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Anotace: 

Cílem bakalářské práce „Obecní samospráva v České republice (konkretizace 

na příkladu obce Benecko) je ukázat fungování obecní samosprávy v ČR. Práce 

obsahuje teoretický základ týkající se obecní samosprávy v ČR rozšířený o některé 

aktuální problémy. Následuje praktická část, která se drţí zavedené struktury části 

teoretické a ukazuje tak jednotlivé aspekty v konkrétní podobě na příkladu obce 

Benecko. Součástí praktické části je didaktické zpracování dané problematiky 

určené pro 2. ročník čtyřletého gymnázia. 

 

Annotation 

The aim of this Bachelor thesis ,,Municipal Government in the Czech 

Republic (the concrete situation in a municipal corporation Benecko) is to show 

how the municipal government works in the Czech Republic. Present thesis 

contains the theoretical base which is concerned in the municipal government 

in the Czech Republic and is extended to some of the current problems. The present 

thesis continues with a practical section which has a standard structure 

of the theoretical section and shows individual aspects in a concrete similiraty 

in an example of a municipal corporation Benecko.  The part of a practical section 

is a didactic elaboration of this issue which is adressed to the second year 

of the fourth years' gymnaziums. 
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Úvod 

Kaţdý z nás je občanem nějaké obce, tedy kaţdého z nás se týkají, ať uţ 

přímo nebo nepřímo, problémy, které daná obec řeší. Proto je důleţité, aby občané 

sledovali dění v obci a aktivně se do něj zapojovali. Aby tak mohli učinit, je nutné 

důkladně se seznámit se strukturou a fungováním obecní samosprávy, proto téma 

samospráva v České republice povaţuji za jedno z nejdůleţitějších témat výuky 

předmětu základy společenských věd vůbec.  

Cílem bakalářské práce „Obecní samospráva v České republice (konkretizace 

na příkladu obce Benecko)“ je ukázat fungování obecní samosprávy v ČR.  

Vzhledem k tomu, ţe jsem občanem obce Benecko, bylo nasnadě zvolit 

si ke konkretizaci dané problematiky právě tuto obec. Práce je strukturována 

do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou.   

Teoretická část pojednává o charakteristice obecní samosprávy v České 

republice, je rozšířena o některé aktuální problémy a tvoří určitý pojmový základ 

pro část praktickou. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol: Obec, její právní 

postavení a působnost, Orgány obce a jejich pravomoci a Majetek obce a finanční 

hospodaření obce. Tyto tři kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly. Kapitola 

Obec, její právní postavení a působnost, se zabývá vymezením pojmů: klasifikace 

obcí, název a symboly obce, územní základ obce, osobní základ obce, působnost 

obce a spolupráce obcí. Kapitola Orgány obce a jejich pravomoci pojednává 

o zastupitelstvu obce, jeho pravomocích a zasedáních, o radě obce a její činnosti, 

o starostovi a místostarostovi obce a jejich povinnostech, upozorňuje na diskusi 

kolem přímé volby starosty obce, dále pojednává o orgánech zastupitelstva a rady 

obce, o činnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu 

s rozšířenou působností. Kapitola Majetek obce a finanční hospodaření obce 

definuje pojmy jako majetek obce, hospodaření obce, rozpočet obce, obsah 

rozpočtu a rozpočtový proces. 
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Při zpracování této části budu vycházet převáţně z těchto publikací: Koudelka 

Zdeněk: Obce a kraje, Novotný Vladimír: Územní samospráva České republiky, 

Novotný Vladimír: Územní samospráva a její organizace, Hendrych Dušan: Správní 

právo, Průcha Petr: Správní právo, Marková Hana: Finance obcí měst a krajů. 

Problémem odborné literatury pojednávající o územní samosprávě je poměrně 

rychlé zastarávání jednotlivých publikací. Při posuzování obsahu kaţdé publikace je 

třeba mít na paměti rok jejího vydání. Aby nedošlo k chybnému vyjádření, budu 

obsah prostudované literatury průběţně porovnávat s těmito zákony: 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Praktická část se drţí zavedené struktury části teoretické a ukazuje tak 

jednotlivé aspekty v konkrétní podobě na příkladu obce Benecko. Rozdělní 

na kapitoly je obdobné jako v části teoretické: Charakteristika obce Benecko, 

Orgány obce Benecko a Majetek a finanční hospodaření obce Benecko. Na rozdíl 

od teoretické části obsahuje část praktická ještě jednu kapitolu, „Občane, zapoj 

se!“- didaktické zpracování. Cílem praktické části je ukázat fungování obecní 

samosprávy v praxi. Kapitola Charakteristika obce Benecko se zabývá obecnou 

charakteristikou obce Benecko, názvem obce Benecko a jejími symboly, územním 

a osobním základem obce Benecko, občanskou vybaveností obce a svazky obcí, 

jejichţ je obec Benecko členem. Kapitola Orgány obce Benecko pojednává 

o volbách do zastupitelstva obce Benecko, činnosti zastupitelstva obce Benecko 

od roku 2010 do současnosti, radě obce Benecko a její činnosti, o činnosti starosty 

Obce Benecko, o orgánech zastupitelstva obce Benecko, o činnosti Obecního úřadu 

Benecko a o agendách, které spravuje. Kapitola Majetek a finanční hospodaření 

obce Benecko jak uţ napovídá sám název, se zabývá hospodařením s majetkem 

obce Benecko a rozpočtem výše jmenované obce. Kapitola „Občane, zapoj se!“-

didaktické zpracování je pojata formou projektu a určena pro 2. ročník čtyřletého 

gymnázia. 

Při zpracování praktické části budu vycházet z informací získaných 

z webových stránek obce Benecko, webových stránek Ski areálu Benecko, 
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z několika zasedání zastupitelstva obce, ze schůze týkající se nového územního 

plánu, ze zpravodaje Posel z pod Ţalého (ročník 16-21), z pořadu Přijeli jsme 

k Vám–Benecko Českého rozhlasu sever vysílaného dne 19. a 20. 3. 2011, 

v neposlední řadě z rozhovoru se starostou obce ing. Jaroslavem Mejsnarem 

a na základě konzultací se zaměstnankyní obce Benecko paní Marcelou 

Doubravovou (účetní, ekonom). 
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I. Teoretická část 

1. Obec, její právní postavení a působnost 

1.1 Charakteristika obce 

Územní samospráva má nezastupitelný význam jak v demokratickém 

uspořádání společnosti, tak ve výkonu regionální a místní veřejné správy. Její 

důleţitost je nesporná jiţ proto, ţe je její právní základ zakotven přímo v Ústavě 

České republiky, a to v hlavě sedmé.
1
 Článek 8 Ústavy České republiky zaručuje 

samosprávu územně samosprávných celků. 

 

 Podle §1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2
 je 

obec definována jako základní samosprávné společenství občanů. Jedná 

se o parafrázi čl. 99, 100 Ústavy České republiky, ve kterých je stanoveno, ţe 

se Česká republika člení na obce a kraje, kdy obce jsou základními územními 

samosprávními celky a kraje vyššími územními samosprávními celky. V těchto 

právních institutech však nelze v pravém slova smyslu vyvozovat přímou 

nadřízenost a podřízenost.
3
 „Článek 102 Ústavy zakládá zcela jinou koncepci, která 

předpokládá, že obě dvě samosprávné hladiny jsou si naprosto rovnocenné. Jedna 

nepodléhá druhé, neexistuje mezi nimi vztah nadřízenosti a podřízenosti. Proto je 

poněkud matoucí adjektivum vyšší územní samosprávní celek.
4
 Ze znění 

                                                 
1
 Podrobněji: Hendrych, Dušan. Správní právo: Obecná část. Praha: C. H. Beck. 2009. ISBN 978-80-

740-049-2. s. 409-410  
2
 dále jen zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

3
 Srovnej: §1 zákon o obcích a Zářecký, Pavel. Úprava územní samosprávy v Ústavě České 

republiky. Správní právo. 1993, roč. 26, č. 4, s. 193 - 216  (dále jen Zářecký, Pavel. Úprava územní 

samosprávy v Ústavě České republiky) 
4
 Srovnej: Zářecký, Pavel. Úprava územní samosprávy v Ústavě České republiky, s. 205 a Ústava 

České republiky čl. 102 [cit. 12. 3. 2011].  

Dostupné z WWW: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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odst. 2 čl. 104 Ústavy vyplývá, že zastupitelstvu vyššího územního samosprávného 

celku mohou být svěřeny jen ty věci, ve kterých nemá působnost zastupitelstvo obce. 

Není tedy možné, aby o jedné a téže věci bylo rozhodováno zastupitelstvem obce 

i zastupitelstvem vyššího územního samosprávného celku.“
5
 Vzhledem k tématu mé 

práce se budu dále zabývat pouze samosprávou obcí. 

Jak jsem jiţ výše uvedla, obec je základem územní samosprávy. Tvoří ji 

územní společenství občanů, tedy jinými slovy pospolitost osob (občanů obce), 

které ţijí na určitém území (území obce) a spravují své záleţitosti (mají právo 

na samosprávu). Tímto však vymezení pojmu obec nekončí. Dle odst. 3 článku 

101 Ústavy České republiky je obec veřejnoprávní korporací. Je tedy právnickou 

osobou, má vlastní majetek, se kterým samostatně hospodaří podle vlastního 

rozpočtu. V právních vztazích vystupuje obec svým jménem a zároveň nese 

odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Podle odst. 2 §2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích pečuje obec o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů. Jejím úkolem je chránit veřejný zájem. Do činnosti územních 

samosprávných celků můţe stát zasahovat jen tehdy, vyţaduje-li to ochrana zákona, 

a jen způsobem stanoveným zákonem.
6
 Dále obec zajišťuje určité veřejné úkoly 

(působnost obce), jeţ jsou především vykonávány prostřednictvím orgánů
7
, které 

jsou ze zákona v kaţdé obci zřízeny. Přestoţe převaţující část pravomocí vykonává 

obec prostřednictvím svých orgánů, zdrojem samosprávné moci jsou v obci její 

občané, a to jednak proto, ţe sloţení orgánů z personálního hlediska je odvozeno 

z vůle občanů (volby do zastupitelstva), jednak proto, ţe občané mohou vykonávat 

správu věcí veřejných i přímo podle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, 

a to skrze institut místního referenda. 

 

                                                 
5
Srovnej: Zářecký,Pavel. Úprava územní samosprávy v Ústavě České republiky s. 213 a  Ústava 

České republiky odst. 2 čl. 104 [cit. 12. 3. 2011]. Dostupné z WWW: 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 
6
 Více: Novák, Vladimír. Územní samospráva České republiky. Praha: Cevro. 2007. ISBN 80-

86816-22-2. s. 11 srovnej s: Čebišová,T.; Kopecký, M.; Marková, H. Obec, postavení správa, 

činnost.Praha: ISV. 1996. ISBN 80-85866-19-6. s. 34-35 
7
 viz. kapitola 2. Orgány obce a jejich pravomoci 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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V České republice jsou obcemi takové samosprávné celky, „které měly statut 

obce ke dni účinnosti zákona o obcích a dále obce nově zřízené.“
8
  

1.2 Klasifikace obcí 

Podle tradičního dělení rozdělujeme obce na vesnice, městečka (městyse) 

a města. S pojmem vesnice sice zákon nepracuje, ale dle obecného vnímání se jedná 

o obce, které statut města nemají. Městy jsou takové obce, které měly statut města 

jiţ ke dni účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Městem se můţe stát 

kterákoliv obec, která má nejméně 3 000 obyvatel, pokud podá návrh předsedovi 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K danému návrhu se musí 

vyjádřit vláda, a pokud ho schválí, získává tato obec statut města.  

Zvláštním typem měst jsou tzv. města statutární. V České republice jde 

o 16 měst a jako statutární je stanoví zákon.  Jedná se o města, která se mohou 

členit na městské části nebo obvody, tedy na samosprávné jednotky, a vydat tak 

svůj statut formou obecně závazné vyhlášky, která upravuje vnitřní poměry daného 

města
9
. 

1.3 Název obce a její symboly  

Symboly obce se zabývá § 27 -§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Kaţdá 

obec můţe uţívat vlastní symboly - znak, prapor (vlajku), razítko (pečeť). Jejich 

pouţívání můţe obec upravit obecně závaznou vyhláškou.
10

   

                                                 
8
 Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 2001. 

ISBN 80-7201-272-X. s. 51 Srovnej s: Průcha, Petr. Správní právo: Obecná část. Brno: 

Doplněk.2004. ISBN 80-7239-157-7. s. 188-189 
9
 Podrobněji: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: 

Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s.52-53 a Novotný, Vladimír. Územní samospráva České 

republiky. Praha: Cevro. 2007. ISBN 80-86816-22-2. s. 16-18 
10

 Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 2001. 

ISBN 80-7201-272-X. s. 54 
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1.3.1 Název obce 

Podle § 27 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích má kaţdá obec svůj název. 

Ke změně názvu můţe dojít na návrh obce, pokud ho odsouhlasí Ministerstvo vnitra 

České republiky. Své názvy mají také části obce, ty jsou obvykle přejaty z názvů 

zaniklých obci nebo osad.  

Obec rozhoduje o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství. 

Názvy se uvádějí v českém jazyce. V obcích, které jsou obývány národnostními 

menšinami, jsou tyto názvy uvedeny téţ v jazyce příslušné národnostní menšiny.
11

 

Provedené změny názvů oznamuje obec Ministerstvu vnitra České republiky 

a Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu.  

1.3.2 Symboly obce 

„Znakem (erbem) se rozumí barevný obrazec na štítu vytvořený podle 

heraldických pravidel jako stálé znamení právního statusu.“
12

 Znaky měst jsou 

pouţívány od 12. století. Původně byly udělovány jen obcím se statutem města, 

dnes mohou být uděleny všem obcím bez výjimky. Pokud obec svůj historický znak 

nemá, můţe jí být na její ţádost znak udělen předsedou Poslanecké sněmovny 

České republiky.
13

 Znak obce je zpravidla uţit vedle velkého státního znaku 

pro označení sídla orgánů obce. Jiné subjekty mohou pouţívat znaku obce jen 

s jejím souhlasem. 

Za podobných podmínek jako tomu bylo u znaku obce, můţe být obci nebo 

městské části udělen prapor. Některé prapory obsahují heraldické znamení pouţité 

ve znaku. Vzhledem k tomu, ţe původní funkcí praporu bylo zjednodušit znak, 

většina praporů toho nepouţívá, obvykle prapor obsahuje pouze barvy pouţité 

                                                 
11

 Více: §29 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
12

 Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 2001. 

ISBN 80-7201-272-X. s. 54 
13

 Podrobněji: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: 

Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 54-55 
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ve znaku. Na rozdíl od znaku, mohou prapor pouţívat i neobecní subjekty 

bez souhlasu obce.
14

 

1.4 Územní základ obce 

„Obec je základní územní jednotkou státu.“
15

 Pokud zákon nestanoví jinak,
16

 

přísluší kaţdá část území ČR některé obci. Území obce je vymezeno jedním nebo 

více katastrálními územími. Změny týkající se území obce se provádějí slučováním 

obcí, připojováním k jiným obcím, vytvářením nových obcí a dále připojením, 

zřizováním a zrušením městských obvodů nebo městských částí ve statutárních 

městech.
17

 Změny hranic obcí, při kterých nedochází k rozdělení, sloučení nebo 

připojení obcí, se uskutečňují po projednání s příslušným katastrálním úřadem 

na základě dohody zúčastněných obcí. K takovéto změně obcí postačí dohoda, 

kterou uzavírají zastupitelstva příslušných obcí.
18

 Pokud hranice těchto obcí je 

zároveň hranicí krajů, můţe být změna uskutečněna jen za pomoci zákona. 

K takovéto změně můţe dojít i proti souhlasu obce.
19

 

1.5 Osobní základ obce 

Osobní základ obce je tvořen občany obce. Právy a povinnostmi občanů obce 

se podrobněji zabývá §16 a §17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. „Občanem obce 

je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, a je v obci hlášena 

                                                 
14

 Podrobněji: Čebišová,T.; Kopecký, M.; Marková, H. Obec, postavení správa, činnost. Praha: ISV. 

1996. ISBN 80-85866-19-6. s. 39-41 a  Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné 

správy v roce 2001. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 54-57 
15

 Čebišová,T.; Kopecký, M.; Marková, H. Obec, postavení správa, činnost.Praha: ISV. 1996. ISBN 

80-85866-19-6. s. 25 
16

 jedná se např.o vojenské újezdy 
17

 Hendrych, Dušan. Správní právo: Obecná část. Praha: C. H. Beck. 2009. ISBN 978-80-740-049-2. 

s. 410 Podrobněji: §18-26 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
18

 Novotný, Vladimír. Územní samospráva a její organizace. Praha: Eupress. 2005. ISBN 880-

86.42-1. s. 11 
19

 Podrobněji: Hendrych, Dušan. Správní právo: Obecná část. Praha: C. H. Beck. 2009. ISBN 978-

80-740-049-2. s. 60 
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k trvalému pobytu.“
20

 Občan obce starší věku 18 let má právo volit a být volen 

do zastupitelstva obce a hlasovat v místním referendu. Mezi další práva občana 

obce patří: na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným 

věcem, nahlíţet do návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý 

kalendářní rok a vyjádřit se k němu, nahlíţet do usnesení a zápisu z jednání 

zastupitelstva obce, rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce. 

Občan obce můţe poţadovat projednání určité záleţitosti v oblasti samostatné 

působnosti zastupitelstvem obce, popř. radou obce, aj.
21

  

Stejná práva jako občan obce má i osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt 

v příslušné obci, ale je cizím státním občanem, pokud tak stanoví mezinárodní 

smlouva, kterou je ČR vázána.  

Kromě volebního práva a účasti na místním referendu má stejná práva fyzická 

osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.
22

 

1.5.1 Čestné občanství obce 

Čestné občanství obce můţe udělit zastupitelstvo obce fyzickým osobám, 

které se zaslouţily o rozvoj obce. Právem čestného občana je vyjadřovat 

se v souladu s jednacím řádem na zasedání zastupitelstva obce.
23

   

1.6 Působnost obce 

Působností rozumíme oblast činnosti subjektu veřejné správy v rámci úpravy 

společenských vztahů (věcná působnost), která probíhá na určitém území (územní 

                                                 
20

 § 1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
21

 Srovnej: Čebišová,T.; Kopecký, M.; Marková, H. Obec, postavení správa, činnost. Praha: ISV. 

1996. ISBN 80-85866-19-6. s. 30-34 a Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné 

správy v roce 2001. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 58-59 
22

 Podrobněji: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: 

Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 58-59 
23

 Novotný, Vladimír. Územní samospráva České republiky. Praha: Cevro. 2007. ISBN 80-86816-

22-2. s. 19 
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působnost) v určitém čase (časová působnost), vůči určitému okruhu osob (osobní 

působnost).  

Věcná působnost obcí je realizována formou přenesené státní správy na obec 

(přenesená působnost) a formou samosprávy (samostatná působnost).
24

  Oba druhy 

věcné samosprávy musí mít zákonný základ. 

1.6.1 Samostatná působnost obce 

Samostatná působnost obce je daná Ústavou, konkrétně čl. 101 a jde 

o vymezení prostoru, ve kterém obec uskutečňuje své právo na samosprávu. 

Do samostatné působnosti obce patří záleţitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, 

pokud nejsou zákonem svěřeny státu nebo krajům. Při výkonu samostatné 

působnosti se obec řídí právním řádem, není vázána interními akty státu ani kraje. 

Při vydávání obecně závazných vyhlášek se obce závazně řídí pouze ústavou 

a zákony.
25

 

 Do samostatné působnosti obce především patří: 

- vnitřní organizace obce 

- hospodaření obce 

- rozvoj územního obvodu obce, územní a regulační plán obce 

- rozpočet a závěrečný účet obce  

- vydávání obecně závazných vyhlášek 

- místní referendum 

                                                 
24

 Více: Čebišová,T.; Kopecký, M.; Marková, H. Obec, postavení správa, činnost. Praha: ISV. 1996. 

ISBN 80-85866-19-6. s. 68-71 
25

 Podrobněji: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: 

Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 69-71 
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- spolupráce s jinými subjekty aj.
26

 

Na základě zvláštních zákonů dále patří do samostatné působnosti: 

- vybírání místních poplatků 

- zřizování jednotky dobrovolných hasičů a zajištění poţární ochrany 

- zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, základních 

uměleckých škol a zařízení jim slouţících.
27

 

1.6.2 Přenesená působnost obce 

Přenesená působnost obce je určena ve speciálních zákonech. Jedná se o státní 

správu vykonávanou obcí. Při jejím výkonu se obec řídí právním řádem, usnesením 

vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů. Na rozdíl od samostatné 

působnosti je přenesená působnost diferencována podle velikosti obce.  

Podle rozsahu přenesené působnosti rozlišujeme:
28

 

- základní přenesenou působnost, která náleţí všem obcím 

- obce s matričním úřadem 

- obce se stavebním úřadem 

- obce s pověřeným obecním úřadem
29

 

- obce s rozšířenou působností
30

 

                                                 
26

 Více: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 

2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 70-78 
27

 Více: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 

2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 70-78 
28

 Více: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 

2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 76-77 
29

 viz. kapitola 2.5.1 Pověřený obecní úřad 
30

 viz. kapitola 2.5.2 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
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- výjimečné postavení má Brno (zvláštní přenesená působnost) a Praha 

(působnost kraje) 

Na přenesenou působnost zaručuje zákon o obcích příspěvek v podobě roční 

nebo účelové dotace. Zbývající náklady hradí obec ze svého rozpočtu.
31

 

1.7 Spolupráce obcí 

 Na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy mohou spolupracovat obce jak 

v oblasti samostatné působnosti, tak v oblasti přenesené působnosti. V rámci 

samostatné působnosti mohou obce spolupracovat:
32

  

- na základě smlouvy ke splnění konkrétního úkolu 

- na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

- zakládáním právnických osob podle obchodního zákoníku dvěma nebo více 

obcemi. 

                                                 
31

 Podrobněji: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: 

Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 77-78 
32

 Novotný, Vladimír. Územní samospráva a její organizace. Praha: Eupress. 2005. ISBN 880-

86.42-1. s. 25 srovnej s: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. 

Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 82-86 
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2. Orgány obce a jejich pravomoci 

Kaţdá obec je spravována svými orgány. Pomocí nich je realizována 

působnost obce a to jak samostatná, tak i přenesená. Výjimkou jsou případy 

samostatné působnosti řešené místním referendem.
33

 Orgány obce můţeme 

rozčlenit na volené, výkonné, poradní a kontrolní. Voleným orgánem a zároveň 

orgánem nejvyšším samosprávným je zastupitelstvo obce, mezi výkonné orgány 

patří starosta, rada obce a obecní úřad. Orgány kontrolní a poradní, výbory 

a komise, jsou zřizovány jako orgány rady a zastupitelstva obce.
34

 

2.1 Zastupitelstvo obce 

Obecní zastupitelstvo je orgánem, jehoţ členové jsou voleni tajným hlasováním 

ve všeobecných, rovných a přímých volbách občany obce a to na čtyři roky. Jako 

jediný z orgánů obce je zakotveno v Ústavě České republiky a to 

v čl. 101 odst. 1 Ústavy České republiky, kde se stanoví, že obec je samostatně 

spravována zastupitelstvem.
35

  Počet členů zastupitelstva je vázaný počtem 

obyvatel, ale přihlíţí se i na velikost územního obvodu. Zastupitelstvo obce je 

kolektivním orgánem. Zákonem o obcích ani volebním zákonem není určen přesný 

počet jeho členů, je zde uveden pouze minimální a maximální počet. Počet členů 

zastupitelstva je moţné upravit v závislosti na počtu obyvatel obce.
36

  

 

 

 

                                                 
33

 Průcha, Petr. Správní právo: Obecná část. Brno: Doplněk.2004. ISBN 80-7239-157-7. s. 195 
34

 Podrobněji: Čebišová,T.; Kopecký, M.; Marková, H. Obec, postavení správa, činnost. Praha: ISV. 

1996. ISBN 80-85866-19-6. s. 80-81 
35

 Ústava České republiky čl. 101  [cit. 12. 3. 2011].  

Dostupné z WWW: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 
36

 § 68 odst.1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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Počet členů zastupitelstva a varianty pro volbu rady obce: 

Počet ob. (k 1. 1. roku voleb)  Počet členů  Rada 

Do 500  5 až 15  fakultativně 

Nad 500 do 3 000 7 až 15  fakultativně 

Nad 3 000 do 10 000 11 až 25  fakultativně 

Nad 10 000 do 50 000  15 až 35  obligatorně 

Nad 50 000 do 150 000 25 až 45  obligatorně 

Nad 150 000  35 až 55  obligatorně 

 

Stávající zastupitelstvo musí stanovit počet zastupitelů, a to nejpozději 

do 85 dnů před dnem voleb do zastupitelstev obcí, pokud tak zastupitelstvo neučiní, 

je volen nejniţší moţný počet členů, který stanoví zákon.
37

  

 

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením 

hlasování.
38

 Při prvním zasedání zastupitelstva obce, kterého se zvolený člen 

zúčastní, skládá slib, který potvrdí svým podpisem. Aţ následně po sloţení slibu 

se člen zastupitelstva ujímá svých práv a povinností. Mandát člena zastupitelstva je 

reprezentativní, tedy zastupitel není vázán žádnými příkazy, ať již od voličů či 

politických stran a jiných subjektů, kterými byl kandidován.
39

 Funkce člena 

zastupitelstva zaniká buď dnem voleb nového zastupitelstva, sloţením slibu 

s výhradou nebo jeho odmítnutím, doručením písemné rezignace starostovi, úmrtím, 

zánikem obce.
40

 Členové zastupitelstva nejsou nositeli imunity, jsou tedy plně 

odpovědní za trestné činy a přestupky. Pokud členové zastupitelstva jednali za obec 

při výkonu veřejné moci, neodpovídají za své činy přímo inkriminovaným osobám, 

ale za způsobenou škodu při výkonu samosprávy odpovídá obec. Za škodu 

způsobenou při výkonu přenesené státní správy nese odpovědnost stát.
41

  

                                                 
37

 Novotný, Vladimír. Územní samospráva České republiky. Praha: Cevro. 2007. ISBN 80-86816-

22-2. s. 28 
38

 §69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
39

 Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 2001. 

ISBN 80-7201-272-X. s. 92 
40

 Podobněji: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: 

Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 94-96 
41

 Novotný, Vladimír. Územní samospráva České republiky. Praha: Cevro. 2007. ISBN 80-86816-

22-2. s. 29 
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S mandátem člena zastupitelstva přicházejí práva a povinnosti, které jsou 

s touto funkcí spojeny. Jedná se o právo iniciativy, tzn. ţe zastupitel můţe 

zastupitelstvu a orgánům obce, jejichţ je členem předkládat návrhy. Smí vznášet 

dotazy na radu obce, její jednotlivé členy, tedy má právo interpelace. Právo 

informace mu dovoluje poţadovat od zaměstnanců obecního úřadu informace 

o věcech, které souvisejí s vykonáváním funkce člena zastupitelstva.  

K povinnostem člena zastupitelstva obce patří vyvarovat se střetu zájmů, dále pak 

aktivní účast na zasedání zastupitelstva a orgánů obce, jejichţ je členem, musí plnit 

úkoly jemu zadané, hájit zájmy občanů obce.
42

  

 

Zastupitelstvo obce je vrcholným orgánem obce. Plní věci patřící 

do samostatné působnosti obce. Ve věcech týkajících se přenesené působnosti smí 

rozhodovat pouze tehdy, pokud tak stanoví zákon.
43

 

2.1.1 Pravomoc zastupitelstva obce 

V rámci samostatné působnosti zastupitelstvo schvaluje program rozvoje obce, 

schvaluje územní a regulační plán obce a vyhlašuje jejich závazné části obecně 

platnou vyhláškou, schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce. Zastupitelstvo obce 

zřizuje peněţní fondy obce, zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační 

sloţky obce a schvaluje jejich zřizovací listiny, schvaluje zakladatelskou smlouvu, 

zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, stanovy obchodních společností 

a jiných fyzických osob, které obec chce zaloţit. Na valnou hromadu obchodních 

společností, ve kterých má obec majetkovou účast, deleguje zástupce obce. 

Do ostatních orgánů obchodních společností navrhuje, popřípadě odvolává, 

zástupce obce. Vydává závazné vyhlášky obce, rozhoduje o vyhlášení místního 

referenda. Navrhuje změny katastrálního území uvnitř obce, schvaluje dohody 

o změně hranic obce a o slučování obcí. Členové zastupitelstva mají vyhrazeno 

                                                 
42

 Více: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 

2001. ISBN 80-7201-272-X. s. 89-91 
43

 Podrobněji: Čebišová,T.; Kopecký, M.; Marková, H. Obec, postavení správa, činnost. Praha: ISV. 

1996. ISBN 80-85866-19-6. s. 81-83 
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ze svých řad volit a odvolávat z funkce starostu, místostarosty a radní obce. Zřizují 

a ruší výbory, volí a odvolávají jejich předsedy a členy. Neuvolněným členům 

zastupitelstva stanovují výši odměn, stejně tak stanovují výši osobních výdajů 

na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů obce. Zastupitelstvo obce právo 

zřizovat a rušit obecní policii. Rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi, případně 

o formě spolupráce. Rozhoduje o názvech částí obce, ulic a veřejných 

prostranstvích. Uděluje a odnímá čestné občanství obce. Můţe zrušit usnesení rady, 

pokud je v rozporu se zákonem nebo s usnesením zastupitelstva. Obecní 

zastupitelstvo dále rozhoduje o poskytnutí darů v hodnotě nad 20 000 Kč.  

Zastupitelstvo si můţe vyhradit další pravomoci v rámci samostatné působnosti, 

pokud se nejedná o pravomoci vyhrazené radě obce.
44

 

 

V obcích, ve kterých se nezřizuje rada obce, vydává zastupitelstvo nařízení 

obce v přenesené působnosti.
45

  

2.1.2 Zasedání zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo je platně usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční 

většina všech členů a nadpoloviční většiny všech členů je také třeba k platnému 

přijetí usnesení, rozhodnutí, nebo k volbě. Zastupitelstvo zasedá podle potřeby. 

V obcích, ve kterých se volí rada, zasedá zastupitelstvo nejméně jednou za tři 

měsíce, a v obcích, ve kterých se rada nevolí, nejméně jednou za dva měsíce. 

Zasedání zastupitelstva je veřejné a zpravidla ho svolává a řídí starosta obce. 

O místě, době a navrţeném programu zastupitelstva informuje obecní úřad nejméně 

7 dní před zasedáním na úřední desce.  O průběhu zasedání zastupitelstva obce 

se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. 

V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad 
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 Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: Linde, 2001. 

ISBN 80-7 Srovnej: K201-272-X. s.89-91 a Novotný, Vladimír. Územní samospráva České 

republiky. Praha: Cevro. 2007. ISBN 80-86816-22-2. s. 26-33 
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 Podrobněji: §84 a §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů    
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jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování.
46

 Kaţdá obec 

si prostřednictvím jednacího řádu smí upravit bliţší podrobnosti jednání.
47

  

 

První zasedání nově zvoleného zastupitelstva se nazývá ustavující zasedání, je 

svoláváno dosavadním starostou a musí se konat do 15 dnů od vyhlášení výsledků 

voleb. Do doby neţ je zvolen nový starosta nebo místostarosta, mu předsedá 

nejstarší člen zastupitelstva nebo dosavadní starosta. Úkolem ustavujícího 

zastupitelstva je zvolit starostu a místostarostu obce a radní.
48

  

 

Zastupitelstvo obce můţe být rozpuštěno Ministerstvem vnitra České 

republiky, pokud se nesejde po dobu delší 6 měsíců tak, aby bylo usnášeníschopné, 

nebo pokud nerespektuje výsledky místního referenda. Proti tomuto rozhodnutí 

můţe podat obec ţalobu k soudu. Pokud by došlo k rozpuštění zastupitelstva, 

zabezpečují nezbytné úkoly v samostatné působnosti starosta a rada obce a to aţ 

do provedení nových voleb. V obcích, které nevolí radu obce, zastává obvykle její 

funkci, přestoţe to zákon výslovně neuvádí, místostarosta.
49

      

2.2 Rada obce 

Rada obce je jedním z výkonných orgánů obce v rámci samostatné působnosti. 

Za tento výkon se odpovídá obecnímu zastupitelstvu. Radu volí z vlastních řad 

obecní zastupitelstvo.  Je tvořena starostou, zástupcem starosty a dalšími členy. 

Počet členů rady obce je lichý a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů 
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 §95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů    
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 Novotný, Vladimír. Územní samospráva a její organizace. Praha: Eupress. 2005. ISBN 880-

86.42-1. s. 28-34 
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 Podrobněji: Koudelka, Zdeněk. Obce a kraje: Podle reformy veřejné správy v roce 2001. Praha: 

Linde, 2001. ISBN 80-7201-272-X. s.104-106 
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zastupitelstva. Pokud je členů zastupitelstva v obci méně neţ 15, rada se nevolí 

a její funkci plní starosta obce.
50

  

 

Schůze rady jsou neveřejné a konají se podle potřeby. Rada můţe přizvat 

ke schůzi i jiné osoby nebo dalšího člena zastupitelstva.  K usnášeníschopnosti rady 

je nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a k jejímu rozhodnutí  je 

zapotřebí nadpoloviční většina všech hlasů. Z kaţdé schůze rady musí být 

vyhotoven zápis v souladu s §101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
51

  

 

Úkolem rady obce je zabezpečovat kontinuitu správy obce. Je-li rada jako celek 

odvolána, vykonávají její funkci starosta a místostarosta, aţ do zvolení nového 

starosty, popřípadě místostarosty. Starosta, nebo místostarosta přestává být členem 

rady tehdy, pokud byl z funkce odvolán, nebo na funkci rezignoval. Potom musí 

zastupitelstvo nahradit působnost starosty někým jiným, který bude tuto funkci 

vykonávat do doby, neţ bude nový starosta zvolen. Pokud poklesne v průběhu 

funkčního období počet členů rady pod 5 a  na nejbliţším zasedání zastupitelstva 

nebude počet členů doplněn, vykonává její působnost aţ do zvolení potřebného 

počtu členů zastupitelstvo. Činnost rady také končí uplynutím 30. dne 

od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu, pokud jeho počet klesne pod 11 členů.
52

  

2.2.1 Činnost rady obce 

Rada rozhoduje v takových záleţitostech samostatné působnosti obce, které 

zákon nevyhrazuje zastupitelstvu nebo které si zastupitelstvo nevyhradilo samo. 

Rada obce má za úkol připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečovat 

plnění jeho usnesení; podle schváleného rozpočtu zabezpečuje hospodaření obce; 

vůči právnickým osobám obce plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li 
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vyhrazeny zastupitelstvu. Pokud je obec jediným akcionářem plní funkci valné 

hromady; vydává nařízení obce; projednává návrhy, připomínky a podněty, které jí 

předloţí členové zastupitelstva nebo komise rady, a dále je řeší; rozděluje 

pravomoci v obecním úřadě, zařizuje a ruší oddělení obecného úřadu a odbory; 

jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu a rozhoduje o jejich platech; 

podle potřeby zřizuje a ruší komise a rady obce, včetně jmenování a odvolávání 

jejich předsedy a ostatních členů. Kontroluje, zda obecní úřad a komise plní své 

úkoly v oblasti samostatné působnosti obce; musí stanovit celkový počet 

zaměstnanců obce, ve věcech samostatné působnosti obce ukládá pokuty; 

na základě podnětů přezkoumává opatření, která byla přijata v rámci samostatné 

působnosti obce obecním úřadem a komisemi; rozhoduje ohledně uzavírání 

nájemních smluv a smluv o výpůjčkách; zabývá se stanovením pravidel týkajících 

se přijímání a vyřizování petic; schvaluje organizační řád obecního úřadu.
53

  

2.3 Starosta  

 Navenek zastupuje obec starosta. Pokud je pro některé úkony nutné schválení 

zastupitelstva nebo rady, provádí je starosta aţ po jejich schválení. Starosta stejně 

tak jako místostarosta musí být občanem České republiky, do své funkce je volen  

zastupitelstvem obce z řad jeho členů. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu 

obce.
54

   

2.3.1 Povinnosti starosty 

Se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka 

obecního úřadu.  Pokud by starosta jednal bez souhlasu ředitele krajského úřadu, je 

jmenování nebo odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
55
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55

 Novotný, Vladimír. Územní samospráva České republiky. Praha: Cevro. 2007. ISBN 80-86816-

22-2. s. 35-36 



24 

 

 

Starosta obce je odpovědný za to, ţe včas objedná přezkoumání hospodaření 

obce za uplynulý kalendářní rok. Podle zvláštních předpisů plní úkoly 

zaměstnavatele, uzavírá a ukončuje se zaměstnanci obce pracovní poměr 

a stanovuje jim plat. V určitých věcech můţe svěřit komisi výkon přenesené 

působnosti, pokud to projedná s ředitelem krajského úřadu. Po Policii České 

republiky můţe poţadovat zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku. Je 

odpovědný za informování veřejnosti o činnosti obce. V obcích, kde není tajemník 

obecního úřadu, zabezpečuje výkon samostatné působnosti.
56

    

Úkolem starosty je svolávat a řídit zasedání zastupitelstva a rady obce, společně 

s dalšími ověřovateli podepisovat zápis z jejich jednání, dále pak podepisovat 

právní předpisy obce a usnesení zastupitelstva a rady, a to zároveň s místostarostou 

nebo jiným radním.  

Pokud je výkon usnesení rady obce v samostatné působnosti nesprávný, má 

starosta právo ho pozastavit. Rozhodnutí starosty záleţí jen na jeho osobním 

uváţení. Rozhodnutí rady můţe z důvodu jakékoliv nesprávnosti pozastavit. Věc 

se pak předkládá k nejbliţšímu zasedání zastupitelstva.
57

    

2.3.2 Místostarosta 

Místostarosta je volen zastupitelstvem. Můţe být zvoleno i několik 

místostarostů, pak ale musí zastupitelstvo určit, v jakém pořadí starostu zastupují. 

Místostarostům můţe být svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné 

působnosti. Místostarosta zastupuje starostu po dobu jeho nepřítomnosti. Pokud je 

starosta přítomen, můţe místostarosta plnit úkoly starosty tehdy, pokud je starosta 

plnit odmítne v rozporu se zákonem nebo v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva 

popřípadě rady.  
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Místostarosta, stejně tak jako starosta, byli do svých funkcí oba zvoleni 

formálně právně nezávisle na sobě zastupitelstvem a jím jsou případně i odvolatelní. 

Oba dva jsou taktéţ členy zastupitelstva a rady. Vzhledem k tomu, ţe v rámci 

našeho obecního zřízení nemá starosta rozhodovací funkci, ta přísluší zastupitelstvu 

a radě, plyne z toho, ţe je místostarosta primárně odpovědný zastupitelstvu obce, 

a ne starostovi. V rámci formálního vystupování při slavnostních příleţitostech ale 

přísluší přednostní právo vţdy starostovi. V rámci obecního úřadu stojí v čele 

starosta. Je tak nadřazen místostarostovi i zaměstnancům zařazeným do obecního 

úřadu.  V oblasti přenesené státní správy tedy je starosta v nadřazeném postavení 

vůči všem, kteří vykonávají přenesenou působnost obce, včetně místostarosty.
58

  

2.3.3 Přímá volba starosty 

Na základě usnesení vlády č. 8/2011 ze dne 5. ledna 2011 připravuje 

Ministerstvo vnitra České republiky legislativní změny k zavedení přímé volby 

starostů v obcích, ve kterých není volena rada obce, a to jiţ od komunálních voleb 

v roce 2014 a tímto budou připraveny podmínky pro zavedení přímé volby starostů 

větších obcí, primátorů a hejtmanů. Za účelem splnění tohoto úkolu realizovalo 

Ministerstvo vnitra České republiky v březnu 2011 Anketu obcím, s cílem zjistit 

názory na přímou volbu starostů. Do ankety se zapojilo 39% obcí ČR. Podle 

výsledků ankety podporuje přímou volbu starostů 65% reagujících obcí.
59

 

Dalším úkolem Ministerstvo vnitra České republiky bylo zpracování 

srovnávací studie, Analýzy moţností zavedení přímé volby starostů
60

, která 

se zabývá jednak rozborem platné právní úpravy obecního zřízení 

z hlediska možností jeho změn ve vztahu k potenciálnímu zavedení přímé volby 

starostů do právního řádu ČR, jednak srovnáním se zahraničními právními 
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úpravami a politickým uspořádáním samospráv v rámci Evropské unie.
61

 Snaha 

o zavedení přímé volby starostů v ČR se odvíjí od nedostatků současného stavu 

právní úpravy obecního zřízení. Nejčastěji jsou uváděny tyto:  

- volby v obcích kde se nevolí rada obce se fakticky blíţí přímé volbě, 

kandidátky jsou sestavovány tak, aby se blíţily veřejnému mínění 

- starosta není zvolen na základě hlasů občanů, ale na základě dohody 

koaličních stran 

Některé ze změn navrhovaných k těmto nedostatkům: 

- starosta, který bude mít díky přímé volbě silný mandát, bude pod jasnou 

kontrolou veřejnosti 

- rada obce by měla být sloţena z významných odborníků, jmenována 

starostou 

- starosta by byl osobně odpovědný za chod úřadu a za výkon moci v obci 

Zavedení přímé volby starosty v ČR s sebou nese změny v legislativě, 

nejzásadnější z nich by byla nutnost změny Ústavy České republiky.  

V zemích EU je přítomen jak model přímé volby starostů, tak i nepřímé 

volby. Jako příklad země s přímou volbou starosty uvedu Slovenskou republiku. 

Postavení starosty SR je zakotveno v Ústavě Slovenské republiky. Podle ní jsou 

orgány obce obecní zastupitelstvo a starosta obce. Na rozdíl od ČR je rada obce 

fakultativní, plní funkci poradního orgánu starosty a zároveň je iniciativním 

a kontrolním orgánem obecního zastupitelstva. 

Starosta v SR je nejvyšším výkonným orgánem obce, rozhoduje 

v záleţitostech správy obce, nejsou-li zákonem vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu. 

Je volen obyvateli obce, kteří mají trvalý pobyt na jejím území, na čtyřleté období. 
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Každá obec tvoří pro volby jednomandátový obvod.
62

 Kaţdá politická strana uvádí 

na kandidátní listině pouze jednoho kandidáta, kandidovat mohou i nezávislí 

kandidáti.
63

  

Výhody přímé volby starosty v SR:  

- starosta je protiváhou obecnímu zastupitelstvu: moc v obci je rozdělená 

- větší zapojení občanů do správy obce: starosta je ustanoven do funkce 

na základě přímé demokracie, je pod výraznější kontrolou obyvatel obce, kteří ho 

mohou z funkce odvolat 

Nevýhody přímé volby starosty obce v SR: 

- špatná kontrolovatelnost činnosti starosty obce 

- malá odpovědnost 

- v případě, kdy starosta a obecní zastupitelstvo vzájemně nespolupracují, 

vznikají patové situace 

Jak se ukazuje, kaţdé výhodě při zavedení přímé volby starostů odpovídá 

určitá nevýhoda. Proto je nutné se objektivně zaměřit na obě skupiny argumentů. Je 

třeba zváţit, zda v našich podmínkách, které jsou z hlediska základní organizace 

územní samosprávy od Slovenské republiky odlišné, převáţí při zavedení přímé 

volby starostů pozitivní dopady nad dopady negativními.
64

  

2.4 Orgány zastupitelstva obce a rady obce 

Nestanoví-li zákon jinak, nejsou výbory a komise orgány obce ve smyslu 

§ 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako je tomu u zastupitelstva obce, rady obce, 
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starosty, obecního úřadu a zvláštních orgánů. Jsou iniciativními a kontrolními 

orgány zastupitelstva a rady obce. Výbory ani komise nemají zákonem svěřenu 

ţádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji ani svěřit rozhodnutím zastupitelstva 

nebo rady.
65

  

2.4.1 Výbory zastupitelstva 

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce. Jsou zřizovány 

zastupitelstvem, kterému jsou zároveň odpovědny. Plní úkoly, kterými je pověří 

zastupitelstvo obce, tedy mu předkládá svá stanoviska a návrhy.  

Pokud zákon výslovně nestanoví povinnost zřídit výbor, jako je tomu 

v případě výboru finančního a kontrolního, je věcí obce, zda zřídí pro určitou oblast 

výbor zastupitelstva nebo komisi rady. Je také moţné zřídit pro tutéţ oblast výbor 

i komisi.  

Členové výboru jsou voleni zastupitelstvem obce. V čele stojí předseda 

výboru, který musí být vţdy členem zastupitelstva. Počet členů je vţdy lichý. 

Usnesení výboru je vţdy vyhotovováno předsedou výboru a je platné tehdy, pokud 

s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
66

  

2.4.2 Finanční a kontrolní výbor 

Zřízení finančního a kontrolního výboru je povinností kaţdého zastupitelstva. 

Tyto výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich členy se nemohou stát – starosta, 

místostarosta, tajemník a osoby zajišťující účetní a rozpočtové práce na obecním 

úřadě.
67
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 Novotný, Vladimír. Územní samospráva České republiky. Praha: Cevro. 2007. ISBN 80-86816-

22-2. s. 42 



29 

 

Podle §119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provádí finanční výbor kontrolu 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, dále pak plní úkoly, kterými 

ho pověřilo zastupitelstvo obce. Kontrolou plnění usnesení zastupitelstva a rady 

obce se zabývá kontrolní výbor. Kontroluje dodrţování právních předpisů ostatními 

výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, 

kterými ho pověřilo zastupitelstvo obce.
68

  

O provedené kontrole provádějí výbory zápis, který předkládají 

zastupitelstvu. Zápis musí obsahovat předmět kontroly, zjištěné nedostatky 

a nápravná opatření, podepisuje ho člen výboru a ten, jehoţ se kontrola týkala.  

Dalšími výbory mohou být např. výbor pro národní menšiny, osadní výbor aj. 

s ohledem na to, ţe má obec Benecko pouze výbor finanční a kontrolní, nebudu 

se v této práci ostatními výbory zabývat.
69

 

2.4.3 Komise 

Komise zřizuje rada obce jako své poradní a iniciativní orgány. Komise 

předkládá svá stanoviska a náměty radě. Pokud starosta svěří komisi výkon určité 

části přenesené působnosti, stává se výkonným orgánem. Za své činnosti je komise 

odpovědná radě obce, ve věcech přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá 

starostovi.
70

 

Komise se můţe stát výkonným orgánem, pokud je jí svěřen výkon přenesené 

působnosti podle § 103 odst. 4 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tedy 

pokud starosta po projednání s ředitelem krajského úřadu svěří komisi rady obce 

v určitých věcech výkon přenesené působnosti. V takovém případě je komise rady 

obce orgánem obce dle §5 odst. 3 a § 122 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
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Komise obecní rady ze své činnosti odpovídá radě obce, ale ve věcech přenesené 

působnosti odpovídá starostovi.
71

  

2.4.4 Přestupková komise 

Přestupková komise můţe být zřízena jako orgán rady obce nebo jako zvláštní 

orgán obce zřizovaný starostou. Je v pravomoci starosty obce, jestli zřídí 

přestupkovou komisi jako zvláštní orgán starosty obce podle § 106 zákona o obcích 

nebo jestli pověří některou z komisí rady projednáváním přestupků.
72

 

2.5 Obecní úřad 

Vedle zastupitelstva a starosty je obecní úřad jedním z povinně existujících 

orgánů obce. V městysech se obecní úřad nazývá „úřad městyse“, ve městech 

„městský úřad“, ve statutárních městech „magistrát“, v městských obvodech nebo 

částech územně členěného statutárního města „úřad městského obvodu“ případně 

„úřad městské části“.
73

 

 

 Obecní úřad je tvořen starostou, místostarosty, tajemníkem obecního úřadu 

a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí 

starosta. Podle rozhodnutí rady obce se obecní úřad můţe členit na odbory 

a oddělení. V rámci samostatné působnosti obce plní obecní úřad takové úkoly, 

které mu uloţí zastupitelstvo nebo rada obce, dále pak pomáhá komisím nebo 

výborům v jejich činnosti. V přenesené působnosti vykonává státní správu 
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s výjimkou věcí patřících působnosti zastupitelstva, rady, zvláštních orgánů obce 

případně komisí.
74

  

 

Mimo jiné zřizuje obecní úřad úřední desku, dále je povinen mít k dispozici 

alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů a Věštníku právních předpisů kraje, které by 

měly být v úředních hodinách na obecním úřadě zpřístupněny.
75

  

2.5.1 Pověřený obecní úřad 

Obec s pověřeným obecním úřadem je stanovena zvláštním zákonem. Správní 

obvod pověřeného obecního úřadu stanoví právní předpis. Pověřený obecní úřad 

vykonává kromě přenesené působnosti určené pro všechny obecní úřady další 

přenesenou působnost v rozsahu, který mu je stanoven zákonem. Obvykle vykonává 

tuto státní správu i pro obce v okolí. Jednou z činností pověřeného obecního úřadu 

je projednávat a registrovat kandidátní listiny pro obce náleţející do jeho územního 

obvodu, je tedy jejich registračním úřadem pro volby do zastupitelstev.
76

 

2.5.2 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Obecní úřad s rozšířenou působností je takový obecní úřad, který 

vedle přenesené působnosti stanovené pro pověřený obecní úřad vykonává další 

přenesenou působnost v rozsahu stanoveném dalšími zákony.
77

 Je uveden v zákoně 

č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem.
78

 Obecní úřad 

s rozšířenou působností je mezičlánkem mezi krajským úřadem a obecním úřadem. 

Po zrušení okresů, 1. 1. 2003, převzalo, podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
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obcí s pověřeným obecním úřadem, 205 obcí s rozšířenou působností značnou část 

jejich působnosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost 

danou pro všechny obce, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost 

svěřenou mu zvláštními orgány.
79

 Obec s rozšířenou působností vydává nařízení 

obce pro svůj správní obvod. Vydává tedy právní předpis, který má územní 

působnost na území všech obcí spadajících do jejího správního obvodu.
80

 

2.5.3 Tajemník obecního úřadu 

 V obcích s pověřeným obecním úřadem působí tajemník obecního úřadu 

obligatorně, zatím co v ostatních obcích můţe být tajemník ustanoven fakultativně. 

Jak uţ jsem uvedla v předchozí kapitole, je tajemník obce jmenován a odvoláván 

starostou, se souhlasem ředitele krajského úřadu. Tajemník můţe být členem 

politických hnutí nebo stran, nesmí v nich ale vykonávat funkce. V takových 

obcích, ve kterých tajemník nepůsobí, plní jeho úkoly starosta. Tajemník je 

podřízen starostovi a odpovídá mu za plnění úkolů obecního úřadu.
81

  

 

Podle §110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zajišťuje tajemník obecního 

úřadu výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 

radě obce nebo zvláštním orgánům obce. Plní úkoly, které mu uloţí zastupitelstvo 

obce, rada obce nebo starosta. Podle zvláštních právních předpisů stanoví platy 

všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu. Podle zvláštních právních 

předpisů plní tajemník úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům obce, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu. Pokud nevydá rada 

obce spisový řád, skartační řád, pracovní řád obecního úřadu a další směrnice 
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obecního úřadu, vydává je tajemník obecního úřadu. Tajemník obce se účastní jak 

zasedání zastupitelstva, tak schůzí rady obce, a má zde poradní hlas.
82
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3. Majetek obce a finanční hospodaření obce 

3.1 Majetek obce 

Důleţitým ekonomickým předpokladem existence územní samosprávy je 

vlastnictví majetku. O způsobu jeho vyuţívání rozhodují orgány obcí, a ty jsou také 

za hospodaření s ním odpovědny. Z tohoto hospodaření jdou příjmy do rozpočtu 

celku. Majetek obce je majetkem veřejnoprávní korporace, je tvořen věcmi 

a majetkovými právy, se kterými obec samostatně hospodaří.
83

 Majetek obce tvoří 

hmotný majetek, finanční prostředky, jiná majetková práva (např. pohledávky). 

Majetkem obce jsou věci, které na obce přešly z České republiky podle zvláštního 

zákona nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo na základě právního 

jednání obce.
84

 

Dalšími způsoby nabytí obecního majetku jsou:
85

 

- ordinární – vytvoření majetku (výstavba) 

- koupě majetku na trhu 

- zdědění či darování (jako u soukromých osob) 

- převod právní cestou 

- vyvlastnění za náhradu. 

                                                 
83

 Podrobněji:Marková, Hana. Finance obcí měst a krajů, Praha: Orac. 2000. ISBN 80-86199-23-1 s. 

29-34 
84

 Čebišová,T.; Kopecký, M.; Marková, H. Obec, postavení správa, činnost. Praha: ISV. 1996. ISBN 

80-85866-19-6. s. 103 
85

 Marková, Hana. Finance obcí měst a krajů, Praha: Orac. 2000. ISBN 80-86199-23-1 s. 30  



35 

 

3.2 Hospodaření obce 

Povinností obce je účelně hospodařit, chránit svůj majetek a vést jeho 

evidenci. Obec má právo získávat majetek, uţívat ho a nakládat s ním jako 

právnická osoba. Vzhledem k tomu, ţe zde obec nakládá s veřejným majetkem, 

stanoví právní řád pro nakládání s tímto majetkem určitá omezení a podmínky. 

Cílem hospodaření obce je upokojování potřeb občanů a obce. Obec hospodaří 

podle schváleného rozpočtu.
86

 Nakládání s majetkem obce musí být účelné 

a hospodárné v souladu s jejími úkoly, které vyplývají ze zákonem vymezené 

působnosti. Obec má povinnost o svůj majetek pečovat a vést jeho evidenci, chránit 

ho před zničením, poškozením, odcizením, zneuţitím a neoprávněnými zásahy. 

Některé majetkoprávní úkony obcí podmiňuje zákon určitými skutečnostmi. Jde 

např. o zadávání zakázek obcím, které podléhá právní regulaci veřejných zakázek 

dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů.
87

  

3.3 Rozpočet obce  

Rozpočet obce je součástí soustavy veřejných rozpočtů. Je tvořen na základě 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Spolu s majetkem tvoří pilíř, na kterém stojí hospodaření 

územních celků. Rozpočet je označován také jako roční finanční plán, řídí se jím 

financování činnosti územního samosprávného celku. Rozpočtový rok je shodný 

s kalendářním. Při zpracování rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu, je-li 

tento sestaven. Zákon neukládá rozpočtový výhled sestavovat, ale ve většině 

případů se tak děje z vlastního rozhodnutí obce. Zpravidla se rozpočet sestavuje 

jako vyrovnaný, dále můţe být schválen jako přebytkový, pokud jsou některé 
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příjmy daného roku určeny k splácení jistiny úvěrů z předchozích let, nebo pokud 

jsou určeny k vyuţití v následujícím roce.
88

 Schodkový rozpočet je možné 

schvalovat v případě, že bude možné schodek uhradit finančními prostředky 

z minulých let.
89

 

Kladný zůstatek z rozpočtového hospodaření se převádí do dalšího roku. 

3.3.1 Obsah rozpočtu 

Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněţní operace, včetně 

tvorby a vyuţití peněţních fondů.  

Příjmy obce jsou tvořeny: z dotací ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

z hospodářské činnosti obce, z vlastního majetku a majetkových práv, 

z hospodářské činnosti právnických osob, pokud organizaci obec zřídila nebo 

zaloţila, výnosy z místních poplatků – ze vstupného, ze psů, za rekreační nebo 

lázeňský pobyt, z vyuţívání veřejného prostranství aj.
90

 

Výdaje obce se člení: na plánované a neplánované (např. ţivelné pohromy). Dále 

pak na výdaje alokační činnosti, redistribuční činnosti a stabilizační činnosti. 

Výdaje alokační činnosti se rozdělují mezi statky veřejné a soukromé. 

Na charakteru veřejných statků je závislý způsob financování. Mezi alokační výdaje 

např. patří financování čistých nebo smíšených veřejných statků, výdaje na ztrátu 

vlastních podniků apod. 

Za výdaje redistribuční činnosti povaţujeme rozdělování příjmů podle toho, 

co je pro společnost spravedlivé. Souvisejí převáţně s finančními transfery 

pro obyvatelstvo (forma sociálních dávek). 
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Výdaje stabilizační činnosti se pouţívají k plnění úkolů v oblasti 

ekonomického růstu, zaměstnanosti stability cenové hladiny. Vyuţívají opatření 

v měnové a fiskální oblasti.
91

 

3.3.2 Rozpočtový proces 

Do rozpočtového procesu patří: rozpočtové zásady, vypracování a projednání 

rozpočtu, rozpočtová skladba, kontrola, závěrečný účet. Mezi rozpočtové zásady 

patří: zásada omezeného časového pouţití finančních prostředků, zásada reálnosti 

a pravdivosti, zásada účelovosti, zásada úplnosti a pravdivosti, názory na sestavení 

rozpočtu jako hrubý (brutto) nebo čistý (netto), zásada publicity a zásada 

efektivnosti a hospodárnosti.
92

 Rozpočtový proces má svoje specifické etapy: 

sestavování – schvalování- publikaci – hospodaření – kontrolu – hodnocení.
93

 

Rozpočtová skladba má být čitelná pro kaţdého, hlediska pouţitá pro klasifikaci 

mají být jasně definovaná, dále pak musí být kompatibilní s mezinárodními 

statistickými standardy.
94

 Projednání a schválení rozpočtu se děje na zasedání 

zastupitelstva. Schvaluje se struktura příjmů a výdajů a celková výše rozpočtu. 

Po schválení se provádí jeho rozpis.
95

  

Kontrola rozpočtu probíhá jednak orgány obce (kontrola vnitřní), jednak má 

obec povinnost nechat přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok příslušným 

úřadem nebo auditorem (kontrola vnější). Za účelem vnitřní kontroly má obec 

zřízen finanční a kontrolní výbor, přičemţ finanční výbor kontroluje hospodaření 
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s majetkem a finančními prostředky obce, zatímco výbor kontrolní kontroluje 

plnění usnesení zastupitelstva a rady obce.
96

 

Do závěrečného účtu se souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření 

územního samosprávného celku za předchozí kalendářní rok. Závěrečný účet slouţí 

ke zhodnocení finančního hospodaření územního samosprávného celku, svazku 

obcí a jimi zřízených nebo zaloţených právnických osob s jejich majetkem. 

Závěrečný účet obce obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném 

členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Vyúčtování 

finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondů a jiným 

rozpočtům je součástí závěrečného účtu.
97
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II. Praktická část 

Praktická část vychází z části teoretické a jejím cílem je ukázat chod obecní 

samosprávy v praxi. Praktickou část jsem zpracovávala na základě informací 

získaných – z několika zasedání zastupitelstva obce, ze schůze týkající se nového 

územního plánu, z webových stránek obce Benecko, webových stránek Ski areálu 

Benecko, z pořadu Přijeli jsme k Vám–Benecko Českého rozhlasu sever vysílaného 

dne 19. a 20. 3. 2011, ze zpravodaje Posel z pod Ţalého (ročník 16-21), z rozhovoru 

se starostou obce ing. Jaroslavem Mejsnarem a na základě konzultací 

se zaměstnankyní Obce Benecko paní Marcelou Doubravovou (účetní, ekonom). 

1. Charakteristika obce Benecko
98

 

Obec Benecko se nachází v oblasti západních Krkonoš na úbočí hory Ţalý 

v nadmořské výšce 440 – 1036 m. n. m. Ze dvou třetin leţí v 3. zóně Krkonošského 

národního parku. Do roku 2000 byla obec Benecko součástí Východočeského kraje, 

v rámci nového uspořádání krajů v ČR se stala součástí kraje Libereckého. Obec 

Benecko vznikla v roce 1960 sloučením čtyř obcí: Horní Štěpanice, Dolní 

Štěpanice, Benecko a Mrklov.  

1.1 Název obce Benecko a její symboly  

O vzniku názvu obce Benecko kolují dvě legendy, jedna z nich vypráví 

o poustevníkovi řádu sv. Benedikta a o jelenovi, který mu byl druhem. Podle této 

legendy údajně vznikl i znak obce, který obsahuje jelení hlavu s kříţem mezi 

parohy.
99

 Druhá legenda vypráví o Benešovi, který byl patrně zakladatelem obce 
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a odtud Benešsko – Benecko. Kromě znaku je symbolem obce Benecko vlajka, 

která obsahuje barvy pouţité ve znaku obce.
100

 

1.2 Územní základ obce Benecko 

Obec Benecko tvoří 8 částí: 4 vesnice: Benecko, Dolní Štěpanice, Horní 

Štěpanice a Mrklov, a 4 osady: Rychlov, Štěpanická Lhota, Zákoutí a Ţalý. Skládá 

se ze 4 katastrálních území o celkové výměře 1652 ha. Její území je z funkčního 

hlediska různorodé. Najdeme zde hustě obydlené oblasti, rozvolněnou zástavbu, 

oblast veřejné zeleně, zemědělský půdní fond, lesy, veřejné infrastruktury, hřbitov, 

i prostor pro tělesnou výchovu a sport (4 hřiště, běţecké tratě, 13 vleků 

a sjezdových tratí).  

1.3 Osobní základ Obce Benecko 

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2010 byl 1109. Průměrný věk obyvatel je 39,8. 

Díky podnikání v cestovním ruchu dochází v zimní sezóně k nárůstu obyvatelstva 

aţ o 2000 osob. To samozřejmě nese i určité problémy. Jedním z nich je velká 

hustota provozu v zimním období, jejímţ důsledkem je jednak rychlé 

opotřebovávání povrchu vozovky, jednak dopravní zácpy, často způsobené 

nezodpovědnými a méně zkušenými řidiči, kteří se vydají do hor bez povinné zimní 

výbavy. V posledních letech, kdy je zákaz jezdit v zimním období do obce Benecko 

na letních pneumatikách, se situace značně zlepšila. Velké problémy v obci 

způsobuje povrchové vedení vysokého napětí. Často se vyskytující špatné 

povětrnostní podmínky způsobují poruchy vedení, díky tomu bývá obec Benecko 

i několik dní bez elektřiny. Tato situace komplikuje ţivot obyvatel i podnikání 

v obci. Zdá se, ţe z příslušných míst na toto není brán zřetel. 
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Velká část obyvatelstva se ţiví podnikáním v cestovním ruchu a ve sluţbách, 

jiní dojíţdějí za prací do nejbliţších měst. Podle starosty Ing. Jaroslava Mejsnara je 

asi 40 osob nezaměstnaných.  

Obec Benecko nezapomíná ani na dříve narozené občany. Pro ty, o které 

se nemá kdo postarat, je zde zřízen Dům s pečovatelskou sluţbou v Mrklově. 

Do nedávné doby zajišťovala pečovatelskou sluţbu sama obec Benecko, 

od 1. 1. 2010 převzala péči pečovatelská sluţba z Vrchlabí.  

Většinu občanů tvoří starousedlíci. Díky neustálému rozvoji v oblasti 

podnikání v rámci ubytování a sluţeb, dochází k příchodu nových obyvatel do naší 

obce. Někteří se časem asimilují se stávajícím obyvatelstvem, jiní vybočují. Většina 

z nově příchozích, přestoţe v obci celoročně bydlí a mají zde trvale zavedenou 

ţivnost, nemá v obci trvalé bydliště. To má negativní důsledek jak na otázku 

daňové výtěţnosti z právnických osob, tak na otázku příjmů z rozpočtového určení 

daní, které jsou určeny na trvale ţijící obyvatele. I kdyţ tito obyvatelé vyuţívají 

obecní infrastruktury, nijak na ni nepřispívají. Obdobné problémy s nově příchozími 

obyvateli mají i obce ve středočeském kraji, kde vznikají satelitní sídliště. Často 

i zde dochází ke střetu zájmů nových obyvatel se zájmy starousedlíků.  

1.4 Občanská vybavenost 

Obec Benecko je zřizovatelem mateřské a základní školy. Mateřská škola 

Benecko, okres Semily sídlí na Benecku, je jednotřídní s kapacitou 20 dětí a je 

samostatným právním subjektem. Základní škola Benecko, okres Semily 

(samostatný právní subjekt) je malotřídka 1. -5. ročník (2 + 2 třídy) s odloučeným 

pracovištěm v Dolních Štěpanicích. V dalších ročnících pokračují děti v ZŠ 

v Jilemnici, která je pro obec Benecko spádová, ale někteří volí i ZŠ v jiných 

okolních městech. Záleţí na další zájmové činnosti dětí (např. běţecké lyţovaní - 

ZŠ Jilemnice, sjezdové lyţování - ZŠ Vrchlabí aj.) Obec Benecko má 3 veřejné 

knihovny.  
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Benecko (jakoţto část obce) má svoji poštu, pod kterou dříve spadaly i ostatní 

části obce Benecko. Se zavedením motorizované roznášky, kterou zajišťuje pošta 

Jilemnice, spadají ostatní části obce pod tuto poštu. Zdravotní středisko v obci není, 

občané dojíţdí do spádového města.  Policii zajišťuje také město Jilemnice.  

Obec Benecko má tři spolky dobrovolných hasičů (Benecko, Horní Štěpanice, 

Dolní Štěpanice). Dobrovolní hasiči kromě svého základního poslání reprezentují 

obec v oblastních soutěţích a dále se starají o kulturní ţivot v obci. V současné 

době došlo k sloučení výjezdových jednotek Dolní Štěpanice a Benecko. Nově 

vzniklá výjezdová jednotka bude v Dolních Štěpanicích.  

V obci Benecko najdeme 2 obchody potravin (Benecko, Dolní Štěpanice), 

obchod se sklem a upomínkovými předměty, Bowling bar, hernu a diskotéku 

(Benecko), hotely, penziony a ubytování v soukromí. Dále se zde nacházejí v rámci 

různých podnikatelských subjektů půjčovny lyţí a kol, fitcentra, bazény, sauny 

a wellness. Zajímavostí je malé soukromé Moto muzeum v Dolních Štěpanicích. 

Nejstarším historickým objektem v obci Benecko je zřícenina Štěpanického hradu 

(hrad postaven na přelomu 13. a 14. st. rodem Valdštejnů). Dále zde najdeme kostel 

sv. Trojice, 4 kapličky a několik boţích muk, které jsou roztroušeny po celé obci. 

Památkou na počátky turismu v naší oblasti je rozhledna na Ţalém, postavena 

v první polovině 19. st. hrabětem Janem Harrachem. Ke kulturním aktivitám občanů 

patří ochotnické divadlo s dlouholetou tradicí. 

V obci Benecko se nachází Infocentrum Flóra, které má nejen přehled 

o volných ubytovacích kapacitách, ale poskytuje i typy na různé výlety, jízdní řády 

autobusů a cyklobusů. Podporu a rozvoj cestovního ruchu pro Benecko a okolí 

zajišťuje Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, o. s., jedná 

se o seskupení nejvýznamnějších aktérů v cestovním ruchu na Benecku. 

Sportovní vyţití je moţné na hřištích, běţeckých tratích, nebo ve Ski areálu 

Benecko. V rámci Ski areálu fungují 4 lyţařské školy. O výchovu mladých 

sportovců se stará Hančův sportovní klub, který má v obci jiţ dlouholetou tradici. 

Jeho členové úspěšně reprezentují obec na soutěţích po celé republice. 
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Obec Benecko je plynofikována, má vlastní kanalizaci s čističkou odpadních 

vod.  

Kaţdá část obce Benecko má trochu jiný charakter.  Ve Štěpanické Lhotě se 

nachází obcení úřad, technické sluţby a část lyţařského areálu, Rychlov, Zákoutí 

a Mrkolov jsou zemědělské oblasti. V Mrklově sídlí Statek Benecko s. r. o., 

který obhospodařuje půdu v obci, zabývá se pěstováním brambor a obilí a chovem 

hovězího dobytka. Kromě statku Benecko s. r. o. se chovem hovězího dobytka 

zabývají i někteří soukromí zemědělci. Osada Ţalý je rekreační oblastí, Horní 

Štěpanice jsou historickým centrem obce, najdeme zde mimo jiné zříceninu 

Štěpanického hradu a kostel Sv. Trojice. Dolní Štěpanice jsou průmyslovou zónou 

obce, najdeme zde 2 firmy a to firmu Koupelnové radiátory Petrák a firmu Delfi, 

spol. s. r. o., kde se vyrábí a prodávají ţaluzie, vestavěné skříně, nábytek 

do kuchyní, koupelen a loţnic. Benecko je rekreační oblastí, jsou zde tedy 

soustředěny veškeré sluţby s tím související.  Najdeme zde větší část lyţařského 

areálu, hotely, penziony, ubytování v soukromí, restaurace aj.  

1.5 Svazky obcí 

1.5.1 Jilemnicko – svazek obcí 

Obec Benecko je členem svazku obcí Jilemnicko. Toto dobrovolné sdruţení 

obcí funguje uţ od dubna 2000. Do Jilemnicka – svazku obcí patří všechny obce, 

pro které vykonává město Jilemnice přenesenou působnost. Jedná se tedy 

o tzv. mikroregion, území se společnými zájmy. Činností Jilemnicka je realizování 

různých projektů a získávání na ně potřebných grantů a dotací např. oprava staré 

kapličky v obci Benecko, oprava části veřejného osvětlení v obci Vítkovice, 

vybudování veřejného místa odpočinku v obci Studenec aj. Stěţejní částí práce je 

řízení běţného chodu organizace.  Jilemnicko se mimo jiné podílí na preventivních 



44 

 

akcích jako „Děti pozor silnice“ z oblasti dopravní výchovy, nebo prevence 

v oblasti kriminality zaměřené na seniory „Bezpečné stáří“.
101

 

1.5.2 Krkonoše – svazek měst a obcí 

Svazek měst a obcí Krkonoše, jehoţ jsme jako obce členem, od roku 2000 

sdruţuje 40 členů a je součástí Králevohradeckého a Libereckého kraje. Jeho hlavní 

programem je usilovat o rozvoj cestovního ruchu. Svazek se především soustředí 

na řešení problémů, které mají celokrkonošský dosah. Tým pracovníků vede, 

vytváří, koordinuje a pečuje o celokrkonošské projekty, jako např. Krkonoše – 

lyţařský běţecký ráj, Krkonoše ze sedla kola, Krkonošské cyklobusy aj.
102
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2. Orgány obce Benecko 

Mezi orgány obce Benecko patří zastupitelstvo obce, rada obce, starosta obce 

a Obecní úřad Benecko. Z orgánů zastupitelstva a rady obce zřizuje obec Benecko 

finanční a kontrolní výbor. Obec Benecko nemá tajemníka. 

2.1 Zastupitelstvo obce Benecko 

2.1.1 Volby do zastupitelstva obce Benecko 

V loňském roce jsme absolvovali komunální volby. Obdobně jako tomu bylo 

i v jiných obcích tak, i v obci Benecko zájem o komunální politiku značně klesl. 

Důkazem toho byl mnohonásobně menší počet kandidátů. Zatímco v minulých 

volbách (v roce 2006) byly čtyři kandidátky: SNK Evropští demokraté 

15 kandidátů, Nezávislý kandidát Miroslav Wohanka, KDU-ČSL 15 kandidátů, 

ODS 11 kandidátů; v posledních volbách (2010) byly kandidátky jen dvě, KDU-

ČSL s 15 kandidáty a ODS s 9 kandidáty. Došlo i k sníţení volební účasti. Zatímco 

v roce 2006 byla volební účast 70,75% v roce 2010 klesla na 63,75%.
103

 Nutno 

podotknout, ţe v obci Benecko nedochází ke stranickému politikaření, důkazem 

toho je i to, ţe většina kandidátů, ač jsou uvedeni na kandidátkách různých stran, je 

bez politické příslušnosti.
104
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2.1.2 Činnost zastupitelstva obce od roku 2010 až do současnosti 

Obec Benecko má 15 zastupitelů. Obecní zastupitelstvo zasedá v průměru 

jednou za dva měsíce. Místo zasedání není vţdy stejné, jednak záleţí 

na předpokládané účasti, tedy jak velký sál bude třeba, jednak je snaha prostřídat 

jednotlivé části obce. Na zastupitelstvu obce většinou panuje příjemná atmosféra. 

Účast občanů se odvíjí od zamýšleného programu zasedání.  

Co řešilo zastupitelstvo obce Benecko poslední dobou buď na svých jednáních, 

nebo na veřejných zasedáních: 

- zrušení Jednotky poţární ochrany Horní Štěpanice 

- schválení dodavatele SEA a NATURA, pro vypracování posudků 

potřebných k zpracování Územního plánu 

- podporu prodejny v Dolních Štěpanicích 

- zateplení budovy školy v Dolních Štěpanicích 

- pojištění majetku obce 

- změny rozpočtu 

- ţádosti o dotace  

- narovnání vlastnických vztahů 

- zvýšení nájmu v Domě sluţeb 

- obecně závazné vyhlášky 

- inventarizaci majetku 

- schválením strategického plánu rozvoje obce Benecko na roky 2011-2012 

- pozemkové záleţitosti 

- aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2011-2021 



47 

 

2.2 Rada obce Benecko 

Rada obce Benecko má pět členů. Tvoří ji starosta, místostarosta a tři radní. 

Při ustanovujícím zastupitelstvu konaném 11. 11. 2010 byl o funkce radních velký 

zájem. Z navrţených 10 kandidátů odmítl jeden, jeden nemohl být do volby 

zařazen, protoţe se na ustavující zastupitelstvo nedostavil a neměl tedy sloţený slib. 

Schůze rady obce se konají dle potřeby, zpravidla tak dvakrát, třikrát za měsíc. 

Odměna pro členy rady byla stanovena ve výši 1000 Kč měsíčně. 

2.2.1 Činnost rady obce Benecko 

Rada obce Benecko se v posledním roce zabývala získáním dotací 

na zásahové oblečení hasičů (úspěšně), na vybudování strţeného veřejného 

osvětlení na Benecku (neúspěšně). Dále odsouhlasila: 

- ţe bude v Dolních Štěpanicích policií častěji prováděno měření rychlosti 

v úseku směrem na Vítkovice  

- ţe na základě kontroly Krajské hygienické stanice v MŠ Benecko bude 

nutné zavést určité úpravy, jako rozšířit WC a zabudovat výlevku   

- ţe obecní zpravodaj Posel zpod Ţalého bude vycházet 6x ročně ve formátu 

A5 

- ţe stromy u silnice do Horních Štěpanic budou káceny v březnu t. r., aj.  

Vzhledem k tomu, ţe schůze rady jsou neveřejné, čerpala jsem z informací 

týkajících se činnosti rady, které byly uveřejněny na zasedáních zastupitelstva obce. 
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2. 3 Starosta obce Benecko 

Abych blíţe ukázala, jak vypadá práce starosty malé obce, jako je Benecko, 

domluvila jsem si starostou obce Ing. Jaroslavem Mejsnarem rozhovor.
105

 

2.3.1 Rozhovor se starostou obce Benecko 

Jak vypadá běžný den starosty obce Benecko? 

Běţný den starosty malých obcí je hodně rozdílný od běţného dne starosty 

velké obce. Tady jsme v pár lidech, takţe starosta a nejen on, musí mít záběr tři sta 

šedesát stupňů a musí vědět o všem něco. Ne úplně do hloubky, ale o všem něco. 

Běţný den vypadá tak, ţe ráno, kdyţ přijde do práce tak začne likvidovat postupně 

kupu papírů, které má na stole, a mezi tím bere telefony a řeší různé věci, které ten 

den přinese, a do toho lidé chodí na různá jednání, ať uţ jsou objednaní, nebo 

neobjednaní, takţe je to vlastně více manaţerská práce, neţ úřednická. Kromě 

vyřizování papírů a zvedání telefonů se řeší věci v terénu. Na těch menších obcích 

je starosta asi takových 30-40% pracovní doby v kanceláři a takových 60-70% musí 

jezdit v terénu a zařizovat věci, protoţe dneska i kdyţ jsme v době internetu, 

mobilních telefonů a různých faxů, tak kdyţ chcete něco zařídit, tak není nad osobní 

jednání. A potom, kdyţ běţný den končí, tak starosta ty papíry z toho stolu zase 

uloţí do tašky a veze si je sebou domů, a pak se zase doma večer pokračuje, 

vyřizuje si nějaké věci a připravuje se na další den.  

Všechny věci se nedají vyřídit v pracovní době. Starosta má v podstatě 

pracovní dobu sedm dní v týdnu a tři sta šedesát dní v roce. Protoţe kdyţ já třeba 

jsem doma a mám dovolenou, a to mi potvrdí i starostové ostatních malých obcí, tak 

tedy kdyţ třeba doma sekám trávu na zahradě a jde někdo kolem a říká, nezlob se, 

já jsem to v týdnu nestihl a potřebuju se tě zeptat na …, tak starosta vypne sekačku 
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a půl hodiny tam řeší obecní záleţitosti. Pracovní doba a volný čas se vlastně 

prolínají, protoţe starosta musí být stále na telefonu.  

Co se Vám za dobu vašeho působení v obci podařilo? 

Z některých věcí mám radost. A z těch větších věcí, ze kterých můţu mít 

radost a to nejen já, ale většina lidí v úřadě, je, ţe se nám podařilo uskutečnit:  

- plynofikaci Horních Štěpanic 

- plynofikaci Dolních Štěpanic 

- plynofikaci Štěpanické Lhoty 

- vodovody a kanalizace v obci, kde se udělala spousta vodovodních řádů 

a mnoho kanalizačních řádů, dále pak tlaková kanalizace 

- modernizaci lyţařského areálu, včetně zasněţovacího systému a výměny 

starého vleku za novou lanovku 

- změny územního plánu asi čtyři co se tady za mě dělaly, teď děláme nový 

územní plán 

- opravu některých cest 

- údrţbu obecního majetku a veřejného osvětlení 

Teď v poslední době mám takovou radost z toho, ţe se mi podařilo připravit 

projekt týkající se dvojnásobného zvýšení kapacity čističky odpadních vod 

a dotáhnout ho do konce. Takţe se budou moci připojovat další objekty. Dojde 

k dobudování kanalizace pod Hančovou boudou na Benecku. Na tento projekt se mi 

podařilo získat dvaceti milionovou dotaci od EU.  Takţe se to teď můţe začít stavět.  

Jsou nějaké projekty, které se Vám přes veškeré úsilí nepodařily realizovat? 

Máme teď rozpracovaný projekt, který je ve spolupráci s Vodohospodářským 

sdruţením Turnov, kterého jsme jako obec členem, a to projekt na kanalizaci 

v Dolních Štěpanicích. Jednalo by se o 60 mil. korun, které bychom museli sehnat, 
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tak tam nejsem úplně optimista, bez dotace to realizovat nepůjde, a tady bude 

problém sehnat dotaci, protoţe jako prioritou přidělování těchto dotací jsou obce 

a města nad 2000 obyvatel a to Dolní Štěpanice nejsou. Nemyslím si, ţe se ten 

projekt dělal do šuplíku, (mimochodem na vypracování tohoto projektu jsme taky 

získali dotaci od Libereckého kraje) ale za nějaký čas se tento projekt vytáhne, 

opráší a můţe se podle něj dělat.  

Teď si vzpomínám, je tu jedna věc, která se mi dlouhodobě nedaří a to je 

přesvědčit vedení Libereckého kraje, aby nám tady spravili silnici. Ta je ve správě 

silnic Libereckého kraje a v majetku Libereckého kraje. Snaţím se o to uţ osm let. 

Podařilo se mi, ţe je teď dokončený projekt na opravu. Mělo by to stát asi kolem 

80 milionů a týkalo by se to celé silnice Dolních Štěpanic, přes Benecko, na Mrklov 

a přes Mrklov zase zpátky dolů, takţe celá tady ta smyčka, která jde naší obcí. Uţ 

jsem ten projekt viděl hotový a vypadá to dobře, jednalo by se o nová svodidla, 

propustky, příkopy atd. Ale teď je otázka, jestli oni na to budou mít finance. 

Liberecký kraj sám na to peníze neuvolní, takţe na to budou ţádat z nějakého 

regionálního operačního programu (to jsou také peníze EU). Jestli se jim to podaří, 

tak se moţná dočkáme, příští, anebo ten další rok, nevím. To je taková věc, o které 

jsem si myslel, ţe půjde původně trošičku rychleji. Bohuţel se to vleče přes dva 

hejtmany a přes tři volební období.  

Máte nějaký projekt, na kterém jste ještě nezačali pracovávat, a který byste 

chtěli do budoucna realizovat? 

Takových projektů máme celou řadu, všechno je to závislé na penězích. Jeden 

takový velký projekt, který se tu uţ táhne moţná deset let, je spojení lyţařského 

areálu Benecko s areálem Herlíkovice přes Ţalý, vzhledem k momentálnímu trendu 

propojování lyţařských areálů a tím zajištění rozmanitějšího terénu pro lyţaře. 

Máme uţ i nějakou studii připravenou, jenţe tento projekt stále naráţí na správu 

KRNAP, kde nám to opakovaně zamítají. Naposledy kdyţ tomu tak bylo, tak jsme 

se odvolali na Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky. To nám to ale taky 

seškrtalo. Takţe tenhle projekt je v současné době nerealizovatelný, ale pevně 
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věřím, ţe to do budoucna není mrtvá věc. Záleţí na lidech, kteří budou sedět na těch 

místech a budou mít třeba odlišný názor.  

Nemyslím si, ale ţe by celý projekt měla realizovat obec, protoţe to uţ je 

hodně nákladná věc. Obec má prostředky jen na takový areál, jaký jsme vybudovali 

v posledních letech. Pro takovýhle větší projekt by to obec připravila v rámci 

schválení územního plánu, ale dále by pak musel přijít ještě jiný investor. 

Samozřejmě takový investoři jsou a o některých i vím. Viděl bych to tak, ţe by to 

mohla být akciovka a obec by měla nějakou část akcií. 

 Byl by tu ale jeden problém, a to ţe takový areál by potřeboval zasněţování. 

Zasněţit pak takovouhle sjezdovku aţ na Ţalý, coţ by bylo asi 1800 metrů délky, 

tak na to nemáme na Benecku vodu. Ta by se musela táhnout buď z Labe 

z Herlíkovic, přes Ţalý nebo z Vítkovic z Jizerky. V Jizerce uţ je ale voda 

na limitu, protoţe z ní je zasněţován areál Vítkovice, a navíc tam jsou nějaké vodní 

elektrárny, takţe tam uţ k tomu byla uvedena záporná stanoviska 

od vodohospodářů.  Jak na tom je to Labe prozatím nevím, to jsme ještě 

nezjišťovali. Takţe je to zatím taková vize do budoucna, která by mohla dopadnout, 

ale taky dopadnout nemusí. 

Dále se budu snaţit, aby šlo víc peněz do opravy místních komunikací 

a obecních cest, protoţe jsou ty asfaltky letité a sypou se.  

Potom veřejné osvětlení se musí modernizovat a takové věci, které třeba teď 

slouţí, ale jsou zchátralé. To samé se týká obecních budov, tedy školy, školky aj., 

které potřebují údrţbu.  

Takţe kdyţ to shrnu, ne ţe bych měl nějaký bombastický projekt v hlavě, ale 

spíš takové ty běţné věci, které zpříjemňují lidem ţivot, kdyţ fungují, ale zase 

znepříjemňují, kdyţ nefungují.  

V posledních letech se připravuje nový územní plán obce. Jak to vypadá s jeho 

dokončením?  
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K 31. 12. 2015 přestane platit starý územní plán. Do nového územního plánu 

bylo dáno asi 160 ţádostí. Po posouzení všemi příslušnými institucemi, přišlo 

zhruba k 140 záměrům zamítavé stanovisko. V převáţné většině od správy 

KRNAP. S takovým územním plánem, který stojí téměř milion korun a ze 160 

záměrů jich projde 20, nesouhlasíme.  

Kdyţ jsme měli poslední jednání v Jilemnici, kde byli zástupci krajského 

úřadu a zástupci KRNAP a projektanti, tak já jsem jim tam přímo říkal, ţe pokud by 

se ta jejich stanoviska nezměnila, tak se obávám, ţe ten územní plán nebude 

schválený zastupitelstvem, a bude tedy ještě těch pár let platit starý územní plán 

a pak  budeme jako obec bez územního plánu.  Coţ vlastně taky jde, ale přináší to 

určité komplikace, jednak při ţádosti o různé dotace, jednak u obce, která nemá 

územní plán, dojde k určitému vymezení území zastavění obce a uvnitř tohoto 

území zastavění obce je moţné i bez územního plánu provádět určité stavební 

aktivity. Ale mimo toto území, mají lidé smůlu, protoţe tam nejde dělat nic. 

Kdybychom měli územní plán schválený, tak tam jsou vymezené plochy i vně 

zastavěné území obce, kde stavět lze.  

Na jednání v Jilemnici jsme se dohodli na tom, ţe se jako zastupitelstvo 

znovu probereme těmi záměry a ţe vyřadíme to, co pro obec není tolik důleţité. 

V zastupitelstvu jsme zhruba ze  140 zamítnutých záměrů vyřadili 40 nebo 50. Šlo 

převáţně o záměry obce, jako rybníčky, určité stavební záměry obce, ale 

samozřejmě se to dotklo i některých záměrů občanů. Tam jsme volili případy, kde 

se jednalo lokalitu se zákonem chráněnými rostlinami, oblast Natura, nebo kde 

neodpovídal krajinný ráz. Bylo nám řečeno, ţe jsou ochotni jednat jen o pěti, šesti 

záměrech. Přehodnotit stanovisko mohou pouze na základě nových okolností.  

V jednání tedy zůstalo dalších asi 90 záměrů, které mají zamítavé stanovisko, 

obec za nimi ale dál stojí. Momentálně jsme ve fázi, kdy zpracovatel územního 

plánu, kterým je pro nás Stavební úřad v Jilemnici, na základě našeho postoje, 

sjedná nové jednání, kde znovu přizve zástupce příslušných úřadů a ti vše znovu 

zváţí. Naší argumentací bude neudrţení obyvatelstva v obci, nutnost přirozeného 

rozvoje obce. Jde nám o to, aby si tu mohli mladí lidé postavit na pozemcích, které 
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mají od rodičů. Máme totiţ obavy, aby nezačalo docházet k vylidňování obce. 

Doufáme, ţe z 90 záměrů aspoň 50-70 projde. Pokud by k tomu nedošlo, tak nejsme 

zatím rozhodnuti, jak dál pokračovat. 

Zastupitelstvo poţadovalo, aby veškeré stavební záměry, které byly schválené 

v územním plánu z roku 1995 včetně změn, které v něm byly, automaticky přešly 

do územního plánu. Ale celá řada z těch povolených záměrů byla zamítnuta. Celá 

řada záměrů byla zamítnuta s tím, ţe se na pozemku nachází hezká sekaná louka 

s rozmanitou florou. Takţe to vypadá, ţe lidi vlastně trestají za to, ţe se o svůj 

pozemek starají. Já bych viděl jako řešení kompromis. Stavbu povolit za podmínky, 

ţe stavba bude probíhat šetrně a louka zůstane ponechána. Nebo v případě, ţe 

se na pozemku vyskytuje chráněná rostlina, měla by se stavba povolit za podmínky, 

ţe dojde k jejímu vysazení do volné přírody. To by byl podle mě takový 

konstruktivní přístup.  

V současné době došlo ke změně funkce místostarosty z uvolněné 

na neuvolněnou. Jak se to osvědčilo? 

Došlo tu k přerozdělení práce, takţe některé věci co měl původně na starosti 

místostarosta se převedly na zaměstnance obce. Na fungování obecního úřadu by to 

ale občané neměli pocítit, je ještě taková doba, kdy některé věci nejsou ještě úplně 

rozdělené, kdy vlastně nový místostarosta dostal nějaké úkoly, ale jakmile se toho 

nějak chopí a dostane se do toho, tak dostane ještě další úkoly. My jsme kromě měst 

Jilemnice a Jablonce nad Jizerou, které mají statut města, zůstali z 20 obcí 

Jilemnicka jako jediná obec, která měla uvolněné oba dva, tedy starostu 

i místostarostu. Hlavní důvod proč jsem prosazoval, aby byl místostarosta 

neuvolněný, byl důvod finanční. Neuvolněný místostarosta samozřejmě také 

dostává odměnu, ale ta je podstatně niţší, neţ jakou dostává místostarosta uvolněný. 

Od tohoto opatření si slibujeme značnou finanční úsporu. 
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2.3.2 Starosta obce Benecko 

Starostou obce Benecko je jiţ třetí volební období Ing. Jaroslav Mejsnar. Jeho 

starostování předcházelo jedno volební období ve funkci místostarosty. Je tedy 

v obecní politice určitou stálicí. Pokud bych se měla vyjádřit k problematice přímé 

volby starostů malých obcí, a to nejen v těch, ve kterých není volena rada obce, pak 

bych byla jednoznačně pro její zavedení. Obec Benecko je malou obcí, všichni 

občané se mezi sebou dobře známe, aţ na pár výjimek, které tvoří přistěhovalci, 

ţijeme v sousedské sounáleţitosti jiţ po kolik generací. Víme tedy, jaké postoje 

můţeme od případných kandidátů očekávat. Jako nevýhodu bych viděla sniţující 

se zájem aktivně se zapojit do politického ţivota v obci.  

Předchozích dvacet let stál v čele obce Benecko, ať uţ ve funkci starosty či 

místostarosty, MVDr. Miloš Gerstner. V tomto volebním období se rozhodl zůstat 

pouze řadovým členem obecního zastupitelstva. O pozici místostarosty nebyl příliš 

velký zájem. Těţko říct, jestli je to tím, ţe funkce místostarosty je v obci Benecko 

nově neuvolněná, nebo jestli se sníţil zájem o komunální politiku. Na rozdíl 

od různých statistik, které byly k otázce zavedení přímé volby starostů malých obcí 

vypracovány, nemám obavu z malé účasti u voleb, ale spíš z malého mnoţství 

kandidátů na post starosty.   

2.4 Orgány zastupitelstva obce Benecko  

Obec Benecko zřizuje pouze výbor finanční a kontrolní, jejichţ existence je 

dána zákonem. Vzhledem k tomu, ţe funkční období finančního a kontrolního 

výboru zanikla spolu se zánikem původního zastupitelstva, bylo nutné zřídit výbory 

znovu na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Kaţdý z výborů má tři členy. V čele 

stojí předseda výboru, který musí být členem zastupitelstva obce. Předsedové 

výborů byli zvoleni na ustavujícím zastupitelstvu. Na něm byla taktéţ stanovena 

odměna pro předsedu výboru ve výši 500 Kč za sezení. Členy výboru mohou být 

členové zastupitelstva i jiné osoby. Volba členů kontrolního a finančního výboru 
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byla odloţena z důvodu nedostatku kandidátů na nejbliţší zasedání, kde se také 

uskutečnila. Kontrolní a finanční výbor zasedají společně a to nejméně jednou 

do roka.  

2.5  Obecní úřad Benecko 

Obecní úřad Benecko sídlí ve Štěpanické Lhotě, je tvořen starostou, 

místostarostou a třemi zaměstnanci obce Benecko, referentem obecního úřadu, 

referentem poplatků a účetním ekonomem.  

Referent obecního úřadu mimo jiné provádí ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, přijímá přihlášení k trvalému pobytu 

a ohlášení změny místa trvalého pobytu a přijímá ţádosti o povolení k provozování 

výherních hracích přístrojů. Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor 

ve vlastnictví obce, přijímá platby za pronájem hrobového místa, přijímá poplatky 

za znečišťování ovzduší, přijímá místní poplatky, přijímá ostatní platby. 

Náplní práce referenta místních poplatků je vybírání poplatků za lázeňský 

nebo rekreační pobyt, poplatků za uţívání veřejného prostranství, poplatků ze psů, 

poplatků z povolení k vjezdu. Vydává téţ platební výměry na neuhrazené místní 

poplatky. 

Účetní ekonom zpracovává rozpočet obce a vede účetnictví obce. 

Obecní úřad zřizuje úřední desku, včetně elektronické úřední desky, 

a spravuje internetové stránky obce. Pověřený obecní úřad pro obec Benecko je 

Městký úřad Jilemnice. 
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3. Majetek a finanční hospodaření obce Benecko 

3.1 Majetek obce Benecko a hospodaření s majetkem 

Obec Benecko je vlastníkem několika nemovitostí, jako jsou: budova vleku, 

budova MŠ, 2 budovy ZŠ, 2 budovy bývalých ZŠ (dnes byty a Pečovatelský dům), 

Kaple sv. Huberta, Dům sluţeb, radnice, zřícenina Štěpanického hradu, dílny aj. 

Dále obec Benecko vlastní finanční prostředky, pozemky, obecní cesty, hřbitov, 

obecní veřejné osvětlení, 3 obecní knihovny a v neposlední řadě Středisko sluţeb 

Benecko s. r. o.
106

 aj. 

Obec Benecko se průběţně stará o obnovu veřejného osvětlení, o opravy 

obecních cest a o jejich posyp a údrţbu v zimním období, v letním období o údrţbu 

obecních pozemků formou kosení. Postupně došlo k rekonstrukci a zateplení 

několika obecních budov. 

3.1.1 Středisko služeb Benecko 

Středisko sluţeb Benecko je společnost zaloţená obcí Benecko a obec 

Benecko je také jejím jediným vlastníkem. Důvodem pro její zaloţení bylo převzetí 

lyţařských vleků Kejnos a Liška od dřívějšího nájemce zpět na obec. V roce 2006 

došlo k vybudování lanové dráhy Kejnos s kompletní změnou trasy sjezdové dráhy, 

vybudování zasněţování a nočního osvětlení, a tím k rozšíření a zkvalitnění celého 

Lyţařského areálu Benecko, kterého jsou vleky Kejnos a Liška součástí. 

Do budoucna se plánuje propojení s Lyţařským areálem Herlíkovice přes horu 

Ţalý. 

Středisko sluţeb Benecko pracuje jiţ 11 let. Hlavní náplní práce těchto 

převáţně technických sluţeb je provozování lyţařského areálu a úklid sněhu 
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v zimním období. V ostatních částech roku provozuje opravu a údrţbu obecního 

majetku, péči o veřejnou zeleň a hřbitovy, úklid obce, ale i práci pro cizí subjekty. 

Celoročně má středisko sluţeb 5 stálých zaměstnanců. Na zimní období se pro 

zajištění provozu lyţařského vleku, lanové dráhy a zasněţovacího systému přibírají 

další zaměstnanci. Za 10 let existence Střediska sluţeb Benecko byla do obecního 

rozpočtu převedena ve formě nájmu celková částka 9 650 000 Kč. Zároveň s tím 

byl za uvedenou dobu pořízen do obce majetek (včetně lanové dráhy rovnající 

se splacené části úvěru) v pořizovací hodnotě 19 067 000 Kč.  

3.2 Rozpočet obce Benecko 

Rozpočet obce Benecko je přebytkový. Obec Benecko má stanoven 

rozpočtový výhled na roky 2011-2021. Celkové příjmy v návrhu rozpočtu na rok 

2011 činí 24 500 000 Kč, celkové výdaje 19 399 270 Kč. Největší příjmy jsou 

výnosy z daní a poplatků (daň z přidané hodnoty 3 600 000 Kč, daň z příjmů 

právnických osob za obce 2 000 000 Kč, daň z příjmů právnických osob 

1 400 000 Kč, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 910 000 Kč, daň 

z nemovitostí 800 000 Kč, poplatek z ubytovací kapacity 450 000 Kč aj.).  Největší 

výdaje jsou na základní školy 3 500 000 Kč, činnost místní správy 1 800 000 Kč, 

silnice 1 000 000 Kč, zastupitelstvo obce 1 000 000 Kč, veřejné osvětlení 

750 000 Kč aj.  
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4.  „Občane, zapoj se!“ – didaktické zpracování  

Téma obecní samosprávy povaţuji za jedno z klíčových témat předmětu 

základy společenských věd vůbec, neboť jeho znalost se bezprostředně týká 

kaţdého z nás. Je za důleţité, aby občané sledovali dění v obci a aktivně se do něj 

zapojovali. Je sice na kaţdém jednotlivci, jaký k této problematice zaujme postoj, 

jestli se o dění v obci bude zajímat a do jaké míry, povaţuji ale za nezbytné, 

důkladně se seznámit se strukturou a fungováním obecní samosprávy.  

„Občane, zapoj se!“ jsem pojala formou projektu na 45 min s tím, ţe bych 

začala na konci jedné vyučující hodiny (cca 20 min.), kdy bych studenty seznámila 

s problematikou obecní samosprávy a zadala domácí úkol, na jehoţ základě bychom 

pracovali následující hodinu (cca 25 min.).  

Vlastnímu projektu by předcházela návštěva nejméně jednoho zastupitelstva 

obce, ve které má dotyčný student trvalé bydliště a následné písemné vypracování 

několika postřehů ze zmíněného zasedání. Cílem tohoto úkolu by bylo seznámení 

studentů s činností obecního zastupitelstva příslušné obce. Tento úkol by byl zadán 

v dostatečném předstihu, vzhledem k malé četnosti zasedání zastupitelstev malých 

obcí.  

Téma obecní samosprávy je dle RVP stanoveno pro 6. ročník ZŠ a zároveň 

pro 2. ročník čtyřletého gymnázia. Projekt jsem vypracovala pro studenty 

Gymnázia, ale některé jeho části, jako myšlenková mapa, případně jednodušší 

forma dotazníku by se dala pouţít i pro výuku na ZŠ. Vzhledem k tématu mé práce 

jsem didaktickou část vypracovala pro studenty gymnázia v Jilemnici, a to z toho 

důvodu, ţe pro studenty s bydlištěm v obci Benecko je spádovou obcí město 

Jilemnice.  

Vzhledem k tomu, ţe studenti 2. ročníku jiţ o pojmu obecní samospráva, její 

struktuře a činnosti něco vědí, zvolila bych místo výkladu diskusi, na jejímţ základě 

by si studenti dělali zápis do sešitu a zároveň bych pro větší názornost a jakési 
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setřídění pojmů kreslila na tabuli myšlenkovou mapu.
107

 Aby se diskuse ubírala 

správným směrem, pokládala bych tyto otázky: 

- Co je to obec? Definujte. 

- Jaké druhy obcí znáte a čím se liší? 

- Co je to působnost obce, jaké druhy působnosti znáte? Definujte. 

- Čím je tvořen osobní základ obce? 

- Jaké znáte druhy obcí dle rozsahu přenesené působnosti? Definujte je.  

- Co je to územní základ obce a čím je tvořen? 

- Jaké má obec symboly? 

- Jaké jsou orgány obce, kaţdý z nich krátce definujte. 

- Co je to hospodaření obce? 

- Jaké jsou druhy rozpočtu obce? A jaký je mezi nimi rozdíl? 

Následovalo by rozdělení do skupin podle trvalého bydliště studentů 

(Jilemnice, Studenec, Benecko, Rokytnice nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice), tedy 

do pěti. V případě, ţe by v některé ze skupin bylo příliš mnoho ţáků, jak by tomu 

bylo nejspíš u studentů z Jilemnice, rozdělila bych tuto skupinu na dvě menší. 

Následně by studenti obdrţeli dotazník,
108

 jejich úkolem by bylo do příští hodiny 

sehnat potřebné informace k jeho doplnění, aby na jeho základě mohli prezentovat 

svou obec. Dalším materiálem k prezentaci jejich obce poslouţí poznámky 

ze zasedání zastupitelstva, které vyhotovili dříve. Vzhledem k věku studentů 

bych nechala dělbu práce ve skupinách výhradně na nich samotných. Po obdrţení 

dotazníku bychom v rychlosti prošli všechny nejasnosti.  

Příští hodinu by následovaly vlastní prezentace skupin, které by nás seznámily 

se samosprávou svého města či vesnice. Po kaţdé prezentaci bude následovat krátká 
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diskuse, týkající se problematiky dané obce, případně nejasnosti výkladu. Na tabuli 

bude připravena tabulka
109

, Samospráva obcí, kam kaţdá skupina vyplní svou část, 

pro kompletní lepší přehlednost. 

Téma obecní samosprávy by uzavírala reflexe formou diskuse: jaký měl tento 

projekt pro studenty přínos, co nového zjistili, byla-li jim tato práce nápomocna 

v orientaci v oblasti obecní samosprávy, případně co by se dalo na tomto projektu 

vylepšit. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo ukázat na příkladu obce Benecko, jak funguje 

obecní samospráva v České republice. Za tímto účelem jsem dle dostupné literatury 

vypracovala teoretickou část, která se tak stala opěrným bodem pro část praktickou.  

Dále jsem v teoretické části poukázala na problém zabývající se zavedením 

přímé volby starostů v ČR. Upozornila jsem na výsledky ankety, která se touto 

problematikou zabývala, a stručně jsem informovala o obsahu analýzy zpracované 

k tomuto tématu Ministerstvem vnitra České republiky. V praktické části jsem pak 

uvedla důvody pro a proti přímé volbě starostů malých obcí. Tedy ţe bych 

se na rozdíl od statistik nebála malé účasti u voleb, ale problémem by mohl být 

malý počet kandidátů na post starosty. Při této argumentaci jsem vycházela 

z informací, které jsem získala na ustavujícím zastupitelstvu obce Benecko, kdy 

o funkci starosty a místostarosty byl minimální zájem.  

Pro větší přehlednost jsem se v praktické části drţela struktury zavedené 

v části teoretické. Uvedla jsem základní charakteristiku obce Benecko, zmínila jsem 

se blíţe o jejím území a struktuře obyvatelstva. Vzhledem k tomu, ţe je obec 

Benecko lyţařským střediskem, upozornila jsem zde na některé z problémů, které 

jsou s tímto faktem přímo spojené, a to ţe v sezóně díky přílivu turistů dojde v obci 

k nárůstu obyvatelstva a to aţ o 2000 osob, tedy o více, neţ činí počet občanů obce. 

Abych lépe přiblíţila ţivot obyvatel obce Benecko, začlenila jsem do praktické části 

kapitolu občanská vybavenost.  

Jako stěţejní část práce bych viděla kapitolu Orgány obce Benecko, která 

přímo pojednává o výkonu samosprávy ve zmiňované obci. Uvedla jsem zde, čím 

se v nedávné době zabývalo zastupitelstvo a rada obce, seznámila jsem vás 

s výsledky voleb do zastupitelstva a rady obce a zároveň jsem poukázala na menší 

zájem o komunální politiku oproti minulým volbám.  
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Abych názorně ukázala, jak vypadá práce starosty malých obcí, realizovala 

jsem se starostou obce Benecko Ing. Jaroslavem Mejsnarem rozhovor. Na základě 

tohoto rozhovoru jsem měla moţnost ukázat, jaké projekty se v obci Benecko 

podařily v posledních letech realizovat, naopak jaké projekty se realizovat 

nepodařily a které projekty se obec Benecko chystá realizovat v budoucnu.  

V praktické části jsem se mimo jiné podrobně věnovala problematice tvorby 

a schválení nového územního plánu obce Benecko. K tomuto tématu jsem čerpala 

informace jednak od starosty obce Benecko, jednak z dokumentace přístupné 

na úřední desce, jednak z informací získaných na schůzi týkající se schválení 

nového územního plánu konané 9. 11. 2010. Do nového územního plánu bylo dáno 

asi 160 ţádostí, ale zhruba k 140 záměrům přišlo zamítavé stanovisko. Obec 

Benecko se postavila za své občany a nadále se snaţí o prosazení většího počtu 

záměrů. Pokud by se to nepodařilo, mohlo by začít docházet k postupnému 

vylidňování obce.  

V neposlední řadě jsem v praktické části ukázala fungování Obecního úřadu 

Benecko, hospodaření s majetkem a zmínila jsem se i o rozpočtu obce.  

Domnívám se, ţe jsem splnila cíle, které jsem si stanovila v úvodu práce. 

Nejenţe jsem ukázala, jak funguje samospráva obce Benecko, ale zároveň jsem 

vypracovala projekt na jednu vyučovací hodinu pro 2. ročník čtyřletého gymnázia, 

a tím jsem ukázala jedno z moţných didaktických řešení dané problematiky. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Mapa obce Benecko 
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Příloha č. 2 -  Znak obce Benecko 

 

Příloha č. 3 - vlajka obce Benecko 
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Příloha č. 4 – Zastupitelstvo obce Benecko 

starosta  

 Ing. Jaroslav Mejsnar (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 

místostarosta  

 Zdeněk Jebavý (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 

  Radní:  

 Jan Urbanec (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 

 Miloslav Urbanec (navrhující strana ODS, BEZPP) 

 Martin Pohořalý (navrhující strana ODS, ODS) 

  Členové OZ:  

 Ing. Martin Čadan (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 

 MVDR. Miloš Gerstner (navrhující strana ODS, BEZPP) 

 Jaromír Gottstein (navrhující strana ODS, ODS) 

 Jiří Hanuš (navrhující strana ODS, BEZPP) 

 Monika Janatová (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 

 MUDr. Marta Kuţelová (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 

 Tomáš Petrák (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 

 Eva Roubalová (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 

 Kamil Tomáš (navrhující strana ODS, BEZPP) 

 Miroslav Zelinka (navrhující strana KDU-ČSL, BEZPP) 
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Příloha č. 5 – Myšlenková mapa 
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Příloha č. 6 – Dotazník 

Obecní samospráva - dotazník: 

(Vyplňte! U otázek č. 5b, 5d a 7 nehodící se škrtněte!) 

1) Název obce: 

2) Rozloha: 

3) Počet obyvatel: 

4) Symboly obce + jak vypadají: 

5) Orgány obce: 

a) Zastupitelstvo obce:  

- počet členů: 

- jak často zasedají: 

- uveďte 5 nedůleţitějších projektů: 

b) Rada obce: ANO NE 

- kolik má členů? 

c) Uveďte jména starosty a místostarosty obce: 

- jsou uvolnění nebo neuvolnění 

d) Obecní úřad je: vesnického charakteru – městského charakteru – 

charakteru statutárního města – základní – s pověřeným OÚ – 

s rozšířenou působností 

e) Vyjmenujte poradní a kontrolní orgány: 

I) Zastupitelstva obce: 

II) Rady obce: 
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6) Kolik vydala obec vyhlášek a nařízení v posledním kalendářním 

roce: 

- uveďte aspoň 2: 

7) Rozpočet obce: vyrovnaný – přebytkový – schodkový 

8) Vyjmenujte skutečnosti, které se vám ve vaší obci nelíbí, a navrhněte 

správné řešení. 

9) Vyjmenujte skutečnosti ze své obce, na které jste hrdí a uveďte proč. 

10) Napište, jak se vám pracovalo, s čím jste měli problém, a na opak 

o co vás to obohatilo: 
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Příloha č. 7 - Tabulka 

Samospráva obcí: 

Město Jilemnice Studenec Benecko Rokytnice 

nad 

Jizerou 

Roztoky u 

Jilemnice 

Rozloha      

Počet ob.      

Počet 

zastupitelů 

     

Počet členů 

rady 

     

Jméno 

starosty 

     

Jméno 

místostarosty 

     

Druh 

obecního 

úřadu 

     

Počet 

vyhlášek + 

nařízení 

     

Rozpočet      

 

 

 


