Collinge 2006].  

 Jak již bylo řečeno v úvodu mé práce, města byla nedlouho po ustavení 

belgického království v 1830 oficiálně uznána za důležitého partnera a jejich 

statut byl kodifikován nejen v ústavě49, ale i později v Královském dekretu 

vydaného dne 30.března 1836 [Plees 2005], který byl výsledkem debaty mezi 

centralisty a autonomisty. 

 Královský dekret, de facto první obecní zákon přisuzoval vše, co je 

„obecního zájmu“ pod správu obce, avšak nikdy nedefinoval termín „obecní 

zájem“. Právě vágní definice, nebo nedefinice umožňuje nejen rozšíření 

působnosti obce, ale i právo považovat některé materie za regionální, které si 

osvojují právě Regiony. Tento královský dekret byl nahrazen dne 24. června 

1988 Nouvelle Loi Communale [Godefroid 2007: 15]. V současné době je to 

ústavní článek 162 a revize LSRI, který jsou věnovány obcím a jejich 

pravomocím50.  

                                                 
49 Viz dnešní ústavní článek č. 162. 
50Viz předchozí kapitoly.  
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 Obec je definována svým územím a „společností občanů propojených 

místními vazbami“ [Collinge 2006: 17]. Kromě výše řečeno je obec ještě 

charakterizována specifickými zájmy a orgány [Coenen 2002a]. 

 

3.8.4.1 Postoupení obcí 

Historické území Eupen a Malméd o rozloze 1056km2, kde se nacházela 

německy hovořící menšina, připadlo po Vídeňském kongresu Prusku. 

Nicméně tato oblast, také známá jako Valonské Prusko, se začlenila po 

Pařížské konferenci a úspěšném plebiscitu zpět do Belgie [Říchová 2004: 11]. 

 Celkově Versailleská smlouva a posuny hranic, jež byly provedeny 

v jejím rámci, přinesly Belgii celkem třicet jedna nových obcí na východě 

země [Collinge 1994: 5]. Jakkoliv během druhého světového válečného 

konfliktu území okupovali Němci, hranice byly po roce 1945 obnoveny.  

 

3.8.4.2 Nové obce 

Nové obce vznikaly především při velkých městech. Na okraji Bruselu vznikly 

v roce 1841 Berchem-Sainte-Agathe a Ganshoren, od dvacet jedna let později 

k nim přibyl Audergem. V roce 1836 se jedna z největších příměstských 

aglomerací Antverp rozdělila na dvě – obce Borgerhout a Deurne. Při Gantu 

vznikla Sint-Amandsberg v roce 1872. Liège získalo ve své aglomeraci Grâce-

Berleur, Bressoux a Glain [Collinge 1994: 5]. 

 

3.8.4.3 Fúze obcí  

V roce svého vzniku Belgie čítala na 2492 obcí [Collinge 2006]. Jak uvádí 

Plees [Plees 2005] svého maxima dosáhl počet belgických obcí v roce 1928 – 

2675 obcí51. Rostoucí požadavky obcí vůči státu vycházející z rozvoje 

průmyslu jasně naznačovaly, že je třeba tento počet snížit. Nicméně debata a 

akční plány nebyly aplikovány kvůli rozpoutání Druhé světové války. Třebaže 

téma slučování bylo po dlouhou dobu fakticky politické tabu, potřeba 

                                                 
51 Informační portál Belgie [www.belgium.be; ověřeno ke dni 2. března 2010] uvádí jako 
maximální počet obcí číslo 2739 v roce 1831.  
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rozsáhlých fůzí malých obcí a vytváření supra-komunální struktury pro 

městské aglomerace stále existovala [Coenen 2002a]. 

 Tento požadavek byl skutečně diskutován v roce 1958, kdy Ústřední 

výbor pro průmysl (Conseil central d'industrie), hlavní poradní platforma pro 

vládu, doporučil slučování obcí s méně než 2500 obyvateli. Přeskupování obcí 

bylo zprvu dobrovolné, později povinné [Collinge 2006]. Rok 1961 proběhl ve 

znamení dobrovolného slučování obcí prostřednictvím zákona ze dne 14. 

února 1961, označovaného jako loi unique. Výsledek byl díky tomuto aspektu 

neuspokojivý – počet se snížil z 2663 na 2359 obcí v roce 1971. Proto bylo od 

tohoto roku slučování povinné a řízené státem. Úprava loi unique ze dne 23. 

července 1971 společně s plány spojení obcí Josepha Michela, ministra vnitra, 

celé fúzování výrazně urychlila [Collinge 1994: 6]. 

 

3.8.4.4 Výsledky fúze obcí 

Druhá polovina sedmdesátých let skutečně vykázala výraznou redukci počtu 

obcí, v roce 1977 Belgie čítala na 595 obcí. V roce 1983 byla předměstí 

sloučena s městem Antverpy, čímž počet klesl na současný stav – 589 obcí 

[Plees 2005: 48] 52. Počet obcí se neměnil, pouze se proměňoval počet 

obyvatel, průměrný počet pak stoupl. Aktuálně se ve Valonsku nachází 262 

obcí53, z nichž je 9 situováno v německy mluvící oblasti [Collinge 2006].  

 

počet obyvatel 1977 2003 

méně než 5000 108 87 
5000 až 10000 183 166 
10000 až 20000 180 200 
20000 až 50000 91 109 
50000 až 100000 19 19 
více než 100000 8 8 

celkový počet obcí 589 589 

Průměrný počet obyvatel 16678 17582 

                                                                         [Plees, 2005: 48] 

 
                                                 

52 Viz tabulka č.  
53 Webové stránky Belgie 
[www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communes/competences/; ověřeno ke dni 
31. ledna 2010] 
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Podrobnější přehled výsledků fúzí  a jejich procentuální podíl na celkové 

skladbě v Belgii představuje i Collinge. 

 

Počet obyvatel 

Počet obcí 
před 

slučováním

Procentuální 
podíl obcí 
na skladbě 

Počet 
obcí 

v roce  
2005 

Procentuální 
podíl obcí 
na skladbě 

méně než 1000 942 30, 93 1 0,2 

1000-2499 576 24,42 24 4,1 

2500-4999 394 16, 70 75 12,7 

5000-9999 244 10,34 167 28,3 

10000-19999 121 5,13 193 32,8 

více než 20000 82 3,48 129 21,9 
  2359 100 589 100 

                                                                                  [Collinge 1994: 5] 

 

Slučování obcí sebou neslo i úpravy obecních hranice, příslušných opatření 

bylo vydáno na 244.  Od roku 2002 jsou změnami a úpravami hranic pověřeny 

Regiony, s výjimkou některých obcí na okraji Bruselu a rovněž obcí Comines-

Warneton a Fourons [Collinge 2006]. 

 Pouze několik obcí nebylo sloučeno s ostatními, takových obcí jsou 

však pouhá desítka54. Obvyklý počet sloučených obcí je pět. Pomyslné první 

místo ve slučování obcí by si odneslo město Tournai – tvoří ho 30 obcí - 

Barry, Beclers, Blandain, Chercq, Ere, Esplechin, Froidmont, Froyennes, 

Gaurain-Ramecroix, Havinnes, Hertain, Kain, Lamain, Marquain, Maulde, 

Melles, Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Orcq, Quartes, Ramegnies-Chin, 

Rumillies, Saint-Maur, Templeuve, Thimougies, Tournai, Vaulx, Vezon, 
                                                 

54 Viz příloha č. 10. 
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Warchin, Willemeau55. Fúzování bylo obyvateli vnímáno jako akt, ke kterému 

bylo přistoupeno, především z důvodů hospodářských a finančních. Odborníci 

naopak ve snížení počtu obcí viděli přínos politický a socioekonomický. 

Spojování obcí přineslo změny v obsazení komunálních orgánů, docházelo 

k větší mobilitě burgmestrů, snížení podílů mladých občanů a žen ve skladbě 

obecních rad, atd. [Rowies 1980: 6].  

 I nyní můžeme mluvit o vysoké diversitě obcí – nejlidnatější Antverpy 

(461 500 obyvatel) v kontrastu s obcí Herstappe v provincii Limburg (82 

obyvatel) je toho nejlepším dokladem [Collinge 2006].  

 Aktuálně se v provincii Liège 84 obcí, z nichž je 12 měst56. V provincii 

Hainaut (známé pod českým označením Henegavsko) se nachází 68 obcí, 

z tohoto počtu je celkem 19 měst. Celkem 38 obcí se nachází v provincii 

Namur, 10 tamních obcí jsou držiteli městského statutu. V provincii 

Luxembourg  je situováno 44 obcí, 12 z nich je městy. Ve Valonském 

Brabantu je pak 27 obcí, 5 z nich se řadí mezi města. 

 

3.9 Unie valonských měst a obcí (Union des Villes et 
Communes de Wallonie)57 

Unie valonských měst a obcí (Union des Villes et Communes en Wallonie)58 

vznikla v roce 1993. Zahrnuje všech 262 obcí Valonského59 regionu60.  

Mezi základní cíle UVCW patří pomoc místním orgánům při 

poskytování služeb občanům, zajištění propagaci jejich aktivit a jejich 

samostatnosti a zároveň naplňování demokratických principů. Dále asociace 

brání zájmy místních správ ve vztazích s ostatními administrativními 

úrovněmi, tj. regiony, společenstvími, federací, nebo popřípadě ve vztazích na 

mezinárodní scéně. K podpoře zájmů obcí a měst využívá UVCW nejen 

kontakty s ministerstvy a jejich čelními představiteli, ale i možnost iniciovat 

                                                 
55 Data použitá v tabulce  byla získána v databázi Unie valonských měst a obcí, na webových 
stránkách této organizace  [www.uvcw.cz; ověřeno ke dnům 8-9. dubna 2010] . 
56 V dané tabulce jsou jména měst vyznačeny tučně.  
57 Webové stránky Unie měst a obcí Valonska [http://www.uvcw.be/; ověřeno ke dni 14. září 
2009] 
58 dále jen UVCW 
59 UVCW úzce spolupracuje se svým Bruselským protějškem - Association de la Ville et des 
Communes de Bruxelles (AVCB) 
60 UVCW sídlí ve městě Namur, Rue de l � étoile,  14. 
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návrh zákona či jeho úpravy, nebo vyslovit k danému návrhu vlastní 

stanovisko.  

 UVCW je představitelem zájmů místních autorit a v této funkci 

vystupuje coby mluvčí v dialogu s mnohými oficiálními konzultativními 

orgány na všech správních úrovních , jak bylo výše zmíněno61. 

 

3.9.1 Organizační struktura UVCW 

Nejvyšším orgánem asociace je Administrativní rada (Le Conseil d 

administration), která se skládá z nejvýše 39 členů62. V čele stojí prezident a 

tři viceprezidenti, dále pak je členem prezident Federace CPAS63. Složení 

Administrativní rady by mělo reflektovat Valonsko jak z pohledu 

geografického, tj. členy zastupující obce a města z celého regionu, tak 

politického. 

 UVCW je aktivním členem desítek komisí, výborů a dalších státních 

orgánů, sama však disponuje rovněž nezanedbatelným číslem vlastních komisí, 

jež se zabývají územním plánování, životním prostředím, obecní legislativou, 

lidskými zdroji, bydlením a dalšími otázkami. Valné shromáždění (Assemblée 

générale), které při hlasování uplatňuje princip - jedna obec = jeden hlas, se 

obměňuje po každých komunálních volbách. Rovněž je určená nová 

Administrativní rada 64. 

Prostředky, kterými asociace disponuje, pocházejí z členských 

příspěvků valonských měst a obcí. Právě tyto finanční zdroje umožňují  

asociací její nezávislost. CPAS se jako přidružené organizace soustřeďují do 

Federace CPAS (Féderation des CPAS) ostatní organizace jsou uskupeny do 

samostatných meziobecních odborů65 . 

 Aktuálně stojí v čele UVCW socialista a starosta Louvière Jacques 

Gobert. Tři viceprezidenti jsou reprezentanty stran liberálů (MR), Zelených 
                                                 

61 Webové stránky UVCW [www.uvcw.be/; ověřeno ke dni 18. září 2009] 
62 Jmenování členů je poměrně složitě – je kladen důraz na to, aby členové  pocházeli jak 
z vládní koalice, tak z opoziční strany, je zkoumáno, zda-li je v Administrativní radě 
zastoupena skupina tajemníků atd.  Na korektnost složení dohlíží Valné shromáždění. Více viz 
stanovy organizace ke stáhnutí  na stránkách organizace [www.uvcw.be; ověřeno ke dni  24. 
dubna 2010]. 
63 Aktuální složení, viz.webové stránky UVCW [www.uvcw.be/union/136.cfm; ověřeno ke dni 
16. září 2009] 
64 Administrativní rada je také pověřená interní správou a odpovídající adminsitrativou. 
65 webové stránky UVCW [www.uvcw.be/; ověřeno ke dni 18. září 2009] 
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(ECOLO) a Křesťanského demokratického centra (CDH). Administrativní 

radu dále reprezentuje sedm zástupců MR, sedm reprezentantů CDH, dva 

Zelení, jedenáct členů socialistické strany a čtyři nezařazení66.  

 

3.9.2 Hodnocení práce UVCW 

Je obtížné hodnotit aktivity UVCW. Zaprvé chybí výroční zpráva uplynulého 

roku, k dispozici a ke stažení je na stránkách asociace pouze výroční zpráva za 

rok 2008. Ta pozornost věnuje úspěchu v otázce daně z přidané hodnoty na 

činnosti provedené v rámci régie 67, jejíž finanční dopad již neměl spadat do 

zisků obce, ale měl patřit Regionům. Spor byl veden až k soudnímu řízení. 

Usnesením z 17. července 2008 se Ústavní soud přiklonil na stranu obcí a měst 

a označil rozhodnutí o této dani za kontraproduktivní a zrušil ho68.  

 Webové stránky organizace napovídají, že jejich hlavní hodnota je 

především v jejich informačním charakteru. UVCW nabízí mnoho brožur, a 

manuálů. Za minulý rok poskytla více něž osmi tisícům zájemců informace 

prostřednictvím školení, ateliérů a workshopů69. 

 Nicméně kromě vyjádření k veškeré tématice, která se nějakým 

způsobem dotýká obcí a měst, není možné najít relevantní informace o 

dosažení předsevzatých cílů. 

                                                 
66 webové stránky UVCW [www.uvcw.be; ověřeno ke dni 24. dubna 2010]  
67 Forma meziobecní spolupráce régie je vysvětlena v podkapitole třetí části mé práce. 
68 Viz Année communale, ke stažení na oficálních stránkách Unie měst a obcí Valonska 
[www.uvcw.be; ověřeno ke dni 24. dubna 2010] 
69 webové stránky Unie měst a obcí Valonska [www.uvcw.be; ověřeno ke dni 24. dubna 2010] 
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4 Komunální politika ve Valonsku 

4.1 Politické instituce obcí 

4.1.1 Obecní rada (Conseil communal)70  

Rada je nejvyšší volený objekt na místní úrovni. Volby probíhají každých 6 

let, druhou neděli v říjnu. Voliči starší 18 let  mají právo a povinnost jít 

k volbám [Collinge 2006].   

 Pasivní volební právo mají občané Belgie starší 18 let, kteří jsou 

zapsáni v evidenci obyvatel příslušné obce a nejsou zbaveni svéprávnosti, 

aktivního volebního práva. Mezi kandidáty je možné zařadit i residenty 

pocházející z Evropské unie. Osoby nepocházející z Belgie, nebo členové 

policejních a bezpečnostních složek nemohou kandidovat, protože nemohou 

být členy  obecní rady. Valonský region také podmínil možnost kandidovat 

v komunálních volbách faktem, že daná osoba nebyla stíhaná, nebo odsouzena 

kvůli nacismu, xenofobii, popřípadě vedla společnost, jejíž aktivity byly 

shledány odpovědné za výše uvedené chování. Kandidátní listiny musí 

obsahovat rovnocenně mužských a ženských kandidátů, přičemž první dvě 

místa listiny musí být obsazena oběma pohlavími. Kandidátní listiny musí být 

podepsány buď minimálně dvěma ze stávajících členů Obecní rady, nebo 

určitým počtem voličů dané obce. Počet podpisů voličů je odvislý od velikosti 

obce. 

 Volit mohou ti voliči, kteří se nejpozději 1. srpna volebního roku stali 

občany Belgie, tj. prostřednictvím sňatku, získání belgického občanství, opcí. 

V takovém případě jsou občané automaticky zapsáni na seznamy voličů. 

Voličem může být i občan Evropské Unie, který požádá o zápis do seznamu 

voličů dané obce. Žádost musí být podána před 1. srpnem volebního roku. 

Takový volič má povinnost volit, jako každý občan Belgie. V případě osoby, 

která nepochází z Evropské unie, ta rovněž musí podat žádost před daným 

dnem a zároveň doložit, že její trvalé bydliště se nachází v Belgii minimálně 

                                                 
70 Valonská Obecní rada je  svým charakterem a funkcemi velice podobná českému 
Zastupitelstvu.  
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po dobu 5 let. Dále musí potvrdit, že plně respektuje Ústavu, belgické zákony 

a Úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod [Collinge 2006: 24]. 

 Panašování není dovoleno, volič má možnost vybrat kandidáty z jedné 

volební listiny, nebo volit stranu jako celek. Volební systém je proporční, 

s využitím Imperialiho dělitele [Říchová 2004].  

 Valonské Obecní rady jsou vytvářeny první prosincové pondělí 

volebního roku. Obecní rada řídí vše, co spadá pod obecní zájem71, vydává 

nařízení týkající se vnitřní správy72, ty jsou postoupeny k vykonání Radě 

starších. Jak bylo řečeno, Ústava explicitně nedefinuje, co je „obecní zájem“, 

proto obce mohou pod tento termín zahrnout vše, co není přiděleno pod správu 

či „zájem“ jinému vyššímu orgánu73. 

 Obecní rada má  povinnost  vést obecní účty,  vypracovat rozpočet, řídit 

personál, spravovat administrativu a policejní zřízení, poskytovat  příslušné 

služby, vybírat místní daně, organizovat a spolufinancovat CPAS, organizovat 

základní školní vzdělávaní (enseignement scolaire primaire), vést matriky a 

evidence obyvatel, spravovat obecní komunikace, vyrovnávat rozpočtové 

schodky místních kostelů a zapsání kandidátních listin k volbám [Collinge: 

2006]. Rada rovněž může určit výši pokuty vztahující se k nedodržení či 

porušení daných nařízení74. 

 Obecní rada má právo vytvářet komise a jejich členy s cílem připravit 

podklady pro diskuzi v Obecní radě. Zastoupení v daných komisích je 

proporčně rozděleno mezi strany zastoupené v Obecní radě75. Rada rovněž 

disponuje právem vytvářet konzultativní rady76, které mají čistě poradní 

funkci, Radou definované cíle i vlastní složení. Schůze Obecní rady svolává, 

řídí a předsedá  a ukončuje starosta77. Obecní rada volí členy Rady starších 

                                                 
71 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola II. Oddíl 
třetí, čl. L1122-30., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 
72 tamtéž, čl. L1122-32  
73 Rozhovor s Régis Dandoy ze dne 26. dubna 2010. 
74 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola II. Oddíl 
třetí, čl. L1122-33. odst. 1, informační portál Federace místních a regionálních pokladníků 
Valonska [www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 
75 Tamtéž, čl. L1122-34, odst. 1 
76 Tamtéž, čl. L1122-35, nezaměňovat s poradními sbory, více viz níže 
77 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola II. Oddíl 
druhý, čl. L1122-15., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 
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Jmenuje tajemníka obce a další zaměstnance obecního úřadu, rozhoduje o 

jejich odvolání nebo pozastavit výkon jim svěřené práce. 

 Města s více jak 100 000 obyvateli mají od roku 1999 možnost se 

vnitroobecně dělit, tj. vytvářet městské části (districte), které rovněž volí svoji 

Shromáždění starosty a radních, z nichž je pak dál volen prezident a členové 

jeho kanceláře. Není možné být členem obou Rad starosty a radních daného 

města. Toto právo vytvářet městské části a příslušné Rady starosty a radních 

vychází s požadavku přiblížit místní politické představitele voličům, tj. 

umožnit jim faktický kontakt [Plees 2005].  

 Tento legislativní orgán se schází nejméně desetkrát v roce, nebo 

kdykoliv na žádost alespoň jedné třetiny členů Rady. Pokud za uplynulý rok se 

Obecní rada sešla méně než desetkrát, pak ke svolání schůze stačí čtvrtina 

hlasů členů Obecní rady [Collinge 2006].  

 Počet členů je odvislý od velikosti obce a pohybuje se od 7 až 55 

členů78. Návrhy jsou přijímány prostou většinou, pokud není přítomna více 

než polovina členů, není Rada usnášení schopná79. Nicméně v případě, že na 

posledních dvou schůzích se členové Rady nesešli v potřebném počtu pro 

přijímání rozhodnutí, na následující schůzi je možné platně hlasovat při 

jakémkoliv počtu přítomných členů a přijmout rozhodnutí prostou většinou 

přítomných [Collinge 2006]. Při hlasování není možné se zdržet nebo se 

nevyjádřit ani pro jednu možnost. Žádný z členů Rady, Shromáždění starosty a 

radních, nebo starosta sám nemůže hlasovat v záležitosti, v níž je osobně, 

finančně nebo jiným způsobem zainteresován [Godefroid 2003]. 

 Tento legislativní orgán se schází povinně, tak jak určuje NLC, během 

prvních tří měsíců po svém ustavení, aby ročního vyúčtování. Schůze Rady je 

také povinná první říjnové pondělí, aby byly rozvrhnuty výdajové složky 

rozpočtu na příští rok, nicméně jak uvádí Collinge, ne vždy je tato povinnost 

naplňována, vzhledem k brzkému skončení mandátu aktuální Rady [Collinge 

2006]. 

  

 
                                                 

78 Viz tabulka č. 1.  
79 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale,  Kapitola II. Oddíl 
druhý, čl. L1122-17., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19.prosince 2009] 
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4.1.2 Starosta (Burgmestre) 

Starosta stojí v čele obce. Formálně je jmenován králem, prakticky příslušnou 

regionální vládou. Fakticky však výběr osoby záleží na politické většině 

v Obecní radě, viz institut povolebních koalic. Ta vlastně oficiálně nabízí jeho 

kandidaturu a ministr vnitra ji schvaluje.  

 Dříve se ve většině obcí starostou stal kandidát nejúspěšnější strany, jež 

získal nejvíce preferenčních hlasů. V případě rovnosti preferenčních hlasů 

kandidátů nejúspěšnější strany rozhodovalo pořadí na kandidátní listině. Ve 

výjimečných případech mohla být jmenována do funkce starosty i osoba, která 

není součástí Rady, na základě jednomyslného doporučení Stálé prezentace80.  

 Pokud zvolený člen odmítnul vykonávat funkci starosty, byl do funkce 

jmenován člen, který získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů ve 

volbách. Stejný postup byl použit, pokud byla starostovi vyslovena nedůvěra 

Obecní radou [Collinge 2006]. 

 Starosta musí mít belgické občanství, to je závazné i pro jeho nástupce 

v případě demise původního představitele. Funkce starosty je neslučitelná 

s výkonem funkce v jiných než komunálních orgánech, tj. starosta zůstává 

členem Obecní rady i Shromáždění starosty a radních. Pokud jmenovaný 

odmítne vykonávat funkci starosty, ztrácí právo být členem Rady starosty a 

radních [Collinge: 2006]. 

 Regionální vláda nebo její pověřenec může z důvodu vážného 

pochybení nebo hrubé nedbalosti pozastavit výkon starosty, nebo ho z dané 

funkce přímo odvolat. Pozastavení výkonu funkce nesmí přesáhnout období tří 

měsíců. Je platné od prvního slyšení starosty. Odvolaný starosta nemůže být 

v průběhu funkčního období znovu zvolen a zároveň ztrácí své členství 

v Obecní radě [Collinge: 2006]. 

 Starosta se vlastně ocitá ve dvojím postavení. Je vrcholný představitel 

místní politické scény a zároveň i centrální, tj. federální a regionální politické 

úrovně81. Vede a spravuje obecní úřad, udržuje veřejný pořádek, vymáhá 

                                                 
80 Webové stránky Belgie 
[http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communes/institutions/; ověřeno ke 
dni 31. ledna 2010] 
81 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola II. Oddíl 
šestý, čl. L1122-15., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 
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respektování zákonů a předsedá schůzím Rady a Shromáždění starosty a 

starších [Plees: 2005]. Vykonává zákony a dekrety, vyhlášky Federální vlády, 

Regionu a Společenství, Krajských rad a shromáždění, tj. bývalé Stálé 

reprezentace, tedy za předpokladu, že výkon těchto dokumentů není uložen 

jiným obecním orgánům. Rovněž může dát příkazy policejním složkám 

v případě ohrožení veřejného pořádku či jiných nepředvídatelných událostí, 

které by mohly ohrozit obyvatele obce82. 

 Disponuje konzultativním hlasem na schůzích CPAS a je členem místní 

církevní organizace. Některé z jeho pravomoci může delegovat na některého 

z členů Rady starších [Collinge: 2006]. 

 Ve Valonsku probíhá ve vlnách diskuze o přímé volbě starosty s cílem 

posílit přímou demokracii a omezit demokratický deficit. Nicméně protože 

reálně by přímá volba starosty mohla vést ke kohabitaci a možné blokaci 

celého komunálního systému, byl vybrán institut povolebních koalic a 

podmínka, že starostou se stane ten kandidát koaliční strany, který získal 

nejvíce preferenčních hlasů83. Toto pravidlo také vede občas k situaci, kdy se 

starostou stává kandidát, který má méně preferenčních hlasů, než absolutní 

vítěz. 

4.1.3 Rada starších, Shromáždění starosty a radních (Collège 
des Burgmestre et Échevins, Collège communal)84  

Shromáždění je voleno ze členů Obecní rady tajnou volbou85, kdy podmínkou 

kandidatury člena Rady je podpora vyjádřená podpisem minimálně poloviny 

                                                 
82 Po odhalení aféry Dutroux několik politických stran  uzavřelo v roce 1998 dohodu zvanou 
Chobotnice (Octopus), která vedla k reformě policejní struktury v roce 2001. Od tohoto roku 
existují dvě úrovně policejních složek – federální a místní. Tj. zaniklo četnictvo 
(gendarmerie). Belgie je rozdělena do 196 policejních okrsků (zones de police), z nichž je 72 
ve Valonsku. Některé zóny představují jediné město, či obci, ostatní okrsky zahrnují více obcí 
a podléhají jednomu policejnímu sboru,. Šéf sboru vykonává svoji funkci pod dohledem 
burgmestra, resp. policejního shromáždění v případě okrsku zahnujícího více obcí. Policejní 
shromáždění je pak tvořeno burgmestry příslušných obcí daného policejního okrsku [Collinge 
2006]. 
83 Rozhovor s Régis Dandoy ze dne 26. dubna 2010. 
84 Francouzské termíny mohou v českém překladu způsobit  jisté potíže, valonské obecní rady 
jsou synonymem českého Zastupitelstva, kdežto Collège des burgmestre et Échevins  je 
valonský protějšek české Rady, samotný termín échevins je překládán jako radní, popřípadě 
konšel, Blanka Říchová užívá pro Collège des burgmestre et Échevins překlad Sbor starších 
[Říchová 2004]. Nicméně, Collinge v případě Valonska užívá  výraz Collège a v případě 
Bruselského regionu výrazu Collège des bourgmestre et échevins,  důvod tkví v odlišném 
složení obou orgánů [Collinge 2006]. Abych se vyhnula terminologické konfůzi, používám 
v této kapitole označení Shromáždění pro komunální exekutivní orgán. 
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členů totožné kandidátní listiny, na které se kandidát nacházel v komunálních 

volbách86. Pro Shromáždění platí stejná podmínka zastoupení jak mužů, tak 

žen.  

 Regionální vláda či jí pověřená osoba může pozastavit výkon, nebo 

rovnou odvolat z funkce člena Shromáždění kohokoliv z důvodu vážného 

pochybení či hrubé nedbalosti. Stále je uplatňována maximální délka přerušení 

výkonu funkce 3 měsíce a nemožnost znovuzvolení do funkce během stejného 

funkčního období. 

 Funkční období Shromáždění je 6 let, od roku 2006 jejími členy se 

mohou stát i residenti, kteří nemají belgické občanství. 

 Počet radních se pohybuje od dvou do deseti v největších městech87. Po 

volbách v roce 2006 Valonský region přijal dekret, podle něj může Obecní 

rada může snížit počet členů Shromáždění o jednoho člena. Ve volebním roce 

2012 tak bude počet členů nižší než doposud ve městech s minimálně 20 000 

obyvateli [Collinge: 2006].  

 Shromáždění společně se starostou jsou odpovědní za realizaci 

rozhodnutí Obecní rady a zajištění každodenního chodu obce88. Collinge 

rozděluje kompetence svěřené Shromáždění podle hlediska, zda-li se týkají 

obecního či všeobecného zájmu. Do první skupiny pak zahrnuje zveřejňování  

a výkon obecních rozhodnutí, správu obecních budov, vedení příjmů, řízení 

prací a sledování soudních procesů obce, správu obecního majetku, dohled nad 

zaměstnanci obce a správu archivu. Druhá skupina obsahuje výkon zákon, 

dekretů, nařízení atd., poskytování stavebních povolení, vedení matričních 

knih, dále pak ověřování kandidátních listin [Collinge: 2006], vydávání 

ověření podpisů, vydávání kopií či výpisů z matriky či jiných dokumentů89. 

                                                                                                                                                        
85 Pro šest obcí na okraji Bruselu a obce Comines-Warneton a Fourons platí jiné pravidla pro 
volbu Rady starších [Collinge 2006]. 
86 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola III. Oddíl 
druhý, čl. L1123-8., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 
87 Viz příloha č. 3 
88 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola III. Oddíl 
čtvrtý, čl. L1123-23., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 
89 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola III. Oddíl 
čtvrtý, čl. L1123-23., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 
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 Členové Shromáždění osobně nedisponují žádnou osobní výkonnou 

pravomocí, ale bývá zvykem, že se jednotliví členové Shromáždění soustředí 

na určitou doménu správy obce. Proto jakkoliv v teoretické rovině nemají radní 

žádnou přímou výkonnou moc, v rovině praktické řídí část obecní agendy 

[Plees: 2005]. Valonská reforma CDLD ustavila Shromáždění kolektivně i 

individuálně odpovědnou Obecní radě. Rovněž bylo zaveden mechanismus 

konstruktivního vyjádření nedůvěry, ten by měl řešit možné zablokování 

spolupráce mezi Obecní radou a Shromážděním právě z důvodu ztracené 

důvěry v druhý orgán. Žádost o hlasování o vyslovení nedůvěry vůči 

jednotlivci, skupině členů nebo Shromáždění musí být podaná přinejmenším 

polovinou radních z každé politické frakce zastoupené v Obecní radě. 

Konstruktivní vyslovení nedůvěry nabývá platnosti, pokud pro něj hlasuje 

většina radních [Collinge 2006]. 

 Schůzím Shromáždění předsedá burgmestr, coby prezident. Členem 

valonských Shromáždění je i ředitel CPAS90. V Shromáždění musí být 

zastoupeny jak muži, tak ženy. V případě, že výsledky výběru obsazení Rady 

starších nevedou k takové skladbě, je vybrána osoba druhého pohlaví mimo 

zvolené kandidáty. Rozhodnutí se přijímají na základě většiny hlasů. V případě 

rovnosti hlasů, je rozhodující hlas starosty91. Tři měsíce po svém zvolení, 

Shromáždění prezentuje svůj politický program, který je naplánovaný na celý 

jeho mandát a měl by se věnovat „přinejmenším hlavním politickým 

projektům“ (au moins les principaux projets politiques). Po schválení 

programu Radou je text publikován92. Zasedání Shromáždění nejsou veřejná 

[Collinge: 2006]. 

 

                                                 
90 Valonský region dekretem ze dne 8. prosince 2005 (viz. kapitola Valonská úprava  obecní 
legislativy)  právně upravil členství ředitele CPAS v Radě starších, čímž se odlišuje od svých 
protějšků v Bruselském a Vlámském ragionu, proto je sporné užití výrazu Le collége des 
bourgmestre et échevins, Prezident CPAS disponuje platným hlasem pouze při hlasování 
týkající se dohledu nad rozhodnutími, které právě CPAS činí. [Collinge: 2006].  
91 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola IV. Oddíl 
první, čl. L1123-22., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 
92 tamtéž, 4l. L1123-27 
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4.1.4 Tajemník (Secrétaire) 

Další důležitou postavou obecní politické struktury je tajemník jmenovaný 

Obecní radou93. Jeho hlavní úlohou je koordinace práce a správy obce pod 

dohledem Shromáždění. Jedná se o druhou nejdůležitější osobu v místní 

správě po starostovi, protože řídí implementaci rozhodnutí. Tajemník se 

účastní zasedání Obecní rady i Shromáždění, připravuje jim podklady pro 

projednávané záležitosti, přidává svůj podpis pod veškeré dokumenty vydané a 

rozšířené obecním úřadem94. Představuje spojovací článek mezi obecní a 

regionální i federální úrovní [Collinge 2006]. 

 

4.1.5 Pokladník (Receveur) 

 Kromě tajemníka je další důležitou postavou pokladník neboli osoba 

pověřená správou finančních prostředků, které má obec k dispozici [Plees 

2005]. Pokladník je jmenován Obecní radou a je odpovědný Shromáždění 95. 

 

4.1.6 Vyjednávací výbor(Comitét de négociation) 

 Vyjednávací výbor je vytvořen v každé obci, maximální počet členů 

může být sedm. Členy jsou zástupci socialistických, křesťanských a liberálních 

odborů, dále burgmestr a prezident CPAS, ti výboru předsedají, respektive 

president CPAS plní funkci vicepresidenta tohoto výboru [Collinge 2006]. 

 

4.2 Financování obcí 

Devadesátá léta kromě výrazných společenských témat96 přinesly i změny 

v interních vztazích mezi představiteli a regionálními orgány. Regionální 

orgány zahrnuly obecní úřady řadou povinností a úkonů. Tato delegace se 

                                                 
93 tamtéž, 4l. L1123-23  
94 tamtéž, 4l. L1123-1 
95 Code wallon de la démocratie et de la centralisation intercommunale - Kapitola IV. Oddíl 
první, čl. L1124-22., odstavec 1, 2., informační portál Federace místních a regionálních 
pokladníků Valonska [www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19.prosince 2009] 
96 Yves Plees zmiňuje reakci společnosti na  sérii vražd, která vyústila v „ Bílý pochod “ 
Bruselem dvou stovek demonstrantů, dále objevení nebezpečných dioxinů v kuřecích 
produktech. Veřejnosti jasně ukazovala, že je nutné se zamyslet, jaké služby a za jakou cenu 
vlády poskytují občanům [Plees 2005].  
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setkala s ostrou reakcí druhé strany, která poukazovala, že k provedení 

uložených úkolů nedostala odpovídající finanční prostředky. Obce byly 

„postiženy“ finanční zátěží, kterou představovalo rozšíření zadaných úkonů, 

právě v okamžiku, v atmosféře obecné nespokojenosti se způsobem 

rozdělování financí mezi centrální vládou a obcemi [Brassinne 2002]. 

 Obce mají dva hlavní zdroje příjmů – dotace od státu, plynoucí z 

federální úrovně a především ze strany Regionů a Společenství, jejichž výše je 

odvislá od počtu obyvatel, a příjmů z daně z příjmu fyzických osob. Tyto 

příjmy jsou procentuální vyjádřením součtu celkové částky vybraných daní 

státem [Plees 2005]. Dotace od výše postavených orgánů směřují především 

do tří domén - vzdělávání, veřejné práce a sportovní a kulturní výdaje 

[Collinge 2006].  

 V případě, kdy se centrální stát rozhodne snížit výši daňového zatížení 

fyzických osob, dochází k negativním důsledkům pro obce a jejich rozpočty. 

Možnou reakcí obce na snižování výše popsané daně je může být navýšení 

místních daní [Plees 2005].   

 Vztah daňových příjmů a místních daní se tak může připomínat 

houpačku, která však v případě snížení daní z příjmů fyzických osob, může 

vést k nespokojenosti obyvatel s místní daňovou zátěží, která je však pouhou 

odpovědí na kroky regionální vlády.  O zvýšení místní daně, či zavedení nové 

daně rozhoduje Obecní rada a konzultuje jej s veřejností prostřednictvím 

oznámeni a je povinna se seznámit s reakcí veřejnosti na toto oznámení. 

Navyšování místních daní je natolik rozdílné, že je možné mluvit o „daňových 

rájích“ [Godefroid 2003: 57] 

 Jiným zdrojem financí býval tradiční podíl obcí na distribuci elektřiny. 

Nicméně s rostoucí liberalizací trhu s elektřinou a změnách v meziobecní 

spolupráci je tento zdroj výrazně ohrožen[Plees 2005] . 

 Kromě těchto dvou hlavních zdrojů Collinge zmiňuje sekundární zdroje 

– prostředky z Fondu obcí (Fonds des communes) a dalších fondů, výnosu z 

majetku města a darů, poplatky za služby poskytované obcí a výnosů z půjček. 
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Prostředky jsou z velké části tvořeny právě z daně z příjmů fyzických osob. 

Tyto prostředky tvoří jednu pětinu Valonského rozpočtu [Collinge 2006]97. 

 Fond obcí vznikl v roce 1860, byl dotován ze státních zdrojů s cílem 

financovat obce. V roce 1988 byl přesunut do kompetencí Regionů, jež o rok 

později, dne 16. ledna 198998, získaly pravomoci rozhodovat  o podmínkách 

rozdělování prostředků mezi obce. O 16 let později, Regiony získaly naprostou 

volnost v určování podílu z fondů jednotlivým obcím [Collinge 2006]. 

 Využívání Fondu obcí je upraveno dekretem z 20. července 1989, který 

je znám jako Decret Cools [Godefrois 2003: 48]. Finanční transfery je možné 

klasifikovat do dvou skupin – všeobecné dotace  (95% z celkové sumy) a 

Speciální fond sociální pomoci (Fond spécial de l’aide sociale, FSAS), jehož 

prostřednictvím se rozděluje zbylých 5 procent. Finanční prostředky, jimiž 

disponoval Fond obcí, dlouhodobě nebyl ovlivňován růstem inflace, až v roce 

1997 byl přijat tento princip, díky němuž objem financí Fondu vzrostl o 2,65% 

[Godefroid 2003: 48].  

 Při přidělování finančních prostředků z Fondu obcí je využíváno 

následující klasifikace, která rozděluje obce do tří kategorií. První kategorie 

zahrnuje města Charleroi a Liège, která získávají z celkové sumy 32,5 %. 

Druhá kategorie zastupuje další města – Arlon, Ath, Bastogne, Dinant, Eupen, 

Huy, La Louvière, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, 

Neufchâteau, Nivelles, Ottignies-Louvain-La-Neuve, Philippeville, Seraing, 

Soignies, Thuin, Tournai, Verniers, Virton, Waremme. Poslední kategorii tvoří 

ostatních 238 obcí. Tyto dvě kategorie se dělí o 67,5% prostředků. Z tohoto 

objemu se vyděluje 85% na hlavní dotace a zbylých 15% představují 

„specifické dotace“, které se dostávají těm městům, které zastávají speciální 

povinnosti, například Namur [Godefroid 2003: 51].  

 Při financování obcí je nutné zmínit ještě dva další instituty. První je 

Fond pomoci ve finanční stabilizaci obcí (Fonds d‘aide au redressement 

financier des communes, rovněž známý jako Fonds Nothomb), který vznikl 

v roce 1983 a jeho cílem je umožnit obcím zafinancování poplatků spojených 

s obecním dluhy. Druhou institucí je Regionální centrum pomoci obcím 
                                                 

97 Každý region si vytvořil vlastní pravidla pro určování výše podílu pro jednotlivé obce. 
Například Valonský region odvádí 32,5 procent z Fondu obcí do pokladen dvou měst – Liege 
a Charleroi [Godefrois 2003].  
98 Jedná se o již zmiňovaný Loi spéciale du financement. 
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(Centre régional d’aide aux communes, CRAC). Bylo založeno v roce 1992, 

později svoji asistenci nabídlo i krajům. Představuje reflexi existence obecních 

dluhů: V roce 1995 CRAC začalo poskytovat obcím a městům veřejnou službu 

auditu s úmyslem pomoci obcím, potažmo krajům lépe kontrolovat jejich 

finanční toky. CRAC je nezávislou právní osobou, která pomáhá obcím i 

krajům prostřednictvím krátkodobých půjček, překlenovací úvěry [Godefrois 

2003]. 

 V případě obcí na pokraji bankrotu, je Valonský region připraven 

pokrýt polovinu dlužné částky, nicméně po svém zadluženém partnerovi 

požaduje jasný plán hospodaření  a jeho aktualizaci každých pět let pod 

dohledem CRAC [Collinge: 2006]. 

  Yves Plees zmiňuje i jeden fenomén v chování představitelů obcí, 

NIMBY, tj. „not in my back yard“ uplatňovaný v případě, kdy se regionální 

vláda zavázala k výstavbě například  rychlodráhy, středisek pro uprchlíky, atd. 

Starosta i členové obecních orgánů se přidávají k protestům veřejnosti proti 

takovým projektům. Takové protesty proti centrální vládě vedly k debatě o 

rozsahu odpovědnosti obcí. Diskuze však nevedla vždy k jasné odpovědi 99  

[Plees 2005].  

 Rozpočet je připravován na každý rok zvlášť Shromážděním a schválit 

ho může pouze Obecní rada, popřípadě ho zamítnout. Schválený rozpočet pak 

putuje je schválení na krajskou Stálou reprezentaci. 

 V otázce financování obcí je vhodné se podívat i na finanční vztahy, 

které má obec vůči institucím nacházejícím se na území obce. Jedná se o 

zmíněné CPAS100, potažmo domov důchodců a nemocnice 101, ASBL102, régie 

communales103, intercommunales, církevní úřady104 [Godefroid 2003: 22]. 

 

                                                 
99 Vlámský region vyřešil otázku financování smlouvou z dubna 2004 mezi regionálními a 
místními autoritami, který stanovuje jasné principy pro vzájemný vztah [Collinge 2006]. 
100 Viz. zákon ze dne 8. června 1976 [Godefroid 2003] 
101 Viz. zákon ze dne 7. srpna 1987 [Godefroid 2003 ] 
102 Asociation sans but lucratif, tedy nevýdělečná asociace 
103 Viz. čl. 261-263 NLC a Regentský dekret ze dne 18. června 1946 [Godefroid 2003] 
104 Viz. Královský dekret z rok 1809[Godefroid 2003]  
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4.3 Klasifikace činnosti obcí a způsoby zajišťování 
služeb  

Úkony, jimiž jsou pověřeny obce, je možné rozdělit do tří kategorií – 

autonomní, omezené a činnosti přenesené působnosti. 

 Autonomní činnosti jsou takové úkony, které mají „lokální důležitost“ 

[Plees 2005: 56]. Obecně je přijímáno takové vymezení, že to, co není striktně 

vymezeno jako činnost spadající pod jinou správní úroveň, patří do správy 

právě obcím [Collinge 2006]. 

 Omezené činnosti se liší od těch prvních tím, že centrální vláda stanoví 

rámec, v němž obce vykonávají tyto aktivity. V některých případech je 

respektování tohoto rámce podmínkou k získání dotací, pak můžeme mluvit o 

„zlatých vodítkách, či potrubích“ [Plees 2005: 56].  

 Nakonec mezi činnosti zajišťované obcí jsou takové, kterými je 

pověřuje centrální vláda, tj. sféra přenesené působnosti, kdy obec koná coby 

zástupce státu [Collinge 2006].  

 Dimitri Yernault se ve svém článku Les enjeux de la revision de 

l’article 162 pozastavuje na nepřímou úměrou počtu aktivit obce a skutečné 

autonomie – „ plus de missions, moins d’autonomie?“ [Yernault 1997]  

 Některé z obcí se pokoušejí zasahovat i do domén, které výslovně 

nespadají pod obecní zájem, do té doby, než je „jiné autority nepraští přes prsty 

a neukáží jim, kde je jejich místo“105.  

 

4.4 Způsoby poskytování služeb 

 Obce mají více možností, jak zajistit služby, které mají poskytovat 

občanům. Nejpřirozenější volbou je službu zajistit interně, tj. „vlastními 

silami“ [Plees 2005].  

 

4.4.1 Intercommunales 

 Nicméně vyhledávaným způsobem zajištění služeb jsou 

intercommunales, legislativně vycházejí z organického zákona ze dne 1. března 

                                                 
105 Rozhovor s Régis Dandoy ze dne 26. dubna 2010. 
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1922 o asociacích obcí, kde je právě umožněna spolupráce obcí v určitých 

doménách. Od tohoto legislativního textu pak byl odvozen zákon ze dne 2. 

prosince 1986, který byl dále doplňován regionálními dekrety. Od roku 1993 je 

status intercommunales záležitostí Regionů [Collinge 2006].  

 Jedná se o meziobecní spolupráci, především v distribuci energií, 

spalování odpadů, apod. Meziobecní spolupráce může být podobu asociace, 

družstva či společenství, popřípadě formu společnosti s ručením omezeným. 

Do intercommunales se mohou zapojit i soukromé společnosti nebo jiné 

veřejné organizace. Není důležitý podíl obcí na kapitálu intercommunales, 

nicméně je nezbytné, aby obecní úřad disponoval většinou hlasů při hlasování 

v jednotlivých orgánech této organizace. Tyto hlasy se pak rozdělují mezi 

jednotlivé místní autority právě podle poměru vloženého kapitálu do 

intercommunales a počtu radních zvolených do výkonného orgánu 

intercommunales. Spolupráce v intercommunales může být uzavřena na 

maximálně 30 let, nicméně po vypršení této doby je možné spolupráci 

prodloužit [Plees 2005].  

 V roce 1996 došlo k důležité legislativní změně ohledně přijetí 

rozhodnutí v intercommunales. Podle Dekretu je k přijetí rozhodnutí nutné 

získat pro návrh nejen většinu hlasů ve výkonném orgánu intercommunales, 

ale tyto hlasy také musí prezentovat většinu municipalit, které jsou zapojené 

v dané intercommunales106.  

 

4.4.2 Régie 

 Dalším způsobem, jak zajistit služby, je vytvoření régie, tj. obecní 

společnosti. Taková obecní společnost má vlastní finanční řízení a oddělené 

účetnictví, ale nemá samostatnou právní subjektivitu (régies communales 

ordinaires). Jakýkoliv výdělek jde obecním úřadům, stejně jako případné 

                                                 
106 Vlámský region se změnou legislativy týkající se municipalit počkal, až budou i 
kompetence organizovat municipality převedeny na Regiony. V roce 2001 Vlámský parlament 
schválil dekret pojednávájící o alternativě k intercommunales. Jedná se o volnou formu 
spolupráce bez právní subjektivity, která se vlastně provádí  implementaci projektu, který 
může existovat nejvýše po dobu 6 let. Tato forma spolupráce je určena k zajiš´tování služeb. 
Obdobně jako ve Valonii vedly legislativní kroky k posílení postavení obecních úřadů v těchto 
projektech. Na rozdíl od Valonie, spoluúčast regionálních orgánů v takové formě spolupráce 
není možná. Nyní je přijata taková legislativa, která vede ke snižování podílu soukromého 
sektoru a posílení role municipalit [Plees 2005].  
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dluhy jsou placeny z účtu obecních úřadů. Původně byl koncept régie určen 

pouze pro jasně vymezené průmyslové a obchodní činnosti107. V roce 1995 byl 

rozšířen koncept na mimoobchodní aktivity, jako je provozování sportovišť a 

muzeí [Plees 2005]. 

 Obecní společnosti, tak jak byly definovány původně, byly doplněny 

autonomními obecními společnostmi (régies communales autonomes). Jsou 

určeny skutečně pro průmyslové a obchodní aktivity a liší se svojí právní 

subjektivitou [Collinge 2006]. Řídící rady  a představenstvo musí být 

většinově obsazeno členy obecní rady. Všechny politické frakce musí být 

zastoupeny, ale zastoupení nemusí kopírovat poměr frakcí v Obecní radě. 

Autonomní obecní společnosti se také mohou stát členy soukromých či 

veřejných organizací a institucí, které mají stejný záměr jako daná autonomní 

obecní společnost. Bez ohledu na kapitálový podíl jednotlivých členských 

subjektů to ale musí být autonomní obecní společnost, která musí mít většinu 

hlasů při hlasování a stát v čele předsednictva, popřípadě rady všech 

začleněných organizací [Plees 2005].  

 Od roku 1995 existuje oficiálně 16 domén, ve kterých může Obecní 

rada rozhodnout o vytvoření autonomní společnosti [Collinge 2006]. 

 

4.4.3 Association sans but lucratif  

Další možností, jak zprostředkovat služby občanům, je nevýdělečná asociace 

s právní subjektivitou, známá pod svým akronymem ASBL (Association sans 

but lucratif), popřípadě VZW (Vereniging zonder winstgevend doel). 

Především jsou používané pro kulturní a sportovní účely [Plees 2005]. 

 Plees se domnívá, že obce jsou všeobecně tlačeny k užívání spíše 

obecních společností než ASBL, jakkoliv je hlavní předností ASBL právě 

flexibilita. Nicméně účinným argumentem je možný střet zájmů [Plees 2005: 

59]. 

 

                                                 
107 Code wallone de la démocratie et de la décentralisation - Hlava III, Kapitola první, Oddíl 
první, čl. L1231-2., informační portál Federace místních a regionálních pokladníků Valonska 
[www.receveurs.be; ověřeno ke dni 2. února 2010] 
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4.5 Možnosti participace občanů 

Místní správní orgány vychází vstříc rostoucí poptávce ze strany občanů, 

kterým spoluúčast na vývoji obce v podobě odevzdaného hlasu v komunálních 

volbách jednou za 6 let přijde nedostatečná. Občané mají více možnost, jak se 

vyjadřovat, nebo ovlivňovat „domácí“ politiku [Collinge 2006]. 

 Občanské nezávazné konzultace, de facto referendum108, je včleněno 

do legislativy od roku 1995.  Je vyhlášeno, pokud minimálně desetina voličů 

dané obce zažádá obecní radu, aby uspořádání takové konzultace zařadila na 

svůj program. Voliči nemají povinnost vyjádřit se v dané konzultaci, původně 

byl práh pro uznání konzultace za platnou stanoven na 40% voličské účasti109. 

Aktuálně je snižován podle velikosti 110obce [Plees 2005].  

 Dalším nástrojem zapojení občanů do komunální politiky je dohled 

občanů. Ten byl zaveden v druhé polovině devadesátých letech s cílem 

přiblížit politiku občanům a zlepšit poskytované služby. Dohled se vykonává 

buď prostřednictvím rozhovorů s představiteli obce, emailové či  poštovní 

komunikací.  

 Občany lze více zapojit do obecního dění i prostřednictvím poradních 

sborů. Ty vznikají buď na základě dekretu či zákona vydaného příslušným 

Regionem nebo Jazykovým společenstvím, které jasně definuje důvod jejich 

existence, složení a pravomoci, nebo se jedná o čistě místní poradní sbory. 

 První typ poradních sborů má poměrně dlouhou historii a tomu 

odpovídající váhu, v druhém případě se jedná především o zmapování a 

vytříbení názorů občanů na určité téma [Plees 2005]. 

 V neposlední řadě dochází k zapojení občanů a bližšímu kontaktu  

s představiteli obce při jednotlivých iniciativách obce, na neformálních 

setkáních či institucionálně zakotvených schůzích otevřených občanům. 

Tradici mají i konzultační hodiny, kdy jsou představitelé obce připraveni se 

věnovat dotazům a problémům obyvatel individuálně [Collinge 2006]. 

 

                                                 
108 Termín „referendum“ byl kvůli Královské otázce po konci Druhé světové války dlouhou 
dobu tabu. Proto je využíváno jiného názvu, třebaže princip i cíl je naprosto shodný.  
109 Viz. příloha č. 5  
110 Viz příloha č. 4. 
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4.6 Dohled a kontrola nad obecními orgány 

Dohled je možné rozdělit do dvou skupin – běžný (obecný) a specifický 

dohled. Běžný dohled se vztahuje na úkony, které spadají pod obecní zájem. 

Specifická dohled spočívá v kontrole provedeni či výkonu zákona, dekretu 

nebo nařízení. Běžný dohled tedy sleduje legálnost učiněných kroků a jejich 

soulad s platnou legislativou, specifický dohled ověřuje legalitu aktů [Collinge 

2006]. 

 Dohled je organizován Regiony prostřednictvím dekretů, nařízení. 

Regiony určují výkonné orgány a  kontrolní postupy111. Valonský region 

upravil dohled na svém území dekretem ze dne 1. dubna 1999. První stupeň 

dohledu provádí Kraj, prostřednictvím guvernéra a Stálé reprezentace. Běžný 

dohled představuje veškerou kontrolu, zvýšená pozornost je věnována 

rozpočtu, roční uzávěrce a personálním otázkám. Stejně tak Region provádí 

specifický dohled nad prováděním příslušné legislativy. Pouze kontrola těch 

domén, které spadají pod federální zájem a kompetence, patří pouze federální 

úrovni [Brassinne 2002]. 

 Dohlížející orgán může při výkonu své práce učinit pět kroků – 

pozastavení, zrušení, schválení, dohled s výstrahou (tutelle par contrainte), 

vyžádaná oprava (révision sur appel). Dohlížecí orgán se tedy může postavit 

proti určitému obecnímu rozhodnutí, nebo jej rovnou zrušit. Existují domény, 

v nichž rozhodnutí obecních orgánů je vázáno na souhlas dohlížejícího orgánu. 

Pro schválení je vymezena určitá doba, pokud se do jejího vypršení dohlížející 

orgán nevyjádří, je tato neaktivita považována za souhlas s rozhodnutím 

[Collinge 2006]. 

 Dohled s výstrahou je prováděn v případě, kdy obecní orgány neučinily 

rozhodnutí nebo kroky, které byly vázány na  odmítnutí, nebo zanedbání. 

V takové situaci se příslušný dohlížející orgán, nebo jím pověřený speciální 

komisař ujme výkonu takových rozhodnutí namísto obecních orgánů.  

 Poslední krokem je vyžádaná oprava. K té dochází tehdy, je li vzneseno 

odvolání se proti rozhodnutí obecních orgánů. V takovém případě je 

dohlížející orgán povinen se vyjádřit k přijatému rozhodnutí a popřípadě jej 

nahradit jiným vlastním rozhodnutím [Coenen 2002a]. 

                                                 
111 Neplatí pro šest obcí na okraji Bruselu a obce Comines-Warneton a Fourons.  
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 Dekret Valonského regionu ze dne 1.dubna 1999 zrušil možnost 

dohlížejícího orgánu pozastavit rozhodnutí obecních orgánů. Rovněž převedl 

kompetenci zrušit rozhodnutí obecních orgánů na valonskou vládu. Pravomoc 

zrušit příslušné rozhodnutí valonské vládě náleží tehdy, kdy došlo k porušení 

zákona, nebo ohrožení všeobecného nebo regionálního zájmu. Dekret také 

posílil mechanismus schvalování rozhodnutí, rozšířil počet domén vyžadující 

souhlas o tři na konečný počet osm. Jedná se otázky obecního rozpočtu, 

rozpočtu autonomních obecních společností, rozpočtové úpravy a přesuny 

výdajových položek, personální a administrativní rámec zaměstnanců, úpravy 

týkající se místních daní, plnění splátkového kalendáře, roční závěrky, 

uzávěrky autonomních obecních společností, delegování řízení asociaci nebo 

právnické osobě [Brassinne 2002]. 

 Specifický dohled provádí na první úrovni krajská reprezentace (stálá 

reprezentace), která má vždy 30 dnů na vynesení posudku nad přijatým 

obecním rozhodnutím. Jak guvernér, tak obecní rada se může odvolat proti 

danému usnesení valonské vládě do deseti dnů od oznámení usnesení krajské 

reprezentace [Collinge 2006]. 

 Návrh na zrušení obecního usnesení komunálních orgánů je možné 

podat Státní radě (Conseil d‘État), resp. k administrativnímu odboru této rady. 

Návrh se podávají z důvodu porušení pravidel, postupů, procedur, překročení 

či zneužití pravomoci. Státní rada má oprávnění rozhodovat spory vedené mezi 

kraji a obcemi [Coenen 2002]. Obec sama vykonává dohled nad CPAS, 

zastavárnami a církevními jednotkami112. Rovněž dohlíží na asociace, kterým 

poskytuje dotace [Collinge 2006]. 

                                                 
112 V Belgii je oficiálně uznáno 6 náboženství – katolictví, protestantismus, anglikánství, 
židovství, isláma ortodoxní církev. Stát jim poskytuje určité finanční prostředky. Místní 
katolické, protestantské, židovské a anglikánské jednotky dostávají tyto finance od obcí. 
Prostředky určené pro islámské a ortodoxní jednotky jsou spravovány kraji [Collinge 2006]. 
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4.7 Dotazník a jeho vyhodnocení 

Dotazník byl zaslán v sobotu 3. dubna 2010 na emailové adresy obcí uvedené 

v databázi Unie měst a obcí Valonska. Zpět se vrátilo na 25 emailů z důvodu 

již neplatné adresy, tudíž byly vyhledány webové stránky každé z těchto 25 

nedoručených email a zaslány znovu, popřípadě byla žádost s přiloženým 

dotazníkem faxována v úterý 6. dubna na příslušné obecní úřady. 

 Dotazník čítá pouze 3 otázky113 a zaměřuje se celkový postoj starostů, 

popřípadě ostatních členů obecních úřadů z pozice obce ve vztahu vůči 

Regionům. První otázka se ptá, zda-li se změnily pravomoci obcí po roce 

2001, tj. zda-li se posílily, oslabily, nebo zůstaly stejné. Druhá otázka se ptá, 

který rok a příslušnou legislativní změnu považují představitelé obce za 

klíčovou v souvislosti s pravomocemi obcí. Mohou vybrat mezi roky 1970 

(vytvoření Regionů), 1988 (organizace a výkon dohledu předán Regionům), 

1993 (přenos kompletní politiky financování obcí do kompetenci Regionů), 

2001 (přenos legislativních pravomocí na regiony). V případě, že dotazovaný 

má jiný názor, než představují nabízené odpovědi, má možnost napsat vlastní 

názor. Cílem poslední otázky je určit, který prostředek představitelé obce  

považují za nejdůležitější pro prosazování obecních zájmů. Kromě možnosti 

vyjádřit svůj osobní názor je možné si vybrat mezi třemi odpověďmi – 

využívání platné legislativy, členství  a zastoupení v Unii měst a obcí 

Valonska, popřípadě jiných asociacích, prosazování zájmů prostřednictvím 

poslaneckého mandátu současných či bývalých členů komunálních orgánů. 

Dotazování byli ujištěni o výlučném použití vyplněných dotazníků pro potřeby 

mé diplomové práce.  

 Vzhledem k tomu, že byl dotazník zasílán v sobotu, bylo překvapivé 

zjistit, že většina obecních úřadů je otevřena v dopoledních hodinách pro 

potřeby svých obyvatelů.  

 Přiložená tabulka ukazuje i frekvenci příchozích odpovědí. Dotazníky 

nejčastěji vyplňovali buď přímo starostové malých obcí, například starosta 

obce Modave, nebo tajemníci či vedoucí sekretariátu.

 
113 Viz příloha č. 6. 
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1. otázka-změna pravomoci 2. otázka-mezník klíčové změny 3.otázka-hl. faktor pro prosazení 
zájmu 

datum jmén
obce 

počet 
obyvatel 

vládnoucí 
koalice 

o 

větší prav. menší 
prav. 

stejné 
prav. neví 1970 1988 1993 2001 jiný současná 

legislativa UVCW poslanec. 
mandát jiný 

6.4. Nassogne 5000 cdH/MR/PS     x           
1976-

fusion des 
communes

    x   

6.4. Flemalle 24852 PS   x           x       x   
6.4. Eupen 18408 CSP/PDB     x   nevyplněno   x x   

6.4. Büllingen  5455 EG/EVG/J2000   x       x         x     

6.4. Ittre 6137 Ittre+/Ecolo/PA     x   nevyplněno x       

6.4. Fosses-la-
Ville 9222 UD x           x     x       

6.4. Bouillon 5505 ACTION/IDEES/
UNION   x       x           x   

6.4. Bütgenbach 5656 ENS/IC-CHOISIR nevyplněno         
1976-1977 
fusion des 
communes

x       

6.4. Modave 3789 PS   x             un 
melange    x     

6.4. Jalhay 8037 FBL     x   nevyplněno   x     
6.4. Tournai 67476 PS/cdH     x       x x       x   
6.4. Florennes 11014 UOC/ED/ Ecolo x         x         x     

6.4. Namur 107719 cDH/ECOLO/MR nevyplněno                   

6.4. Flobecq 3270 PS/cdH nevyplněno       x   x       
6.4. Peruwelz 16826 PS/AC   x           x   x       
6.4. Soignies 25190 PS/MR     x   x             x   

7.4.  Malmédy 11650 FV/Ec nevyplněno  nevyplněno     nevyplněno  

7.4.  Saint-
nicolas 22674 PS     x     x       x       

7.4.  Lierneux 3421       x     x       x       
12.4. Esneux 13082 MR/PS x             x   x       
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1. otázka-změna pravomoci 2. otázka-mezník klíčové změny 3.otázka-hl. faktor pro prosazení 
zájmu 

datum jméno 
obce 

počet 
obyvatel 

vládnoucí 
koalice 

větší prav. menší 
prav. 

stejné 
prav. neví 1970 1988 1993 2001 jiný současná 

legislativa UVCW poslanec. 
mandát jiný 

12.4. Paliseul 5046 Pour Vous   x           x   x       

12.4. Mouscron 52534 cdH/PS       x x             x   

13.4.  Beyne-
Heusay 11857 PS   x           x   x       

13.4. Seneffe 10775 PS/cdH     x   nevyplněno x       

13.4. Liège 185574 PS/cdH 
 

nevyplněno   
  

nevyplněno  nevyplněno 

14.4. Aiseau-
Presles 10731 PS     x   x           x x   

14.4. Peruwelz 16826 PS/AC x             x       x   

15.4. Quaregnon 18676 PS   x       x         x     

19.4. Ittre 6137 Ittre+/Ecolo/PA     x           
1976-1977 
fusion des 
communes 

x       
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Dotazník byl uzavřen 23. dubna 2010  a bylo přistoupeno k jeho hodnocení.  

Úřady měst Liège a Namur sice odepsaly, ale buď s odkazem na stránky Unie 

měst a obcí Valonska, nebo s omluvou poukazující na jejich časovou 

vytíženost.  Naopak v případě Ittre a Perulwez se sešel více než jeden 

vyplněný dotazník. Respondent z města Malmédy sice odepsal, ale přiložený 

dotazník nebyl vyplněný a na výzvu ho již nezaslal zpět vyplněný.  

 Dotazníky nebyly zasílány znovu na obecní úřady, vycházeje 

z domněnky, že pokud si dotazovaní nenašli čas na zodpovězení tří otázek 

napoprvé po Velikonocích, neučili by tak ani v případě upomínky. 

 Celkem tedy bylo vyhodnoceno 32 dotazníků, což činí  12,21% 

 celkového počtu 262 obecních či městských úřadů.  

 Na první otázku neodpovědělo 5 respondentů, další 2 odpověděli, že 

neví. Více než polovina respondentů se domnívá, že pravomoci obcí jsou 

stejné, nebo menší. Přesně jedna osmina vyplněných dotazníků mělo 

zaškrtnutou odpověď, že se pravomoci zvýšily. 

 

z

10
11

6

8

10

12

5
4

2

0

2

4

menší pravomoci

ejné pravomoc

neví
nevyplněno

ětší pravomo

st v

i
ci

 

pravomocí týkajících se obcí na Regiony.  Pomyslné druhé místo obsadil rok 

 

V druhé otázce byli respondenti dotazováni na časový mezník, který považují 

za klíčovou pro změnu ve vývoji obcí a jejich pravomocí.  Za nejméně 

důležitý mezník označili respondenti rok 1993. Naopak nejčastější odpověď na 

druhou otázku zněla: 2001, rok, ve kterém došlo k finálnímu přesunu 

1988. Respondenti měli možnost také napsat vlastní odpověď, pokud jim
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žádná z nabízených odpovědí nevyhovovala. Této alternativy využili čtyři 

z dotazovaných, z nichž tři uvedli jako důležitý mezník období 1976-1977, 

s pouvoirs locaux de décider de ce qui est bien ou pas à son niveau,[.] 

Ajoutez à cela la surcharge de travail due au fait que la Région se décharge de 

tout se qui la gêne sur les communes (avec obligation de réaliser sans que les 

moyens ne suivent), la réforme des polices etc et vous comprendrez 

l'amertume qui peut être la nôtre“114.  

 

resp. 1977 kdy docházelo k největšímu počtu fúzí obcí. Jeden respondent 

odpověděl, že se jedná o mnoho drobných kroků, ...“un méland[g]e de toutes 

les modifications qui petit à petit provoque une érosion des la possibilité pour 

le

4

6

2

10

0
1

6
7
8
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10

4

6
1970
1988
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jiný
nevyplněno2

3
4
5

Závěrečná otázka měla vést k určení hlavního faktoru, který umožňuje dané 

cílů. Sedm respondentů se naopak přiklání 

                       

obci, nebo alespoň napomáhá k prosazování vlastních cílů a zájmů v rámci 

vztahu s vyšší úrovní, logicky tím byl myšlen především Region.  

 Téměř polovina, 14 vyplněných dotazníků měla zaškrtnutou první 

možnost, tedy odpověď, že současná legislativa obci umožňuje uspokojivě 

obhajovat svoje obecní zájmy.  

 O čtyři respondenty méně čítá skupina, která se domnívá, že 

poslanecký mandát ve Valonském parlamentu vlastního starosty, či 

současných , popřípadě minulých členů místních komunálních orgánů, je 

klíčem k dosažení stanovených 

                          
114 Viz dotazník, zaslaný tajemníkem obce Modave, Jean-Polem Beckem, dne 6. dubna 2010. 
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k variantě, která nabízí členství v Unii měst a obcích Valonská jako hlavní 

prostředek k obhajobě vlastních zájmů. 

 Zajímavé je zmínit, že města Aiseau-Presles a Eupen zaškrtly shodně 

dvě možnosti zároveň – členství v UVCW či jiných asociacích a poslanecký 

mandát ve Valonském parlamentu.  

 

14
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14

7

1010

3

legislativa

0

2

4

6

8 UVCW
poslanecký mandát 
nevyplněno

Pozoruhodné je také zjištění, že převážná většina respondentů, tj obcí  je 

vedena koalicí či samostatnou socialistickou stranou, která je dlouhodobě 

koaliční stranou na regionální úrovni, ale pouze dva respondenti z daných obcí 

a měst a odpověděli, že se komunální pravomoci zvýšily. 

 Obce a města, která zaslala dotazník zpět, jsou poměrně odlišná ve 

svém počtu obyvatel. Ale ani po důkladném šetření se neukázala jasná 

závislost dané odpovědi na počtu obyvatel, resp. velikosti obce.  

 Hodnocení dotazníku lze uzavřít následujícím závěrem.  Valonské obce 

a města se nedomnívají, že by jejich pravomoci byly vyšší,  naopak je považují 

za stejné, popřípadě menší. Za přelomový rok nejvíce považují 2001, 

popřípadě se sami zmiňují fúze obcí v letech 1976-77, které pro ně byly 

dominantním mezníkem. Téměř poloviny respondentů se domnívá, že 

k prosazení vlastní místních zájmů jim napomáhá především současná 

legislativa, popřípadě poslanecký mandát starosty či jiného člena komunální 

orgánů obce  nebo města.  členství v UVCW považuje za klíčové v této otázce 

méně než sedmina respondentů. 

 Je zřejmé, že vzhledem k procentu vrácených a vyplněných dotazníků 

nelze z výsledku šetření vyvozovat obecně platné závěry.  Jedná se pouze o 
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desetinu současných obcí, což není reprezentativní vzorek. Toto tvrzení jen 

dují, dokonce v případě Perulwez a pohledu 

a změ

tních zájmů není 

potvrzuje fakt, že ve dvou případech byly obdrženy dva vyplněné dotazníky 

z jedné obce – Perulwez a Ittre.  Jak ukazuje přiložená tabulka ukazuje, 

jednotlivé odpovědi se vždy nesho

n nu pravomocí jasně stojí v opozici. 

  Dotazník tedy především slouží k získání a představení zpětné vazby od 

samotných představitelů obcí. Tato zpětná vazba ukázala, že vnímání obcí 

jejích pravomocí, ani hlavního prostředku k prosazení vlas

shodné, ani netenduje k jednotnému postoji.   
 

1. otázka-změna 
pravomoci 2. otázka-mezník klíčové změny 
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6.4. Ittre   x   nevyplněno x         

19.4. Ittre     x           
1976-1977 
fusion des 
communes  

x       

Peruwelz   x           x   x       6.4. 

14.4. Peruwelz x             x       x   
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4.8 Obsazení Valonského parlamentu (Parlement Wallon) 

Vycházeje z rozhovoru s Régis Dandoy a jeho závěrům jsem se zaměřila na 

složení Valonského parlamentu.  

 Ve Valonském parlamentu je celkem 29 členů PS (Socialistická strana, 

Parti socialiste), 19 členů MR (Reformní hnutí, Mouvement Réformateur), pět 

poslanců má strana ECOLO a cdH (Humanistické demokratické centrum, 

Centre démocratique humaniste) je zastoupena 13 poslanci.  

 Ministrem pro místní pravomoci, pověřený politikou turismu (Ministre 

des Pouvoirs locaux et de la Ville, en charge du Tourisme) je aktuálně Paul 

Furlan (PS). V roce 1999 byl zvolen poslancem, o rok později se stal starostou 

města Thuin. V období 2007-2009 stál v čele Unie měst a obcí Valonska, 

podle vlastních slov se aktivně podílel na připravovaných reformách Fondu 

obcí, Zákoníku místní demokracie a decentralizace115.  

 Paul Furlan je členem Socialistické strany, která tvoří většinu ve 

valonské vládě. Ministři za PS jsou 4, dále pak ve vládě zasedají 2 ministři za 

ECOLO a cdH116. Podle používaného značení se jedná o druhý kabinet 

premiéra Rudyho Demotte (Gouvernement Demotte II), který začal pracovat 

15. června 2009  a nahradil tak první Demottovu vládu složenou z ministrů PS 

a cdH, která byla ukončila vládu Socialistické strany a strany Demokratický 

střed humanistů pod vedením premiéra Van Cauwenbergha (Gouvernement 

Van Cauwenberghe II), který podal demisi. Pro tuto studii je však podstatné 

zdůraznit, že minimálně od roku 1995 ve vládní koalici Socialistická strana 

nikdy nechyběla [ Faniel 2007]. 

 Jak je vidět z přiložené tabulky117, kde modře označené pole označují 

poslance a poslankyně, které zastávají souběžně post starosty, starostky. 

Z celkového počtu 75 senátorů, je 30 starostů a starostek. Jedná se tedy o 40% 

členů Valonského parlamentům. 

                                                 
115 webové stránky ministra Furlana [http://furlan.wallonie.be; ověřeno ke dni 4. dubna 2010] 
116 webové stránky Valonska  [www.wallonie.be; ověřeno ke dni 4. dubna 2010] 
117 Data a informace použité v tabulkách jsem čerpala z internetových stránek Unie měst a obcí 
Valonska [http://www.uvcw.be; ověřeno ke dnům 3-4. dubna 2010]  a stránek Valonského 
parlamentu [http://parlementwallon.be; ověřeno ke dnům 3-4. dubna 2010].  
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Jméno poslance 
zvoleného v roce 

2009 v obci se v kraji komunální funkce kandidát působící    obec nacházející poznámka zvolen ve volebním roce 

  1995 1999 2004 starosta člen 
shromáždění 

člen 
Obecní 

rady 
jméno obce kraj   

BARZIN Anne         od 2006 1994-2006 Namur Namur soudkyně 

BERTOUILLE 
Chantal ano   do 2007   od 1995 do 1977 Comines-Warneton Hainaut tajemnice 

Ham-sur-BINON Yves       od 2001 1994-2000  1990-1994 Heure/Nalinnes Hainaut vedoucí společnosti 

Somme-Leuze Namur krajský radní a prezident Krajské rady 
Namuru BORSUS Willy     ano od 1995     

CASSART-
MAILLEUX 

Caroline 
    ano   ano ano Ouffet Liège účetní, zemědělnice 

CORNET Montigny-le-Tilleul Hainaut obecní pokladník, 1997-1999 federální 
poslankyně od 2001     Véronique     ano 

CRUCKE Jean- Frasnes-les-Anvaing Hainaut advokát, federální poslanec 2004, 2007-
2009 od 2007     Luc     do 2007 

de COSTER-
BAUCHAU 

Sybille 
      od 2003 od 1995 od 1988 Grez-Doiceau Brabant wallont administrativní pracovnice společnosti 

DEFRAIGNE 
Christine   ano ano     1988-1994, 

od 2000 Liège Liège advokátka, senátorka Společenství 

DODRIMONT od 2003     Aywaille Liège   Philippe       

Hannut Liège státní tajemník federální vlády 2003-
2007, federální ministr 2007 JAMAR Hervé     od 2007 od 1995   od 1988 

JEHOLET 
Pierre-Yves     do 2007     ano Herve Liège krajský radní 2000-2003, federální 

poslanec 2003-2004, 2007-2009 

Waterloo Brabant wallont 
federální poslanec 1977-1995, 

viceprezident  Frankofon. Společenství, 
krajský radní 1980-1995 

KUBLA Serge ano   ano od 1983     

MILLER Richard   ano ano   ano od 2000 Mons Hainaut 
senátor Společenství 1999, ministr 
Společenství 2000-2003, prezident 

1999-2000 
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Jméno poslance 
zvoleného v roce 

2009 
zvolen ve volebním roce komunální funkce kandidát působící    

v obci 
obec nacházející 

se v kraji poznámka 

  1995 1999 2004 starosta člen 
shromáždění 

člen 
Obecní 

rady 
jméno obce kraj   

MOUYARD 
Gilles           od 1995 Sambreville Namur krajský radní a poslanec od 2004 

Liège 
federální po

Společens
slanec 1985-1991, tajemník 
tví 1999-2004, prezident 

UVCW od 1994 
NEV  Marcel  EN ano   ano od 9 od   198 1977 Visé 

PARY-MILLE 
Florine   ano ano od 2000   od 1989 Enghien Hainaut novinářka 

REUTER 
Florence               Brabant wallont federální poslankyně 2007-2009 

WAHL Jean-
Paul ano   ano od 1999 1992-199 1988-19929 Jodoigne Brabant wallont advokát 

BAYET Hugues       4.12.2006   od 2001 Farciennes Hainaut   

M c   ar      od 2003     BOLLAND Blegny Liège   
COLLIGNON 
Christophe   Amay átor S  od 2

valý krLiège advokát, sen
bý

polečenství 007, 
ajský radní   ano     ano 

de SAINT 
MOULI arc   N M    ano od 2001 19 Soignies Hainaut sociální asis

společenství
tent, po
, tamn

slanec frankofonního 
í tajemník 2004-2009 84 1978 

DI RUPO Elio   ano ano v 
zastoupení 2002   Mons 

í minis
oslane

pre
Hainaut 

2001 státn
federální p

tr,federální ministr, 
c, valonský ministr 

zident 

DEVIN Laurent     ano od 2006   ano Binche zaměHainaut stnanec 

DUPONT 
Christian ano   ano od 1989     Pont-a-Celles 

ský rad
ministr
ství 200
04-20

pos

Hainaut 

učitel, kraj
1995, 

společen
ministr 20

ní z Hainaut 1987-
 Frankofonního 
3-2004, federální 

08, 2007 federální 
lanec 

Andenne Namur 
1985-2009
ministr frna

1972-1976 s
1

 feder
couzs
tarosta

976 kra

ální poslanec, 2004 
kého Společenství, 
 obce Seilles, 1974-
jský radní  

EERDEKENS od 1977     Claude       

FASSIAUX-
    ano     od 1989 Chimay itelka, krHainaut učLOO  TEN

Françoise 
ajská radní  
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Jméno poslance 
zvoleného v roce 

2009 
zvolen ve volebním roce komunální funkce kandidát působící    

v obci 
obec nacházející 

se v kraji poznámka 

  1995 1999 2004 starosta člen 
shromáždění 

člen 
Obecní 

rady 
jméno obce kraj   

FERNANDEZ 
FERNANDEZ 

Julie 
  Liege ège       2006-2009 od 2001 Li   

KAPOMPOLE 
Joelle Mons  senátorka Francouzského

2004-2009 
 společenství    ano     ano Hainaut 

KILIC Serdar   ano harler  poslanec Francouzského
od 2009 

 společenství        C oi Hainaut 

    od 20LENZINI Mauro   06     Oupeye Liège   

  ano od 20LUPERTO Jean- 06 od 2000 od 1994 Sambrev  ille Namur   prezident Francouzského společenstvíCharles 

    od 20MAENE Jean-
Claude   01 1995-2000 1989 Beauraing Namur sociální pracovník, feder

2004-2007 
ální poslanec 

ONKELINX Alain   od 2006 Serain      od 2005   g Liège zaměstnanec, krajský radní 2000-2005

  ano od 20PIRLOT 
Sébastian   06 000-2003   2 Chiny g krajský radní 2000-2003

reprezentace 2003
, člen stálé 
-2004  Luxembour

SAUDOYER 
Annick 20 Mouscr  01-3     od 1994 od 1989 on Hainaut federální poslanec 2003-2007 

    od 19SENESAEL 95   od 1983 Estaimpuis Hainaut   profesor Daniel 

SIMONIS 
Isabelle     od 2004 ano     Flémalle Liège 

prezidentka Francou
Společenství 2004, prezid

supérieur des Villes, Co
Provinces de Wa

zského 
entka Conse
mmunes et 
llonie  

il 

SONNET Malika   od 2006 Vaux-sur- rg         Sure Luxembou   

STOFFELS 
Edmund a   od 2006 Amel   no ano   Liège psycholog, 19941997 radní v St-Vith 

TACHENION 
Pierre Dour  advokát, víceprezident Fr

společenství
ancouzského
           ano Hainaut 

TARGNION 
Muriel Vervier        od 2003   s Liège   

TROTTA 
Graziana au-Presles           ano Aise Hainaut   
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Jméno poslance 
zvoleného v roce 

2009 
zvolen ve volebním roce komunální funkce kandidát působící    

v obci 
obec nacházející 

se v kraji poznámka 

  1995 1999 k   2004 starosta s
člen 

hromáždění 

člen 
Obecní 

rady 
jméno obce raj 

WALRY Léon       od 1986 1977-1982 1983-1986 Incourt Brabant wallont 
fed
Shr

erální poslanec 198
omáždění obce Opp

1977 

5-1995, člen 
rebais 1971-

YERNA Maggy ano       2001 od 1989 Liege Li ège federální poslanec 1999-2001 

ZRIHEN Olga         2006-2009 od 2001 Louviere Hainaut senátorka Zákonodárnéh
2004-2009

 shromáždě
 

ní 

de LAMOTTE 
Michel     ano   1996-1999 do 1983 Liege Liège právník 

ano od 2006 DI ANTONIO 
Carlo   ano Dour Hainaut       

ELSEN Marc         1992-2000 od 1988 Verviers Liège poslanec, poté senátor F
společenstv

rankofonního
í 

 

FOURNY Dimitri     ano     ano Neufchateau Luxembourg advokát, senátor Společenství 
GADENNE 

Alfred   od 2006 od 1983   Mouscron Hainaut     starosta 

GOFFINET 
Anne-Catherine         od 3.12. 2006 2000-2006 Arlon Luxembourgh zaměstnanec  

no 1977-1982, 
1995 V

 
LEBRUN Michel aano   2001-2006 1977, 2007 iroinval Namur 

učit
19

el, 1987-1995 federá
92-1995 ministr vlád

Společenst

lní poslanec,
y frankofon. 

ví 

PREVOT 
Maxime         od 4.12.2006   Namur Namur   

SALVI 
Véronique           ano C inaut harleroi Ha   

YZERBYT 
Damien     od M inaut 2005   2001 1997 ouscron Ha učitel 

BOUCHAT 
André ano   ano od 1986 rg 

prá
200

vník, 1987-1995 kra
4-2009 3. viceprezid

Společenst

jský senátor, 
ent Frankof. 

ví 

Marche-en-1976-1986 1981-1986 F mbouamenne Luxe

LANGENDRIES 
Benoît od wal ent mar -lon stud ketingu, kraj

2004 
ský radní 2000    2004       Tubize Brabant 

  od 2000 SERVAES 
Christine     Juprelle Liège       
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Jméno poslance 
zvoleného v roce 

2009 
zvolen ve volebním roce komunální funkce kandidát působící    

v obci 
obec nacházející 

se v kraji poznámka 

  1995 1999 2004 starosta člen 
shromáždění 

člen 
Obecní 

rady 
jméno obce kraj   

s Brabant wallon 
učitel, 1991-1995 kraj

federální poslanec, 1999
2005, 2007- sen

ský radní a 
-2003, 2004-
átor 

no     1989-1991, 
od 2006 NivelleCHERON Marcel     a

CREMASCO           2006-2009 Liege Liège   Veronica 
DAELE Matthieu           2002-2006 Theux Liège sociální asistent 

Hainaut zemědělský inženýr, 198
Montigny-le-Til

2-1988 radní 
leul DESGAIN Xavier oi ano ano       1988, 2000 Charler

DETHIER-
Liège architektka interierů, pre

červen-červenec
sidentka VP 
 2009  NEUMANN 

Monik
     ano     2000-2004 Eupen

a 

DISABATO 
Emman ies           od 2006 Framer Hainaut zaměstnanec uel 
DUPRIEZ 

Patric          2006-2009   Ciney Namur lesnický a vodohospodářský inženýr k 

HOYOS Emily               Namur zeměstnankyně 

MEERHAEGHE 
Isabel es           od 2006 Courcell Hainaut zaměstnankyně le 

NOIRET 
Christi

-sur-      od 2001 Saint-georges
Meuse     Liège zaměstnanec an 

SAENEN 
Marian   s         1999-2009 Ramilie Brabant wallon tajemnice ne 

SAINT-AMAND 
Olivier   n       2001-2009 2001-2009 Enghie Hainaut    

TIBERGHIEN 
Luc   on dělávánano ano     1989-2009 Mouscr Hainaut sociální asistent vz í 

WESPHAEL 
Berna   ký radnLiège sociální vychovatel, krajs

1999 
í 1987-ano ano         rd 

                  .uv                                                                                                                                           zdroj: www cw.be 
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 Tabulka rovněž zachycuje údaje o předchozím či současném působení 

poslanců a poslankyň v ostatních komunálních funkcích, tj. v Obecní radě a 

členové z ECOLO, 1 z MR. 

říslušné obce zbarveno světle modrou barvou), 

kraj 

Shromáždění. 72 současných členů Valonského parlamentu zastávalo nebo 

zastává jinou komunální funkci než starostovu, tj. 96%. Pouze 3 členové 

parlamentu nepůsobili v komunálních orgánech, pochází z politických stran – 

2 

 11 současných starostů kandidujících za MR je členy Valonského 

parlamentu (pole jména p

Strana socialistická má zastoupeno 14 starostů (červeně zbarvená pole se 

jménem obce), stranu cdH prezentuje v Parlamentu 5 poslanců (oranžově 

zbarvená pole), kteří současně vykonávají post starosty. Strana ECOLO nemá 

zastoupena žádného starostu. Celkem je tedy současných starostů ve 

Valonském parlamentu 30. 

 

poslanec/poslankyně  Polit. 
přísl. starosta jméno obce 

BINON Yves MR od 2001 Ham-sur-Heure/Nalinnes Hainaut 
BORSUS Willy MR ano Somme-Leuze Namur 

CORNET Véronique MR ano Montigny-le-Tilleul Hainaut 
CRUCKE Jean-Luc MR ano Frasnes-les-Anvaing Hainaut 

de COSTER-BAUCHAU Sybille MR od 2003 Grez-Doiceau Brabant wallont
DODRIMONT Philippe MR ano Aywaille Liege 

JAMAR Hervé MR od 1995 Hannut Liege 
KUBLA Serge MR od 1983 Waterloo Brabant wallont
NEVEN Marcel MR od 1989 Visé Liege 

PARY-MILLE Florine MR od 2000 Enghien Hainaut 
WAHL Jean-Paul MR od 1999 Jodoigne Brabant wallont
BAYET Hugues PS 4.12.2006 Farciennes Hainaut 
BOLLAND Marc PS od 2003 Blegny Liege 

de SAINT MOULIN Marc PS 23.6.1905 Soignies Hainaut 
DI RUPO Elio PS v zastoupení Mons Hainaut 

DEVIN Laurent PS ano Binche Hainaut 
DUPONT Christian PS od 1989 Pont-a-Celles Hainaut 

EERDEKENS Claude PS od 1977 Andenne Namur 
LENZINI Mauro PS od 2006 Oupeye Liege 

LUPERTO Jean-Charles PS od 2006 Sambreville Namur 
MAENE Jean-Claude PS od 2001 Beauraing Namur 

PIRLOT Sébastian PS od 2006 Chiny Luxembourg 
SENESAEL Daniel PS od 1995 Estaimpuis Hainaut 
SIMONIS Isabelle PS ano Flémalle Liege 

WALRY Léon PS od 1986 Incourt Brabant wallont
DI ANTONIO Carlo cdH ano Dour Hainaut 
GADENNE Alfred cdH od 2006 Mouscron Hainaut 
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LEBRUN Michel cdH 1995 Viroinval Namur 
BOUCHAT André cdH od 1986 Marche-en-Famenne Luxembourg 

SERVAES Christine cdH od 2000 Juprelle Liege 

 

 Ze zmíněných 72 členů parlamentů působí či působilo v komunálních 

orgánech 61 obcí. Nejvíce poslanců/poslankyň, tj. 5 je spojeno s Liège,  

4 poslanci/poslankyně má či mělo vazby na obec Mouscron, 3 členové 

parlamentu působí či působili v Mons a po 2 reprezentantech mají obce 

Namur, Charleroi, Verviers, Sambreville, Enghien. Znamená to tedy, že z 61 

obcí má 8 obcí více než jednoho poslance/poslankyně, kteří mají vazby na 

komunální orgány. 

 Jak ukazuje následující tabulka, počet poslanců za dané město není ani 

zdánlivě úměrný počtu obyvatel, například srovnáme-li Liège a Enghien, 

stejně tak Mouscron a Namur, nebo porovnáme-li mezi sebou města Charleroi 

a Namur v počtu obyvatel a počtu získaných poslaneckých mandátů.  

 

Město počet 
poslanců Koalice Rozloha Počet 

obyvatel
Liege 5 PS/cdH 6939ha 185574 

Mouscron 4 cdH/PS 4007ha 52534 
Mons 3 PS/MR 12699ha 91115 
Namur 2 cdH/ECOLO/MR 17569ha 107719 

Charleroi 2 PS/scH/MR 10207ha 201593 
Verviers 2 PS/MR 3307ha 52788 

Sambreville 2 PS 3419ha 26981 
Enghien 2 LB/MR-PS-Ecolo-cdH-IC/GB 4059ha 12489 

  

 Jak již bylo řečeno, Valonsko čítá 5 krajů – Valonský Brabant, Hainaut, 

Liège, Luxembourg a Namur. Z tabulky lze vyčíst, že nejvíce poslanců 

Valonského parlamentu pochází z kraje Hainaut118, tj. 29. Kraj Liège jich má o 

6 méně, s velkým odstupem následuje Namur s 10 poslanci, dále Valonský 

Brabant s 8 poslanci a na posledním místě je Luxembourg, ze kterého pochází 

5 poslanců. 

  

  

 

 

                                                 
118 U nás známe kraj Hainaut jako Henegavsko a Liège pod počeštělým jménem Lutych. 
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5 Závěr 
Cílem této práce byla podrobná studie komunální politiky Valo

pojmenování dopadů decentralizačního procesu na tamější obce a města

nska a 

.  

ypotéza se nepotvrdila, nicméně nebyla zcela vyvrácena. Pokud 

hceme hovořit o dopadu či vlivu decentralizačních opatření, pak je vhodné o 

tními obcemi či soukromým sektorem. ASBL, régies, nebo 

 jsou jenom několika z mnoha možností, jak zajistit služby 

ři 

 dialogu provincie a centrální vláda. V tomto směru se s ustavení federace 

vomocí se stal Region pro obce klíčovým 

 pro dialog. Naopak federální úroveň, jež si ponechala ve své správě 

é 

ěly reflektovat tamní problémy. Právě blízkost regionálních orgánů 

finici obecního zájmu, pod něhož spadají obecní kompetence. Obce tak 

ůsobí v mnoha doménách, které však výslovně pod jejich zájem nepatří. 

 Práce zkoumala hypotézu, která předpokládala, že při aplikaci 

decentralizačních procesů a faktickém přenosu pravomocí na nižší úroveň 

budou posíleny kompetence a tím i pozice obcí a především měst. 

 H

c

něm mluvit jako o sekundárním, nikoliv přímém. 

 Pravomoci se z pohledu legislativního nezměnily, pouze bylo 

valonským obcím umožněno více způsobů, jak se zapojit do spolupráce 

s osta

intercommunales

občanům a iniciovat rozvoj obce či města.  

 Postavení obcí a měst se změnilo, ale jak již bylo řečeno, díky 

sekundárnímu, tj. nepřímému vlivu. V unitárním státě byly obcím partne

v

pojí největší změna. Na konci minulého století přestal být národní zákonodárce 

kompetentní v otázce organizace obcí. Tuto kompetenci získaly Regiony.  

 Tímto přesunem pra

partnerem

politiku policie a požárních sborů, s obcemi de facto ztratila přímý kontakt či 

vazbu. Region má legislativní kompetence a je i zodpovědný za organizaci a 

výkon dohledu nad obcemi.  

 Vzhledem k tomu, že je Valonský region klíčový pro postavení a 

pravomoci obcí, jeho úzká vazba především na města, jako je Namur, Liège či 

Charleroi, je přínosná pro všeobecné akceptování regionálních dekretů, kter

by m

zvyšují legitimitu jejich rozhodnutí.    

 Jak říká Michel Collinge [Collinge 2006], výhoda obcí spočívá 

v nede

p
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Záleží potom na představitelích a orgánech Valonském regionu, zda-li si tento 

přesah pohlídají a případně obce v jejich snažení a rozpínavosti zastaví. Pro 

postavení obcí a měst je také důležitý fakt, že je to právě Region, který 

řidělených finančních prostředků do místní pokladny a 

ory zastupování 

šech obcí a měst, postrádá natolik silnou váhu, aby skutečně zasáhla a 

také poskytuje 

zdělávací kurzy, nicméně její role a úspěchy v prosazování zájmů obcí a měst 

kázaly jako zcela relevantní.  

nalýza složení Valonského parlamentu prokázala jasné propojení komunální 

 provázaní umocňuje fakt, že pouze tři ze současných 

dmdesáti pěti členů Valonského parlamentu nikdy nezastávalo žádnou 

současný ministr 

dpovědný za komunální záležitosti byl do roku 2009 starostou obce Thuin. 

tních orgánů vnímají současné zákony, coby prostředek 

 dosaženích cílů obce a k prosazení místních zájmů. 

Z výše řečeného tedy vyplývá, že obce dokáží využívat zákonů ve svůj 

rospěch a zároveň jsou schopné profitovat z mandátu poslance ve Valonském 

parlamentu. 

rozhoduje o výší p

Valonská vláda, která může zrušit komunální rozhodnutí. 

 V případě určení klíčového faktoru pro prosazování místních zájmů, se 

ukázala být odpověď nejednoznačná. Vlastní rešerše vyloučila z možných 

odpovědí Unii valonských měst a obcí. Tato organizace, navzd

v

ovlivnila rozhodovací procesy, a tak fakticky prosazovala komunální zájmy. 

Její primární přínos spočívá v informační funkci. UVCW poskytuje informační 

základnu a působí jako průvodce platnou legislativou. Rovněž 

v

jsou zanedbatelné. 

 Dalšími zkoumanými faktory byla současná legislativa a poslanecký 

mandát ve Valonském parlamentu. Oba dva se u

A

a regionální úrovně. Čtyřicet procent celkového počtu poslanců Valonského 

parlamentu vykonává kromě poslaneckého mandátu i mandát starosty ve 

Valonsku. Toto

se

komunální funkci, či nebylo členem některého z komunálních orgánů. 

Parlament představuje platformu pro lobování za místní zájmy. Propojení 

komunální a regionální politiky jen dokresluje fakt, že 

o

 Současná legislativa není opominutelný faktor, což dokazuje 

dotazníkové šetření, třebaže je samozřejmě nutné jej brát coby získanou 

zpětnou vazbu. Nicméně i z omezeného vzorku odpovědí je jasně vidět, že 

představitelé mís

k

 

p
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5.1 Resumé 

ěnily se vlivem belgického 

čního procesu pravomoci a postavení valonských obcí? Pokud ano, 

řijímá příslušnou 

římý kontakt či 

odmíněnou vazbu s obcemi. To je reflektováno s častějším pocitem 

zhodování 

čné místní problémy či 

 

ů ve 

 parlamentu. 

Práce měla za úkol zodpovědět tři otázky. Zm

decentraliza

jak? Co je klíčovým faktorem v prosazování vlastních, tj. komunálních zájmů? 

 Pravomoci valonských obcí se příliš nezměnily, regionálními dekrety 

jim byly umožněny nové možnosti spolupráce s ostatními obcemi, popřípadě 

se soukromým sektorem.  

 Decentralizační proces měl především nepřímý, tj. sekundární dopad na 

obce. Jeho hlavní vliv spočívá ve faktu, že na začátku 21. století to již není 

zákonodárce na nejvyšší, tj. federální úrovni, který p

legislativu. Hlavním partnerem v dialogu s obcemi a městy je Region. Jsou to 

regionální orgány, které řídí rozhodovací procesy a které organizují dohled nad 

obcemi. Stát coby nejvyšší úroveň de facto ztratil p

p

sounáležitosti s Region a nikoliv se státem, jako celkem. 

 Postavení obcí a měst se tedy změnilo v tom, že mají blíže 

k rozhodovacím procesům a spíše mají možnost je ovlivňovat. Ro

Regionu je vnímáno spíše jako reflektující skute

aktuální výzvy.  

 Unie měst a obcí  se neukázala být hlavní pákou na regionální orgány,

větší vliv má poslanecký mandát starosty či člena komunálních orgán

Valonském

  

5.2 Résumé 

La thèse cherche à répondre à trois questions. Les pouvoirs communaux et la 

position des communes et des villes wallonnes, ont-ils changé sous l'influence 

du processus de décentralisation? Si la rèponse est positive, comment ? Qu' est 

ce que c'est, le facteur clé dans la promotion de ses propres intérêts de la 

commune?  

 Les compétences des communes wallonnes n'ont pas changé, on ne 

peut constater que quelques décrets régionaux lesquels permetent de nouvelles 
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possibilités de coopération avec d'autres municipalités ou bien avec le secteur 

privé.  

 L'impact du processus de décentralisation est essentiellement indirecte, 

c'est-à-dire secondaire. Le changement principal réside dans le fait qu' au 

début du 21ème siècle le législateur fédéral n'est plus  celui qui forme la 

législation liée aux communes. Le Région, c'est  le partenaire principal dans le 

dialogue avec les communes et villes. Ce sont les autorités régionales qui 

contrôlent la prise de décision communale et qui organise la tutelle. Le niveau 

fédéral a perdu le contact direct avec les communes et villes. Cela se reflète en 

ntiments d' appartenance àu Région plutôt qu' à l'État de Belgique.  se

 Le statut des municipalités et des villes a changé en ce facon que elles 

se trouvent plus proches aux pas de décision et dans cet égard elles ont plus de 

possibilité d 'influencer. les décision prises  par Région. En même temps, les 

décisions des Régions reflétants des problèmes locaux et les défis actuels sont 

plus facilement acceptées par les communes, villes et les habitant eux-même 

Union des villes et des villages ne s`est pas montré comme le principal maillon 

fort pour  influencer les autorités régionales, ce sont plutôt les mandats 

parlementaires des bourgmestres ou des membres des autorités municipales 

dans le Parlement wallon et la législation actuelle qui sont les facteurs décisifs. 
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7 Přílohy 
. Počet členů Obecní rady podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v dané 

obce 

3. Počet členů Rady starších v závislosti na počtu obyvatel s trvalým pobytem 

v dané obci 

4. Počet obyvatel či jejich procentuální vyjádření potřebné k podpoře iniciativy 

5. Procentuální práh pro označení občanské konzultace za relevantní  a 

přistoupení ke sčítání hlasů v závislosti na počtu obyvatel dané obce 

6. Podoba rozeslaného dotazníku 

7. Mapa znázorňující jednotlivé kraje Belgie 

8. Mapa znázorňující Společenství 

9. Mapa znázorňující Regiony Belgie 

10. Tabulka znázorňující sloučené obce, jejich rozloha a počet obyvatel. 

1

obci 

2. Počet členů Rady sociální pomoci (CPAS) v závislosti na počtu obyvatel 
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1. Počet členů Obecní rady podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v dané 

obci  

La code de la démocratie et de la décentralisation - Kapitola II, Oddíl první, 

článek L1122-3., informační portál Federace místních a regionálních 

pokladníků Valonska [www.receveurs.be; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 

 
 

počet obyvatel počet členů Obecní 
rady 

méně než 1000 7 
1001-1999 9 
2000-2999 11 
3000-3999 13 
4000-4999 15 
5000-6999 17 
7000-8999 19 
9000-11999 21 
12000-14999 23 
15000-19999 25 
20000-24999 27 
25000-29999 29 
30000-34999 31 
35000-39999 33 
40000-49999 35 
50000-59999 37 
60000-69999 39 
70000-79999 41 
80000-89999 43 
90000-99999 45 

100000-149999 47 
150000-199999 49 
200000-249999 51 
250000-299999 53 
více než 300000 55 

 
 
2. Počet členů Rady sociální pomoci (CPAS) v závislosti na počtu obyvatel 

obce [Collinge 2006] 

 

 
 

počet obyvatel počet členů Rady sociální pomoci 

méně 15 000 9 
15 001-50 000 11 

50 001-150 000 13 
více než 150 000 15 
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3. Počet členů Shromáždění podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v dané 

bci  

a code de la démocratie et de la décentralisation - Kapitola II, Oddíl první, 

lánek L1123-9., informační portál Federace místních a regionálních 

okladníků Valonska [www.receveurs.be

o

L

č

p ; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 

počet obyvatel počet členů 
Shromáždění 

 
 

méně než 1000 2 
1001-4999 3 
5000-9999 4 

10000-19999 5 
20000-29999 6 
30000-49999 7 
50000-99999 8 

100000-199999 9 
více než 200000 10 

 

et obyvatel či jejich procentuální vyjád

de de oc d trali  

L11 inf í erac

íků sk .r be

 
 
4. Poč ření potřebné k podpoře iniciativy 

La co la dém ratie et e la décen sation - Kapitola II, Oddíl první,

článek 41-1., ormačn portál Fed e místních a regionálních 

pokladn  Valon a [www eceveurs. ; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 

et obyvatel 

 

 
 

poč
procentuální číslo 

nebo počet 
hlasujících 

méně než 15000 20% 
15001-30000 3000 
více než 3000 10% 
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5. Procen a n

v z i na

La code de la démocratie et de la décentralisatio

L11 inf í p erac

pokladníků ska [www.receveurs.be

tuální práh pro ozn čení obča ské konzultace za relevantní  a 

přistoupení ke sčítání hlasů ávislost  počtu obyvatel dané obce 

itola II, n - Kap Oddíl první, 

e místních a regionálních článek 41-5., ormačn ortál Fed

 Valon ; ověřeno ke dni 19. prosince 2009] 

 

počet obyvatel 
pro

 

centuální číslo 
nebo počet 
hlasujících 

méně než 15000 20% 
15001-30000 3000 
více než 3000 10% 
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6. Podoba rozeslaného dotazníku 
   QUESTIONNAIRE       
   V nses ont qu oins d
   sent  co  
         
1   oirs unes wallones apre

         
    des       

os répo  ne ser  utilisés ' aux bes e présenter "feedback"   
des repré ant des mmunes    

  
Les pouv
  

 des comm s l'annee 200  1 sont 

plus gran
           
    p les       lus faib
           
    les es       mem
           
    je ne sais pas       
           

2   
voirs des com e date es 

in ions,… t le n our ce ch
          
    ion des Régions     

Si les pou
stitut

munes ont c
plus sig

hange, quell
ificative p

(le changement d
angement? ) etai

 
1970, la créat  

           
    od de p ce1988, la m ification  la Lois s éciale con rnante l'organisation et éxecution de la 
   ple dans les compétences des Régions   tutelle com tement 
           
    1993, la modification de la Lois spéciale transférant la question du financement  
   c men ég      omplète t aux R ions 
           
    2001, la modif  de é  trication  la Loi sp ciale qui a ansferé le pouvoir de legislations  
   c nte les commu  R  oncerna nes aux égions    
           
    ill , … …autre, veu ez spécifier svp : … …………… ……………………………………… 
           

3   
Q ux fa e p o rêts
plus? 

           
    de la législation concernante la commune, ca

uant a çons d romouv ir les inté  communales, vous profitez le 

d. les décrets et lois vous permettent  

   
de défendre et promouv té  co
satisfaisante  

oir les in rêts de la mmune de façon 

           
    l'a ion et en a es villes  bien dhés la représ tation d ns Union d  et commune de Wallonie ou

   
d'autres 
a ionsssociat        

           
    at i d t iens collèg munaux) votre mand  (ou celu e vos ac uels ou anc ues des organes com
   en Parlement wallon et les contacts et personnels au Région   
           
    autre, veuillez spécifier, svp : …………………………………………………………… 
   Je vous remercie de votre temps et votre aide.     
   a L       Magdalen azova 
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7. Mapa znázorňující jednotlivé provincie

[www.annuairepro-belgique.be

 Belgie 

; ověřeno ke dni 7. května 2010] 

 
 
8. Mapa zn jíc e

cfwb

ázorňu í Společ nství Belgie 

[www. .be; ověř d aeno ke ni 5. květn  2010] 
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9. Mapa zn jíc ny

.po

ázorňu í Regio  Belgie 

[www pulationdata.net; ově dni 5

 

řeno ke . května 2010] 
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10. Tabulka en í s nie
[www.uvcw.be; ověřeno ke dni 8-9. dubna 2010] 

  

 slouč ých obc tránky U  měst a obcí Valonska 

Obec Province Rozloha Obyvatelstvo fúzované obce 

Aiseau- Hainaut 2300 ha 10731 hab. Presles Aiseau, Pont-de-Loup, Presles, Roselies 

Amay Liège 2760 ha 13125 hab. Amay, Ampsin mbret-Rawsa , Flône, Jehay, O
Amel 

ève(Ambl ) Liège 12514 ha 5255 hab. Amel (Amblève), Heppenbach, Meyerode 

Andenne Namur 8617 ha 24924 hab. Andenne, Bonneville, Coutisse, Landenne, 
Sclayn, Maizeret, Namêche, Seilles, Thon, Vezin 

Anderlues Hainaut 1702 ha 11644 hab. Anderlues 

Anhée Namur 6788 ha 7019 hab. Anhée, Annevoie-Rouillon, Bioul, Denée, Haut-le-
Wastia, Maredret, Salet, Sosoye, Warnant 

Ans Liège 2335 ha 27781 hab. Alleur, Ans, Loncin, Xhendremael 
Anthisnes Anthisnes, H -aux-Tours Liège 3707 ha 4009 hab. ody, Tavier, Villers

Antoing Hainaut 3113 ha 7540 hab. Antoing, Bruyelle, Calonne, Fontenoy, Maubray, 
Péronnes-lez-Antoing 

Ar n Luxembourg 11623 ha 25985 hab. Arlon, Autelbas, Bonnert, Guirsch, Heinsch, 
Toernich lo

Assesse Namur 7815 ha 6248 hab. Assesse, Courrière, Cru t, Florée, Maillen, Sart-
Bernard, Sorinne-la-Longue 

pe

Ath Hainaut 12694 ha 27136 hab. 

Arbre, Ath, Bouvignies, Ghislenghien, Gibecq, 
Houtaing, Irchonwelz, Isières, Lanquesaint, Ligne, 

Maffle, Mainva ue, Moulbaix, 
Ormeignies, Ostiches, Rebaix me, 

ult, Meslin-l'Évêq
, Villers-Notre-Da

Villers-Saint-Amand 

Attert Lu g xembour 7093 ha 4578 hab. Attert, Nobressart, Nothomb, Thiaumont, 
Tontelange 

Aubange Luxembourg 4559 ha 15600 hab. Athus, Aubange, Halanzy, Rachecourt 
Aubel Liège 1883 ha 4130 hab. Aubel 

Awans Liège 2740 ha 8642 hab. Awans, Fooz, Hognoul, Othée, Villers-l'Évêque 

Aywaille Liège 8004 ha 11027 hab. Aywaille, Erno rzé, Sougné-nheid, Ha
Remouchamps 

Baelen Liège 8289 ha 4046 hab. Baelen, Membach 

Bassenge BLiège 3817 ha 8380 hab. assenge, Boirs, Ében-Émael, Glons, Roclenge-
sur-Geer, Wonck 

Bastogne Lu Bastogne, nne-Eau, xembourg 17202 ha 14090 hab.  Longvilly, Noville, Villers-la-Bo
Wardin 

B t Hainaut 
Barbenç  Leval-

Chaudevi , Strée, eaumon 9297 ha 6674 hab. 
on, Beaumont, Leugnies,

lle, Renlies, Solre-Saint-Géry
Thirimont 

B  
Ba ux, 

Focant, F
Marto che, 

Wancennes, Wiesme, Winenne 

eauraing Namur 17454 ha 8774 hab. 

ronville, Beauraing, Dion, Felenne, Fescha
roidfontaine, Honnay, Javingue, 

uzin-Neuville, Pondrôme, Vonê

Beauvechain Brabant 
Wallon 

Beauvechain, Hamme-Mille, L'Ecluse, Nodebais, 3859 ha 6596 hab. Tourinnes-la-Grosse 

Belœil Hainaut 6154 ha 13606 hab. A , 
Aubechies, Basècles, Belœil, Ellignies-Sainte-

nne, Grandglise, Quevaucamps, Ramegnies
Stambruges, Thumaide, Wadelincourt 

Berloz Liège 1449 ha 2899 hab. Berloz, Corswarem, Rosoux-Crenwick 

Bernissart Hainaut 11510 hab. Bernissart, œul, Ville-4342 ha Blaton, Harchies, Pommer
Pommerœul 

Bertogne Luxembourg 9167 ha 3108 hab. Bertogne, Flamierge, Longchamps 

Bertrix Luxembourg 13770 ha Aub8154 hab. y-sur-Semois, Bertrix, Cugnon, Jehonville, 
Orgeo 

Beyne-
Heusay Liège 732 ha 11857 hab. B , ellaire léron

Queue-du-Bois 
, Beyne-Heusay, Moulins-sous-F

Obec Province Rozloha Obyvatelstvo fúzované obce 

 117



Vliv belgického decentralizačního procesu na postavení a pravomoci obcí ve Valonsku  
diplomová práce, Magdalena Lažová 

Bièvre Namur 10958 ha 3178 hab. Grai mé, 
Baillamont, Bellefontaine, Bièvre, Cornimont, 
de, Gros-Fays, Monceau-en-Ardenne, Nao

Oizy, Petit-Fays, Six-Planes 

Binche Hainaut 6066 ha 32394 hab. 
Binche, Bray, Buvrinnes, Épinois, Leval-

Trahegnies, Péronnes-lez-Antoing, Ressaix, 
Waudrez 

Blegn  y Liège 2607 ha 12799 hab. Barchon, Housse, Mortier, Saint-Remy, Saive, 
Trembleur 

Bouillon Luxembourg 14908 ha 5505 hab. Noirefontaine, Poupe ehaut, Sensenruth, 
Bellevaux, Corbion, Dohan, Les Hayons, 

han, Roch
Ucimont, Vivy 

Boussu Hainaut 2001 ha 20061 hab. Boussu, Hornu 

Braine-l'Alleud Braine-l n-Bois-
Seigneur-Isaac 

Brabant 
Wallon 5211 ha 37943 hab. 'Alleud, Lillois-Witterzée, Ophai

Braine-le-
Château 

Brabant 
Wallon 2269 ha 9640 hab. Braine-le-Château, Wauthier-Braine 

Braine-le-
Comte Hainaut 8468 ha 20012 hab. Braine-le-Comte, Hennuyères, Henripont, Petit-

e, RonquièreRœulx-lez-Brain s, Steenkerque 

Braives Liège 4399 ha 5518 hab. Ave e, nnes, Braives, Ciplet, Fallais, Fumal, Latinn
Tourinne, Ville-en-Hesbaye 

Attre, Brugelette, Cambron-Casteau, Gages, 
Mévergnies-lez-Lens Brugelette Hainat 2840 ha 3271 hab. 

Hainaut 4610 ha 7771 hab. Bléharies, Guignies, Hollain, Howardries, Jollain-
Merlin, Laplaigne, Lesdain, Rongy, Wez-Velvain Brunehaut 

Bullange Liège 15048 ha 5455 hab. Bullange, Manderfeld, Rocherath, Schönberg 

Burdinne Burdinne, Han ée, Marneffe, Liège 3256 ha 2895 hab. nêche, Lamontz
Oteppe 

Bu d rg-Reulan Liège 10895 ha 3898 hab. Reuland, Thommen 
Butgenbach Liège 9731 ha 5656 hab. Butgenbach, Elsenborn 

Celles Hainaut 6713 ha 5451 hab. Celles, Escanaffles, Molenbaix, Popuelles, Pottes, 
Velaines 

Cerfontaine Namur 8345 ha 4491 hab. Cerfontaine, Daussois, Senzeille, Silenrieux, 
moy, Villers-Deux-ÉglisSou es 

Chapelle-lez-
Herlaimont Hainaut Chapelle-lez-Herlaimont, Godarville, Piéton 1809 ha 13940 hab. 

Charleroi 201593 hab. Goutroux, Jumet, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont, 
M

Sambre, Mont-sur-Marchienne, Ransart, Roux 

Hainaut 10207 ha

Charleroi, Couillet, Dampremy, Gilly, Gosselies, 

arcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montignies-sur-

Chastre Brabant Chastre-Villeroux-B t, Cortil-Noirmont, 
Wallon 3127 ha 6601 hab. lanmon

Gentinnes, Saint-Géry 
Châtelet Hainaut 2703 ha 35475 hab. Bouffio ineau ulx, Châtelet, Châtel

Chaudfontaine B -
Chèvremont Liège 2551 ha 20907 hab. eaufays, Chaudfontaine, Embourg, Vaux-sous

Chaumont-
Gistoux 

Brabant 
Wallon 4808 ha 10970 hab. Bonlez, Chaumont-Gistoux, Corroy-le-Grand, Dion-

Valmont, Longueville 

Chièvres Hainaut 4691 ha 6536 hab. Ch -ièvres, Grosage, Huissignies, Ladeuze, Tongre
Notre-Dame, Tongre-Saint-Martin 

Chimay Hainaut 
Baileux, Bailièvre, Bour ay, Forges, 

L'Escaillère es, Saint-19710 ha 9715 hab. 
lers, Chim

, Lompret, Rièzes, Robechi
Remy, Salles, Vaulx, Villers-la-Tour, Virelles 

Chiny Luxembourg 11369 ha 4967 hab. Chiny, Izel, Jamoigne, Les Bulles, Suxy, Termes 
Achêne, Braibant, Chevetogne, Ciney, Conneux, 

Leignon, Pessoux, Serinchamps, Sovet Ciney Namur 14756 ha 14813 hab. 

Clavier Liège 7925 ha 4352 hab. Bois-et-Borsu, Clavier, Les Avins, Ocquier, Pailhe, 
Terwagne 

Colfontaine 20046 hab. Hainaut 1361 ha Pâturages, Warquignies, Wasmes 

C -
Pont 

omblain-au Liège 2267 ha 5318 hab. Comblain-au-Pont, Poulseur 

Comines-
Warneton 

Ba rt, Hainaut 6109 ha 17669 hab. s-Warneton, Comines, Houthem, Ploegstee
Warneton 
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Courcelles Hainaut 4423 ha 30076 hab. Courcelles, Gouy-lez-Piéton, Souvret, Trazegnies 

Court-Saint-
Étienne Wallon 2664 ha 9405 hab. Brabant Court-Saint-Étienne 

Couvin Namur 20692 ha 13661 hab. P
Aublain, Boussu-en-Fagne, Le Brûly, Brûly-de-
esche, Couvin, Cul-des-Sarts, Dailly, Frasnes-
lez-Couvin, Gonrieux, Mariembourg, Pesche, 

Petigny, Petite-Chapelle, Presgaux 

Crisnée Liège 1683 ha 2737 hab. Crisnée, Fize-le-Marsal, Kemexhe, Odeur, Thys 

Dalhem Liège 3605 ha 6393 hab. Berneau, Bombaye, Dalhem, Feneur, Mortroux, 
Neufch rsage âteau, Saint-André, Wa

Daverdisse Luxembourg 5640 ha 1342 hab. Daverdisse, Gembes, Haut-Fays, Porcheresse 

Dinant Namur 9980 ha 13119 hab. 
Anseremm

Dréha otre-
Dam nes 

e, Bouvignes-sur-Meuse, Dinant, 
nce, Falmagne, Falmignoul, Foy-N
e, Furfooz, Lisogne, Sorinnes, Thy

Dison Liège 1400 ha 14533 hab. Andrimont, Dison 

Doische 8401 ha 2818 hab. Matag ulme, Namur 
Doische, Gimnée, Gochenée, Matagne-la-Grande, 

ne-la-Petite, Niverlée, Romerée, So
Vaucelles, Vodelée 

Donceel Liège 2330 ha 2800 hab. Donceel, Haneffe, Jeneffe, Limont 

Dour Hainaut 3331 ha 16804 hab. Blaugies, Dour, Élouges, Wihéries 

Durbuy Luxembourg 15751 ha 10672 hab. 
Ba , 

Grandhan, Heyd, Izier, Septon, Tohogne, Villers-
Sai ris 

rvaux, Bende, Bomal, Borlon, Durbuy

nte-Gertrude, Wé

Écaussinnes 3477 ha 10451 hab. Écaussinnes-d'Enghien, Écaussinnes-Lalaing, Hainaut Marche-lez-Écaussinnes 

Éghezée Namur 10280 ha 15000 hab. 

Aische-en-Refail, Bolinne, Boneffe, Branchon, 
Dhuy, Éghezée, Hanret, Leuze, Liernu, 

Longchamps, Mehaigne, Noville-sur-Mehaigne, 
Saint-Germain, Taviers, Upigny, Waret-la-

Chaussée 

Ellezelles Hainaut 4473 ha 5814 hab. Ellezelles, Lahamaide, Wodecq 

Enghien Hainaut 4059 ha 12489 hab. Enghien, Marcq, Petit-Enghien 

Engis Liège 2774 ha 5731 hab. Clermont-sous-Huy, Éhein-bas, Engis, Hermalle-
sous-Huy 

Érezée Lu g 7843 ha 2867 hab. Amonines, Érezée, Mormont, Soy xembour

Erquelinnes 4422 ha 9607 hab. 
Bersillies d-Reng, 
Hantes-Wihéries, Montignies-Saint-Christophe, Hainaut 

-l'Abbaye, Erquelinnes, Gran

Solre-sur-Sambre 
Esneux Liège 3404 ha 13082 hab. Esneux, Tilff 

Estaimpuis Hainaut 3175 ha 9642 hab. Bailleul, Estaimbourg, Estaimpuis, Évregnies, 
d, Néchin, SaLeers-Nor int-Léger 

Estinnes Hainaut 7272 ha 7413 hab. 
Croix-l nnes-
au-Val, Faurœulx, Haulchin, Peissant, Rouveroy, 

Vel ec 

ez-Rouveroy, Estinnes-au-Mont, Esti

lereille-les-Brayeux, Vellereille-le-S

Etalle Luxembourg 7810 ha 5231 hab. Buzenol, Chantemelle, Etalle, Sainte-Marie, Vance, 
Villers-sur-Semois 

Eupen Liège 10426 ha 18408 hab. Eupen, Kettenis 

Faimes Liège 2847 ha 3395 hab. Aineffe, Bo , Viemme rlez, Celles, Les Waleffes

Farciennes Hainaut 1038 ha 11016 hab. Farciennes, Pironchamps 

Fauvillers Lux rg embou 7411 ha 2.159 hab. Fauvillers, Hollange, Tintange 

Fernelmont Namur 6560 ha 6986 hab. 
Bierwart, Cortil-Wodon, Forville, Franc-Waret, 

Hemptinne, Hingeon, Marchovelette, Noville-les-
Bois, Pontillas, Tillier 

Ferrières Liège 5690 ha 4446 hab. Ferrières, My, Vieuxville, Werbomont, Xhoris 
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Fexhe-le-
Haut-Clocher Liège 1925 ha 3028 hab. F , exhe-le-Haut-Clocher, Freloux, Noville, Roloux

Voroux-Goreux 

Flémalle Liège 3668 ha 24852 hab. 
Awirs, Cahottes, Chokier, Flémalle, Flémalle-

, Flémalle-Haute, Gleixhe, Ivoz-RGrande amet, 
Mons-lez-Liège 

Fléron Fléron, Magnée, e Liège 1372 ha 15946 hab. Retinne, Romsé

Fleurus Hainaut Amand, Wagne t, Wangenies 5928 ha 22349 hab. Brye, Fleurus, Heppignies, Lambusart, Saint-
lée, Wanfercée-Baule

Flobecq Hainaut 2300 ha 3270 hab. Flobecq 

Floreffe Namur 3889 ha 7581 hab. Floreffe, Floriffoux, Franière, Soye 

Florennes 
Corenne, Flavion, Florennes, Hanzinelle, 

Hanzinn Rosée, 
Saint-Aubin, Thy-le-Bauduin 

Namur 13354 ha 11014 hab. e, Hemptinne, Morialmé, Morville, 

Florenville Luxembourg 14691 ha 5533 hab. Chasse uisine, 
Muno, Sainte-Cé

pierre, Florenville, Fontenoille, Lac
cile, Villers-devant-Orval 

F -
l'É Hainaut Fontaine-l'É e, Leernes ontaine

vêque 2840 ha 16779 hab. vêque, Forchies-la-March

Fosses-la-
Ville Namur 6323 ha 9222 hab. Aisemont, Foss art-Eustache, es-la-Ville, Le Roux, S

Sart-Saint-Laurent, Vitrival 

F  rameries Hainaut 2594 ha 20600 hab. Eugies, Frameries, La Bouverie, Noirchain, Sars-
la-Bruyère 

Frasnes-lez-
Anvaing Hainaut 11244 ha 10913 hab. Dergneau, Forest, Frasnes-lez-Buissenal, 

Hacquegnies, Herquegies, Montrœul-au-Bois, 
Moustier, Œudeghien, Saint-Sauveur 

Anvaing, Arc-Wattripont, Buissenal, Cordes, 

Froidchapelle Hainaut 8602 ha 3639 hab. Boussu-lez-Walcourt rbechies, 
Froidchapelle, Vergnies 

, Erpion, Fou

Gedinne Namur 15155 ha 4441 hab. 

Bourseigne-Neu ieille, Gedinne, 
Houdremont, Lo , Louette-Saint-

Pierre, Malvoisin, Patignies, Rienne, Sart-Custinne, 

ve, Bourseigne-V
uette-Saint-Denis

Vencimont, Willerzie 

Geer Liège 2362 ha 3033 hab. Boëlhe, Darion, Geer, Hollogne-sur-Geer, Lens-
Saint-Servais, Ligney, Omal 

Gembloux Namur 9586 ha 22798 hab. 
B
E  

euzet, Bossière, Bothey, Corroy-le-Château, 
rnage, Gembloux, Grand-Leez, Grand-Manil,

Isnes, Lonzée, Mazy, Sauvenière 

Genappe Brabant 
Wallon 9152 ha 14057 hab. Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Glabais, Houtain-le-

Val, Loupoigne, Vieux-Genappe, Ways 

Gerpinnes Hainaut Acoz, Ge overval, 4710 ha 12007 hab. rpinnes, Gougnies, Joncret, L
Villers-Poterie 

Gesves Namur 6491 ha 6400 hab. Faulx-les-T et, Soréeombes, Gesves, Haltinne, Moz

Gouvy Lu g 16511 ha 4681 hab. xembour Beho, Bovigny, Cherain, Limerlé, Montleban 

Grâce- 21788 hab. 
Bierset, Grâ , Hollogne-

Hollogne Liège 3423 ha 
ce-Berleur, Grâce-Hollogne

aux-Pierres, Horion-Hozémont, Mons-lez-Liège, 
Velroux 

G u Brabant rez-Doicea Wallon 5544 ha 12600 hab. Archennes, Biez, Bossut-Gottechain, Grez-
Doiceau, Nethen 

Habay Luxembourg 10364 ha 7573 hab. Anlier , , Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Hachy
Houdemont, Marbehan, Rulles 

Hamoir 2780 ha 3616 hab. Liège Comblain-Fairon, Filot, Hamoir 

Hamois Namur 7641 ha 6618 hab. Achet, Emptinne, Hamois, Mohiville, Natoye, 
Schaltin, Scy 

Ham-sur-
Heure- Hainaut 4567 ha 13357 hab. 

Nalinnes 

Cou ulx, 
Marbaix, Nalinnes 

r-sur-Heure, Ham-sur-Heure, Jamio

Hann

Abolens, Avernas-le-Bauduin, Avin, Bertrée, 

Hannut, Lensut Liège 8653 ha 14087 hab. 
Blehen, Cras-Avernas, Crehen, Grand-Hallet, 

-Saint-Remy, Merdorp, Moxhe, Petit-
Hallet, Poucet, Thisnes, Trognée, Villers-le-

Peuplier, Wansin 

Hastière Namur 5646 ha 5237 hab. A
delà, He aulsort 

gimont, Blaimont, Hastière-Lavaux, Hastière-par-
er, Hermeton-sur-Meuse, W
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Barvaux-Condroz, Flostoy, Havelange, Jeneffe, 
Maffe, Méan, Miécret, Porcheresse, Verlée Havelange Namur 10473 ha 4850 hab. 

Hélécine Brabant 1662 ha 3147 hab. Linsmeau, N heylissem Wallon eerheylissem, Op

Hensies Hainaut 2599 ha 6643 hab. Hainin, Hensies, Montrœul-sur-Haine, Thulin 

Herbeumont Luxembo 5880 ha 1558 hab. urg Herbeumont, Saint-Médard, Straimont 

Héron Liège 3831 ha 4461 hab. Couthuin, Héron, Waret-l'Évêque  Lavoir, 

Herstal Liège 2354 ha 36832 hab. Herstal, Liers, Milmort, Vottem 

Herve Liège 5683 ha 16775 hab. Battice, Bolland, Chaineux, d-Charneux, Gran
Rechain, Herve, Julémont, Xhendelesse 

Honnelles Hainaut 4365 ha 4953 hab. 
Angre, Angreau, Athis, Autreppe, Erquennes, Fayt-

le-Franc, March ignies-sur-Roc, 
Onnezies, Roisin 

ipont, Mont

Hotton Lu g Fronvill renne xembour 5731 ha 5053 hab. e, Hampteau, Hotton, Ma

Houffalize Lu Houffali ailles, xembourg 16657 ha 4687 hab. ze, Mabompré, Mont, Nadrin, T
Tavigny, Wibrin 

Houyet Namur 12231 ha 4500 hab. 
C r, 

Houyet, Hulsonniaux, Mesnil-Église, Mesnil-Saint-
elles, Ciergnon, Custinne, Finnevaux, Hou

Blaise, Wanlin 

Huy Liège 4774 ha 20000 hab. Ben-Ahin, Huy, Tihange 

Incourt Brabant 
Wallon 3879 ha 4494 hab. Glimes, Incourt, Opprebais, Piétrebais, Roux-Miroir

Ittre Brabant 
Wallon 3492 ha 6137 hab. Haut-Ittre, Ittre, Virginal-Samme 

Jalhay Liège 10789 ha 8037 hab. Jalhay, Sart 

Jemeppe-sur-
Sambre Namur 4679 ha 18020 hab. Balâtre, Ham-sur-Sambre, Jemeppe, Mornimont, 

Moustier, Onoz, Saint-Martin, Spy 

Jodoigne Brabant 
Wallon 7331 ha 12555 hab. 

Dongelberg, Jauchelette, Jodoigne, Jodoigne-
Souveraine, Lathuy, Mélin, Piétrain, Saint-Jean-

Geest, Saint-Remy-Geest, Zétrud-Lumay 

Juprelle Liège 3535 ha 8513 hab. Fexhe-Slins, Juprelle, Lantin, Paifve, Slins, Villers-
Saint-Siméon, Voroux-lez-Liers, Wihogne 

Jurbise Hainaut 5785 ha 9824 hab. Erbaut, Erbisœul, Herchies, Jurbise, Masnuy-
Saint-Pierre, Masnuy-St-Jean 

Kelmis Liège 1812 ha 10475 hab. Hergenrath, Kelmis (La Calamine), Neu-Moresnet 

La Bruyère Namur 5824 ha 8270 hab. Bovesse, Émines, Meux, Rhisnes, Saint-Denis, 
Villers-lez-Heest, Warisoulx 

La Hulpe Brabant 
Wallon 1559 ha 7206 hab. La Hulpe 

La Louvière Hainaut 6416 ha 77492 hab. 

Besonrieux, Boussoit, Haine-Saint-Paul, Haine-
Saint-Pierre, Houdeng-Aimeries, Houdeng-

Gœgnies, La Louvière, Maurage, Saint-Vaast, 
Strépy-Bracquegnies, Trivières 

La Roche-en-
Ardenne Luxemborg 14752 ha 4200 hab. Beausaint, Halleux, Hives, La Roche-en-Ardenne, 

Ortho, Samrée 

Lasne Brabant 
Wallon 4721 ha 13941 hab. Couture-Saint-Germain, Lasne-Chapelle-St-

Lambert, Maransart, Ohain, Plancenoit 

Le Rœulx Hainaut 4279 ha 8129 hab. Gottignies, Le Rœulx, Mignault, Thieu, Ville-sur-
Haine 

Léglise Luxembourg 17292 ha 5000 hab. Assenois, Beheme, Ebly, Léglise, Mellier, Vlessart, 
Witry 

Lens Hainaut 4942 ha 4047 hab. Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lens, Lombise, 
Montignies-lez-Lens 

Les Bons 
Villers Hainaut 4255 ha 8767 hab. Frasnes-lez-Gosselies, Mellet, Rèves, Villers-

Perwin, Wayaux 
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Lessines Ogy, Ollignies, Papignies, Wannebecq Hainaut 7228 ha 17679 hab. Bois-de-Lessines, Deux-Acren, Ghoy, Lessines, 

Leuze-en- Blicquy, Chapelle-à-Oie, Chapelle-à-Wattines, 

Hainaut Hainaut 7353 ha 13161 hab. Gallaix, Grandmetz, Pipaix, Thieulain, Tourpes, 
Willaupuis 

Libin Luxembourg 13972 ha 4564 hab. Anloy, Libin, Ochamps, Redu, Smuid, Transinne, 
Villance 

Libramont-
Chevigny Luxembourg 17786 ha 10240 hab. Bras, Freux, Libramont, Moircy, Recogne, 

Remagne, Sainte-Marie-Chevigny, Saint-Pierre 

Liège Liège 6939 ha 185574 hab. Angleur, Bressoux, Chênée, Glain, Grivegnée, 
Jupille-sur-Meuse, Liège, Rocourt, Wandre 

Lierneux Liège 9207 ha 3421 hab. Arbrefontaine, Bra, Lierneux 

Limbourg Liège 2462 ha 5610 hab. Bilstain, Goé, Limbourg 
Lincent Liège 1474 ha 3047 hab. Lincent, Pellaines, Racour 

Lobbes Hainaut 3208 ha 5499 hab. Bienne-lez-Happart, Lobbes, Mont-Sainte-
Geneviève, Sars-la-Buissière 

Lontzen Liège 2873 ha 5261 hab. Herbesthal, Lontzen, Walhorn 

Malmedy Liège 9996 ha 11650 hab. Bellevaux-Ligneuville, Bevercé, Malmedy 

Manage Hainaut 1968 ha 22405 hab. Hestre, Manage 
Bellecourt, Bois-d'Haine, Fayt-lez-Manage, La 

Manhay Luxembourg 11980 ha 3131 hab. Dochamps, Grandménil, Harre, Malempré, 
Odeigne, Vaux-Chavanne 

Marche-en- Aye, Hargimont, Humain, Marche-en-Famenne, 
Famenne Luxembourg 12140 ha 17239 hab. Marloie, On, Roy, Waha 

Marchin Liège 3000 ha 5224 hab. Marchin, Vyle-et-Tharoul 

Martelange Luxembourg 2967 ha 1511 hab. Martelange 

Meix-devant-
Virton Luxembourg 5419 ha 2693 hab. Gérouville, Meix-devant-Virton, Robelmont, 

Sommethonne, Villers-la-Loue 
Merbes-le- Hainaut 3024 ha 4148 hab. Fontaine-Valmont, Labuissière, Merbes-le-
Château Château, Merbes-Sainte-Marie 

Messancy Luxembourg 5243 ha 7678 hab. Wolkrange 
Habergy, Hondelange, Messancy, Sélange, 

Mettet Namur 11678 ha 12414 hab. Biesme, Biesmerée, Ermeton-sur-Biert, Furnaux, 
Graux, Mettet, Oret, Saint-Gérard, Stave 

Modave Liège 4037 ha 3789 hab. Modave, Outrelouxhe, Strée, Vierset-Barse 

Momignies Hainaut 8557 ha 5219 hab. Momignies, Monceau-Imbrechies, Seloignes 
Beauwelz, Forge-Philippe, Macon, Macquenoise, 

Mons Hainaut 14699 ha 91115 hab. 
Harveng, Havré, Hyon, Jemappes, Maisières, 

Mesvin, Mons, Nimy, Nouvelles, Obourg, Saint-

Ciply, Cuesmes, Flénu, Ghlin, Harmignies, 

Denis, Saint-Symphorien, Spiennes, Villers-Saint-
Ghislain 

Mont-de-
l'Enclus Hainaut 2689 ha 3347 hab. Amougies, Anserœul, Orroir, Russeignies 

Montigny-le- Hainaut 1509 ha 10160 hab. Landelies, Montigny-le-Tilleul Tilleul 
Mont-Saint- Brabant 

Guibert Wallon 1863 ha 6769 hab. Corbais, Hévillers, Mont-Saint-Guibert 

Morlanwelz Hainaut 2022 ha 18889 hab. Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde, Morlanwelz-
Mariemont 

Mouscron Hainaut 4007 ha 52534 hab. Dottignies, Herseaux, Luingne, Mouscron 

Musson Luxembourg 3481 ha 4135 hab. Musson, Mussy-la-Ville, Signeulx 
Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, 

Namur Namur 17569 ha 107719 hab. Gelbressée, Jambes, Lives, Loyer, Malonne, 
Marche-les-Dames, Namur, Naninne, Saint-Marc, 

Cognelée, Daussoulx, Dave, Erpent, Flawinne, 

Saint-Servais, Suarlée, Temploux, Vedrin, Wépion, 
Wierde 
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Obec Province Rozloha Obyvatelstvo fúzované obce 

Nandrin Liège 3589 ha 5543 hab. Nandrin, Saint-Séverin, Villers-le-Temple, Yernée-
Fraineux 

Nassogne Luxembourg 11196 ha 5000 hab. Ambly, Bande, Forrières, Grune, Harsin, Lesterny, 
Masbourg, Nassogne 

Neufchâteau Luxembourg 11379 ha 6880 hab. Grandvoir, Grapfontaine, Hamipré, Longlier, 
Neufchâteau, Tournay 

Neupré Liège 3169 ha 9792 hab. Éhein, Neuville-en-Condroz, Plainevaux, Rotheux-
Rimière 

Nivelles Brabant 
Wallon 6060 ha 25146 hab. Baulers, Bornival, Monstreux, Nivelles, Thines 

Ohey Namur 5662 ha 4244 hab. Évelette, Goesnes, Haillot, Jallet, Ohey, Perwez 

Olne Liège 1598 ha 3793 hab. Olne 

Onhaye Namur 6553 ha 3115 hab. Anthée, Falaën, Gerin, Onhaye, Serville, 
Sommière, Weillen 

Oreye Liège 1963 ha 3406 hab. Otrange 
Bergilers, Grandville, Lens-sur-Geer, Oreye, 

Orp-Jauche Brabant 
Wallon 5049 ha 8060 hab. Énines, Folx-les-Caves, Jandrain-Jandrenouille, 

Jauche, Marilles, Noduwez, Orp-le-Grand 
Ottignies-

Louvain-la- Brabant 
Wallon 3397 ha 29296 hab. Céroux-Mousty, Limelette, Louvain-la-Neuve, 

Ottignies Neuve 
Ouffet Liège 4021 ha 2486 hab. Ellemelle, Ouffet, Warzée 

Oupeye Liège 3611 ha 23669 hab. Heure-le-Romain, Houtain-Saint-Siméon, Oupeye, 
Haccourt, Hermalle-sous-Argenteau, Hermée, 

Vivegnis 

Paliseul Luxembourg 11295 ha 5046 hab. Nollevaux, Offagne, Opont, Paliseul 
Carlsbourg, Fays-les-Veneurs, Framont, Maissin, 

Pecq Hainaut 3290 ha 5301 hab. Esquelmes, Hérinnes, Obigies, Pecq, Warcoing 

Pepinster Liège 2479 ha 9494 hab. Cornesse, Pepinster, Soiron, Wegnez 

Péruwelz Hainaut 6055 ha 16826 hab. Callenelle, Péruwelz, Roucourt, Wasmes-
Baugnies, Bon-Secours, Braffe, Brasménil, Bury, 

Audemez-Briffœil, Wiers 

Perwez Brabant 
Wallon 5081 ha 7869 hab. 

Malèves-Ste-Marie-Wastines, Orbais, 
Thorembais-les-Béguines, Thorembais

Trond 

Perwez, 
-Saint-

Philippeville Namur 15671 ha 8681 hab. 
Merlemont, Neuville, Omezée, Philippeville, Roly, 

Romedenne, Samart, Sart-en-Fagne, Sautour, 

Fagnolle, Franchimont, Jamagne, Jamiolle, 

Surice, Villers-en-Fagne, Villers-le-Gambon, 
Vodecée 

Plombières Liège 5316 ha 9590 hab. Sippenaeken 
Gemmenich, Hombourg, Montzen, Moresnet, 

Pont-à-Celles Hainaut 5573 ha 16226 hab. Buzet, Liberchies, Luttre, Obaix, Pont-à-Celles, 
Thiméon, Viesville 

Profondeville Namur 5034 ha 11367 hab. Rivière 
Arbre, Bois-de-Villers, Lesve, Lustin, Profondeville, 

Quaregnon Hainaut 1097 ha 18676 hab. Quaregnon, Wasmuel 

Quévy Hainaut 6515 ha 7734 hab. Givry, Gœgnies-Chaussée, Havay, Quévy-le-
Grand, Quévy-le-Petit 

Asquillies, Aulnois, Blaregnies, Bougnies, Genly, 

Quiévrain Hainaut 2122 ha 6561 hab. Audregnies, Baisieux, Quiévrain 

Raeren Liège 7421 ha 10373 hab. Eynatten, Hauset, Raeren 

Ramillies Brabant 4868 ha 5945 hab. 
Autre-Église, Bomal, Geest-Gérompont-Pt-Rosière, 
Gérompont, Grand-Rosière-Hottomont, Huppaye, Wallon Mont-Saint-André, Ramillies-Offus 

Rebecq Wallon 3907 ha 10099 hab. Bierghes, Quenast, Rebecq-Rognon Brabant 

Remicourt Liège 2258 ha 5024 hab. Hodeige, Lamine, Momalle, Pousset, Remicourt 

Rendeux Luxembourg 6883 ha 2242 hab. Beffe, Hodister, Marcourt, Rendeux 
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Rixenart Brabant 1754 ha 21415 hab. Genval, Rixensart, Rosières Wallon 

Rochefort Namur 16527 ha 12026 hab. Jemelle, Lavaux-Sainte-Anne, Lessive, Mont-
Gauthier, Rochefort, Villers-sur-Lesse, Wavreille 

Ave-et-Auffe, Buissonville, Éprave, Han-sur-Lesse, 

Rouvroy Luxembourg 3048 ha 2008 hab. Couvreux, Dampicourt, Harnoncourt, Lamorteau, 
Montquintin, Torgny 

Rumes Hainaut 2371 ha 5067 hab. La Glanerie, Rumes, Taintignies 

Sainte-Ode Luxembourg 9786 ha 2291 hab. Amberloup, Lavacherie, Tillet 

Saint-
Georges-sur-

Meuse 

Brabant 
Wallon 2089 ha 6508 hab. Saint-Georges-sur-Meuse 

Saint-
Ghislain Hainaut 7017 ha 22856 hab. Baudour, Hautrage, Neufmaison, Saint-Ghislain, 

Sirault, Tertre, Villerot 

Saint-Hubert Luxembourg 11115 ha 5728 hab. Arville, Awenne, Hatrival, Mirwart, Saint-Hubert, 
Vesqueville 

Saint-Léger Luxembourg 3586 ha 3161 hab. Châtillon, Meix-le-Tige, Saint-Léger 

Saint-Nicolas Liège 684 ha 22674 hab. Montegnée, Saint-Nicolas, Tilleur 

Sambreville Namur 3419 ha 26981 hab. Arsimont, Auvelais, Falisolle, Keumiée, Moignelée, 
Tamines, Velaine 

Sankt Vith 
(Saint-Vith) Liège 14692 ha 9260 hab. Crombach, Lommersweiler, Recht, Sankt Vith 

(Saint-Vith), Schönberg 

Seneffe Hainaut 6276 ha 10775 hab. Arquennes, Familleureux, Feluy, Petit-Rœulx-lez-
Nivelles, Seneffe 

Seraing Liège 3533 ha 62333 hab. Boncelles, Jemeppe, Ougrée, Seraing 

Silly Hainaut 6768 ha 7943 hab. Bassilly, Fouleng, Gondregnies, Graty, Hellebecq, 
Hoves, Silly, Thoricourt 

Sivry-Rance Hainaut 7296 ha 4607 hab. Grandrieu, Montbliart, Rance, Sautin, Sivry 

Soignies Hainaut 11030 ha 25190 hab. Casteau, Ch.-Notre-Dame-Louvignies, Horrues, 
Naast, Neufvilles, Soignies, Thieusies 

Sombreffe Namur 3577 ha 7478 hab. Boignée, Ligny, Sombreffe, Tongrinne 

Somme-Leuze Namur 9509 ha 4716 hab. Baillonville, Bonsin, Heure, Hogne, Nettinne, 
Noiseux, Sinsin, Somme-Leuze, Waillet 

Soumagne Liège 2713 ha 15240 hab. Ayeneux, Cerexhe-Heuseux, Évegnée, Mélen, 
Micheroux, Soumagne, Tignée 

Spa Liège 3984 ha 10548 hab. Spa 

Sprimont Liège 7650 ha 13230 hab. Dolembreux, Gomzé-Andoumont, Louveigné, 
Rouvreux, Sprimont 

Stavelot Liège 8507 ha 6665 hab. Francorchamps, Stavelot 

Stoumont Liège 10844 ha 2952 hab. Chevron, La Gleize, Lorcé, Rahier, Stoumont 

Tellin Luxembourg 5663 ha 2399 hab. Bure, Grupont, Resteigne, Tellin 

Tenneville Luxembourg 9180 ha 2611 hab. Champlon, Erneuville, Tenneville 

Theux Liège 8336 ha 11567 hab. La Reid, Polleur, Theux 

Thimister-
Clermont Liège 2869 ha 5285 hab. Clermont, Thimister 

Thuin Hainaut 7617 ha 14675 hab. Biercée, Biesme-sous-Thuin, Donstiennes, Gozée, 
Leers-et-Fosteau, Ragnies, Thuillies, Thuin 

Tinlot Liège 3771 ha 2346 hab. Abée, Fraiture, Ramelot, Scry, Seny, Soheit-Tinlot 
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Obec Province Rozloha Obyvatelstvo Fúzované obce 

Tintigny Luxembourg 8179 ha 3586 hab. Bellefontaine, Rossignol, Saint-Vincent 

Tournai Hainaut 21375 ha 67476 hab. 

Barry, Beclers, Blandain, Chercq, Ere, Esplechin, 
Froidmont, Froyennes, Gaurain-Ramecroix, 
Havinnes, Hertain, Kain, Lamain, Marquain, 

Maulde, Melles, Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, 
Orcq, Quartes, Ramegnies-Chin, Rumillies, Saint-

Maur, Templeuve, Thimougies, Tournai, Vaulx, 
Vezon, Warchin, Willemeau 

Trois-Ponts Liège 6889 ha 2455 hab. Basse-Bodeux, Fosse, Wanne 
Trooz Liège 2419 ha 7630 hab. Forêt, Fraipont, Nessonvaux 

Tubize Brabant 
Wallon 3265 ha 22948 hab. Clabecq, Oisquercq, Saintes, Tubize 

Vaux-sur-Sûre Luxembourg 13586 ha 4941 hab. Hompré, Juseret, Morhet, Nives, Sibret, Vaux-lez-
Rosières, Vaux-sur-Sûre 

Verlaine Liège 2421 ha 3524 hab. Bodegnée, Chapon-Seraing, Seraing-le-Château, 
Verlaine 

Verviers Liège 3307 ha 52788 hab. Ensival, Heusy, Lambermont, Petit-Rechain, 
Polleur, Stembert, Verviers 

Vielsalm Luxembourg 13976 ha 7313 hab. Bihain, Grand-Halleux, Petit-Thier, Vielsalm 

Villers-la-Ville Brabant 
Wallon 4745 ha 9700 hab. Marbais, Mellery, Sart-Dames-Avelines, Tilly, 

Villers-la-Ville 
Villers-le 
Bouillet Liège 3270 ha 6175 hab. Fize-Fontaine, Vaux-et-Borset, Vieux-Waleffe, 

Villers-le-Bouillet, Warnant-Dreye 

Viroinval Namur 12089 ha 5729 hab. 
Dourbes, Le Mesnil, Mazée, Nismes, Oignies-en-
Thiérache, Olloy-sur-Viroin, Treignes, Vierves-sur-

Viroin 

Virton Luxembourg 9449 ha 11106 hab. Bleid, Èthe, Latour, Ruette, Saint-Mard, Virton 

Visé Liège 2799 ha 16870 hab. Argenteau, Cheratte, Lanaye, Lixhe, Richelle, Visé 

Vresse-sur-
Semois Namur 10103 ha 2870 hab. 

Alle, Bagimont, Bohan, Chairière, Laforêt, Membre, 
Mouzaive, Nafraiture, Orchimont, Pussemange, 

Sugny, Vresse-sur-Semois 

Waimes Liège 9719 ha 6837 hab. Faymonville, Robertville, Waimes 

Walcourt Namur 12318 ha 17801 hab. 

Berzée, Castillon, Chastrès, Clermont, Fontenelle, 
Fraire, Gourdinne, Laneffe, Pry, Rognée, Somzée, 

Tarcienne, Thy-le-Château, Vogenée, Walcourt, 
Yves-Gomezée 

Walhain Brabant 
Wallon 3793 ha 6122 hab. Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, Tourinnes-Saint-

Lambert, Walhain-Saint-Paul 

Wanze Liège 4395 ha 12987 hab. Antheit, Bas-Oha, Huccorgne, Moha, Vinalmont, 
Wanze 

Waremme Liège 3104 ha 13903 hab. Bettincourt, Bleret, Bovenistier, Grand-Axhe, 
Lantremange, Oleye, Waremme 

Wasseiges Liège 2444 ha 2600 hab. Acosse, Ambresin, Meeffe, Wasseiges 

Waterloo Brabant 
Wallon 2102 ha 29366 hab. Waterloo 

Wavre Brabant 
Wallon 4180 ha 32023 hab. Bierges, Limal, Wavre 

Welkenraedt Liège 2446 ha 9356 hab. Henri-Chapelle, Welkenraedt 

Wellin Luxembourg 6751 ha 2937 hab. Chanly, Halma, Lomprez, Sohier, Wellin 

Yvoir Namur 5683 ha 8810 hab. Dorinne, Durnal, Évrehailles, Godinne, Houx, Mont, 
Purnode, Spontin, Yvoir 
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