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Abstrakt

Tato práce se zabývá typologiemi a vývojem obecních uspořádání v Evropě. Teoretickým 

základem práce jsou významné typologie jednotlivých autorů zabývající se obecními pořádky 

různých zemí. Tyto typologie zkoumají především evropské země a hledají podobnosti napříč 

komunálními systémy jednotlivých zemí na základě stanovených kritérií a prostřednictvím 

vztahů mezi centrální a lokální úrovní či prostřednictvím vztahů mezi institucemi místních 

samospráv navzájem. Deset vybraných evropských zemí, použitých v rámci typologií, tvoří 

empirickou část práce. Země jsou zkoumány na základě kritéria vývoje municipálních 

struktur, a to především z hlediska slučování municipalit a na základě kritéria exekutivních 

modelů, a to především z hlediska přímých voleb starostů. U jednotlivých zemí je zkoumán 

vývoj a současný stav těchto kritérií, na základě nichž jsou stanoveny cíle této práce. Jedná se 

o zjišťování aktuálnosti typologií a jejich porovnání od doby jejich vzniku se současným 

stavem obecních pořádků jednotlivých zemí. Dalším cílem práce je poukázání na trendy 

v oblasti lokální politiky a naznačení možných budoucích vývojových trendů, co se týče 

obecních uspořádání v Evropě. 



Abstract

This study deals with the typologies and the development of municipal orders in Europe. The 

theoretical basis of the work is important typologies of individual authors dealing with 

municipal orders of different countries. These typologies are exploring mostly European 

countries and looking for similarities across municipal systems of individual countries on the 

basis of some criteria and in relations between central and local levels and through relations 

between the institutions of local government with each other. Ten chosen European countries 

which are used in the typologies form empirical part of work. Countries are studied based on 

criterion development of municipal structures, especially in terms of amalgamation of 

municipalities and based on the criterion of executive models, especially in terms of direct 

election of mayors. For each country is studied the development and present situation of these 

criteria on the basis of which are determined the aims of this study. It is about finding out 

topicality of typologies and their comparison with the time of their origin to the present state 

of municipal orders of individual countries. Another aim is points to trends in local politics 

and gives an indication of possible future trends in terms of municipal orders in Europe.
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Nástin tématu

Typologie obecních uspořádání vznikly jako nástroj pro zkoumání jednotlivých obecních 

pořádků. Typologie obecně poskytují zjednodušující pohled na určitý jev, v tomto případě na 

obecní uspořádání jednotlivých evropských zemí, přičemž zpřehledňují municipální struktury 

rozřazením zemí do jednotlivých skupin na základě stanovených kritérií. Rozřazení zemí tedy 

závisí na kritériích, které si autoři konkrétních typologií stanovují a na jejichž základě poté 

hledají skupinu podobných zemí. Typologie tak usnadňují orientaci v množství obecních 

pořádků tím, že představují výčet zemí s podobnou strukturou či fungováním. Typologie však 

na druhou stranu mohou příliš zobecňovat pohled na určitou skupinu zemí jako totožných, 

přestože mezi jednotlivými zeměmi v rámci jedné skupiny zemí existují rozdíly. 

V jednotlivých obecních pořádcích také dochází k různým vývojovým procesům a změnám, 

proto nemusí být typologie stanovené podle tehdejšího nastavení pořádků použitelné pro 

aktuální stav. V této souvislosti bude zmíněna diskuze týkající se aktuálního stavu typologií a 

možnosti jejich využití pro zkoumání současného nastavení obecních uspořádání v Evropě.

Cíl

Cíl práce spočívá v aktuálním stavu typologií obecních pořádků v Evropě a v odborné 

diskuzi týkající se těchto typologií. Zahrnuta bude kritika i obhajoba těchto typologií ve snaze

zjistit současnou využitelnost či překonanost jednotlivých typologií pro zkoumání obecních 

uspořádání v Evropě. Další cíl práce spočívá v pohledu na budoucí vývojové trendy, které je 

možné u obecních uspořádání evropských zemí očekávat. Pokusím se tyto možné budoucí 

vývojové trendy zformulovat na základě zkoumání vývoje a změn ve vertikální a horizontální 

dimenzi obecních uspořádání v evropských zemích, resp. na základě změn např. ve funkcích, 

kompetencích, vztazích mezi jednotlivými obecními institucemi či vztazích mezi místní 

samosprávou a vyššími správními jednotkami, tedy tyto předpokládané vývojové trendy 

budou vyplývat z celkových změn souvisejících s vývojem obecních uspořádání v Evropě.



Metodologie

Metodologie práce bude spočívat v použití komparativní studie, která se vyznačuje 

schopností nabídnout nové teoretické hypotézy na základě podrobného analyzování několika 

případů. Důkladná analýza několika případů umožňuje zobecňovat získané poznatky, pokud 

jsou konkrétní případy srovnávány. Pro používání komparativní studie je vhodné volit případy 

s podobnou charakteristikou či větší množství případů (Drulák a kol., 2008: 84 – 89). 

Konkrétními případy v této práci jsou obecní uspořádání evropských zemí, které jsou 

zahrnuty do zkoumání. Jedná se o zahrnutí většího množství případů, resp. se jedná o 

reprezentativní vzorek evropských zemí, jež jsou zahrnuty v konkrétních typologiích. V rámci 

konkrétních případů, resp. v rámci konkrétních evropských zemí budu analyzovat kritéria 

jednotlivých typologií. Jedná se o kritéria v souvislosti s vertikálním či horizontálním 

vnímáním nastavení obecních pořádků, tedy se jedná např. o funkce, kompetence, finanční 

nezávislost, vztahy mezi obecními institucemi či vztahy mezi místní samosprávou a vyššími 

správními jednotkami. Na základě srovnání analyzovaných případů, resp. na základě 

srovnávání případových studií jednotlivých evropských zemí bude možné zobecnit získané 

poznatky ve smyslu zformulování možných budoucích vývojových trendů v obecních 

uspořádáních v Evropě.

Předběžná osnova

1. Úvod

2. Teoretická část – typologie zabývající se obecními uspořádáními v Evropě a použitá 

kritéria

3. Případové studie – konkrétní evropské země zahrnuté do zkoumání

4. Závěr



Struktura

V úvodu práce budou stanoveny výzkumné otázky související s cílem práce. První cíl 

práce spočívá ve zjištění aktuálního stavu typologií prostřednictvím odborné diskuze, na 

jejímž základě se pokusím zjistit aktuálnost a použitelnost či překonanost jednotlivých 

typologií obecních uspořádání v Evropě. Druhý cíl práce spočívá v pohledu na budoucí 

vývojové trendy v obecních uspořádáních v Evropě, které je možné na základě změn ve 

vertikální a horizontální dimenzi obecních uspořádání očekávat. Dále bude v úvodu práce 

stanovena metoda, v tomto případě komparativní studie, na jejímž základě bude možné 

pomocí analyzování a následného srovnávání případů dojít k cíli práce.  

V teoretické části práce budou představeny dosud vytvořené typologie obecních pořádků 

v Evropě. Nejprve budou vysvětleny dva základní odlišné pohledy na zkoumání obecních 

uspořádání. Jedná se o rozdělení typologií na vertikální a horizontální dimenzi zkoumání. 

Toto rozdělení tedy spočívá v zaměření typologií na vztahy mezi místními samosprávami a 

vyššími správními jednotkami (vertikální dimenze) či nastavení a vztahy mezi institucemi 

v rámci místních samospráv (horizontální dimenze). Typologie se obecně snaží na základě 

těchto dvou dimenzí a podle kritérií spadajících pod konkrétní dimenzi vysvětlovat a 

zpřehledňovat uspořádání obecních pořádků v Evropě a nacházet podobnosti mezi 

evropskými zeměmi, na základě nichž je možné jednotlivé země zařadit do určitých skupin. 

K vertikálním typologiím lze zařadit např. typologii E. Page a M. Goldsmithe či typologii J. J. 

Hesseho a L. J. Sharpeho. Horizontální dimenzí se zabývá např. typologie autorů P. E. 

Mouritzena a J. H. Svary. Typologie můžeme rozlišit také podle zařazení zemí střední a 

východní Evropy do zkoumání. Dřívější typologie, k nimž patří např. typologie autorů E. 

Page a M. Goldsmithe, nezahrnují země střední a východní Evropy, neboť v nich docházelo 

k decentralizaci a organizaci místní samosprávy až po rozpadu východního bloku z počátku 

devadesátých let minulého století. Typologie z pozdějších let již do svého zkoumání zahrnují 

země s nově se vytvářející místní samosprávou, přičemž se jedná např. o typologii autorů H. 

Heinelta a N. K. Hlepase. 

Další část práce se bude zabývat případovými studiemi, jimiž jsou konkrétní evropské 

země. Bude se jednat o reprezentativní vzorek zemí, které jsou v jednotlivých typologiích 

zahrnuty, resp. se bude jednat o země západní, severní a jižní Evropy. Především se budu 

zabývat podobou obecních pořádků v následujících zemích: Německo, Francie, Velká 

Británie, Švýcarsko, Rakousko, Dánsko (případně Švédsko), Nizozemí, Itálie (případně 

Španělsko či Řecko). Dále budou do zkoumání zahrnuty také země střední Evropy, jež 

zaváděly prvky decentralizace až v devadesátých letech minulého století po přechodu k 



demokracii. Především se z těchto zemí zaměřím na Polsko a Maďarsko. Česká republika je 

taktéž zahrnuta v některých typologiích, proto budou představeny určité znaky obecního 

uspořádání, které byly zahrnuty do konkrétní typologie, přestože Česká republika a její obecní 

pořádek není předmětem zkoumání této práce. Ve všech zmíněných zemích bude také 

zkoumán jejich vývoj a vývojové trendy v obecních uspořádáních. Zmíněny budou reformy, 

k nimž postupně docházelo v určitých zemích od padesátých let minulého století, které 

zapříčinily např. změnu volby představitelů municipalit či změny sídelní struktury a s tím 

související důsledky těchto změn pro konkrétní nastavení dotčených obecních pořádků. Na 

základě zkoumání a porovnání těchto vývojových trendů budou zformulovány budoucí 

vývojové trendy obecních uspořádání v Evropě. 

V závěru práce budu odpovídat na výzkumné otázky související s cílem práce. Na základě 

použité metody a na základě empirického zkoumání stavu jednotlivých typologií odpovím na 

aktuální stav typologií obecních uspořádání v Evropě a taktéž na základě empirického 

zkoumání a srovnávání představím změny ve vývoji a z toho vyplývající budoucí vývojové 

trendy obecních uspořádání v Evropě. 
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Úvod 

Tato práce se zabývá typologiemi a vývojem obecních uspořádání v Evropě. Základem 

práce jsou jednotlivé typologie, přičemž pro potřeby zkoumání jednotlivých typologií slouží 

vývoj obecních uspořádání v Evropě. Tyto dvě problematiky spolu souvisejí a vzájemně 

se doplňují, jelikož jsou typologie založené na konkrétních charakteristikách obecních 

pořádků. Prvním stanoveným cílem práce je aktuální stav typologií obecních pořádků 

v Evropě. Tento cíl bude spočívat v porovnání stavu obecních pořádků v době vzniku 

představených typologií se současným stavem obecních pořádků vybraných evropských zemí 

a na základě tohoto zkoumání bude cílem zjistit aktuálnost či překonanost jednotlivých 

typologií pro zkoumání současných obecních uspořádání. Druhým stanoveným cílem této 

práce je naznačení budoucích vývojových trendů, které bude možné u obecních uspořádání 

evropských zemí očekávat. Tyto možné budoucí vývojové trendy budou formulovány 

na základě zkoumání vývoje obecních uspořádání v evropských zemích. Práce bude 

koncipována na základě komparativní studie, přičemž pro potřeby této práce bude použito 

větší množství případů, konkrétně vybrané evropské země, které budou srovnávány. 

Typologie obecních uspořádání slouží jako nástroj pro zkoumání jednotlivých typů 

komunálních systémů. Typologie usnadňují orientaci v množství komunálních systémů tím, 

že vytvářejí skupiny zemí s podobným komunálním systémem, a tyto poznatky zobecňují. 

Typologie obecně slouží ke zjednodušení a zpřehlednění pohledu na jednotlivá obecní

uspořádání různých zemí vydělením zkoumaných zemí do různých skupin na základě 

podobností a na základě kritérií, která jsou daným zemím podobná. Typologie tak 

prostřednictvím kritérií pomáhají vytvořit skupiny zemí s podobnou strukturou či 

fungováním, a tím usnadnit zkoumání obecních pořádků. Na druhou stranu nemusí být obecní 

pořádky jednotlivých zemí zařazené v rámci jedné skupiny totožné, tudíž další vlastností 

typologií může být přílišné zobecnění pohledu na konkrétní problematiku a hledání spíše 

pouze podobných rysů, na základě nichž je možné zařadit jednotlivé komunální systémy 

do společné skupiny.    



4

V teoretické části budou představeny typologie vytvořené jednotlivými autory, které 

jsou použité pro potřeby zkoumání v této práci. Jedná se o typologie v rámci vertikální 

a horizontální dimenze zkoumání, které jsou často využívány pro zkoumání a komparaci 

komunálních systémů. Cílem této části práce je představit základní typologie obecních 

uspořádání v Evropě, které budou sloužit k další analýze v této práci. Představeny budou 

typologie autorů E. Page a M. Goldsmithe z roku 1987, typologie J. J. Hesseho 

a L. J. Sharpeho z roku 1991, typologie M. Goldsmithe z roku 1992, dále typologie autorů 

P. E. Mouritzena a J. H. Svary z roku 2002, typologie H. Heinelta a N. K. Hlepase z roku 

2006 a typologie P. Swianiewicze z roku 2013.

Typologie lze rozlišit podle vertikální a horizontální dimenze mocenských vztahů. 

Vertikální dimenze znamená vztah mezi jednotkami samosprávy a vyššími správními 

jednotkami. K těmto typologiím se řadí typologie E. Page a M. Goldsmithe, typologie 

J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho a typologie M. Goldsmithe. Horizontální dimenzí je myšlen 

vztah mezi institucemi municipalit, tedy např. vztah mezi zastupitelstvem (resp. radou), 

starostou a dalšími výkonnými či administrativními orgány. Mezi horizontální typologii lze 

zařadit typologii P. E. Mouritzena a J. H. Svary. Autoři H. Heinelt a N. K. Hlepas 

zkombinovali oba typy typologií, resp. zkombinovali typologii autorů J. J. Hesseho 

a L. J. Sharpeho s typologií P. E. Mouritzena a J. H. Svary a vytvořili z obou těchto dimenzí 

mocenských vztahů vlastní typologii. Kombinací obou dimenzí je také typologie 

P. Swianiewicze.

Nejprve budou představeny typologie ve vertikální dimenzi zkoumání, v rámci níž jsou 

zkoumány vztahy mezi lokální úrovní a vyššími úrovněmi veřejné správy. Kapitola bude 

začínat základní typologií v této dimenzi, a tím je typologie pocházející od autorů E. Page 

a M. Goldsmithe z roku 1987. Tato typologie se stala základem pro následující typologie 

dalších autorů, z níž vycházeli a poznatky této typologie popřípadě rozšiřovali. Jelikož 

se poznatky této typologie prolínají s ostatními typologiemi, bude zařazena na začátek 

teoretické části práce. Na základě primárního kritéria vztahu mezi lokální a centrální úrovní 

typologie rozlišuje obecní pořádky evropských zemí na dvě základní skupiny, a to 

na severoevropské komunální systémy a jihoevropské komunální systémy. Vzhledem k době 

vzniku této typologie bude možné na základě vývoje obecních pořádků v posledních 

desetiletích pozorovat aktuálnost a využitelnost této typologie v současné době.
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Další typologií představenou ve vertikální dimenzi zkoumání bude typologie autorů 

J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho z roku 1991. Tato typologie je rozšířením předcházející 

typologie autorů E. Page a M. Goldsmithe, a to ve smyslu použití širšího vzorku zemí. 

Typologie je založena na podobných kritériích charakteristických pro vertikální dimenzi jako 

předcházející typologie, avšak vzhledem k většímu množství zkoumaných zemí došlo 

k rozdělení komunálních systémů daných zemí do více skupin na základě podobnosti. 

V tomto případě se tedy již nejedná čistě o rozdělení komunálních systémů na severoevropské 

systémy a jihoevropské systémy, ale jedná se o rozdělení rozšířené o další skupinu zemí, čímž 

byly specifikovány skupiny na základě zkoumání širšího vzorku zemí. Dále bude ve vertikální 

dimenzi představena typologie autora M. Goldsmithe z roku 1992, a to z důvodu odlišného 

kritéria, na základě něhož byla typologie vytvořena. Jedná se o kritérium primárního účelu 

komunálních systémů, na základě něhož jsou vytvářeny modely fungování komunálních 

systémů. Zkoumané země jsou tak rozřazeny do čtyř skupin na základě účelu, který v první 

řadě splňují.

V rámci teoretické části práce bude dále následovat kapitola týkající se typologií 

v horizontální dimenzi, která zkoumá vztahy mezi jednotlivými institucemi navzájem. Obecně 

je doba vzniku těchto typologií pozdější, tudíž i aktuálnější vzhledem ke změnám, které 

se uskutečnily v posledních desetiletích v komunálních systémech. První typologie 

představena v této kapitole pocházející z roku 2002 je od autorů P. E. Mouritzena 

a J. H. Svary. Rozdělení zkoumaných evropských zemí do jednotlivých skupin probíhá 

na základě exekutivních modelů daného obecního pořádku, resp. na základě způsobu vedení 

v municipalitách, a tímto způsobem autoři rozlišili čtyři typy komunálních systémů. Tato 

typologie je zaměřena čistě na vztahy v horizontální dimenzi, resp. na exekutivní modely.

Teoretická část bude dále pokračovat kapitolou kombinující vertikální a horizontální dimenzi 

zkoumání. Příkladem této kombinace je typologie autorů H. Heinelta a N. K. Hlepase z roku 

2006, kteří vycházeli z typologií výše zmíněných autorů ve vertikální a horizontální dimenzi 

zkoumání za použití kritérií těchto typologií. Výsledkem této kombinace je vytvoření čtyř 

typů komunálních systémů s důrazem na exekutivní modely. Přínosem této typologie je 

zohlednění relativně nových místních samospráv zemí bývalého východního bloku. Země 

střední a východní Evropy byly nově zkoumány také autorem P. Swianiewiczem, který 

vytvořil aktuální typologii v roce 2013, konkrétně pro tyto země. Na základě kritérií, která 

jsou kombinací vertikální i horizontální dimenze vztahů, vytvořil pět skupin zemí. Vzhledem 

k nezařazení těchto zemí do většiny typologií a vzhledem k aktuálnosti této typologie, bude 

tato typologie taktéž zařazena do teoretické části práce.
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Empirická část bude rozdělena na kapitolu zabývající se stanovením kritérií 

pro případové studie a na kapitolu případových studií. Hlavní složkou této části práce budou

případové studie, resp. jednotlivé evropské země, které jsou zástupci skupin zemí 

v jednotlivých typologiích. Zároveň jsou země vybrány jako zástupci geografické polohy 

napříč Evropou. Na začátek empirické části bude nejprve zařazeno stanovení kritérií 

pro případové studie, jelikož pro tuto část práce bude zásadní stanovení kritérií ve vertikální 

i horizontální dimenzi zkoumání, podle kterých budou jednotlivé případy zemí porovnávány.

Tato konkrétní kritéria vyplývají z jednotlivých typologií přestavených v teoretické části 

práce. Mezi tyto faktory lze tedy zařadit ve vertikální dimenzi kritérium vývoje municipálních 

struktur a v horizontální dimenzi kritérium exekutivních modelů. Výběr těchto kritérií je 

důležitý pro prolnutí teoretické části práce s touto částí, resp. s případovými studiemi takovým 

způsobem, aby zkombinováním obou částí bylo možné dosáhnout cílů této práce. V obou 

dimenzích budou tedy vybrána tato zásadní kritéria pro následující zkoumání jednotlivých 

komunálních systémů evropských zemí, na základě nichž docházelo ke změnám obecních 

uspořádání. Prostřednictvím kritérií stanovených pro případové studie a prostřednictvím změn 

v rámci těchto kritérií ve vertikální i horizontální dimenzi zkoumání budou stanoveny 

odpovědi na cíle práce, kterými jsou aktuální stav typologií obecních uspořádání a jejich 

současná využitelnost a možné budoucí vývojové trendy obecních uspořádání v Evropě. 

Vývoj municipálních struktur ve vertikální dimenzi bude vybrán z důvodu změn, které 

se v této oblasti uskutečnily v posledních desetiletích. Jedná se především o změny týkající 

se konsolidačních reforem, ke kterým docházelo v některých evropských zemích a na základě 

nichž mohlo docházet ke změnám v sídelních strukturách a následně ve fungování místních 

samospráv. Slučování municipalit prostřednictvím konsolidačních reforem nebo naopak jejich 

neslučování má vliv na velikost municipalit daných zemí, přičemž velikost municipalit může 

dále ovlivňovat jejich funkce či působnost. Konsolidační reformy probíhaly 

v některých evropských zemích již od druhé poloviny minulého století, přičemž tyto první 

vlny reforem budou zmíněny u daných zemí, jelikož je pro tuto práci důležitý také vývoj 

obecních pořádků. Představeny tedy budou důležité vývojové změny konkrétních zemí, které 

měly vliv na další fungování místních samospráv. Důraz bude následně kladen především 

na posledních dvacet let ve vývoji obecních uspořádání, jelikož tento časový úsek bude nutný 

pro porovnání výstupů daných typologií v době jejich vzniku se současným stavem obecních 

uspořádání.     



7

Pro horizontální dimenzi budou jako základní kritérium vybrány exekutivní modely 

také z důvodu změn, které se v této oblasti v posledních desetiletích uskutečnily. Především 

se jedná o změny ve způsobu volby představitelů municipalit přijímané od devadesátých let 

dvacátého století, konkrétně o přímou volbu starostů. Ta se rozšířila ve více evropských 

zemích, přičemž tento způsob volby mohl ovlivnit kompetence, význam a fungování 

jednotlivých institucí místních samospráv. Jelikož se jedná o kritérium v horizontální dimenzi, 

resp. se jedná o vztah mezi institucemi místní samosprávy navzájem, budou zkoumány 

kompetence představitelů municipalit ve vztahu k ostatním institucím místní samosprávy či 

budou zkoumány kompetence ostatních institucí místní samosprávy vůči sobě navzájem. 

Obecně bude tedy představeno základní institucionální nastavení daných zemí a zkoumány

budou především exekutivní pravomoci, které náleží jednotlivým institucím v daném 

komunálním systému. Změny, které se v oblasti exekutivních modelů uskutečnily především 

prostřednictvím zavedení přímých voleb starostů (či naopak jejich nezavedením) a které 

se odehrávaly především od devadesátých let minulého století, mohou sloužit pro vymezení 

trendů v oblasti lokální politiky a budou porovnány se stavem obecních uspořádání v době 

vzniku typologií a stavem současným.

Do empirické části práce patří dále také část zabývající se případovými studiemi, jimiž 

jsou jednotlivé evropské země, které jsou zahrnuty do zkoumání. V této části budou 

prostřednictvím komparativní studie zkoumány případy jednotlivých zemí a podle potřeby 

srovnávány. Pro komparaci zkoumaných zemí bude jako základ použita teoretická část, resp. 

výše uvedené typologie a jejich kritéria, přičemž bude tato část taktéž rozdělena na vertikální 

a horizontální dimenzi zkoumání, tudíž budou vybrané země zkoumány v obou těchto 

dimenzích. Budou se zde vyskytovat zástupci tzv. severoevropských i jihoevropských 

systémů a také země bývalého východního bloku. Konkrétně budou na základě kritérií 

stanovených pro případové studie zkoumány Velká Británie, Dánsko (uvedeno bude 

pro srovnání v rámci skandinávských zemí také Švédsko a Norsko), Německo, Nizozemí, 

Rakousko, Francie, Španělsko (pro srovnání s dalšími jihoevropskými státy bude uvedena 

také Itálie), Polsko, Maďarsko a Česká republika.
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Poslední částí práce bude závěr, ve kterém se budou nacházet odpovědi na stanovené 

cíle práce. K cílům budou směřovat fakta uvedená v průběhu práce na základě zkoumání 

vývoje obecních pořádků v Evropě, resp. budou pro formulování cílů sloužit případové studie 

jednotlivých evropských zemí zkoumané na základě stanovených kritérií. Jelikož cílem práce 

je zjistit aktuální stav typologií a možnost jejich použití pro zkoumání současného stavu 

obecních uspořádání daných evropských zemí, bude porovnán současný stav jednotlivých 

obecních uspořádání na základě kritérií použitých v jednotlivých typologiích s tehdejším 

stavem jednotlivých obecních uspořádání v době vzniku konkrétních typologií. Vzhledem 

ke změnám v obecních uspořádáních evropských zemí tak bude poukázáno na odchylky, kvůli 

kterým nemusí být typologie stanovené podle tehdejšího nastavení obecních pořádků, resp. 

rozdělení do skupin zemí si podobných, použitelné pro aktuální stav. Ve vývoji obecních 

pořádků v Evropě také bude prostřednictvím zkoumání poukázáno na určité trendy, které 

poslouží k naznačení dalších možných budoucích vývojových trendů, co se obecních 

uspořádání týče. 
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1 Teoretická část

1.1 Vertikální dimenze

1.1.1 Typologie autorů E. Page a M. Goldsmithe

Typologie autorů E. Page a M. Goldsmithe vychází z knihy Central and Local 

Government Relations: A Comparative Analysis of West European Unitary States. Tato 

typologie z roku 1987 se díky svému jednoduchému rozdělení sedmi zkoumaných 

západoevropských zemí do dvou skupin stala základem pro pozdější typologie jiných autorů, 

kteří z typologie autorů E. Page a M. Godsmithe vycházeli, přičemž tuto typologii rozšiřovali 

či pozměňovali [Reynaert 2010: 871-872]. Tuto typologii lze zařadit mezi typologie, které 

jsou zaměřené na jeden faktor komunálních systémů, a to na faktor vztahu mezi centrální 

úrovní a lokální úrovní [Lidström 1999: 104].

Při vytváření typologie se tedy autoři zaměřili na primární kritérium vztahu mezi 

centrem a lokalitou, v rámci něhož se především zabývali oblastí rozdělení funkcí a financí 

mezi centrální a lokální vládou. Pro své zkoumání autoři použili unitární státy, přičemž 

se vyhnuli začlenění evropských federací do zkoumání z důvodu zaměření se čistě na vztah 

mezi centrem a lokalitou [John 2001: 26]. Toto vynechání zemí, které by mohly splňovat 

podobné charakteristiky, je častou kritikou jejich typologie, neboť ani zkoumané státy nejsou 

čistým typem unitárního státu, může zde existovat i další stupeň správy mezi centrem 

a lokalitou [John 2001: 31]. Do zkoumání tedy zařadili pouze Norsko, Švédsko, Dánsko, 

Velkou Británii, Francii, Itálii a Španělsko. Tyto země rozdělili na dvě skupiny, a to 

na severoevropské a jihoevropské systémy (viz tabulka č. 1) [John 2001: 26]. 

Rozšiřování pravomocí místních samospráv se rozvíjelo v poválečné Evropě 

především v severoevropské oblasti. Místní samosprávy získaly větší odpovědnost např. 

za oblast financí a měly možnost ve větší míře samostatně rozhodovat a zajišťovat veřejné 

služby. V typologii autorů E. Page a M. Goldsmithe jsou těmito státy Velká Británie, Norsko, 

Švédsko a Dánsko, přičemž jsou tyto státy zařazeny do skupiny severoevropských systémů. 

Pokud by autoři do typologie zařadili více evropských států včetně federací, objem zemí 

v severoevropské skupině by se vůči druhé skupině neúměrně zvětšil [John 2001: 27].

Do skupiny jihoevropských systémů autoři zařadili Francii, Itálii a Španělsko. Podstata jejich 

typologie spočívá na čtyřech faktorech, které rozdělují zkoumané země do dvou skupin. Jedná 

se o faktor geografické polohy státu na mapě Evropy, funkce, přístupu a o faktor 
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samostatného jednání. Poloha daného státu odpovídá názvu obou skupin, přičemž další tři 

faktory jsou kritéria, která se u daných skupin zemí vyskytují a která jsou společným znakem 

severoevropských či jihoevropských systémů [John 2001: 27].

V rámci vztahu mezi centrem a lokalitou tedy autoři navrhli tři kritéria komunálních 

systémů daných zemí, podle nichž je možné zařadit konkrétní zemi do konkrétní skupiny 

podobných zemí, a na základě nichž autoři E. Page a M. Goldsmith rozdělili zkoumané země 

do skupiny severoevropských systémů a do skupiny jihoevropských systémů [Heinelt, Hlepas 

2006: 22]. Severoevropské systémy, které zahrnují příklady Velké Británie, Norska, Švédska 

a Dánska, jsou charakteristické vysokou škálou funkcí, které vykonávají, nízkým stupněm 

přístupu lokálních politiků na centrální úroveň a vysokou úrovní činit politická rozhodnutí

[Heinelt, Hlepas 2006: 23]. U jihoevropských systémů, které zahrnují příklady Francie, Itálie 

a Španělska, došli autoři k opačným závěrům. Tyto země jsou charakteristické nízkou úrovní 

poskytovaných funkcí a kompetencí, jimiž disponují, dále jsou charakteristické vyšší úrovní 

přístupu místních samospráv, resp. představitelů místní samospráv na centrální úroveň než 

v severoevropských systémech a naopak mají jihoevropské systémy menší možnost činit 

samostatně politická rozhodnutí [Heinelt, Hlepas 2006: 23].

Co se týče kritéria funkcí, jedná se o funkce, které centrální úroveň poskytuje místní 

samosprávám k jejich vykonávání. Jedná se tedy o širokou škálu funkcí, za které jsou místní 

samosprávy zodpovědné jako je např. poskytování sociálních služeb či zajištění veřejné 

zaměstnanosti [Pickvance 2003: 667]. Od poloviny osmdesátých let minulého století navíc

narůstá počet oblastí, které náležejí do kompetence lokálních vlád, čímž se toto kritérium stále 

rozšiřuje [John 2001: 26]. V oblasti funkcí, které municipalita zajišťuje, se dále jedná 

o možnost samostatného zvolení funkcí, které bude poskytovat či zda jsou určité funkce 

a jejich zajištění určené centrální vládou či zda může centrum určité funkce municipalit 

nějakým způsobem omezit [John 2001: 36-37]. Dále se také jedná o oblast financování, tedy 

jakým způsobem je municipalita dotována z centra a zda disponuje určitou finanční 

samostatností v nakládání s příspěvky z centrální úrovně [John 2001: 37]. 

Kritérium přístupu znamená formu vztahů mezi municipalitami a centrální vládou, 

resp. v jaké míře a jakým způsobem probíhá forma kontaktů mezi místní samosprávou 

a centrem a zda má místní samospráva možnost prostřednictvím určité formy přístupu

ovlivňovat rozhodování na centrální úrovni. Pokud mají komunální systémy nižší úroveň

samostatného jednání, může být tento fakt kompenzován vyšší úrovní přístupu lokálních vlád, 

resp. lokálních politiků na centrální úroveň [John 2001: 26–27]. V oblasti přístupu místních 

samospráv na centrální úroveň je v jihoevropských systémech lepší úroveň přístupu ve smyslu 
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přímého přístupu místních samospráv. Důležité jsou v těchto zemích především kontakty 

s centrální úrovní, např. s ministerstvem, díky nimž může lokální vláda dosáhnout rozhodnutí 

v oblasti svého zájmu. S centrální úrovní tedy v této skupině zemí jedná přímo představitel 

municipality, neboť vzhledem k převážně malým velikostem municipalit se představitel 

municipality stává jakýmsi patronem, který za municipalitu lobuje na centrální úrovni [John 

2001: 27]. V severoevropských systémech se jedná spíše o zprostředkovaný nežli o přímý

přístup municipalit na centrální úroveň, neboť tyto systémy disponují nižší úrovní přístupu 

lokálních politiků na centrální úroveň. Zájmy těchto municipalit jsou prosazovány spíše

prostřednictvím různých organizací, které zajišťují zájmy municipalit v různých oblastech

[John 2001: 27]. 

Další kritérium spočívající v možnosti činit samostatně politická rozhodnutí vyjadřuje 

schopnost municipalit samostatně rozhodovat o konkrétních oblastech místní samosprávy. 

Toto kritérium se týká např. oblasti právního rámce, v němž mohou lokální vlády působit. 

V rámci tohoto nastavení se jedná o formální a administrativní kompetence, které jsou

poskytnuty z centrální úrovně a v rámci nichž mají lokální vlády možnost samostatně rozdělit 

a vykonávat konkrétní politiku. Jihoevropské systémy disponují nižší samostatností

v rozhodování, přičemž je tento fakt důsledkem většího omezení z centra, zatímco 

severoevropské systémy mají více možností činit samostatná politická rozhodnutí [John 2001: 

26-27].

Nastavení a fungování komunálních systémů a podobnost skupin zemí ve struktuře 

a kompetencích vychází mj. z historického vývoje, jímž zkoumané země procházely. 

Severoevropské země vycházely z požadavku rovnosti, přičemž rovnost mohla být zajištěna 

centrálními zákony. Byl zde vymezen prostor ze strany centra, s nímž mohly místní 

samosprávy volně pracovat. Místní samosprávy tak získaly větší míru zodpovědnosti 

za poskytování veřejných služeb a distribuci funkcí, s čímž souvisí i větší míra finanční 

autonomie. V tomto ohledu prošly podobným vývojem skandinávské země i Velká Británie

[John 2001: 28]. Stejný vliv měl historický vývoj i na jihoevropské země. Příkladem pro tyto 

země byla Francie, která se od dob Napoleona vyvíjela podle univerzálních principů, kdy 

do menších správních oblastí byli dosazováni prefekti s úřady, kteří vykonávali správu 

nad danou oblastí. Z tohoto vyplývá nižší úroveň možnosti činit politická rozhodnutí, tedy 

jsou jihoevropské municipality spíše omezeny různými direktivami z centra [John 2001: 29].

Další charakteristiky jihoevropských zemí, jako je malá velikost municipalit spolu s nízkou 

úrovní funkcí, které municipalita zajišťuje, je kompenzována silnými lokálními politiky, kteří 

mohou vyjednávat zájmy municipalit na centrální úrovni. Tímto vzorem komunálního 
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systému se inspirovala Itálie, Španělsko a podle P. Johna i Belgie, Řecko a Portugalsko, 

přičemž se tato podoba komunálních systémů udržela až do dvacátého století [John 2001: 29]. 

Rozdílné charakteristiky dvou skupin zemí také souvisí s politickou kulturou, která je 

ovlivňována např., s ohledem na náboženství, rozdělením na protestantský sever a katolický 

jih. Jelikož severoevropské systémy kladou větší důraz na spravedlivé a efektivní vykonávání 

veřejných služeb, měly tyto země lepší podmínky pro reformu místní samosprávy, která měla 

za cíl zefektivnit výkon místních samospráv. U jihoevropských systémů byla ochota 

experimentovat s reformou místní samosprávy menší, neboť jsou zde municipality více 

vázány na svou identitu. Podoba komunálních systému je tedy odrazem vývoje decentralizace, 

hodnot a tradic v dané zemi [John 2001: 28 – 29].

Kritika této typologie, kromě již zmíněného nedostatku v nezařazení více evropských 

zemí včetně federací, spočívá také ve faktu, že podle některých autorů neexistují v Evropě jen 

dva typy komunálních systémů [John 2001: 32] či že v současnosti již neexistují takové 

rozdíly mezi severoevropskými a jihoevropskými systémy, neboť reformy probíhající 

od osmdesátých let minulého století narušily některé tradiční formy uspořádání komunálních 

systémů [John 2001: 39]. Samotní autoři E. Page a M. Goldsmith si uvědomili, že jejich 

typologie z roku 1987 nebude dostačovat pro současný stav komunálních systémů vzhledem 

k vývoji a změnám, které se v jednotlivých komunálních systémech zkoumaných zemí 

uskutečnily. Po dvou desetiletích tak autoři vydali revizi své původní typologie, a to ve studii

Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. 

Vzhledem k vytýkaným nedostatkům jejich typologie a vzhledem ke stáří typologie rozšířili 

své zkoumání o další země, a to i o federální země a země východní Evropy. Kromě 

původních zemí, tedy kromě Dánska, Norska, Švédska, Velké Británie, Francie, Itálie 

a Španělska, sem zařadili také Německo, Švýcarsko, Belgii, Nizozemí, Českou republiku 

a Maďarsko. U zemí, které autoři zkoumali již v původní typologii, představili změny, které 

komunální systémy těchto zemí prodělaly za poslední dvě desetiletí. Své nové zkoumání však 

zároveň provádějí na stejném principu vztahu mezi centrem a lokalitou a na základě stejných 

kritérií, tedy na základě funkce, přístupu místních samospráv na vyšší úroveň a na základě 

samostatného jednání.  Dalším posunem od původní typologie je fakt, že autoři považují 

původní rozdělení komunálních systémů do dvou skupin za, v současné době, již příliš 

zjednodušený rámec komunálních systémů, tedy že rozdělení na severoevropské 

a jihoevropské systémy již není dostačující [Reynaert 2010: 871 – 872].
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Tabulka č. 1

Severoevropské systémy Jihoevropské systémy

Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Norsko Francie, Španělsko, Itálie

Zdroj: Vlastní zpracování dle [John 2001: 27].

1.1.2 Typologie autorů J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho

Autoři J. J. Hesse a L. J. Sharpe vycházeli z typologie E. Page a M. Goldsmithe, avšak 

na rozdíl od těchto autorů rozlišovali více než dva typy evropských komunálních systémů 

[John 2001: 32]. Jejich typologie je odbornou veřejností přijímána a v mnoha studiích 

citována. Typologie je zaměřena na zkoumání komunálních systémů jako celků. Do své 

typologie zapojili také více zemí, resp. dvacet zemí, přičemž se z tohoto počtu jedná 

o šestnáct evropských zemí. Autoři rozdělili země do skupin, které jsou si podobné v oblasti 

politické role místních samospráv či v oblasti funkcí, kterými místní samosprávy disponují 

[Lidström 1999: 103]. Jejich typologie z roku 1991 byla představena v knize Local 

Government and Urban Affairs in International Perspective. Stejně jako předcházející 

typologie, i tato typologie rozděluje zkoumané země do skupin na základě stanovených 

kritérií. Jedná se o zodpovědnost municipalit za provádění sociální politiky a poskytování 

sociálních služeb, finanční autonomii municipalit v souvislosti s nastavením vlastních daní 

a v souvislosti s přístupem a využitím vládních dotací a dále se jedná o podíl municipalit 

na HDP prostřednictvím veřejných výdajů [Egner, Heinelt 2008: 535-536]. 

Na základě těchto kritérií vznikla typologie rozdělující zkoumané země do skupiny 

zemí s napoleonskou tradicí, anglosaské skupiny a severoevropské skupiny (viz tabulka č. 2). 

Do skupiny zemí s napoleonskou tradicí zařadili autoři kromě Francie, Itálie a Španělska také 

Portugalsko, Řecko a Belgii [Lidström, Sellers 2007: 614]. Jedná se tedy o země 

z jihoevropských systémů podle autorů E. Page a M. Goldsmithe, přičemž k nim autoři 

J. J. Hesse a L. J. Sharpe připojili další země, které disponují podobnými kompetencemi, 

funkcemi a postojem ve vztahu k centru, přičemž se vyznačují především administrativní 

centralizací. Zbylé zkoumané skupiny zemí se vyznačují spíše politickou decentralizací

[Lidström, Sellers 2007: 615]. Do anglosaské skupiny autoři zařadili Velkou Británii, Irsko, 

Spojené státy americké, Kanadu, Austrálii a Nový Zéland [Lidström, Sellers 2007: 614]. 

Spatřují tedy podobné rysy mezi Velkou Británií, která byla původně zařazena autory 
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E. Pagem a M. Goldsmithem do severoevropských komunálních systémů, přestože má 

specifické uspořádání místní samosprávy, a mezi neevropskými zeměmi. V této skupině zemí 

se podle autorů nachází společný jmenovatel v samostatnosti místních samospráv 

při poskytování a distribuci veřejných služeb a naopak dalším společným jmenovatelem je 

nízká formální a politická role těchto municipalit [Lidström, Sellers 2007: 615]. 

Do severoevropské skupiny zemí autoři zařadili kromě skandinávských zemí, tedy kromě 

Norska, Švédska, Dánska, které byly zařazeny do severoevropských komunálních systémů

u autorů E. Page a M. Goldsmithe, také Finsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko 

a z neevropských zemí lze do této skupiny zařadit také Japonsko [Lidström, Sellers 2007: 

614].

Na rozdíl od typologie E. Page a M. Goldsmithe došlo k oddělení zemí původní 

severoevropské skupiny, přičemž tyto země byly rozřazeny do anglosaské skupiny 

a do severoevropské skupiny. Důležitá je v tomto rozdělení role Velké Británie, která má 

specifický model místní samosprávy, a proto vyžaduje vydělit do zvláštní skupiny zemí jí 

podobných. Dále autoři J. J. Hesse a L. J. Sharpe zahrnuli do zkoumání i další země, a to 

především federace, jimiž se E. Page a M. Goldsmith nezabývali [Heinelt, Hlepas 2006: 26].

Jelikož si jsou anglosaská skupina a severoevropská skupina podobné již na základě typologie 

E. Page a M. Goldsmithe, kteří zařadili země do stejné skupiny, mají země severoevropské 

skupiny, ke které patří i země střední Evropy, stejně velký význam při distribuci 

a poskytování veřejných služeb. Avšak do jiné skupiny byly tyto země zařazeny z důvodu 

odlišnosti od anglosaské skupiny, a to ve faktu větší politické i formální role, která 

se vyznačuje také větší finanční samostatností [Heinelt, Hlepas 2006: 28-29].

Tabulka č. 2

Napoleonská tradice Anglosaská skupina Severoevropská skupina

Francie, Španělsko, Itálie, 

Portugalsko, Řecko, Belgii

Velká Británie, Irsko, USA, 

Kanada, Austrálie, Nový 

Zéland

Dánsko, Švédsko, Norsko, 

Finsko, Německo, Nizozemí, 

Rakousko, Švýcarsko, 

Japonsko 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [Lidström, Sellers 2007: 614–615].
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1.1.3 Typologie autora M. Goldsmithe

M. Goldsmith představil svou typologii z roku 1992 ve studii Local Government, která 

je založena na odlišném principu, neboť vytváří ideální modely komunálních systémů. 

Zkoumané země jsou zařazeny do skupin, do kterých tyto země více či méně zapadají, resp. 

více či méně odpovídají danému modelu. Tyto modelové skupiny jsou čtyři a jsou vytvořené 

na základě jediného kritéria, kterým je primární účel, jenž komunální systémy splňují. Jedná 

se o model patron – klient, o model ekonomického rozvoje, dále o model sociálního státu 

a o model umožňující tržní prostředí (viz tabulka č. 3) [Lidström 1999: 102]. 

Skupině zemí podle modelu patron – klient podle autora odpovídá Francie, Itálie,

Řecko či Španělsko. Municipality v těchto zemích mají spíše menší velikost, proto je zde 

uplatitelný tento model komunálního systému, v němž hraje významnou roli představitel 

municipality. Ten je jakýmsi patronem municipality, který reprezentuje její zájmy na vyšších 

úrovních a hájí zájmy jejích občanů, kteří ho za jeho služby a ochranu municipality naopak 

podpoří ve volbách. Primárním účelem tohoto modelu komunálního systému je tedy vytvářet 

vztah mezi patronem, resp. představitelem municipality a klienty, resp. obyvateli municipality 

[Heinelt, Hlepas 2006: 24–25].

Modelu sociálního státu odpovídá Německo, Velká Británie, skandinávské země, tedy 

Norsko, Švédsko, Finsko a Dánsko, a dále Nizozemí. V těchto zemích na rozdíl od prvního 

modelu této typologie nejsou zájmy municipality zprostředkovávány prostřednictvím 

jednotlivých místních politiků, ale jsou zprostředkovávány prostřednictvím lokálních asociací 

na centrální úrovni, přičemž je tento fakt způsobem mj. kvůli převážně větší velikosti 

municipalit. Od místních politiků se očekává především profesionalita a manažerské 

schopnosti. Primárním účelem těchto municipalit je poskytovat sociální služby [Heinelt, 

Hlepas 2006: 25].

Model ekonomického rozvoje, jemuž odpovídají Spojené státy americké1, je takovým 

typem komunálního systému, jehož primární účel spočívá v zajištění ekonomického rozvoje 

municipality. Zajištění a zlepšení ekonomického rozvoje je v těchto municipalitách očekáváno 

od lokálních politiků [Heinelt, Hlepas 2006: 25]. Model umožňující tržní prostředí je takovým 

modelem komunálních systémů, ve kterém lokální vlády nemají příliš velký význam, neboť 

běžné funkce, které zajišťují municipality, jako je např. poskytování služeb, jsou předány

soukromým subjektům, které je vykonávají nezávisle na lokální vládě. Tento model 

se přibližuje v praxi některým municipalitám ve Velké Británii, které se inspirovaly

                                                            
1 Lze sem také zařadit Austrálii a Kanadu [Lidström, Sellers 2007: 614].
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předchozími zkušenostmi některých amerických municipalit. Rozdíl od modelu 

ekonomického rozvoje spočívá v tom, že komunální systémy podle modelu umožňujícího

tržní prostředí se pro hospodářský rozvoj spoléhají na tržní mechanismy, přičemž role 

komunálního systému se omezuje pouze na umožnění tržního prostředí [Heinelt, Hlepas 2006: 

25].

Nevýhodou této typologie je fakt, že je založena pouze na jednom kritériu, které 

nenabízí celistvý obraz o obecním uspořádání dané země. Dalším nedostatkem je nepřesné 

zařazení zemí do daných skupin, přestože se jedná o modelové příklady komunálních 

systémů. Například v zemích odpovídajících modelu patron – klient se nenacházejí pouze 

malé municipality, ale také velké aglomerace, které tomuto modelu neodpovídají, přičemž by 

je bylo možné zařadit spíše do modelu ekonomického rozvoje. Podle autorů H. Heinelta 

a N. K. Hlepase by dále bylo možné severoevropské země zařadit jak do modelu sociálního 

státu, tak také do modelu umožňujícího tržní prostředí [Heinelt, Hlepas 2006: 24–25]. 

Typologie však vytváří jakési ideální typy, kterým více či méně odpovídají obecnímu

uspořádání různých zemí, proto se zde mohou vyskytovat odchylky. Těmto problémům 

se nevyhne žádná typologie, neboť existují odchylky mezi zeměmi spadajícími pod jednu 

skupinu na základě daných kritérií, přičemž účelem vytváření typologií je především poukázat 

na podobné rysy a typy komunálních systémů, a tím usnadnit zkoumání obecních pořádků 

evropských i neevropských zemí.

Tabulka č. 3

Model patron –

klient

Model sociálního 

státu

Model 

ekonomického 

rozvoje

Model umožňující 

tržní prostřední

Francie, Itálie, 

Řecko, Španělsko

Velká Británie, 

Dánsko, Švédsko, 

Norsko, Finsko 

Nizozemí

USA, Kanada, 

Austrálie

Některé municipality 

Velké Británie

Zdroj: Vlastní zpracování dle [Heinelt, Hlepas 2006: 24–25].
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1.2 Horizontální dimenze

1.2.1 Typologie autorů P. E. Mouritzena a J. H. Svary

Autoři představili svou typologii z roku 2002 v knize Leadership at the Apex. 

Politicians and Administrators in Western Local Governments. Typologii autorů

P. E. Mouritzena a J. H. Svary lze zařadit mezi typologie, které se zabývají horizontální 

dimenzí zkoumání [Heinelt, Hlepas 2006: 31]. Jedná se tedy o zkoumání vztahů, které mezi 

sebou mají jednotlivé instituce místních samospráv, resp. jaké mocenské vztahy panují mezi 

zastupitelstvem (resp. radou), starostou (resp. politickým lídrem), dalšími výkonnými orgány 

či mezi vedoucími úředníky v městské správě (resp. mezi administrativou). Především 

se autoři pro potřeby své typologie zaměřili na pozici starostů, resp. politických lídrů či 

politických představitelů v municipální struktuře jednotlivých zkoumaných zemí a na to, jaké 

formální či neformální faktory mají vliv na jejich pozici [Heinelt, Hlepas 2006: 31]. Tato 

typologie vychází z tvrzení, že uspořádání a strukturu místní samosprávy v dané zemi odráží 

vztah mezi třemi principy místních samospráv. Jedná se o princip laických pravidel, o princip 

politického vedení a o princip profesionality. Princip laických pravidel vyjadřuje požadavek 

intenzivního a efektivního zapojení volených občanů do politického rozhodování. Princip 

politického vedení vyjadřuje představu o politicích, kteří by měli věnovat svůj čas a energii 

politice a obohacovat politické vedení o nové hodnoty. Zatímco úkolem politického vedení, 

resp. politiků je reagovat na požadavky, princip profesionality, resp. profesionálního vedení, 

spočívá ve snaze tyto požadavky vyřešit [Heinelt, Hlepas 2006: 31]. Na základě těchto 

okolností vytvořili autoři P E. Mouritzen a J. H. Svara svou typologii, která rozděluje 

zkoumané země do čtyř skupin komunálních systémů na základě vztahů v horizontální 

dimenzi. Jedná se o skupinu zemí se silným starostou, skupinu zemí s lídrem výborů, skupinu 

zemí s kolektivní formou vedení a skupinu zemí s manažerským výborem (viz tabulka č. 4)

[Heinelt, Hlepas 2006: 31-32].

Do komunálních systémů se silným starostou zahrnuli P. E. Mouritzen a J. H. Svara

Francii, Itálii, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Německo (kromě spolkové země Hesensko), 

Rakousko (týká se šesti spolkových zemí) a municipality Velké Británie s přímo voleným

starostou [Heinelt, Hlepas 2006: 33]. Skupina komunálních systémů se silným starostou 

se vyznačuje tím, že starosta disponuje většinou výkonných pravomocí a je tedy hlavním 

představitelem exekutivy, a dále disponuje většinou v zastupitelstvu, které ovládá, přičemž 
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ovládá i municipální administrativu. Zastupitelstvo, resp. kolektivní orgán, je v této formě 

místní samosprávy ve svých funkcích omezeno [Heinelt 2012: 7]. 

Švédsko, Dánsko, Rakousko (zbylé tři spolkové země) a Velkou Británii (některé

britské municipality s alternativním uspořádáním) zařadili autoři do skupiny zemí vyznačující 

se přítomností lídra výborů [Heinelt, Hlepas 2006: 33]. V této skupině nebyl použit termín 

starosta, neboť hlavním kritériem pro zařazení do této skupiny je osoba, která je důležitým 

politickým lídrem v municipalitě, avšak není to vždy pozice starosty. Jedná se tedy 

o představitele neboli lídra, který může zastávat některé exekutivní kompetence a vykonávat 

některé funkce, avšak o zbytek kompetencí se dělí se zastupitelstvem, resp. s kolektivním

orgánem, které je složeno z volených politiků [Heinelt 2012: 7].

Do komunálních systémů s kolektivním vedením spadají podle autorů Švýcarsko, 

Belgie, Nizozemsko, německá spolková země Hesensko a většina municipalit Velké Británie

[Heinelt, Hlepas 2006: 33]. Jedná se tedy o skupinu zemí, ve kterých exekutiva náleží radě, 

resp. kolektivnímu orgánu či výkonnému výboru, která vykonává veškeré exekutivní funkce. 

Členi jsou do těchto orgánů voleni, přičemž v jejich čele stojí starosta, resp. představitel 

municipality, u kterého není jakožto u reprezentanta municipality vyžadováno jeho přímé 

zvolení. Zastupitelé, kteří nejsou členy rady, nemusí mít přístup k veškerému rozhodování, 

přesto zbylí zastupitelé mohou hrát v této formě místních samospráv důležitou roli, neboť 

jsou s radními propojeni prostřednictvím politických stran či politických skupin [Heinelt

2012: 7].

Do poslední skupiny, tedy do skupiny zemí s manažerským výborem, patří obecní 

uspořádání Irska [Heinelt, Hlepas 2006: 33]. Tento jediný příklad ze zkoumaných zemí 

se vyznačuje odlišnou formou vedení než u předchozích skupin. V Irsku je tedy hlavní 

složkou municipální struktury profesionální manažer neboli jakýsi správce municipality, který 

je volen zastupitelstvem. Tento profesionální manažer disponuje v municipalitě autoritou 

a vykonává exekutivní pravomoci, avšak je vyloučen z úředních, resp. administrativních 

záležitostí municipality. Zastupitelstvo, resp. kolektivní orgán zde má reprezentativní funkci, 

stejně jako starosta, jehož post se zde také zřizuje a který zastává roli reprezentanta 

municipality [Heinelt 2012: 7].
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Tabulka č. 4

Silný starosta Kolektivní vedení Lídr výborů Manažerský výbor

Francie, Itálie, 

Řecko, Španělsko, 

Portugalsko, 

Německo, Rakousko 

(šest spolkových 

zemí), Velká Británie 

(municipality s přímo 

voleným starostou)

Švýcarsko, Belgie, 

Nizozemsko, 

německá spolková 

země Hesensko, 

většina municipalit 

Velké Británie

Švédsko, Dánsko, 

Rakousko (tři 

spolkové země), 

Velká Británie 

(municipality 

s alternativním 

uspořádáním)

Irsko

Zdroj: Vlastní zpracování dle [Heinelt, Hlepas 2006: 33].
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1.3 Kombinace vertikální a horizontální dimenze

1.3.1 Typologie autorů H. Heinelta a N. K. Hlepase

Autoři H. Heinelt a N. K. Hlepas představili svou typologii v roce 2006 kapitolou 

Typologies of Local Government Systems v knize The European Mayor. Political Leaders 

in the Changing Context of Local Democracy [Heinelt, Hlepas 2006: 21]. Na rozdíl 

od předcházejících autorů a jejich typologií zařadili do svého zkoumání také země střední 

a východní Evropy, které po pádu komunismu ve východním bloku začaly formovat systémy

místní samosprávy v rámci procesu demokratizace a decentralizace. Autoři dále obohatili 

svou typologii tím, že své zkoumání zaměřili na vertikální i horizontální dimenzi mocenských 

vztahů, přičemž se inspirovali předchozími typologiemi. Typologie autorů H. Heinelta 

a N. K. Hlepase s názvem „Polleader“ je tedy kombinací typologie autorů P. E. Mouritzena

a J. H. Svary a dále kombinací typologie autorů J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho [Heinelt, 

Hlepas 2006: 34].

Typologii J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho si autoři H. Heinelt a N. K. Hlepas upravili 

pro potřeby zkombinování obou typologií a obou dimenzí zkoumání. Přidali tedy ke skupině 

zemí s napoleonskou tradicí, neboli k franko skupině, k anglosaské skupině neboli k anglo 

skupině a k severoevropské skupině neboli k severoevropské a středoevropské skupině2 další 

skupinu zemí, a to středoevropskou a východoevropskou skupinu zemí. Jedná se Českou 

republiku, Maďarsko a Polsko, přičemž tyto země byly rozřazeny do skupin podle původní 

typologie autorů P. E. Mouritzena a J. H. Svary [Heinelt, Hlepas 2006: 34]. Podobnost nově 

zařazené skupiny zemí je možné spatřit u severoevropské a středoevropské skupiny zemí, jež 

se podobá středoevropské a východoevropské skupině v oblasti kompetencí či finanční 

nezávislosti, avšak vydělení do nové skupiny bylo z hlediska autorů nutné z důvodu odlišných 

historických zkušeností a z důvodu teprve nedávno uskutečněného procesu decentralizace. 

Dále také byla tato nově zařazená skupina zemí sjednocena na základě kritéria finančních

možností municipalit (např. podíl výdajů municipalit na HDP či finanční nezávislost) 

a na základě kritéria distribuce veřejných služeb [Heinelt, Hlepas 2006: 33–34]. 

Vzhledem k tomu, že autoři H. Heinelt a N. K. Hlepas uveřejnili svou studii v knize 

The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, 

zaměřili svou typologii na postavení starostů v obecních uspořádáních zkoumaných zemí. 

                                                            
2 V typologii H. Heinelta a N. K. Hlepase byly původní názvy podle typologie J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho 
pozměněny.
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Zkombinování dvou dimenzí zkoumání vychází z myšlenky, že při zkoumání role starostů 

v obecních uspořádáních daných zemí se nejedná pouze o vztahy mezi starosty a ostatními 

institucemi místní samosprávy navzájem, ale je třeba vzít v potaz i vertikální nastavení 

mocenských vztahů a rozdělení funkcí mezi starosty a centrální vládou, tedy je třeba vzít 

v potaz i vztah mezi centrem a lokalitou [Egner, Heinelt 2008: 533-534]. 

Od autorů J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho byly v typologii „Polleader“ použity skupiny 

zemí na základě kritérií použitých pro vertikální dimenzi. Jedná se tedy o franko skupinu, 

anglo skupinu, severoevropskou a středoevropskou skupinu a středoevropskou 

a východoevropskou skupinu, kterou přiřadili pro potřeby zkoumání až autoři H. Heinelt 

a N. K. Hlepas. Od autorů P. E. Mouritzena a J. H. Svary autoři použili jejich typologii 

v horizontální dimenzi, jedná se tedy o skupinu zemí se silným starostou, skupinu zemí 

s lídrem výborů, skupinu zemí s kolektivní formou vedení a skupinu zemí s manažerským 

výborem. Zkombinováním těchto dimenzí a skupin zemí vznikla typologie „Polleader“ 

(viz tabulka č. 5), která rozděluje země podle postavení a role starosty, přičemž autoři vydělili 

několik typů starostů, a to typ politického starosty, exekutivního starosty, typ kolegiálního 

lídra a typ ceremoniálního starosty [Heinelt, Hlepas 2006: 34].

Typ politického starosty lze nalézt ve Francii, Itálii, Řecku, Španělsku a Portugalsku. 

Tento model starosty je charakteristický reprezentativní funkcí starosty, resp. představitele 

municipality, který řídí administrativu, avšak disponuje omezenou zodpovědností za funkce,

které municipalita poskytuje [Heinelt, Hlepas 2006: 36]. Tento typ představitele municipality 

je kombinací systému se silným starostou v horizontální dimenzi a franko skupiny 

ve vertikální dimenzi [Heinelt, Hlepas 2006: 34].

V Německu (kromě Hesenska), v šesti spolkových zemích Rakouska, ve Velké 

Británii (municipality s přímou volbou starosty), v Polsku a Maďarsku lze nalézt exekutivního 

starostu. Typ exekutivního starosty není pouze formálním představitelem municipality, ale 

disponuje také výkonnými kompetencemi ke správě municipality [Heinelt, Hlepas 2006: 36].

Tento typ starostů či představitelů municipalit je kombinací anglo skupiny, severoevropské 

a středoevropské skupiny zemí a středoevropské a východoevropské skupiny zemí 

ve vertikální dimenzi se skupinou zemí se silným starostou na základě horizontální dimenze 

[Heinelt, Hlepas 2006: 34].

Kolegiální lídr se podle autorů vyskytuje v Dánsku, Švédsku a zbylých zemích 

Rakouska, a to na základě kombinace severoevropské a středoevropské skupiny ve vertikální 

dimenzi se skupinou zemí s lídrem výborů v horizontální dimenzi. Kolegiální lídr se dále 

vyskytuje v některých municipalitách Velké Británie, a to jak v kombinaci anglo skupiny 
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se skupinou zemí s lídrem výborů, tak i v kombinaci anglo skupiny se skupinou zemí 

s kolektivní formou vedení. Kolegiálního lídra lze nalézt také v Belgii, Nizozemsku, 

Švýcarsku, německé spolkové zemi Hesensko a České republice, a to na základě kombinace 

všech skupin ve vertikální dimenzi se skupinou zemí s kolektivní formou vedení 

v horizontální dimenzi [Heinelt, Hlepas 2006: 34]. Kolegiální lídr je podle autorů takový typ 

představitele municipality, které je povinen spolupracovat a dělit se o kompetence s dalšími 

institucemi místní samosprávy, přičemž se v těchto zemích může či nemusí vyskytovat pojem 

starosta [Heinelt, Hlepas 2006: 36-37]. 

Jelikož do skupiny zemí s manažerským výborem v typologii P. E. Mouritzena 

a J. H. Svary spadá pouze Irsko, je Irsko v typologii Polleader kombinací systému 

manažerského výboru a anglo skupiny [Heinelt, Hlepas 2006: 34]. Vyskytuje se zde typ tzv. 

ceremoniálního starosty, který disponuje pouze reprezentativní funkcí, přičemž správa 

municipality náleží profesionálnímu manažerovi [Heinelt, Hlepas 2006: 36].
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Tabulka č. 5

Franko

skupina

Anglo skupina Severoevropská, 

středoevropská 

skupina

Středoevropská, 

východoevropská 

skupina

Silný starosta Politický 

starosta -

Francie, 

Španělsko, 

Itálie, Řecko, 

Portugalsko

Exekutivní 

starosta – Velká 

Británie 

(municipality

s přímou volbou 

starostů)

Exekutivní 

starosta –

Německo (kromě 

Hesenska), 

Rakousko (šest 

spolkových 

zemí)

Exekutivní 

starosta – Polsko, 

Maďarsko

Kolektivní 

vedení

Kolegiální lídr -

Belgie

Kolegiální lídr 

– Velká 

Británie

Kolegiální lídr –

Nizozemsko, 

Švýcarsko, 

spolková země 

Hesensko

Kolegiální lídr –

Česká republika

Lídr výborů Kolegiální lídr 

– Velká 

Británie

Kolegiální lídr –

Dánsko, 

Švédsko, 

Rakousko (tři 

spolkové země)

Manažerský 

výbor

Ceremoniální 

starosta – Irsko

Zdroj: Vlastní zpracování dle [Heinelt, Hlepas 2006: 34].
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1.3.2 Typologie autora P. Swianiewicze

Tato aktuální typologie z roku 2013 uvedená ve studii An Empirical Typology of Local

Government Systems in Eastern Europe se zabývá zeměmi střední a východní Evropy (včetně 

zařazení Arménie a Ázerbájdžánu). Tyto země charakterizuje společná historie související 

s nedávným přechodem k demokracii, prosazování decentralizace či vznik silné místní 

samosprávy na úkor vyšších (regionálních) úrovní správy [Swianiewicz 2013: 4-5]. Zahrnuto 

je devatenáct zemí [Swianiewicz 2013: 9] zkoumaných ve vertikální i horizontální dimenzi.

Základní kritéria pro rozdělení těchto zemí do skupin na základě podobnosti jsou 

sídelní struktura, funkční decentralizace, finanční hledisko a horizontální dimenze vztahů 

[Swianiewicz 2013: 10-11]. V rámci kritéria sídelní struktury jsou brány v úvahu počty 

volených úrovní správy a průměrná velikost municipalit. V rámci funkční decentralizace je 

zkoumán podíl HDP [Swianiewicz 2013: 10]. V rámci finanční hlediska je zkoumán podíl 

místních daní, podíl státních dotací a velikost dluhu místních samospráv, přičemž tato kritéria 

slouží pro celkovou finanční nezávislost místních samospráv [Swianiewicz 2013: 10-11]. 

V rámci horizontálních vztahů je brána v úvahu pozice starosty (rozdíl mezi přímo voleným 

starostou se silnou pozicí a nepřímo voleným starostou s kolektivním vedením) a volební 

systém pro obecní zastupitelstva [Swianiewicz 2013: 11]. Na základě těchto kritérií stanovil 

P. Swianiewicz pět skupin zemí (viz tabulka č. 6) [Swianiewicz 2013: 12].     

První skupinou jsou země Maďarsko, Polsko a Slovensko. Společným rysem těchto tří 

zemí je velká míra autonomie místních samospráv vyznačující se širokou škálou 

poskytovaných veřejných funkcí (to se týká především Polska a Maďarska) a finanční 

nezávislostí, která se projevuje možností stanovit místní daně či financovat oblasti 

dle vlastního rozhodnutí. Tyto vlastnosti místních samospráv těchto tří zemí se podobají 

severoevropským komunálním systémům. Dále je společným prvkem této skupiny zemí 

existence dalších úrovní správy a zavedení přímých voleb starostů [Swianiewicz 2013: 12].

Odlišnosti se projevují v sídelní struktuře, jelikož Slovensko a Maďarsko se vyznačují územní 

fragmentací a malou velikostí municipalit, zatímco v Polsku je sídelní struktura 

konsolidována, s čímž souvisí i větší průměrná velikost municipalit [Swianiewicz 2013: 

13-14]. Česká republika byla zahrnuta do druhé skupiny zemí společně Estonskem 

a Lotyšskem. Tyto země se vyznačují taktéž širokou škálou poskytovaných funkcí, avšak 

na rozdíl od první skupiny je zde menší možnost stanovit místní daně a financovat oblasti 

lokální politiky dle vlastního rozhodnutí. Dalšími společnými prvky těchto tří zemí je velmi 
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fragmentovaná sídelní struktura a kolektivní forma vedení v čele s nepřímo voleným 

představitelem municipality [Swianiewicz 2013: 14].

Do třetí skupiny zemí byly zařazeny Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, 

Moldávie, Rumunsko, Slovinsko a Ukrajina, které se podobají spíše jihoevropským 

komunálním systémům, a to z důvodu nižšího stupně poskytovaných funkcí, menší finanční 

nezávislosti, existence přímo volených silných starostů a průměrnou fragmentací sídelní 

struktury [Swianiewicz 2013: 14-15]. Do čtvrté skupiny zemí byly zařazeny Gruzie, Litva 

a Srbsko, které se vyznačují konsolidovanou sídelní strukturou, avšak nepříliš velkou mírou 

poskytovaných funkcí a dále kolektivní formou vedení [Swianiewicz 2013: 15]. Pátou 

skupinu zemí tvoří Arménie a Ázerbájdžán, která se vyznačuje slabou decentralizací, slabou 

autonomií místních samospráv a fragmentovanou sídelní strukturou [Swianiewicz 2013: 15].

Tabulka č. 6

1. Skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 5. skupina

Maďarsko, 

Polsko, 

Slovensko

Česká republika, 

Estonsko, 

Lotyšsko

Albánie, 

Bulharsko, 

Chorvatsko, 

Makedonie, 

Moldávie, 

Rumunsko, 

Slovinsko, 

Ukrajina

Gruzie, Litva, 

Srbsko

Arménie, 

Ázerbájdžán

Zdroj: Vlastní zpracování dle [Swianiewicz 2013: 12-15].
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2 Empirická část

2.1 Stanovení kritérií pro případové studie

Případové studie vybraných evropských zemí budou zkoumány na základě kritérií 

ve vertikální a horizontální dimenzi zkoumání. Jedná se o Velkou Británii, Dánsko (Švédsko, 

Norsko), Německo, Nizozemí, Rakousko, Francii, Španělsko (Itálii) a dále se jedná o Polsko, 

Maďarsko a Českou republiku. Tyto země byly vybrány jako zástupci jednotlivých skupin 

zemí na základě výše uvedených typologií a jako zástupci na mapě Evropy. Ve vertikální 

dimenzi budou dané země zkoumány podle vývoje municipálních struktur a v horizontální 

dimenzi budou vybrané země zkoumány na základě exekutivních modelů. Vývoj 

municipálních struktur i exekutivní modely budou sledovány zejména v období posledních 

dvaceti let, tedy od devadesátých let minulého století, přestože budou zmíněny i důležité 

změny odehrávající se v těchto oblastech v předcházejících letech, které měly vliv 

na současný stav obecních uspořádání. Vývoj municipálních struktur a exekutivní modely 

byly tedy vybrány kvůli změnám, které způsobily v obecních uspořádáních vybraných 

evropských zemí především za posledních dvacet let ve vertikální i horizontální dimenzi 

zkoumání. Toto období bylo zvoleno také vzhledem k teoretické části práce a k době vzniku 

jednotlivých typologií, přičemž změny v průběhu posledních dvaceti let umožní pohled

na aktuálnost a použitelnost vybraných typologií pro aktuální stav obecních uspořádání 

evropských zemí, a dále mohou tyto změny naznačit další trendy, které by bylo možné

ve vývoji obecních uspořádání v Evropě očekávat.

Vývoj municipálních struktur se zabývá postupnou proměnou municipálních struktur 

vybraných evropských zemí. Proměna municipálních struktur se uskutečnila díky 

konsolidačním reformám, které řešily fragmentaci municipálních struktur pomocí slučování 

municipalit. Kromě slučování municipalit lze do vývoje municipálních struktur zařadit také 

problematiku meziobecní spolupráce nebo naopak zachování fragmentovaných municipálních 

struktur. V rámci exekutivních modelů se budu zabývat především přímou volbou starostů. 

Pod pojem exekutivní modely dále spadá vedení municipalit, institucionální nastavení 

municipalit a výkon především exekutivních pravomocí.
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2.1.1 Kritérium ve vertikální dimenzi - vývoj municipálních struktur

Vývoj municipálních struktur bude zaměřen na konsolidační reformy, které 

ovlivňovaly podobu municipálních struktur prostřednictvím slučování municipalit. V rámci 

představného vývoje souvisejícího s uskutečněním či neuskutečněním slučování municipalit 

budou u jednotlivých zemí konkrétně řešena kritéria vyskytující se v typologiích 

pro vertikální dimenzi. Jedná se o kritérium míry autonomie místních samospráv, o kritérium 

míry poskytovaných služeb, o kritérium míry finanční nezávislosti a celkově také o nastavení 

vztahů mezi centrální a lokální úrovní, resp. o nastavení vztahů mezi lokální úrovní a vyššími 

úrovněmi správy.  

Od slučování municipalit se odvíjí velikost daných municipalit, která ovlivňuje 

uspořádání a fungování místní samosprávy a vtahy mezi centrální a lokální úrovní. Tento fakt 

zohledňují typologie ve vertikální dimenzi zkoumání, neboť vztah mezi centrem a lokalitou je 

ovlivněn mj. velikostí municipalit. Např. typologie autorů E. Page a M. Goldsmithe rozlišuje 

dvě skupiny zemí, jejichž výkon funkcí, přístup municipalit na centrální úroveň či jejich 

možnost činit samostatně politická rozhodnutí [Heinelt, Hlepas 2006: 23] je ovlivněn

mj. velikostí daných municipalit. Pokud se tedy vývoj municipálních struktur ubíral směrem 

slučování municipalit nebo naopak slučování municipalit neproběhlo, mohlo dojít ke změně či 

ponechání nastavení vztahů mezi centrem a lokalitou, a tím i k možné změně funkcí, přístupu 

či možnosti činit samostatně politická rozhodnutí. Podobným způsobem rozlišuje skupiny 

zemí typologie autorů J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho podle možnosti daných municipalit 

poskytovat sociální služby či podle finanční autonomie municipalit [Egner, Heinelt 2008: 

535-536]. Tyto jevy, kromě např. tradičního uspořádání, souvisí s vývojem municipálních 

struktur, kdy se změnou velikosti dané municipality mohlo dojít ke změně ve výkonu funkcí 

a finanční samostatnosti municipalit. Typologie autora M. Goldsmithe zabývající se účelem 

municipalit, taktéž souvisí s municipální strukturou. Například municipality odpovídající 

modelu patron – klient, jsou municipalitami menší velikosti, které spoléhají na představitele 

municipality při zprostředkování zájmů na vyšších úrovních správy a dále např. municipality 

odpovídající modelu sociálního státu mají možnost poskytovat širokou škálu služeb díky své 

větší velikosti [Heinelt, Hlepas 2006: 24–25].

Vertikální typologie autorů E. Page a M. Goldsmithe, autorů J. J. Hesseho 

a L. J. Sharpeho a autora M. Goldsmithe tedy využívají pro zařazení zkoumaných zemí 

do skupin různých kritérií, která souvisejí více či méně s municipální strukturou. V době 

vzniku těchto typologií však mohla být v jednotlivých zemích municipální struktura odlišná, 
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neboť v průběhu posledních dvaceti let, což je doba průběžného vzniku představených 

typologií, se municipální struktury evropských zemí proměňovaly. Rozdělení zemí do skupin 

na základě kritérií dané typologie tak již nemusí být platné podle zařazení v době vzniku 

jednotlivých typologií. Prostřednictvím zkoumání vývoje municipálních struktur jednotlivých 

zemí v posledních dvaceti letech se tedy pokusím odpovědět na možnost využití typologií 

pro aktuální stav obecních uspořádání evropských zemí. Vývoj municipálních struktur také 

může poskytovat základ pro naznačení možných budoucích vývojových trendů, které by bylo 

možné v obecních uspořádáních v Evropě očekávat.

Konsolidační reformy, které prosazovaly slučování municipalit z důvodu zmírnění 

fragmentace sídelních struktur, jsou tedy jedněmi z hlavních změn, které ovlivnily podobu 

municipálních struktur evropských zemí. Konsolidace municipálních struktur je výhodná 

především z ekonomického hlediska [Klimovský 2009b: 183], a to především z důvodu 

efektivnějšího a levnějšího poskytování služeb, z důvodu možnosti hospodářského rozvoje 

municipalit a snížených nákladů na administrativu, ale také z důvodu možnosti municipalit 

vykonávat větší okruh funkcí [Swianiewicz 2010: 185–186]. Proti konsolidaci 

fragmentovaných municipálních struktur se naopak staví zachování identity malých 

municipalit a identifikace obyvatel s danou municipalitou [Klimovský 2009b: 183]. Dále proti 

konsolidaci místních samospráv hovoří kromě lepší identifikace obyvatel s municipalitou také 

bližší vztah mezi občany a představiteli či zástupci municipality, větší zájem o místní 

záležitosti ze strany obyvatel a s tím související vyšší volební účast v menších municipalitách 

[Swianiewicz 2010: 188]. Přesto se konsolidační reformy v některých evropských zemích 

uskutečňovaly, a to prostřednictvím slučování municipalit či spolupráce municipalit, 

a vytvářením společných orgánů [Klimovský 2009b: 183].

První konsolidační reformy probíhaly od padesátých do sedmdesátých let minulého 

století a důvodem jejich přijetí byla myšlenka efektivnějšího a levnějšího poskytování služeb, 

kterého je možné lépe dosáhnout ve větších municipalitách. První vlna těchto reforem 

proběhla v několika evropských zemích, a to konkrétně v Německu, Nizozemsku, Velké 

Británii a ve skandinávských zemích [Swianiewicz 2010: 197]. Tato první vlna reforem, 

reprezentovaná především Velkou Británií3 a Švédskem4, se tedy objevila v severoevropských 

komunálních systémech [Thurmaier, Wollmann 2012: 183]. V jihoevropských komunálních 

systémech naopak k takovémuto výraznému slučování municipalit nedocházelo nebo 

                                                            
3 V roce 1974 bylo dosaženo 140 000 průměrného počtu obyvatel na municipalitu [Thurmaier, Wollmann 2012: 
183].
4  Průměrně 34 000 obyvatel na municipalitu [Thurmaier, Wollmann 2012: 183].
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docházelo k různým formám meziobecní spolupráce po vzoru Francie. Z tohoto důvodu 

v jihoevropských systémech na rozdíl od severoevropských systémů převažuje menší velikost 

municipalit (viz tabulka č. 7 uvedená na konci kapitoly 2.2.1. – průměrné velikosti 

municipalit) [Thurmaier, Wollmann 2012: 183]. Ke konsolidačním reformám docházelo 

v tomto období také v zemích střední a východní Evropy, např. v Československu, Polsku 

a Maďarsku, avšak nikoliv na základě demokratického rozhodnutí [Swianiewicz 2010: 197]. 

K dalším vlnám konsolidačních reforem docházelo kvůli rostoucí kritice nízké úrovně funkcí 

malých municipalit, za účelem zlepšení administrativní činnosti a za účelem vytvoření větších 

a efektivnějších municipalit. Příkladem země, v níž se nedávno uskutečnilo slučování 

municipalit, je Dánsko a v menší míře se také prosadily konsolidační reformy např. 

ve východoněmeckých spolkových zemích [Thurmaier, Wollmann 2012: 184].

Od roku 1950 celkově poklesl počet municipalit nejvíce např. v Dánsku, ve Švédsku, 

ve Velké Británii, v Belgii či v Německu, přičemž v těchto případech došlo k poklesu počtu 

municipalit o více jak 50 % [Klimovský 2009b: 188]. Pokles počtu municipalit se v menší 

míře odehrál v průběhu od poloviny minulého století do současnosti také v Rakousku, 

Nizozemsku, Norsku, na druhou stranu minimálně ve Španělsku a ve Francii. Naopak existují 

také země s nárůstem počtu municipalit, mezi které patří s mírným nárůstem Itálie a s téměř 

polovičním nárůstem Česká republika [Klimovský 2009b: 188]. V zemích střední a východní 

Evropy probíhala po pádu komunismu odlišná situace. Jelikož v těchto zemích fungovala 

za dob komunismu státem řízená konsolidace, po pádu komunismu se např. v České republice 

a v Maďarsku projevila místní identita, což vedlo ke značné fragmentaci a nárůstu místních 

samospráv [Swianiewicz 2010: 183]. Polsko je naopak příkladem země, která si udržela 

konsolidovanou místní samosprávu. Převažujícím trendem v zemích střední a východní 

Evropy však byla územní fragmentace, která se postupně po roce 1990 stávala překážkou 

decentralizace a efektivní místní samosprávy [Swianiewicz 2010: 184]. 

Optimální velikost municipalit je často diskutovanou problematikou v mnoha 

evropských zemích [Swianiewicz 2010: 185]. V rámci představených zemí se zde vyskytují 

příklady výrazné konsolidace i výrazné fragmentace sídelních struktur (viz tabulka č. 7

uvedená na konci kapitoly 2.2.1. – počet municipalit v jednotlivých zemích). Ze zkoumaných 

zemí má nejfragmentovanější municipální strukturu Francie či Česká republika, jejichž 

municipality dosahují průměrného počtu obyvatel přibližně 1 700 [Klimovský 2009b: 186]. 

Naopak malá fragmentace municipální struktury, resp. převaha většinou velkých municipalit 

podle průměrného počtu obyvatel, se vyskytuje např. ve Velké Británii, v Dánsku, v Norsku, 

v Nizozemsku či v Polsku [Klimovský 2009b: 185]. Další možností uspořádání municipálních 
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struktur kromě slučování municipalit je meziobecní spolupráce, která zaznamenala pozitivní 

zkušenosti např. ve Francii [Swianiewicz 2010: 195]. 

2.1.2 Kritérium v horizontální dimenzi - exekutivní modely

Exekutivní modely budou zaměřeny na zavádění přímých voleb starostů 

v jednotlivých zemích jako na hlavní kritérium pro horizontální dimenzi. Zavedení přímých 

voleb starostů se uskutečňovalo v různých zemích od devadesátých let minulého století, tudíž 

tento trend spadá do časového období posledních dvaceti a současně tato změna, pokud 

v daných zemích proběhla, mohla ovlivnit nastavení vztahů mezi jednotlivými institucemi 

místních samospráv. Především se jedná o vliv na výkon exekutivních pravomocí, tudíž bude 

zkoumáno, která instituce v rámci místní samosprávy je držitelem exekutivních pravomocí. 

Důraz bude kladen především na výkon exekutivních pravomocí starosty municipalit, a zda 

zavedením přímých voleb starostů došlo k posílení jejich exekutivních pravomocí a jejich

celkové pozice v rámci municipality. Zavedení přímé volby starostů v jednotlivých zemích 

tedy bude zkoumáno z hlediska změn, které způsobilo v exekutivních modelech. Zkoumání 

exekutivních modelů jednotlivých evropských zemí od devadesátých let minulého století 

a jejich změn bude porovnáno s příslušnými typologiemi a jejich zařazením zemí do skupin. 

Zkoumání exekutivních modelů a jejich změn může přispět také k vymezení trendů, které 

se v evropských obecních uspořádáních za posledních dvacet let vyskytovaly, a také může 

přispět k naznačení možných budoucích vývojových trendů, které by bylo možné v obecních 

uspořádáních evropských zemí očekávat. 

Exekutivní modely se objevují v typologii autorů P. E. Mouritzena a J. H. Svary, která 

rozlišuje čtyři skupiny zemí především na základě pozice představitele municipality. 

Do skupiny zemí se silným starostou jsou zařazeny převážně země, v jejichž municipalitách 

se vyskytuje přímá volba starosty. Naopak např. komunální systémy zemí s kolektivním 

vedením nevyžadují přímou volbu starostů, jelikož většinou exekutivních pravomocí 

disponují kolektivní orgány, zatímco starostové jsou reprezentanti municipalit [Heinelt 2012: 

7]. Ohled na horizontální dimenzi taktéž ber v úvahu typologie H. Heinelta a N. K. Hlepase

[Heinelt, Hlepas 2006: 34] a typologie P. Swianiewicze [Swianiewicz 2013: 11], přičemž

charakteristiky jednotlivých zemí s ohledem na exekutivní modely mají vliv na zařazení zemí 

do skupin dle těchto typologií.  
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Jmenování starostů, resp. představitelů municipalit, je možné několika způsoby, a to 

jmenováním z vyšší úrovně správy (např. hlavou státu či vládou) jmenováním 

zastupitelstvem, resp. kolektivním orgánem municipalit a přímou volbou obyvateli 

municipalit. Způsob dosazení starostů mívá vliv na postavení starostů v komunálním systému 

dané země [Klimovský 2009a: 253–254]. Jmenování starostů vyšší autoritou je typické 

pro Nizozemsko, Belgii a Lucembursko, přičemž při výběru starosty může docházet 

ke jmenování osoby, která není obyvatelem dané municipality [Klimovský 2009a: 255]. 

Jmenování představitelů municipalit zastupitelstvem, resp. kolektivním orgánem je využíváno 

např. ve Francii, Dánsku nebo v České republice. Pozice starosty, který je volen tímto 

způsobem, se může lišit5, přičemž pozice starosty, který nebyl zvolen v přímé volbě, může být 

oslabena dalšími institucemi municipality, např. výkonným výborem (viz tabulka č. 8 

uvedená na konci kapitoly 2.2.2.) [Klimovský 2009a: 256–257]. Přímá volba starostů byla 

zavedena v různých evropských zemích zejména v posledních dvou desetiletích. Těmito 

zeměmi jsou např. Maďarsko, Polsko, částečně Velká Británie (Anglie a Wales) [Klimovský 

2009a: 257] či Německo, Itálie a šest z devíti spolkových zemí Rakouska. Před rokem 1990 

se přímá volba starostů vyskytovala např. v Portugalsku a v Řecku [Bertrana, Magre 2007: 

181-182]. Přímá volba starostů je tedy jedním z trendů ve vývoji obecních uspořádání, 

přičemž záleží na využití tohoto trendu jednotlivými zeměmi, tedy se může jednat 

o celoplošné či částečné zavedení přímé volby starostů ve zkoumaných zemích, pokud dané 

země na tento trend přistoupily. 

Institucionální reformy s cílem posílit místní exekutivu vedly k zavedení přímé volby 

starostů v některých evropských zemích po roce 1990 [Bertrana, Magre 2007: 181]. Zavádění 

přímé volby starostů probíhalo dále z důvodu posílení legitimity místních samospráv, zvýšení 

účasti v místních volbách či z důvodu zmírnění stranického vlivu na pozici starosty. 

Prostřednictvím přímé volby představitelů municipalit se měla posílit přímá vazba mezi voliči 

a představiteli municipalit, a tím měla být obnovena odpovědnost a legitimita místních 

samospráv [Bäck a kol. 2008: 136–137]. Myšlenka posílení místních samospráv 

prostřednictvím přímo volených starostů, kteří by se díky přímé volbě stali silnějšími 

představiteli municipalit a disponovali by větší škálou pravomocí, se objevila v řadě 

evropských zemí od devadesátých let dvacátého století a byla inspirována některými 

evropskými zeměmi s takovýmto exekutivním modelem místních samospráv [Cole, John 

1999: 99-100].

                                                            
5  Např. ve Francii je pozice starostů silná na rozdíl např. od municipalit Velké Británie, kde se ve většině 
municipalit vyskytuje tento model jmenování starostů [Klimovský 2009a: 257].



32

Exekutivní modely v municipalitách jsou ovlivněny např. institucionálním nastavením, 

vlivem politických stran v municipalitě, politickou kulturou i individuálními schopnostmi 

představitele [Cole, John 1999: 100-101]. Zavedení přímých voleb starostů vedlo v některých 

případech k přenesení výkonných pravomocí na představitele municipalit6 [Bäck a kol. 2008: 

138]. Zavedení přímých voleb starostů však ne vždy vede k posílení exekutivních pravomocí 

starostů, především z důvodu tradice kolektivního vedení v některých evropských zemích 

[Bäck a kol. 2008: 142]. Tyto rozdíly se projevují nejen mezi jednotlivými zeměmi kvůli 

odlišnému vývoji a politické kultuře dané země, ale mohou se projevit rozdíly také mezi 

municipalitami jedné země, např. ve Velké Británii či v Německu [Cole, John 1999: 103]. 

Posílení místních samospráv pomocí zavedení přímé volby starostů tedy nemusí být vždy 

účinné, jelikož záleží na podmínkách v dané zemi či v dané municipalitě. I v případě silného 

postavení starostů se v důsledku odlišných podmínek a nastavení komunálních systémů může 

jejich role lišit, a proto např. autoři H. Heinelt a N. K. Hlepas odlišují dva druhy silných 

starostů, a to politického starostu (např. v Řecku, v Portugalsku, v Itálii, 

ve Španělsku či ve Francii) a exekutivního starostu (např. v Polsku, v Maďarsku, v Německu 

a v municipalitách Velké Británie s přímou volbou starostů) [Bäck a kol. 2008: 142].

Ve způsobu vedení municipality a v pozici představitele municipality lze pozorovat 

podobné znaky také na základě rozlišení evropských obecních uspořádání na severoevropské 

a jihoevropské komunální systémy. Severoevropské komunální systémy spíše prosazují

kolektivní formu vedení municipality, zatímco jihoevropské systémy se vyznačují silnou 

pozicí představitele municipality, který převážně disponuje exekutivními pravomocemi 

[Bertrana, Magre 2007: 182]. Silné vedení v jihoevropských systémech kompenzuje obecně 

slabé postavení lokálních vlád, které je způsobené např. malou velikostí municipalit, 

omezenými funkcemi a omezeným poskytováním služeb těchto municipalit, a to 

prostřednictvím přímého přístupu lokálních politiků na centrální úroveň, kteří se stávají 

zprostředkovateli zájmů municipalit na centrální úrovni [Bäck a kol. 2008: 134]. Rozdělení 

evropských zemí na severoevropské a jihoevropské systémy vychází z typologie E. Page 

a M. Goldsmithe. Přestože toto rozdělení vzniklo na základě vertikální dimenze, pozice 

představitelů municipalit a jejich charakteristické znaky pro daný typ komunálního systému 

hrají významnou roli např. v přístupu municipalit na centrální úrovni [Heinelt, Hlepas 2006: 

22-23]. 

                                                            
6  Např. ve většině spolkových zemí v Německu a tradičně v jihoevropských zemích [Bäck a kol. 2008: 138].



33

2.2 Případové studie

2.2.1 Vertikální dimenze

2.2.1.1 Velká Británie

Ve Velké Británii jsou tradičními jednotkami veřejné správy tzv. farnosti, obvody 

a hrabství [Koudelka 2000: 23]. Local Government Act z roku 1972 přinesl reformu veřejné 

správy v Anglii a Walesu, kterou byly tři úrovně správy nahrazeny dvěma [Marcou 2007: 

118]. Jednalo se o šest metropolitních oblastí (metropolitan counties) a 36 metropolitních 

obvodů (metropolitan district councils) [Říchová 2012: 123]. Local Government Act sloučil 

do té doby existující městské a venkovské municipality do více jak 333 municipalit7

disponujících širokou škálou pravomocí. Kromě tohoto rozdělení se zde nachází přibližně 

8 000 obcí (farností), což je nejnižší úroveň místní samosprávy. Součástí této reformy byla 

i změna veřejné správy ve Skotsku, v němž více jak 400 jednotek samosprávy nahradilo 53 

obvodů [Polinec 2009: 96]. Severní Irsko se rozdělilo na 26 obvodů [Říchová 2012: 124].

V roce 1985 byl vydán další Local Government Act, který zrušil londýnskou radu 

(Greater London Council) a 6 metropolitních oblastí. Pravomoci metropolitních oblastí 

převzalo 36 metropolitních obvodů, čímž došlo naopak k fragmentaci místní samosprávy 

a zvýšení vlivu nepřímo volených institucí na úkor přímo volených institucí v těchto 

obvodech. Zánik Greater London Council znamenal zrušení jednotné správy v Londýně, 

přičemž pravomoci získaly jednotlivé londýnské obvody a nepřímo volené orgány založené 

na konkrétním účelu (tzv. joint boards, joint committees). Cílem přijetí tohoto zákona bylo 

lepší zpřístupnění veřejné správy občanům či omezení administrativy [Polinec 2009: 96–97]. 

Od sedmdesátých do devadesátých let dvacátého století vedly přijaté reformy spíše 

k méně přehlednému komunálnímu systému, v němž posilovala pozice nepřímo volených 

institucí na úkor přímo volených, jejichž počet poklesl. S tím souvisí také přesun 

vykonávaných služeb z přímo volených institucí na centrálně jmenované orgány, přičemž 

i přímo volené orgány místních samospráv byly pod větším dohledem centrální úrovně. Toto 

oslabení vlivu místních samospráv vedlo k prosazení nových reforem [Polinec 2009: 99–100]. 

Na konci devadesátých let tedy proběhly další reformy v Anglii, ve Skotsku 

a ve Walesu, kterými byly stávající úrovně samosprávy nahrazeny jednotnou úrovní [Marcou 

2007: 118]. Ve Walesu touto reformou došlo k zavedení jedné úrovně místní samosprávy, 
                                                            
7 S průměrným počtem obyvatel 140 000 [Thurmaier, Wollmann 2012: 183].
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zatímco v Anglii se vyskytovaly jedna i dvě úrovně samosprávy8. Skotsko i Severní Irsko 

disponují jednou úrovní samosprávy. Po zrušení Greater London Council byla vytvořena

Greater London Authority. V roce 1999 Greater London Authority Act zapříčinil vznik přímo 

voleného London Assembly a zároveň zapříčinil zavedení přímé volby londýnského starosty 

[Polinec 2009: 99–100].         

Obecně lze říci, že ve Velké Británii jsou municipality podle počtu obyvatel jedny 

z největších z evropských zemí [De Ceuninck, Reynaert, Steyvers, Valcke 2010: 808], 

přičemž se zde nachází přibližně 460 municipalit [Marcou 2007: 119]. Průměrný počet 

obyvatel na municipalitu se v současné době pohybuje až okolo 140 000 [Wollmann 2012: 

44]. Pokles počtu municipalit činí ve Velké Británii od začátku probíhajících konsolidačních 

reforem přes 70% [Klimovský 2009b: 188]. Velké municipality disponují vysokou mírou 

autonomie. Na všech úrovních samosprávy jsou přímo volené orgány, přičemž tyto úrovně 

samosprávy jsou víceméně nezávislé a nejsou navzájem hierarchické [Říchová 2012: 124].

Místní samospráva ve Velké Británii se dále liší od evropských zemí, kromě své 

specifické sídelní struktury, také formou působnosti. Platí zde pravidlo výkonu pouze těch 

funkcí, které jim jsou centrální úrovní určené (na rozdíl od převážného zbytku Evropy, kdy 

místní samosprávy mohou působit ve všech oblastech, které pro ně nejsou vyloučené) 

[Koudelka 2000: 23]. Přesto disponují jednotky samosprávy pravomocemi za množství 

veřejných služeb, ke kterým patří především sociální služby, školství či doprava9 [Polinec

2009: 105]. Vztah centrální a lokální úrovně veřejné správy ve Velké Británii lze pozorovat 

mezi místními samosprávami a autonomními parlamenty Skotska, Walesu a Severního Irska 

či mezi místními samosprávami a celobritským parlamentem [Polinec 2009: 107–108]. 

Parlament přijímá zákonná opatření, která poskytují místním samosprávám možnost

poskytování veřejných služeb a stanovují pravomoci místních samospráv, avšak parlament 

může zákony týkající se místních samospráv měnit. Může tedy např. dojít k přesunutí 

pravomocí některé lokální instituce ve prospěch jiné či k určení způsobu poskytování určitých 

služeb. Centrální úroveň má dále vliv na fungování lokální úrovně především prostřednictvím

financování, resp. ovlivňuje výši financí pro místní samosprávy a dohlíží na způsob jejich 

využití [Polinec 2009: 108–109]. Primární složkou příjmů britských místních samospráv jsou 

státní dotace a místní daně. Právě prostřednictvím státních dotací má centrální úroveň vliv 

                                                            
8 V Anglii se jednalo o 46 nových správních jednotek, ve Walesu o 22 nových správních jednotek, které 

získávaly postupně určité pravomoci [Říchová 2012: 124].

9 Např. v Severním Irsku je oproti Anglii tato škála poskytovaných veřejných služeb nižší [Polinec 2009: 105].



35

na lokální úroveň10, přičemž jsou tyto státní příspěvky rozděleny na obecné a pro konkrétní 

účely. Prostřednictvím účelových příspěvků centrální úroveň přispívá na v dané chvíli 

prioritní oblasti, zatímco všeobecné státní příspěvky jsou poskytovány jako kompenzace 

jednotlivým místním samosprávám, aby disponovaly podobnými podmínkami pro výkon 

veřejných služeb [Polinec 2009: 128–129].

  

2.2.1.2 Dánsko

Konsolidační reformy v Dánsku probíhaly v několika fázích již od šedesátých let 

minulého století. Na začátku 21. století dále převládal v Dánsku názor, že velikost municipalit 

není dostatečně velká pro efektivní správu a výkon všech svěřených funkcí. Připravil se tedy 

návrh nové konsolidační reformy, která kromě dalšího slučování municipalit počítala 

i s novým přerozdělením kompetencí mezi municipalitami, kraji a státem [Polinec 2007: 129]. 

Z původního počtu 1 100 municipalit v sedmdesátých letech byl snížen počet na 275 

municipalit, v roce 2007 byl reformou dále radikálně snížen počet municipalit na 98 [Hjelmar, 

Kjaer, Olsen 2010: 571]. Reforma se nedotkla 32 municipalit, zbylé municipality se sloučily 

do nových 66 municipalit, přičemž municipality s původně méně než 20 000 obyvatel byly 

nuceny se sloučit, zatímco větší municipality měly možnost zvolit si sloučení [Hjelmar, Kjaer, 

Olsen 2010: 575-577]. Reforma tedy určila minimální počet obyvatel v municipalitě 

na 20 000, přičemž se průměrná velikost municipalit pohybuje v současné době okolo 55 000 

obyvatel [Hjelmar, Kjaer, Olsen 2010: 572]. Důvodem přijetí konsolidačních reforem bylo 

získání s rostoucí velikostí municipalit široké škály poskytovaných veřejných služeb 

a efektivní správy těchto služeb, přičemž důvodem bylo také převedení odpovědnosti 

za poskytované služby z regionální na lokální úroveň [Hjelmar, Kjaer, Olsen 2010: 571].

Zrušením původních krajů a nahrazením pěti regiony přešly jejich původní pravomoci mezi 

lokální a centrální úroveň, přičemž většina služeb v sociální oblasti byla přenechána místním 

samosprávám [De Ceuninck, Reynaert, Steyvers, Valcke 2010: 808]. Municipality díky své 

posílené velikosti získaly další rozšíření kompetencí téměř ve všech oblastech, kromě oblasti 

sociálních služeb municipality spravují také oblast školství, zdravotnictví, dopravy, kultury či 

oblast životního prostředí. Tyto oblasti spadají i do kompetence regionů, avšak regiony 

vykonávají pouze funkce, které jsou jim dané zákonem [Polinec 2007: 130–131].

                                                            
10 Státní dotace činí až 50 % příjmů britských municipalit [Wollmann 2012: 66].
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Vztahy mezi centrální a lokální úrovní jsou koordinovány prostřednictvím Asociace 

dánských obcí. V této organizaci jsou zastoupeny všechny dánské municipality, které pomocí 

Asociace dánských obcí vyjednávají své zájmy na centrální úrovni, přičemž se jedná 

především o financování municipalit. S přibývajícími funkcemi, které municipality 

po reformě v roce 2007 vykonávají, souvisí otázka jejich financování. Jelikož primárním 

zdrojem financování municipalit jsou místní daně, došlo k jejich navýšení, aby municipality 

disponovaly dostatečnými zdroji na svěřené funkce. Před rokem 2007 dotovali daňoví 

poplatníci municipality, kraje i stát. Po reformě v roce 2007 jsou daně přerozděleny jen mezi 

municipality a stát. Dalším zdrojem finančních příjmů jsou např. finanční náhrady používané 

především na sociální služby a na konkrétní úkoly či dotace od státu, o jejichž použití 

rozhoduje municipalita samostatně. Ze strany státu, resp. centrální úrovně, dochází 

ke kontrole hospodaření municipalit, přičemž se uskutečňují jednání ohledně financování 

mezi centrální a lokální úrovní [Polinec 2007: 135–137].

Pro srovnání a pro širší pohled na skandinávské země bude nyní uvedeno Švédsko 

a Norsko, přičemž se jedná o zástupce stejných skupin dle typologií. První vlna slučování 

municipalit ve Švédsku proběhla již v padesátých letech minulého století. Počet municipalit 

se snížil z 2 498 na 1 037 municipalit. Reforma byla přijata především kvůli posílení místní 

samosprávy a její ekonomické soběstačnosti a kvůli možnosti municipalit poskytovat většinu 

sociálních služeb [Hanes, Wikström 2008: 594]. V letech šedesátých až sedmdesátých 

proběhla další vlna slučování municipalit, která stanovila minimální počet obyvatel 

na municipalitu na 8 000. Nejprve bylo slučování dobrovolné, později se však slučování 

municipalit stalo povinnou záležitostí [Polinec 2007: 98], tudíž již v sedmdesátých letech byl 

snížen počet municipalit o 90 % oproti původnímu počtu na 274 municipalit [De Ceuninck,

Reynaert, Steyvers, Valcke 2010: 808]. Druhá vlna reforem byla prosazována ze stejných 

důvodů, a to z důvodu rozšiřování škály poskytovaných veřejných služeb [Hanes, Wikström 

2008: 600]. Do roku 1990 byl dále snížen počet municipalit na 248 [Polinec 2007: 101]. 

V současné době se ve Švédsku nachází okolo 280 municipalit11, které vykonávají širokou 

škálu funkcí v oblasti veřejných služeb a disponují vysokou mírou autonomie [Říchová 2009: 

255]. Ve Švédsku stejně jako v Dánsku se projevil nejvýraznější pokles počtu municipalit 

od dob postupného přijímání konsolidačních reforem, který dosahuje osmdesáti procent 

[Klimovský 2009b: 188]. Švédsko splňuje kritéria severoevropských systémů. Tato skupina 

zemí se podobně jako Dánsko vyznačuje větší mírou nezávislosti na centrální úrovni a s tím 

                                                            
11 Průměrný počet obyvatel se pohybuje okolo 31 000 na municipalitu [Wollmann 2012: 46].
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související vyšší mírou místní autonomie i větší finanční nezávislostí12. Výrazná autonomie 

švédských municipalit spočívá v tradičním zajišťování a poskytování většiny sociálních 

služeb [Wollmann 2012: 61].

Co se týče norských municipalit, z původního počtu necelých 800 municipalit došlo 

k redukci v sedmdesátých letech na přibližně 400 [Polinec 2007: 153–154]. Stejně jako 

v ostatních severských zemích došlo konsolidačními reformami k poklesu počtu municipalit 

do současné doby téměř na polovinu [Klimovský 2009b: 188]. Od této doby se sídelní 

struktura příliš neproměnila, neboť se zde nachází přes 400 municipalit [Hanssen, Klausen, 

Vabo 2006: 90]. Norsko vzhledem ke svému počtu 5 milionů obyvatel13 je tvořeno více jak 

polovinou malých municipalit do 5 000 obyvatel, průměrná velikost municipalit dosahuje 

počtu 10 000 [Polinec 2007: 155]. Norské municipality stejně jako ostatní skandinávské země 

zajišťují poskytování široké škály veřejných služeb, a to především v oblasti sociálních 

služeb, školství či zdravotnictví [Hanssen, Klausen, Vabo 2006: 90]. Norské municipality, 

stejně jako švédské a dánské, mohou vykonávat funkce, které nespadají do kompetence jiné 

úrovně správy [Hansen 1997: 46]. Stejně jako v ostatních severských zemích jsou primárním 

zdrojem příjmů municipalit místní daně. Dále se jedná o příjmy formou dotací z centrální 

úrovně, kterými jsou dotace na konkrétní veřejnou službu či dotace obecné, o jejichž 

rozdělení si rozhodují municipality. Norské municipality, stejně jako municipality dánské 

a švédské, tedy zajišťují široku škálu veřejných služeb, přičemž pro efektivní a kvalitní správu 

těchto úkolů dochází také v Norsku k finančnímu vyrovnání mezi municipalitami. Stejně jako 

např. ve Švédsku v souvislosti vysokými veřejnými výdaji, proběhla v sedmdesátých letech 

snaha o kontrolu hospodaření municipalit centrální úrovní, která vyústila v osmdesátých 

letech ve změnu v přerozdělování státních dotací ve prospěch všeobecných dotací, jelikož by 

posílení tohoto druhu dotací mohlo přispět k průhlednějšímu a efektivnějšímu financování 

municipalit. V souvislosti s kontrolou hospodaření municipalit centrální úrovni se v Norsku, 

na rozdíl od Švédska a Dánska, prosadila spíše donucovací forma kontroly namísto 

kooperativní formy kontroly centrální úrovní. V Norsku tedy centrální úroveň stanovuje výši 

místních daní, výši dotací či výši poplatků za municipalitami poskytované služby, tudíž je 

oblast financování municipalit ovlivněná rozhodnutím státu [Polinec 2007: 157–160]. Jelikož 

se v Norsku vyskytuje větší počet malých municipalit, probíhá zde častá spolupráce 

municipalit namísto jejich slučování. Při této spolupráci municipality vytváří společné výbory 

                                                            
12 Švédské municipality disponují vysokou finanční nezávislostí, neboť podíl státních příspěvků činí pouze 20 % 
[Wollnamm 2012: 49], přičemž více jak polovinu místních příjmů tvoří místní daně [Wollmann 2004: 647].
13 Počet obyvatel v Norsku. Dostupné na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/norsko/, dne 
10. 11. 2013.
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pro různé oblasti, o nichž výbory mohou rozhodovat. Zastoupení zájmů municipalit a krajů je 

zprostředkováno Asociací lokální a regionální správy, která zajišťuje jednání mezi lokální 

a centrální úrovní především v oblasti financí [Polinec 2007: 165–166]. 

2.2.1.3 Německo

Podoba municipalit ve Spolkové republice Německo závisí především na vymezení 

komunálního systému jednotlivými spolkovými zeměmi. Po druhé světové válce se začalo 

rozvíjet současné uspořádání, přičemž komunální systémy byly ovlivněny historickými 

tradicemi či okupačními zónami, a to především britským komunálním systémem [Balík

2009: 126].

V současné době průměrný počet obyvatel na municipalitu činí více jak 6 000 

[Wollmann 2012: 45]. V Německu se nachází přes 12 000 municipalit, přičemž zpočátku 

minulého století jich existoval až čtyřnásobek [Balík 2009: 126]. V průběhu šedesátých 

a sedmdesátých let minulého století tedy docházelo ke slučování municipalit, přičemž 

se konsolidační reformy přijímaly v různé míře napříč spolkovými zeměmi. Např. v Severním 

Porýní – Vestfálsku se pohybuje průměrná velikost municipalit okolo 45 000 obyvatel

[Wollmann 2010: 254], neboť se zde na 18 milionů obyvatel nachází necelých 400 

municipalit. Konsolidační reformy se nejvíce prosadily v severní části Německa, naopak 

na jihu Německa nebyla konsolidace natolik výrazná [Balík 2009: 126], což dokládá např. 

průměrný počet obyvatel 1 700 na municipalitu ve spolkové zemi Porýní-Falc [Wollmann 

2012: 48], ve které na 4 miliony obyvatel připadá více jak 2 300 municipalit [Balík 2009: 

126]. Od počátku konsolidačních reforem v polovině minulého století tak poklesl počet 

municipalit na polovinu [Klimovský 2009b: 188].

Bývalé východoněmecké spolkové země jsou specifické společnou historií 

s postkomunistickými zeměmi a inspirací lokální politikou od západní části Německa 

po znovusjednocení [Wollmann 2010: 252]. V posledních letech se v těchto spolkových 

zemích objevuje nová vlna slučování municipalit [Wollmann 2012: 48]. V roce 1990 

se pohybovala průměrná velikost východoněmeckých municipalit okolo 1 500 obyvatel 

(např. v Braniborsku a v Meklenbursku-Předním Pomořansku). Nejprve byla fragmentovaná 

sídelní struktura zachována14, přičemž pro zefektivnění místní samosprávy byly zavedeny 

                                                            
14 Výjimkou byla spolková země Sasko, která se rozhodla pro slučování municipalit, přičemž do roku 1999 zde 
poklesl počet municipalit z 1 626 na 547 [Wollmann 2010: 258–259].
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meziobecní orgány [Wollmann 2010: 256]. V roce 2004 vstoupila v platnost reforma, která 

ve spolkové zemi Braniborsko, kde bylo v devadesátých letech slučování municipalit 

odmítnuto, stanovila minimální velikost municipalit na 5 000 obyvatel, počet municipalit 

poklesl na 1 300 a průměrná velikost se zvýšila na necelých 6 000 obyvatel na municipalitu 

[Wollmann 2010: 260–261]. V Sasku-Anhaltsku došlo v roce 2009 také k poklesu počtu 

municipalit o 900, přičemž byla stanovena hranice minimálního počtu 10 000 obyvatel 

na municipalitu [Wollmann 2010: 261]. Postupnými reformami napříč bývalými 

východoněmeckými spolkovými zeměmi tedy dochází ke konsolidaci sídelních struktur 

na základě inspirace zbylými spolkovými zeměmi, přičemž na rozdíl od většiny 

postkomunistických zemí s výjimkou Polska se tato část Německa vydala cestou slučování 

municipalit.

Slučování municipalit bylo zaváděno především z důvodu možnosti poskytování 

kvalitních a efektivních služeb [Wollmann 2010: 262]. Německé municipality tak kromě 

velké míry autonomie disponují i finanční nezávislostí, o čemž svědčí více jak 60 % vlastních 

příjmů, přičemž státní příspěvky se podílí na místních příjmech přibližně 30 % podílem 

[Wollmann 2012: 57].

2.2.1.4 Nizozemí

Od druhé světové války, kdy se počet nizozemských municipalit pohyboval přes tisíc, 

se tento počet postupně snižoval [Říchová 2009: 113]. V osmdesátých letech byl počet 

municipalit v Nizozemí okolo 800 [Flanderová, Švec 2009: 142]. Do roku 1990 dále poklesl 

počet municipalit na necelých 700 [De Vries 2008: 227], přičemž po konsolidačních 

reformách devadesátých let se tento počet snížil téměř na polovinu a nyní se v Nizozemí 

nachází okolo 440 municipalit [De Ceuninck, Reynaert, Steyvers, Valcke 2010: 813]. 

Průměrně se velikost municipalit pohybuje okolo 35 000 obyvatel, přičemž nejvíce

se slučování municipalit týkalo malých municipalit do 5 000 obyvatel [Flanderová, Švec 

2009: 142–143]. Lokální úroveň je na centrální úrovni zastoupena především prostřednictvím 

Svazu nizozemských obcí, který zastupuje všechny nizozemské municipality [Flanderová,

Švec 2009: 148]. 

Spolu s konsolidačními reformami se projevily také změny v oblasti pravomocí 

municipalit, a to z důvodu jejich zvyšující se velikosti. Důvodem těchto změn byla snaha 

posílit kompetence municipalit, zefektivnit výkon místní samosprávy a zvýšit participaci 
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občanů na lokální politice [Flanderová, Švec 2009: 144]. Municipality získaly reformami 

devadesátých let možnost poskytovat širokou škálu služeb, čímž se staly více nezávislými 

na centrální úrovni. Mezi služby poskytované lokální úrovní patří především služby v oblasti 

školství, sociálních služeb, zdravotnictví či kultury [De Vries 2008: 226]. Místní příjmy tvoří 

z více jak poloviny státní dotace, jež jsou rozděleny na účelové a všeobecné dotace. Dalším 

zdrojem municipalit jsou místní příjmy dosahující podílu přes 30 %, přičemž místní daně 

tvoří jen 10 % rozpočtu municipality [Marcou 2007: 101]. Nizozemské municipality 

v současné době tedy disponují rozsáhlými pravomocemi a poměrně velkou nezávislostí 

v přerozdělování financí, přičemž k vykonávání pravomocí přispívá centrální úroveň 

vysokým podílem státních dotací, které spolu s místními příjmy tvoří hlavní zdroje příjmů 

municipalit [Říchová 2009: 114].

. 

2.2.1.5 Rakousko

Konsolidační reformy byly prosazovány od šedesátých a sedmdesátých let dvacátého 

století, avšak zde slučování municipalit čelilo negativní reakcí ze strany obyvatel dotčených 

municipalit [Burianová 2007: 78–79]. Přestože od této doby došlo k přibližně 40 % poklesu 

počtu municipalit [Klimovský 2009b: 188], docházelo zde i k opačnému procesu, tedy 

k následnému rozdělování. Namísto slučování municipalit se zde prosazuje spíše spolupráce 

municipalit formou jejich sdružení, která vznikají kvůli lepšímu provádění některých služeb 

[Burianová 2007: 79]. V Rakousku se tedy v současné době nachází přes 2 300 municipalit, 

přičemž téměř polovina municipalit dosahuje průměrného počtu do 2 000 obyvatel [Balík 

2009: 116]. Průměrný počet obyvatel na municipalitu se pohybuje přes 3 000 [Balík 2009: 

19]. 

V otázce pravomocí disponují rakouské municipality vysokou mírou autonomie 

v záležitostech, které jim náleží [Říchová, Strahalová 2009: 190]. Municipality zajišťují 

v rámci samostatné působnosti širokou škálu služeb, např. v oblasti školství, zdravotnictví či 

sociálních věcí, přičemž na poskytování služeb spadá až 90 % výdajů. Míra a škála 

poskytování služeb není ústavou omezena, přičemž k lepšímu poskytování služeb 

municipality taktéž využívají možnosti utvořit již zmiňované sdružení obcí. Municipality jsou 

na centrální úrovni zastupovány především z důvodů finančních Rakouským svazem obcí 

a Rakouským svazem měst, jelikož je stále více kompetencí převáděno na lokální úroveň, 

přičemž dochází v rámci podpory malých municipalit k meziobecnímu finančnímu vyrovnání 
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[Burianová 2007: 80-82]. Podíl státních příspěvků pro rakouské municipality činí přibližně 

60 %, zbytek prostředků je tvořen místními zdroji [Burianová 2007: 82]. Sdružení municipalit 

je umožněno pro konkrétní službu a uvnitř jedné spolkové země [Burianová 2007: 91–92].

2.2.1.6 Francie

Francie patří k zemím, které procesem slučování municipalit neprošly. Svědčí o tom 

fakt nejvyššího počtu obcí v Evropě a jedná se o počet přes 36 500 obcí, tudíž je sídelní 

struktura ve Francii velmi fragmentovaná [Guengant, Rocaboy 2008: 30]. Průměrný počet 

obyvatel v obci je přibližně 1 600 [Wollmann 2012: 45], avšak přes 70 % obcí má maximálně

1 000 obyvatel [Balík 2009: 132]. Ve Francii tak byla zachována původní sídelní struktura, 

jejímž charakteristickým znakem je velké množství obcí s malým počtem obyvatel. Pokusy 

prosadit konsolidační reformy v minulosti probíhaly (např. v sedmdesátých letech zákon 

o slučování obcí)15, avšak došlo pouze k prosazení fakultativního slučování, čímž bylo 

sloučeno jen málo obcí, zatímco v této době docházelo k výraznému slučování municipalit 

v západní Evropě [Novák 2007: 23-24]. 

Zprostředkování zájmů lokální úrovně na centrální úrovni probíhá tedy i díky malé 

velikosti obcí prostřednictvím konkrétních osob místní politiky, přičemž lepší přístup 

místních politiků na centrální úroveň byl způsoben také častou kumulací mandátů16

[De Ceuninck, Reynaert, Steyvers, Valcke 2010: 807]. Dříve zde existovala pozice prefekta 

zastupující centrální úroveň, který vykonával dohled nad správou obce, avšak tato pozice byla 

zrušena v osmdesátých letech dvacátého století díky decentralizačním zákonům.

Decentralizační zákony, které měly za cíl posílit rozhodovací pravomoci lokální úrovně 

[Guengant, Rocaboy 2008: 27], byly přijaty postupně v roce 1982, 1986, 1992 a v roce 2002, 

přičemž v rámci těchto reforem docházelo k přerozdělení pravomocí, odpovědnosti za výkon 

služeb a financí mezi nižší jednotky správy [Guengant, Rocaboy 2008: 21].

I s nástupem nového tisíciletí se objevily reformy přinášející decentralizaci, čímž 

se oblast francouzské lokální politiky přiblížila ostatním evropským zemím. Reformy změnily 

především oblast financování místní samosprávy ve smyslu jejího posílení. V posledních 

letech se tedy v oblasti francouzské místní samosprávy projevuje trend prosazování 

decentralizace, s čímž souvisí větší míra autonomie místních samospráv, větší rozsah 

                                                            
15 Konsolidace nebyla prosazena především z důvodu nesouhlasu starostů [Wollmann 2004: 655].
16

Kumulace však byla v roce 1985 omezena na dvě funkce [Dvořáková, Kunc 2008: 174].
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kompetencí a financí přenesených na místní samosprávy [Dvořáková, Kunc 2008: 174].

Finance z centrální úrovně jsou stupňovány v rámci vyrovnávacího systému na základě 

velikosti municipalit [Guengant, Rocaboy 2008: 33]. Po decentralizačních reformách byly 

převedeny některé služby na obce, přičemž centrální úroveň dotuje municipality pro účel 

výkonu těchto služeb [Novák 2007: 13]. Podíl státních dotací se pohybuje okolo 30 %, 

přičemž více jak 70 % příjmů je tvořeno tvoří z vlastních zdrojů [Wollmann 2012: 57].

Přijatými reformami vycházejícími z centrální úrovně byla posílena finanční nezávislost 

lokální úrovně a zodpovědnost za prováděné služby [Guengant, Rocaboy 2008: 35].

Jelikož nedošlo ke konsolidačním reformám překonávajícím fragmentaci sídelní 

struktury, byly zaváděny, v době přijímání první vlny reforem v ostatních evropských zemích, 

formy dobrovolné meziobecní spolupráce. Jedná se o jednoúčelová či víceúčelová sdružení 

obcí, která usnadňují přístup občanů dotčených obcí k veřejným službám [Guengant, Rocaboy

2008: 30]. V roce 1999 byly zpřehledněny formy meziobecní spolupráce vytvořením

Společenství obcí, Městských společenství a Společenstvím aglomerací [Guengant, Rocaboy

2008: 31]. Zároveň bylo zamýšleno posílení meziobecní spolupráce, a to především 

zavedením státních blokových dotací na základě počtu obyvatel a rozšířením oblastí 

působnosti [Novák 2007: 28]. Celkově se ve Francii nachází až 15 000 meziobecních orgánů 

[Wollmann 2012: 48].

2.2.1.7 Španělsko

Vývoj španělské místní samosprávy začíná až na začátku osmdesátých let minulého 

století po pádu frankistického režimu, přičemž v průběhu těchto let se přijímaly změny, které 

posilovaly místní samosprávu [Fungačová 2007: 35]. Španělsko jakožto zástupce 

jihoevropských systémů se vyznačuje větším počtem obcí, a to počtem přes 8 000 obcí

[Wollmann 2012: 46] na přibližně 45 milionů obyvatel17, přičemž se zde nachází velké 

množství malých obcí (téměř 90 % obcí má počet obyvatel do 10 000). Průměrný počet 

obyvatel na obec činí přibližně 5 000 [Wollmann 2012: 46]. Slučování municipalit 

ve Španělsku neproběhlo, a to z důvodu zachování identity obcí, tudíž samy obce nechtějí 

podstoupit slučování a dále nechtějí na slučování municipalit přistoupit autonomní 

společenství z důvodu pravděpodobného zvětšení autonomie místních samospráv. Vzhledem 

                                                            
17 Počet obyvatel ve Španělsku. Dostupné na: http://europa.eu/about-eu/countries/member-
countries/spain/index_cs.htm, dne 15. 11. 2013.
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k malé velikosti většiny obcí a neochotě k slučování obce využívají k nutnosti plnění svých 

funkcí a zajištění potřebných služeb jiné nástroje, a to např. sdružení obcí k plnění konkrétní 

funkce či určitou formu spolupráce s vyššími úrovněmi veřejné správy [Fungačová 2007:

39–41]. Španělské obce ve vztahu k vyšším úrovním veřejné správy vyjednávají spíše 

s autonomními společenstvími a provinciemi než přímo s centrální úrovní. Autonomní 

společenství ve vztahu k obcím disponují pravomocemi vytvářet určité meziobecní orgány 

pro zajištění konkrétní činnosti a stanovovat jejich organizační strukturu, kompetence či 

rozpočet, tudíž i vzhledem k dostatečné autonomii lokální politiky jsou obce ovlivněny 

rozhodnutím autonomních společenství či financováním z centrální úrovně18 [Fungačová 

2007: 41–42]. Vyšší úrovně správy mohou na obce delegovat některé další pravomoci19

[Marcou 2007: 80]. Ve Španělsku byly přijímány reformy pro posílení autonomie místních 

samospráv, a to postupně v roce 1985, 1999 a v roce 2005, které poskytly místním 

samosprávám více funkcí na úkor autonomních společenství [Marcou 2007: 78–79].

Itálie, jakožto další zástupce jihoevropské skupiny zemí, má přibližně 8 000 obcí 

s průměrným počtem obyvatel přes 7 000 [Wollmann 2012: 46]. Ke slučování municipalit 

v Itálii nedocházelo, naopak došlo k mírnému nárůstu počtu obcí [De Ceuninck, Reynaert, 

Steyvers, Valcke 2010: 808]. Za první italské republiky se nižší správní jednotky včetně obcí 

netěšily vysoké míře nezávislosti, neboť zde převažoval centralismus. Obce tedy byly 

především finančně závislé na centrální úrovni, jež byla hlavním zdrojem místních příjmů 

[Šušlíková 2006: 202–203]. Italské obce disponovaly dobrým přístupem na centrální úroveň 

skrze politické strany [De Ceuninck, Reynaert, Steyvers, Valcke 2010: 807]. Na konci 

devadesátých let došlo k reformám, které uskutečnily převedení určitých funkcí a kompetencí 

na nižší správní jednotky, tedy se jednalo jak o regiony, tak v menší míře i o obce. Následně 

byla ústavně zakotvena i finanční nezávislost jednotlivých úrovní samosprávy [Šušlíková

2006: 208–209]. Přesto jsou obce, provincie a regiony v praxi finančně do určité míry závislé 

na centrální úrovni, neboť většina zdrojů pochází od státu [Šušlíková 2006: 211]. Italské obce 

přesto obecně disponují relativně vysokou mírou autonomie [Dvořáková, Kunc 2009: 66], 

která spočívá v odpovědnosti za výkon některých veřejných služeb, mezi něž patří např. 

sociální péče či doprava [Wollmann 2012: 61].

                                                            
18 Podíl státních dotací činí téměř polovinu místních příjmů [Wollmann 2012: 57]. 
19 Míra kompetencí obcí je ovlivněna jejich velikostí, Např. sociální služby mají povinnost zajišťovat pouze obce 
nad 20 000 obyvatel [Fungačová 2007: 43].
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2.2.1.8 Polsko

Konsolidační reformy probíhaly v druhé polovině dvacátého století i v následujících 

zemích, tedy v Polsku, Maďarsku a v Československu, avšak tyto reformy nebyly zavedeny 

na základě demokratického rozhodnutí. V České republice a v Maďarsku byla zachována 

fragmentovaná sídelní struktura, zatímco v Polsku byla zachována konsolidovaná sídelní 

struktura [Swianiewicz 2010: 183–184]. V Polsku se v současné době nachází přibližně 2 500 

municipalit, od devadesátých let došlo jen k mírnému nárůstu počtu municipalit. Na celkový 

počet obyvatel necelých 40 milionů20 se průměrný počet obyvatel v municipalitě pohybuje 

okolo 15 000, tudíž jsou zde spíše středně velké municipality [Kubát 2011: 31].

Za dob komunismu byla polská místní samospráva součástí centralizovaného vládnutí, 

tudíž municipality nedisponovaly žádnou autonomií. Polsko po pádu komunistického režimu 

uskutečnilo velmi brzy reformu místní samosprávy, již na začátku roku 1990 [Trojan 2009: 

233–234]. Místním samosprávám byla poskytnuta velká míra autonomie a zajišťování 

veřejných služeb [Klimska, Mielczarek, Swianiewicz 2006: 114]. Po reformě veřejné správy 

v roce 1999 přibyly kromě municipalit další úrovně samosprávy, konkrétně okresy 

a vojvodství. Lokální úroveň dále získala větší autonomii a širokou škálu pravomocí [Kubát 

2005: 84-86]. Došlo také ke změně ve financování, která přinesla větší finanční nezávislost 

snížením státního podílu prostředků. Vlastní zdroje municipalit jsou významným zdrojem 

jejich financování (příjmy z místních daní a z obecního majetku), což v souvislosti s velikostí 

municipalit znamená, že větší municipalita je více finančně nezávislá, malé municipality 

naopak díky menšímu podílu vlastních zdrojů jsou více finančně závislé na centrální úrovni

[Trojan 2009: 235-236]. 

Místní samospráva vykonává veškeré funkce, které nejsou stanoveny vyšším 

samosprávným celkům. Některé ze služeb zajišťovaných municipalitami jsou obligatorní, 

přičemž při získání dalších pravomocí má centrální úroveň za úkol navýšit místní finance 

pro zajištění dané funkce [Trojan 2009: 240]. V Polsku je také možnost spolupracovat formou 

meziobecní spolupráce a vytvářet svazky municipalit pro konkrétní oblasti. V Polsku 

takovýchto svazků funguje mnoho, přičemž mezi nejvýznamnější svazky patří např. Svaz 

polských měst, Unie polských měst či Federace asociací polských obcí a okresů [Trojan 2009:

239].     

                                                            
20 Počet obyvatel v Polsku. Dostupné na: http://europa.eu/about-eu/countries/member-
countries/poland/index_cs.htm, dne 18. 11. 2013.



45

2.2.1.9 Maďarsko

V Maďarsku se nachází přes 3 000 municipalit, průměrná velikost municipalit 

se pohybuje okolo 3 000 obyvatel [Wollmann 2012: 46], avšak přibližně polovina municipalit 

dosahuje jen 1 000 obyvatel [Balík 2009: 121]. I přes fragmentovanou sídelní strukturu je 

Maďarsko příkladem země, která prosazuje funkční decentralizaci přenesením široké škály 

kompetencí na místní úroveň [Swianiewicz 2010: 187]. Municipality mají právo se slučovat, 

ale i rozdělovat, přičemž možnosti rozdělení využilo po pádu komunismu větší množství 

municipalit. Oddělení a vytvoření nové municipality je podmíněno velikostí nově vznikající 

municipality, která musí mít více než 300 obyvatel21. Dále je rozdělení municipalit 

podmíněno rozdělením finančních prostředků a schopností vykonávat veřejné funkce. 

Možnost slučování municipalit byla v maďarské lokální politice využívána jen ojediněle 

[Marková 2009: 173–174]. 

V zemích bývalého východního bloku byla místní samospráva omezena a nahrazena 

centralizací lokální politiky. V Maďarsku byl vývoj stejný, přesto v sedmdesátých letech 

municipality částečně získaly určitý stupeň samosprávy [Marková 2009: 169]. Po pádu 

komunismu v roce 1990 maďarské municipality získaly v rámci decentralizace vysokou míru 

autonomie [Wollmann 2012: 49] související s poskytováním široké škály veřejných služeb 

[Wollmann 2012: 58]. Municipality vykonávají obligatorní a fakultativní funkce. Mezi 

obligatorní funkce municipalit nezávisle na jejich velikosti patří základní školství, sociální 

služby či zdravotnictví [Marcou 2007: 87-88], avšak míra dalších obligatorních funkcí 

zajišťovaných místní samosprávou je ovlivněna velikostí municipality, resp. na větší 

municipality připadá více obligatorních funkcí, a s tím souvisí i vyšší přísun finančních 

zdrojů. Fakultativní funkce mohou municipality vykonávat takové, na které mají finanční 

zdroje a jsou schopné zajistit jejich kvalitu, avšak nesmí být v rozporu se zákonem [Marková 

2009: 177–178]. Podíl státních dotací tvoří 30 % místních zdrojů, což dokládá relativní 

finanční nezávislost maďarských municipalit [Wollmann 2012: 57]. 

                                                            
21 Do roku 1994 však nebyl stanoven tento limit, a proto vznikaly i samostatné municipality s menším počtem 
obyvatel [Marková 2009: 174].
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2.2.1.10 Česká republika

Druhá polovina minulého století byla ve znamení nedobrovolné konsolidace sídelní 

struktury stejně jako v ostatních zemích bývalého východního bloku. Do roku 1990 se tak zde 

nacházelo 4 104 obcí [Swianiewicz 2010: 184]. Po roce 1989 se projevila výrazná 

fragmentace sídelní struktury22 dosahující současného počtu 6 253 obcí k roku 201323. Obcí 

s méně jak tisíci obyvateli jsou tři čtvrtiny24, přičemž průměrný počet obyvatel na obec 

se pohybuje okolo 1 600. Potřeba větší efektivity místní samosprávy zapříčinila od roku 2000 

pouze možnost vzniku nové obce, která má více než tisíc obyvatel [Balík 2009: 18–19]. Česká 

republika se tedy svojí malou velikostí obcí odklání od evropských trendů, přičemž podobnou 

sídelní strukturou disponuje Francie či Slovensko25. Slučování municipalit tedy v České 

republice nebylo prosazeno, přičemž např. Svaz měst a obcí České republiky prosazuje 

koncept dobrovolného sdružování obcí, čímž by prostřednictvím meziobecní spolupráce 

po vzoru Francie byla zachována samostatnost jednotlivých obcí a zároveň by byl umožněn 

lepší přístup k prostředkům a efektivnější zajištění veřejných služeb [Kameníčková 2010: 7].

V otázce financování obcí jsou zde jako v jiných evropských zemích k dispozici 

místní zdroje a státní prostředky, které činí přibližně 30 % zdrojů [Balík 2009: 36], přičemž 

oproti Polsku či Maďarsku je zde menší míra finanční nezávislosti [Swianiewicz 2013: 14]. 

V rámci samostatné působnosti jsou obce za svůj výkon zodpovědné a nejsou v těchto 

otázkách podřízeny vyšším úrovním správy [Balík 2009: 65]. Do oblasti samostatné 

působnosti obcí patří výkon sociálních, ekonomických, politických, infrastrukturních či 

bezpečnostních funkcí [Balík 2009: 30]. Místní samospráva se tedy vyznačuje širokou škálou 

poskytovaných funkcí [Swianiewicz 2013: 14].

                                                            
22 K nejvýraznějšímu nárůstu počtu obcí došlo do roku 1993 na 6 230 obcí [Swianiewicz 2010: 184].
23 Počet obcí v České republice. Dostupné na: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0201.pdf, dne 30. 11. 2013.
24 Což představuje nejvyšší podíl obcí do 1 000 obyvatel v Evropě [Kameníčková 2010:6].
25 Na Slovensku se zde v roce 1989 nacházelo přes 2 600 municipalit, přičemž v průběhu následujících let došlo 
k mírné fragmentaci sídelní struktury a k nárůstu počtu o přibližně 200 obcí [Swianiewicz 2010: 184]. Více jak 
80 % tvoří obce do 2 000 obyvatel [Nikodým 2004: 103]. 
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Tabulka č. 7

Počet municipalit Průměrná velikost 

municipalit

Velká Británie 460 140 000

Dánsko; Švédsko; Norsko 98; 280; 400 55 000; 31 000; 10 000

Německo 12 000 6 000

Nizozemí 440 35 000

Rakousko 2 300 3 000

Francie 36 500 1 600

Španělsko; Itálie 8 000; 8 000 5 000; 7 000

Polsko 2 500 15 000

Maďarsko 3 000 3 000

Česká republika 6 253 1 600

Zdroj: Vlastní zpracování.



48

2.2.2 Horizontální dimenze

2.2.2.1 Velká Británie

Jednotlivé oblasti výkonu veřejné správy vykonávaly tradičně výbory, které tvořili 

volení zastupitelé i nevolení úředníci. Local Government Act z roku 2000 změnil organizační 

strukturu místních samospráv na principu výborů a určil pro anglické a velšské místní 

samosprávy tři typy obecních pořádků, ze kterých si měly možnost zvolit [Polinec 2009: 

112–113]. Tradiční výbory byly nahrazeny tzv. kabinety, resp. výkonnými orgány, dvě ze tří 

možností spočívají na přímé volbě starostů, ze kterých si municipality s více jak 85 000 

obyvatel byly povinny vybrat jeden z těchto tří typů obecních uspořádání [Wollmann 2008: 

284]. Jedná se o typy „cabinet with leader“, „mayor and cabinet“ a „mayor with council 

manager“. Typ „cabinet with leader“ je jediným typem obecního uspořádání s nepřímo 

voleným starostou, který jmenován zastupitelstvem, a může jím být i odvolán. Starosta je 

předsedou výkonného výboru, který je jmenován zastupitelstvem nebo starostou [Wollmann 

2008: 284], a jemuž náleží exekutivní pravomoci [Greasley, Stoker 2008: 724]. Typ „mayor 

and cabinet“ je založený na přímé volbě starostů, kteří disponují většinou exekutivních 

pravomocí. Starosta jmenuje z řad zastupitelů výbor pro jednotlivé oblasti lokální politiky.

Přímo zvolený starosta není zastupitelstvem odvolatelný [Wollmann 2008: 284-285]. V typu 

obecního uspořádání „mayor with council manager“ jsou starostové taktéž voleni přímo.

Kromě starosty se zde nachází zastupitelstvem nepřímo volený „council manager“, který má 

na starost administrativní záležitosti [Wollmann 2008: 284]. 

Ve Velké Británii tak byla reformou v roce 2000 zamýšlena zásadní změna obecního 

uspořádání, kdy byl tradiční systém výborů nahrazen třemi možnostmi institucionálního 

nastavení, přičemž nejvýraznější změnou byla možnost zvolit si exekutivní model s přímou 

volbou starosty [Wollmann 2004: 645–646]. Více jak 80 % municipalit si však zvolilo model 

„leader and cabinet“, zatímco modely s přímo zvoleným starostou zavedly jen 3 % 

municipalit [Greasley, Stoker 2008: 724].  V rámci reformy byla také zavedena možnost 

zvolit si alternativní uspořádání, která byla převážně využita pro zachování původního 

systému výborů, přičemž tato možnost byla dána pouze municipalitám do 85 000 obyvatel. 

Tuto možnost využilo 14 % municipalit [Grassley, Stoker 2008: 724].
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Kromě Londýna26, kde byla přímá volba starosty zavedena zákonem, měly možnost 

municipality zavést přímou volbu starostů do roku 2006 po souhlasu obyvatel v referendu. 

Od roku 2006 byla možnost zvolit si formu místní samosprávy s přímou volbou starostů 

předána zastupitelstvům, neboť do té doby si převážná většina municipalit zvolila model 

„leader and cabinet“ s nepřímou volbou starosty27. [Polinec 2009: 114]. V důsledku existence 

nových exekutivních modelů se s tradičním systémem výborů a jejich role oslabila i role 

zastupitelů, kteří nejsou zapojeni do výkonné moci, tedy nejsou členy výkonného orgánu, 

resp. kabinetu [Polinec 2009: 116].

Zvolení exekutivního modelu bylo stanoveno v Anglii a Walesu. Ve Skotsku 

se reforma místních samospráv dotkla částečně, neboť zde měla spíše doporučující charakter. 

Možnost zvolení si exekutivního modelu se však ve skotských municipalitách nesetkala 

s úspěchem, neboť žádná z nich nepřijala model s přímo voleným starostou a jen výjimečně 

byl zaveden model „leader and cabinet“. Podobná situace se objevuje i v Severním Irsku, kde 

nebyly zvoleny exekutivní modely, nejsou tudíž zde přímo volení starostové, ale 

zastupitelstvem na jeden rok jmenovaní starostové stojící v čele zastupitelstva [Polinec 2009: 

117–118].  

    

2.2.2.2 Dánsko

Starostové dánských municipalit jsou voleni nepřímo obecním zastupitelstvem. 

Exekutivní pravomoci nejsou zcela v kompetenci starostů, přestože mají dánští starostové 

na starosti i administrativu, tudíž stojí v čele polického i administrativního vedení. Jelikož 

dochází ke sdílení exekutivních pravomocí, lze nazvat dánské starosty jako tzv. kolegiální 

lídry. Hlavním orgánem místní samosprávy je tedy přímo volené obecní zastupitelstvo, 

v němž má starosta roli předsedajícího a předsedy finančního výboru [Polinec 2007:

132–133]. Na základě studie U. Hjelmara, U. Kjaera a A. L. Olsena byl zkoumán vliv výše 

zmiňované konsolidační reformy v Dánsku z roku 2007 na pozici místních institucí. Autoři 

došli k závěru, že reforma měla nejen vliv na sídelní strukturu, ale také na oblast pravomocí 

jednotlivých institucí dánských municipalit. Došlo tedy k poklesu politického vlivu členů

                                                            
26 Londýnský starosta volený v přímých volbách od roku 2000 je příkladem typu obecního uspořádání se silným 
starostou disponujícím exekutivními pravomocem, který má dále pravomoc jmenovat nevolené členy 
londýnského shromáždění. Jako v jiných typech obecních uspořádání se silným starostou dochází 
ke striktnímu oddělení legislativy a exekutivy [Daemen, Ringeling, Schaap 2009: 100-101].
27 Jelikož se tento model se nejvíce podobá tradičnímu uspořádání [Wollmann 2012: 50]. 
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obecního zastupitelstva i starostů v důsledku výrazného slučování a velké velikosti 

municipalit [Hjelmar, Kjaer, Olsen 2010: 582-583].

Stejná pozice starostů se objevuje i ve Švédsku, jakožto zástupci stejné skupiny zemí 

dle typologií spolu s Norskem. V systému založeném na systému výborů nedisponují silnou 

pozicí ani exekutivními pravomocemi [Wollmann 2008: 286]. Starosta, přičemž stejně jako 

v Dánsku se nemusí jednat přímo o termín starosta, je zde považován za tzv. kolegiálního 

lídra nebo za lídra výborů. Švédští starostové taktéž nedisponují veškerými exekutivními 

pravomocemi, přičemž se o ně dělí s ostatními místními institucemi [Heinelt, Hlepas 2006: 

33-34], a to především s výkonným výborem či s dalšími výbory, které slouží pro výkon 

různých kompetencí, které jim svěří obecní zastupitelstvo neboli rada, přičemž neurčené 

pravomoci vykonává výkonný výbor [Marcou 2007: 135]. Exekutiva tedy náleží nepřímo 

volenému výkonnému výboru [Johansson, Tedros 2006: 106]. Ve švédské místní samosprávě 

se tak nacházejí výbory pro oblast sociálních služeb, zdravotnictví, školství či životního 

prostředí, přičemž členové těchto výborů jsou voleni obecním zastupitelstvem a řada z nich 

není jeho členem, tudíž jsou výbory složené především z odborníků z řad občanů [Marcou 

2007: 136–137].    

V Norsku se objevily experimenty se zavedením přímých voleb starostů. V roce 1999 

byli starostové voleni přímo ve dvaceti municipalitách, v roce 2003 ve 36 municipalitách 

a v roce 2007 v padesáti municipalitách. Pro následující komunální volby již bylo zkušební 

zavedení přímých voleb starostů centrální úrovní zrušeno, přičemž jako důvod byla uvedena 

možnost případné kohabitace mezi starostou a obecním zastupitelstvem, přestože měla přímá 

volba pozitivní ohlasy veřejnosti. Zavedení přímých voleb starostů nebylo spojené 

s posílením pravomocí starosty ani s upravením institucionální struktury, tudíž nadále jsou 

starostové norských municipalit voleni nepřímo obecním zastupitelstvem [Aars, Christensen

2010: 825–826]. Obecní zastupitelstvo je ústředním rozhodovacím orgánem norské místní 

samosprávy, které volí výkonný výbor. Výkonný výbor zastává funkci ústředního 

exekutivního orgánu. Starostové norských municipalit zastávají post předsedy obecního 

zastupitelstva a předsedy výkonného výboru. Pozice starosty jakožto reprezentanta 

municipality a prostředníka mezi politickými a administrativními orgány tedy není příliš silná

[Polinec 2007: 161–162].
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2.2.2.3 Německo

V Německu se vyskytovaly čtyři druhy komunálních systémů, a to jihoněmecké radní 

zřízení, severoněmecké radní zřízení, magistrátní zřízení a starostovské zřízení. Rozdíly mezi 

těmito systémy spočívaly v exekutivních modelech, a to např. ve způsobu volby starostů či 

ve způsobu vedení municipality [Strahalová 2008: 206]. V současné době se přímá volba 

starostů vyskytuje ve všech spolkových zemích s výjimkou tří městských států (Berlín, 

Hamburk, Brémy) [Vetter 2009: 130]. Přímá volba starostů se vyskytovala již od padesátých 

let v Bavorsku a Bádensku-Württembersku, tedy ještě před reformami v devadesátých letech, 

které zapříčinily tento trend postupného zavádění přímých voleb starostů [Vetter 2009: 128], 

tedy které zapříčinily obecně institucionální změny místních samospráv [Vetter 2009: 133]. 

Postupné zavádění přímých voleb starostů napříč spolkovými zeměmi bylo uskutečňováno 

z důvodu potřeby silných starostů s exekutivními pravomocemi po vzoru Bavorska 

a Bádenska-Württemberska [Bertrana, Magre 2007: 183]. Všech pět bývalých 

východoněmeckých spolkových zemí přijalo přímou volbu starostů už v roce 1993 [Vetter

2009: 129]. Do roku 1999 byla zavedena napříč všemi spolkovými zeměmi přímá volba 

starostů. Spolu se zavedením přímé volby byly ve většině případů také posíleny pravomoci 

starostů [Balík 2009: 128–129]. Tyto trendy tak způsobily postupnou převahu jihoněmeckého 

radního zřízení napříč německými spolkovými zeměmi po zavedení přímých voleb starostů 

[Wollmann 2008: 288–289].

Nejčastějším typem obecního pořádku v Německu je nyní tedy tzv. jihoněmecké radní 

zřízení. Tento typ je tvořen obecní radou a starostou, přičemž oba tyto orgány jsou voleny 

přímo. Typické pro tento typ obecního uspořádání je silná pozice starosty, jakožto 

představitele exekutivy, přičemž obecní rada stanovuje mantinely pro výkon starosty [Balík 

2009: 127]. Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko bylo do devadesátých let příkladem typu 

severoněmeckého radního zřízení, který tedy v současné době již není zastoupen. Hlavním 

orgánem zde byla obecní rada, resp. zastupitelstvo. Starosta (předseda) byl nepřímo volen 

radou jakožto představitel municipality, stejně jako byl z členů rady jmenován i tzv. obecní 

ředitel jakožto představitel administrativy. Na základě inspirace britským komunálním 

systémem se tak zde objevilo oddělení politických a nepolitických funkcí prostřednictví dvou 

hlav obecního uspořádání [Balík 2009: 128]. Porýní-Falc a Sársko bylo představitelem tzv. 

starostovského uspořádání. Tento typ obecního uspořádání se vyznačoval silným postavením 

starostů. Dalším orgánem zde byla obecní rada, v jejímž čele stál starosta [Balík 2009: 128]. 

Dalším typem obecního pořádku v Německu je tzv. magistrátní obecní zřízení, které 
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se vyskytuje ve spolkové zemi Hesensko. Hlavním orgánem municipality jsou magistráty

(obecní představenstvo v obcích). Tomuto orgánu předsedá starosta, který je představitelem 

obecní správy. Vyskytuje se zde také rada, která si volí svého předsedu, přičemž členství 

v radě a v magistrátu se neprolíná. V Hesensku byla na začátku devadesátých let zavedena 

přímá volba starostů, přesto zde byl zachován princip magistrátního zřízení [Balík 2009: 128].

Odlišný je v Hesensku i způsob přímých voleb, jelikož se pro kandidáta nejprve vysloví 

nejméně 30 % voličů, načež je tento kandidát schválen většinou v obecní radě [Daemen, 

Ringeling, Schaap 2009: 102]. Spolková země Hesensko se tedy liší od ostatních spolkových 

zemí tím, že starostové zde nedisponují příliš silnou pozicí [Bertrana, Magre 2007: 185]. To je 

způsobeno existencí výkonného výboru, který nejmenuje starosta, ale obecní rada, přestože 

v něm má starosta vedoucí úlohu [Daemen, Ringeling, Schaap 2009: 102]. 

Základními institucemi německých municipalit je obecní rada a starosta, v případě 

Hesenska dále výkonný orgán. I přes zdánlivou jednotnost komunálních systémů po zavedení 

přímých voleb starostů se napříč spolkovými zeměmi projevují odlišnosti v jejich pozici 

a pravomocích. Toto je ovlivněno např. délkou funkčního období starostů, typem volebního 

systému, možností starostů hlasovat v obecní radě či množstvím svěřených pravomocí 

[Daemen, Ringeling, Schaap 2009: 101–102]. 

2.2.2.4 Nizozemí 

Ústředním zákonodárným orgánem je kolektivní přímo volená obecní rada. 

Představitelem municipality je starosta, který je jmenován královským dekretem na návrh 

provinčního komisaře. Objevuje se i zde i další výkonný orgán, jemuž předsedá starosta, 

přičemž ten zároveň předsedá i obecní radě [Marcou 2007: 98]. Pozice starostů 

v nizozemských municipalitách je relativně silná, přestože zde neprobíhá přímá volba 

starostů28. Specifický způsob jmenování starostů má vliv na starostovo silnější postavení vůči 

výkonnému orgánu. Tato forma jmenování starostů posiluje jejich nezávislost na místních 

institucích, což se projevuje např. tím, že výkonný orgán, na rozdíl od ostatních členů tohoto

orgánu, nemůže starostu odvolat. Zároveň starostové disponují legitimitou jak z lokální, tak 

i z centrální úrovně správy29. Jakožto předseda disponuje starosta také rozhodujícím hlasem 

                                                            
28 O přímé volbě starostů bylo uskutečněno v devadesátých letech referendum, avšak setkalo se s nízkou volební 
účastí, resp. s lhostejností ze strany občanů [De Vries 2008: 227]. Další návrh na zavedení přímých voleb 
starostů v roce 2005 zamítl nizozemský parlament [Daemen, Ringeling, Schaap 2009: 96].
29 Jelikož se k návrhu vyjadřuje i ministr vnitra [Flanderová, Švec 2009: 160].
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ve výkonném orgánu v případě stejného počtu hlasů. Nizozemští starostové mají tedy 

poměrně široké exekutivní pravomoci [Flanderová, Švec 2009: 154–155]. V roce 2002 byl 

pozměněn vliv jednotlivých institucí místních samospráv, přičemž byl kladen důraz 

na oddělení legislativy a exekutivy [De Vries 2008: 223]. To se projevilo např. neumožněním 

zasedat v obecní radě a ve výkonném orgánu zároveň a také např. prodloužení funkčního 

období starostů na šest let, zatímco obecní radě bylo ponecháno čtyřleté funkční období 

[Marcou 2007: 99]. Nizozemsko je typické kolektivním vedením, přestože zde starostové mají

svou roli v exekutivě [Bertana, Magre 2007: 185]. 

2.2.2.5 Rakousko

Institucionální nastavení municipalit se skládá z přímo voleného rozhodovacího 

orgánu, tzv. obecní rady, dále z obecního představenstva a starosty [Balík 2009: 116]. Obecní 

představenstvo je exekutivní kolektivní instituce jmenovaná obecní radou, přičemž v čele 

tohoto orgánu stojí starosta [Balík 2009: 117]. Exekutivním orgánem v rámci samostatné 

působnosti je obecní představenstvo, zatímco starosta vykonává přenesenou působnost, ale 

také uskutečňuje přijatá rozhodnutí místních institucí v oblasti samosprávy [Burianová 2007: 

84-85]. Starostové byli voleni nepřímo obecní radou do roku 1994. Přímá volba starostů byla 

následně zavedena v šesti spolkových zemích kromě Vídně, Štýrska a Dolních Rakous [Balík

2009: 117–118]. Rakousko je příkladem země, kde zavedením přímé volby starostů nebyly 

nijak výrazně posíleny jejich pravomoci oproti původnímu stavu [Bertrana, Magre 2007: 

183]. Přesto je pozice starostů díky těmto faktorům poměrně silná (kromě odpovědnosti 

za uskutečnění místních rozhodnutí a za výkon přenesené působnosti řídí také obecní úřad), 

a to i v případě nepřímé volby starostů [Burianová 2007: 85]. Přesto se pravomoci starostů 

v některých případech určitým způsobem odlišují, tedy např. ve spolkových zemích Štýrsko, 

Korutany a Burgenland starostové nedisponují hlasovacím právem v obecním představenstvu 

[Balík 2009: 117]. 
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2.2.2.6 Francie

Ústředním rozhodovacím přímo voleným orgánem municipalit je obecní rada. Radě 

předsedá starosta, který je volen nepřímo radou z jejích řad [Balík 2009: 133-134]. Pozice 

starostů je ve francouzské místní samosprávě velmi silná vzhledem k silné identifikaci s obcí 

a vzhledem k pozici starosty vnímaného jako nejvýraznějšího představitele obce, přestože zde 

není zavedena přímá volba [Wollman 2012: 51]. Dalším důvodem silné pozice starosty je 

fakt, že je jediným představitelem exekutivy [Balík 2009: 134]. Kromě pravomocí v oblasti 

samostatné působnosti vykonává starosta i úkony v oblasti přenesené působnosti [Dvořáková, 

Kunc 2008: 174]. Jelikož byli na obecní úrovni zrušeni prefekti, tedy dohled centrální úrovně 

na úroveň lokální, disponují starosti francouzských municipalit pravomocemi lokálními 

a pravomocemi delegovanými centrální úrovní, resp. státem [Novák 2007: 16].

Starostové francouzských obcí se tedy vyznačují svým velmi silným postavením, 

jelikož se zde vyskytuje jednohlavá exekutiva, přestože zde existují náměstci starosty, kteří 

však vykonávají funkce, kterými je pověří starosta. Dalším důvodem silného postavení 

starostů je koncentrace jejich moci, neboť vykonávají exekutivu, avšak zároveň jsou v čele 

obecních rad. Toto velmi silné postavení starostů francouzských obcí bylo zmírněno v roce 

1992, kdy vstoupil v platnost zákon o povinnostech diskuze o tématech jednání obecních rad 

či rozpočtu municipalit [Novák 2007: 18–19]. Přesto jsou stále silnými představiteli obce, 

se všemi výkonnými pravomocemi a pozicí předsedy obecní rady, která přestože starostu 

jmenuje, nemůže ho odvolat. Starostové dále nemají omezen počet funkční období, tudíž 

může být jedna osoba dlouhodobým představitelem obce [Daemen, Ringeling, Schaap 2009: 

103].

2.2.2.7 Španělsko

Starostové ve Španělsku jsou voleni přímo v obcích do 250 obyvatel, ve větších 

municipalitách jsou starostové voleni nepřímo radou, resp. kolektivním orgánem municipality 

[Fungačová 2007: 49]. V případě velikosti municipality nad 5 000 obyvatel je zřizován 

výkonný orgán, tzv. vládní komise. Starosta disponuje exekutivními pravomocemi (v případě 

existence vládní komise jimi disponuje ve spolupráci s vládní komisí) a dále stojí v čele rady

[Fungačová 2007: 44]. V případě existence vládní komise však formálně nejsou starostovi 

pravomoci nijak omezeny, neboť tomuto výkonnému orgánu předsedá [Fungačová 2007: 46]
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a jednotlivé členy výkonného orgánu sám jmenuje či odvolává [Daemen, Ringeling, Schaap 

2009: 103]. V praxi může být silná pozice starostů omezena širokými koalicemi či neexistencí 

dominantní (starostovo) strany, v opačném případě je starosta lídrem exekutivy a udává hlavní 

směr lokální politiky [Martínez-Fuentes 2008: 272]. Španělští starostové kromě odpovědnosti 

za lokální politiku zodpovídají také za přenesenou působnost a místní administrativu 

[Daemen, Ringeling, Schaap 2009: 103-104]. Pozice starostů je ve španělských

municipalitách silná podobně jako ve Francii, přestože ve větších municipalitách nejsou 

voleni přímo [Wollmann 2012: 51], přičemž jejich pozice byla posílena i v důsledku reforem 

z roku 1999 a postupného posilování jejich pravomocí [Fungačová 2007: 46]. Další vlna 

reforem související s posílením pozice starostů ve větších municipalitách se uskutečnila

v roce 2003. Španělští starostové mají výrazný politický vliv a jsou uznávanými představiteli 

municipalit, a to i v důsledku lepšího přístupu starostů na vyšší úrovně správy především 

skrze příslušnost k politické straně, která své kandidáty na starostu jakožto osoby 

s výrazným politickým vlivem podporuje [Martínez-Fuentes 2008: 269–270]. 

V dalším jihoevropském státě, v Itálii, se přímá volba starostů vyskytuje

od devadesátých let [Evans 2012: 1], přičemž pro jihoevropské státy jako např. 

pro Portugalsko a Řecko je přímá volba starostů tradiční. Při zavedení přímé volby starostů 

se očekává i posílení jejich exekutivních pravomocí, což byl i případ Itálie. Z tohoto důvodu 

se italský komunální systém zařadil po boku tradičních jihoevropských systémů se silným, 

přímo voleným starostou [Bäck a kol. 2008: 136–137]. Jedním z důvodů pro zavedení přímé 

volby starostů v Itálii bylo také snížení vlivu politických stran a zvýšení legitimity starostů 

[Evans 2012: 5]. Reforma z roku 1993 tak více personalizovala lokální politiku skrze přímou 

volbu starostů, kterým bylo touto změnou rozšířeno pole pravomocí [Procacci, Rossignolo 

2006: 64–65]. Silná pozice italských starostů se projevuje také např. možností starostů volit 

si své zástupce, resp. jakýsi vládnoucí orgán z řad nevolených občanů v municipalitách 

nad 15 000 obyvatel [Bertrana, Magre 2007: 186].
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2.2.2.8 Polsko

Ústředním orgánem municipalit je přímo volená obecní rada, která jmenuje ze svých 

členů výkonný orgán, jemuž předsedá tzv. předseda [Balík 2009: 119]. Existuje zde tedy

samostatný exekutivní orgán, kterým je výkonný výbor, který provádí rozhodnutí vycházející 

ze samostatné působnosti a také vykonává přenesenou působnost [Trojan 2009: 243]. Obecní 

radě předsedá starosta, přičemž tato funkce není slučitelná s funkcí předsedy výkonného 

výboru [Trojan 2009: 240–241]. Starostové byli do roku 2002 voleni nepřímo obecní radou,

od roku 2002 jsou voleni přímo [Klimska, Mielczarek, Swianiewicz 2006: 115]. Polsko je 

příkladem komunálního systému, v němž však přímá volba obecně neposílila pozici starostů, 

tedy nebyly rozšířeny jejich pravomoci [Klimska, Mielczarek, Swianiewicz 2006: 120]. 

Exekutivní pravomoci starostů jsou závislé na tom, které mu obecní rada vyhradí [Balík 2009: 

119]. Jelikož se zde vyskytuje výkonný výbor jmenovaný obecní radou, starosta se dělí 

o exekutivní pravomoci s tímto orgánem, přičemž vztahy těchto dvou složek exekutivy jsou 

v některých případech narušeny kohabitací [Kubát 2005: 86]. 

2.2.2.9 Maďarsko 

Organizační struktura maďarských municipalit je tvořena zastupitelstvem, resp. 

kolektivním rozhodovacím přímo voleným orgánem a starostou, jakožto reprezentantem 

municipality. Zastupitelstvo je ústřední institucí municipality, které má rozhodovací 

pravomoci, a v jehož čele stojí starosta [Marková 2009: 180]. Starosta vykonává rozhodnutí 

místní samosprávy, resp. vykonává rozhodnutí zastupitelstva spolu s obecním úřadem. 

Přenesenou působnost vykonává za předpokladu delegování pravomocí z centrální úrovně 

formou nařízení či zákona [Marková 2009: 182–183]. Administrativní záležitosti náleží 

představiteli administrativní složky municipality, jehož pravomoci v rámci výkonu rozhodnutí 

místních samospráv určuje starosta [Marcou 2007: 86]. Maďarští starostové tedy vykonávají 

pravomoci svěřené zastupitelstvem v rámci samostatné působnosti, případně v rámci 

přenesené působnosti. Jiný výkonný orgán se zde nenachází [Balík 2009: 124]. Výkonnou 

moc v Maďarsku tedy představují starostové [Hrdličková 2011: 78], kteří jsou od roku 1994 

voleni přímo, přičemž do této doby byli voleni přímo jen v malých obcích [Wollmann 2012: 

51], a to v obcích do 10 000 obyvatel [Klimovský 2009a: 257].
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2.2.2.10 Česká republika

Ústředním rozhodovacím orgánem obce je přímo volené zastupitelstvo, které ze svých 

členů volí obecní radu, starostu či místostarostu, přičemž je může také odvolávat [Bubeníček, 

Čopík, Čmejrek 2010: 37–42]. Rada je výkonným orgánem obce, pokud má zastupitelstvo 

více než 15 členů. V případě neexistence rady zastává její kompetence starosta [Bubeníček, 

Čopík, Čmejrek 2010: 43]. Starosta jakožto reprezentant obce je tedy spolu s místostarostou 

volen nepřímo [Bubeníček, Čopík, Čmejrek 2010: 45]. Pokud se v obci nenachází funkce 

tajemníka obecního úřadu, vykonává jeho pravomoci v rámci samostatné i přenesené 

působnosti starosta [Bubeníček, Čopík, Čmejrek 2010: 47]. 

Přímá volba starostů je v České republice diskutovaným tématem. Spolu s otázkou 

způsoby volby je ale také potřeba vyřešit otázku pravomocí starosty, resp. jestli budou 

pravomoci ponechány či rozšířeny. V případě převzetí exekutivních pravomocí rady by byla 

jeho pozice posílena, naopak v případě ponechání dosavadních pravomocí může docházet 

ke kohabitaci se zastupitelstvem. V současné době je kromě funkce reprezentanta obce 

starostovou významnou pravomocí předsedání jednání rady a zastupitelstva, čímž může 

rozhodovat o agendě jednání [Balík 2009: 76]. Obecně však starostové českých obcí 

nedisponují příliš silnou pozicí30 [Balík 2009: 207]. 

                                                            
30 Odlišný exekutivní model místních samospráv se vyskytuje na Slovensku. Ústředním rozhodovacím orgánem 
je přímo volené zastupitelstvo obce. Na Slovensku není zřizována rada jakožto výkonný orgán obce jmenovaný 
zastupitelstvem, naopak je zde přímo volený starosta jakožto představitel obce a výkonné moci, přičemž mu 
náležejí pravomoci, které nenáleží zastupitelstvu [Balík 2009: 114].
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Tabulka č. 8

Přímá volba starostů Exekutivní pravomoci

Velká Británie Ano (pouze typ „mayor and 

cabinet“, typ „mayor with 

council manager“ a Londýn)

Starosta (v případě přímé 

volby), kolektivní vedení

Dánsko; Švédsko; Norsko Ne; ne; ne Kolektivní vedení; 

výkonný výbor; výkonný 

výbor

Německo Ano (kromě Berlína, 

Hamburku a Brém)

Starosta (v Hesensku 

výkonný orgán)

Nizozemí Ne Kolektivní vedení (s 

relativně silnou pozicí 

starostů v exekutivě)

Rakousko Ano (6 z 9 spolkových zemí) Výkonný orgán (s 

relativně silnou pozicí 

starostů v exekutivě) 

Francie Ne Starosta

Španělsko; Itálie Ano - v obcích do 250 

obyvatel; ano

Starosta –

v municipalitách nad 

5 000 obyvatel 

s výkonným orgánem; 

starosta

Polsko Ano Starosta a výkonný orgán 

Maďarsko Ano Starosta

Česká republika Ne Kolektivní vedení

Zdroj: Vlastní zpracování.
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Závěr

Na základě empirické části práce, resp. na základě případových studií jednotlivých zemí, 

které jsou zkoumány podle daných kritérií, bude zjišťována aktuálnost představených 

typologií pro současný stav obecních pořádků evropských zemí a vymezení trendů v lokální 

politice spolu s naznačením možných budoucích vývojových, tedy cíle této práce. Poznatky 

empirické úrovně, resp. jednotlivé zkoumané země, budou postupně porovnávány 

s teoretickou částí práce, přičemž budou následně tyto poznatky zobecňovány pro dosažení 

cílů této práce.

Co se týče britského obecního pořádku ve vertikální dimenzi, je vzhledem ke své 

různorodosti vzniklé množstvím nepřímo volených orgánů a odlišnou politickou kulturou 

nejednoznačně definovatelný, a to se týká i vztahů s vyššími úrovněmi správy, které jsou 

nastaveny také nejednoznačně, jelikož za vyšší, resp. centrální úroveň je možné považovat jak 

celobritským parlament, tak také autonomní parlamenty Skotska, Severního Irska a Walesu. 

Zařazení Velké Británie do skupiny severoevropských systémů je oprávněné vzhledem 

k velikosti britských municipalit, jejichž velikost ovlivňuje vztahy mezi centrální a lokální 

úrovní. Ve Velké Británii tedy existuje složitá sídelní struktura, která prošla výraznými 

konsolidačními reformami a rozsáhlým slučováním municipalit. Velká Británie je v rámci 

typologií zařazena jako zástupce severoevropských komunálních systémů (podle autorů 

E. Page a M. Goldsmithe), zástupce anglosaské skupiny zemí (podle autorů J. J. Hesseho 

a L. J. Sharpeho) či jako zástupce modelu sociálního státu (podle M. Goldsmithe). Kritéria 

severoevropských komunálních systémů, tedy vysoká škála poskytovaných funkcí, menší 

přístup lokálních politiků na centrální úroveň a samostatnost v rozhodování, britské 

municipality víceméně splňují. Co se týče oblasti funkcí, britské municipality poskytují 

širokou škálu veřejných služeb, a v tomto ohledu je jejich zařazení do severoevropských 

systémů či do modelu sociálního státu oprávněné. Co se týče samostatnosti v rozhodování, 

přestože díky své velikosti disponují britské municipality vysokou autonomií, centrální 

úroveň může zasahovat do výkonu pravomocí místních samospráv, a to i prostřednictvím 

vysokého podílu státních dotací v rozpočtu municipalit. Jelikož tedy centrální úroveň 

nastavuje právní rámec v oblasti pravomocí municipalit včetně jeho změn a ve větší míře 

se podílí na financování municipalit, jedná se zde spíše o menší formální a politickou roli 

municipalit, čemuž spíše odpovídá oddělení Velké Británie od severoevropských 

komunálních systémů a její zařazení do anglosaské skupiny zemí i díky jejímu specifickému 
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uspořádání na základě typologie J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho. Co se týče kritéria přístupu, 

vzhledem k jedné z největších velikostí municipalit z evropských zemí, se jedná o menší 

přístup politiků na centrální úroveň, přičemž jsou zájmy municipalit zprostředkovány 

mj. množstvím jmenovaných a nepřímo volených institucí založených např. pro konkrétní 

účely. Zařazení Velké Británie do severoevropských systémů na základě původní typologie 

E. Page a M. Goldsmithe tedy mělo své opodstatnění vzhledem k malému množství 

zkoumaných zemí, tudíž byl tento rámec poněkud zjednodušující. Přesnější zařazení spíše 

zvolili autoři J. J. Hesse a L. J. Sharpe, kteří vydělili Velkou Británii do anglosaské skupiny, 

která přestože se v oblasti poskytovaných služeb vyrovná severoevropským komunálním 

systémům, svou specifičností municipální struktury odpovídá spíše zvláštní skupině zemí. 

Další zařazení britských municipalit do modelu sociálního státu podle kritéria primárního 

účelu municipalit na základě typologie M. Goldsmithe je díky vysoké škále poskytovaných 

služeb britských municipalit vhodné.

Co se týče horizontální dimenze britského obecního pořádku, před rokem 2000 

nedisponovali britští starostové silnou pozicí v rámci institucionálního nastavení municipalit, 

resp. v rámci tradičního systému výborů. Ve Velké Británii souvisí přijetí exekutivního

modelu s přímo voleným starostou s posílením pozice starostů a jejich exekutivních 

pravomocí. Přestože zavedením exekutivních modelů s přímo voleným starostou dochází 

k těmto změnám, byla ve většině případů zvolena kolektivní forma vedení prostřednictvím 

modelu „cabinet with leader“, který se více podobá tradičnímu původnímu uspořádání

a v němž je pozice nepřímo volených starostů slabší. Trend zavedení přímé volby starostů 

se tedy v roce 2000 objevil i ve Velké Británii, resp. v Anglii a Walesu, avšak ne formou 

celoplošného zavedení, ale formou možnosti zvolení exekutivního modelu. Jelikož

představené typologie pro horizontální dimenzi vznikly po roce 2000, autoři rozlišují britské 

municipality podle zvoleného exekutivního modelu či podle zachování původního 

komunálního systému. Velká Británie, jelikož nemá jednotný komunální systém, byla 

zařazena v rámci daných typologií na základě exekutivních modelů do více typů obecních 

pořádků. Např. autoři P. E. Mouritzen a J. H. Svara zařadili municipality s přímo voleným 

starostou mezi komunální systémy se silným starostou (v případě typologie H. Heinelta 

a N. K. Hlepase se jedná o typ exekutivního starosty). Většinu britských municipalit autoři 

zařadili do skupiny zemí s kolektivní formou vedení (kolegiální lídr v případě typologie 

H. Heinelta a N. K. Hlepase), což je taktéž oprávněné vzhledem k faktu, že většina britských 

municipalit zvolila exekutivní model bez přímé volby starostů, tudíž bez jejich výraznějších 

exekutivních pravomocí. Zároveň typologie P. E. Mouritzena a J. H. Svary zohledňuje 
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i ponechání systému výborů neboli alternativní uspořádání zařazením do skupiny zemí 

s lídrem výborů (H. Heinelt a N. K. Hlepas tento typ exekutivního modelu zařazují v rámci 

skupiny zemí s kolegiálním lídrem). Obecně lze tedy říci, že vzhledem k době vzniku 

typologií i vzhledem ke složitosti britského komunálního systému jsou typologie 

v horizontální dimenzi v souvislosti s Velkou Británií aktuální a zohledňují i nejednotnost 

britského komunálního systému.

Dánsko je ve vertikální dimenzi zástupcem severoevropských komunálních systémů 

na základě typologie autorů E. Page a M. Goldsmithe, taktéž zástupcem severoevropské 

skupiny zemí na základě typologie J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho a zástupcem modelu 

sociálního státu na základě typologie M. Goldsmithe, přičemž kritéria pro zařazení do těchto 

skupin splňuje. Dánsko je příkladem postupných výrazných změn ve vývoji municipální 

struktury, které vedly k její výrazné proměně prostřednictvím konsolidačních reforem. 

Současná reforma z roku 2007 potvrdila zařazení Dánska do severoevropských komunálních 

systémů. Co se týče kritéria funkcí, municipality postupnými reformami a postupným 

zvětšováním získávaly více pravomocí a vykonávaly více funkcí. Samostatnost v rozhodování 

je zde také vysoká, jelikož municipality disponují vysokou mírou autonomie a finanční 

nezávislosti, přičemž se zvětšil podíl místních příjmů pro výkon svěřených kompetencí. 

Kritérium nižšího přístupu lokálních politiků na centrální úroveň je zde také splněno, neboť 

jsou zájmy municipalit zprostředkovány prostřednictvím Asociace dánských obcí. Dánsko 

jakožto představitel severoevropských komunálních systémů a severoevropské skupiny (či 

modelu sociálního státu) podle typologií E. Page a M. Goldsmithe, J. J. Hesseho 

a L. J. Sharpeho a M. Goldsmithe tedy vzhledem k vysoké škále poskytovaných funkcí či 

vysoké míře autonomie splňuje kritéria těchto typologií. Švédsko podobně jako Dánsko

prošlo postupnými konsolidačními reformami, které sebou nesly stále větší míru autonomie. 

Objevuje se zde široká škála poskytovaných služeb, finanční nezávislost a vysoká míra 

autonomie švédských municipalit, tudíž zařazení v rámci typologií je stejné jako v případě 

Dánska, a kritéria tohoto zařazení Švédsko taktéž splňuje. Zařazení Norska 

do severoevropských komunálních systémů či do severoevropské skupiny zemí spolu 

s Dánskem a Švédskem je oprávněné, avšak jsou zde jisté odlišnosti od ostatních 

skandinávských zemí. Jedná se např. o velikost municipalit, která nedosahuje takové velikosti 

jako v Dánsku či ve Švédsku, což souvisí s menší mírou konsolidace norských municipalit. 

Přesto v oblasti funkcí jsou norské municipality zodpovědné za širokou škálu poskytovaných 

funkcí. V otázce přístupu na centrální úroveň se jedná taktéž o zprostředkování zájmů 

a samostatnost v rozhodování je zde díky relativně vysoké míře autonomie norských 
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municipalit taktéž vysoká, avšak v oblasti financování jsou norské municipality více 

ovlivněny centrální úrovní. Převažují však spíše podobnosti s ostatní severoevropskými 

komunálními systémy, tudíž Norsko lze považovat za zástupce těchto komunálních systémů 

či za zástupce modelu sociálního státu. 

V rámci představených typologií v horizontální dimenzi byly zkoumány především 

Švédsko a Dánsko, jejichž komunální systémy byly zařazeny do stejných skupin, a to 

do skupiny zemí s lídrem výborů podle P. E. Mouritzena a J. H. Svary a do skupiny zemí 

s kolegiálním lídrem podle H. Heinelta a N. K. Hlepase. Vzhledem k podobnosti těchto dvou 

komunálních systémů a jejich exekutivních modelů v otázce způsobu volby a pozice starostů 

je jejich společné zařazení logické, přičemž kritéria pro zařazení do těchto skupin zemí tyto 

dva obecní pořádky splňují. Norsko se odlišuje pokusem o zavedení přímých voleb starostů, 

který však nebyl trvalý, tudíž se zde nadále objevuje nepřímá volba starostů s jejich nepříliš 

silnou pozicí. Norsko se tedy s ostatními skandinávskými zeměmi shoduje v otázce způsobu 

volby a v nepříliš silné pozici starostů bez exekutivních pravomocí. 

Německo nebylo zařazeno v rámci vertikální dimenze do typologie autorů E. Page 

a M. Goldsmithe, autoři J. J. Hesse a L. J. Sharpe naopak již Německo do zkoumaných zemí 

zahrnuli a zařadili jej do severoevropské skupiny zemí stejně jako skandinávské země. 

Podobně tomu je i u typologie M. Goldsmithe, který zařadil Německo spolu 

se skandinávskými zeměmi a Velkou Británií do modelu sociálního státu. Německá sídelní 

struktura je díky odlišné míře přijatých reforem různorodá a odvíjí se od příslušnosti 

municipality k dané spolkové zemi. Přesto se německé municipality napříč spolkovými 

zeměmi vyznačují vysokou mírou autonomie, širokou škálou poskytovaných služeb a finanční 

nezávislostí, což splňuje kritéria pro zařazení do daných typologií. 

Výraznější změny související s přijatými reformami se projevily v exekutivních 

modelech v rámci horizontální dimenze. Změny v jednotlivých obecních pořádcích napříč 

Německem lze po jakémsi vítězství jihoněmeckého radního zřízení nalézt právě 

v exekutivních modelech spočívajících v silné pozici přímo volených starostů s exekutivními 

pravomocemi. Výjimkou je spolková země Hesensko, která zachovává prvky tradičního 

magistrátního obecního zřízení a vyznačuje se slabší pozicí starostů, kteří sdílí exekutivní 

pravomoci s výkonným výborem. Německo je příkladem evropské země, kde postupně byla 

celoplošně zavedena přímá volba starostů napříč spolkovými zeměmi, s výjimkou tří 

městských států. Spolu se zavedením přímé volby často došlo k posílení exekutivních 

pravomocí starostů. Zároveň se tím víceméně sjednotily (s výjimkou spolkové země 

Hesenska) komunální systémy v Německu podle jihoněmeckého radního zřízení. Tyto změny 



63

devadesátých let již byly zohledněny typologiemi autorů P. E. Mouritzena a J. H. Svary 

a autorů H. Heinelta a N. K. Hlepase. Kromě spolkové země Hesenska byl zbytek Německa 

zařazen do skupiny zemí se silným starostou (podle P. E. Mouritzena a J. H. Svary) 

a do skupiny zemí s exekutivním starostou (podle H. Heinelta a N. K. Hlepase). Spolková 

země Hesensko byla vydělena do skupiny zemí s kolektivním vedením (podle 

P. E. Mouritzena a J. H. Svary) a do skupiny zemí s kolegiálním lídrem (podle H. Heinelta 

a N. K. Hlepase). Vzhledem k době vzniku daných typologií, rozřazení německých 

komunálních systémů splňuje kritéria typologií. 

Nizozemí podobně jako Německo ve vertikální dimenzi nebylo zařazeno do typologie 

E. Page a M. Goldsmithe. V rámci typologie J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho bylo Nizozemí 

zařazeno pod severoevropskou skupinu zemí a do modelu sociálního státu na základě 

typologie M. Goldsmithe. Prostřednictvím konsolidačních reforem docházelo k rozšiřování 

pravomocí a autonomie nizozemských municipalit. V současné době vzhledem k vysoké míře 

autonomie, relativně nezávislému financování a rozsáhlým pravomocím Nizozemí splňuje 

kritéria severoevropské skupiny zemí resp. modelu sociálního státu. 

Co se týče horizontální dimenze, Nizozemsko je specifickým příkladem země 

ve způsobu jmenování starostů. Přestože zde nebyla zavedena přímá volba starostů, disponují 

poměrně silnou pozicí v rámci exekutivy. Zařazení Nizozemska do komunálních systémů 

s kolektivním vedením dle typologie P. E. Mouritzena a J. H. Svary je vzhledem k existenci 

výkonného orgánu logické, avšak starostové disponují taktéž exekutivními pravomocemi,

tudíž se jedná o určitou odchylku v rámci této supiny zemí. Podle typologie H. Heinelta 

a N. K. Hlepase patří Nizozemsko do komunálních systémů s kolegiálním lídrem, a to 

pravděpodobně na základě rozdělení výkonných pravomocí mezi místní instituce, přestože 

pozice starostů je relativně silná. Nizozemsko tedy není typickým příkladem kolektivního 

vedení, přestože přítomnost výkonného orgánu tato kritéria splňuje.

Rakousko bylo zařazeno v rámci představených typologií ve vertikální dimenzi 

do typologie autorů J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho jakožto zástupce severoevropské skupiny 

zemí. Konsolidační reformy se v Rakousku nesetkaly s velkým úspěchem na rozdíl 

od předchozích zemí zařazených do severoevropské skupiny zemí. Převážila zde tedy spíše 

identifikace s municipalitou, přesto jsou municipality z důvodu efektivnější správy obce 

a z důvodu lepšího přístupu k financím ochotné přistoupit k meziobecní spolupráci 

a sdružování municipalit. V Rakousku byl tedy zvolen jiný způsob pro překonání fragmentace 

sídelní struktury, který však v důsledku přináší podobné fungování municipalit při porovnání 

s ostatními zeměmi severoevropské skupiny. Jelikož se tedy kritéria předložených typologií 
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týkají poskytovaných služeb, míry autonomie či přístupu na centrální úroveň, rakouské 

municipality tato kritéria splňují.   

  Co se týče horizontální dimenze, v Rakousku se trend přímé volby starostů neobjevil 

celoplošně, ale v šesti z devíti spolkových zemí. Přímou volbu starostů již zohledňují 

předložené typologie, jelikož podle autorů P. E. Mouritzena a J. H. Svary odpovídá 

komunální systém šesti spolkových zemí komunálním systémům se silným starostou 

(u autorů H. Heinelta a N. K. Hlepase skupině zemí s exekutivním starostou). Naopak zbylé 

tři spolkové země bez přímé volby starostů odpovídají podle typologií spíše komunálním 

systémům s lídrem výborů (podle P. E. Mouritzena a J. H. Svary) a skupině zemí 

s kolegiálním lídrem (podle H. Heinelta a N. K. Hlepase). V rámci institucionálního nastavení 

však starostové disponují podobnými pravomocemi napříč spolkovými zeměmi (což by 

odpovídalo skupině zemí se silným, resp. exekutivním starostou), zároveň se ve všech 

spolkových zemích vyskytuje kolektivní exekutivní orgán (což by odpovídalo skupině zemí 

s kolegiálním lídrem). Rozlišení rakouských komunálních systémů dle typologií tak je vhodné 

spíše jen na základě způsobu volby starostů. 

Kritéria zařazující země do jihoevropských systémů na základě typologie E. Page 

a M. Goldsmithe ve vertikální dimenzi, mezi něž patří menší míra vykonávaných funkcí, lepší 

přístup lokálních politiků na centrální úroveň či menší míra samostatnosti v rozhodování, 

francouzské obce do určité míry splňují. Podobná kritéria se objevují také pro zařazení 

do skupiny zemí s napoleonskou tradicí podle typologie J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho. 

Vzhledem k neuskutečněným konsolidačním reformám a vzhledem k fragmentované sídelní 

struktuře je zde stále zachován lepší přístup lokálních politiků na centrální úroveň, skrze něž 

obce zprostředkovávají své zájmy. V tomto ohledu je zařazení do jihoevropských systémů 

samozřejmé. Zároveň francouzské obce i díky své malé velikosti splňují kritérium velikosti 

municipalit jihoevropských zemí. Ve Francii byla malá velikost obcí překonána namísto jejich 

slučování prostřednictvím meziobecní spolupráce. Právě pomocí forem meziobecní 

spolupráce obce získávají více pravomocí, možnost efektivněji spravovat různé oblasti 

a snadněji dosáhnout finančních prostředků. Spolu s decentralizačními reformami byla tedy 

posílena míra autonomie místních samospráv. V otázce funkcí a samostatnosti v rozhodování 

již tedy nelze francouzské obce striktně zařadit do jihoevropských systémů (případně 

do skupiny zemí s napoleonskou tradicí), neboť se prostřednictvím výše zmiňovaných změn 

místní samospráva v těchto oblastech přibližuje ostatním evropským zemím. Naopak zařazení 

francouzského komunálního systému do modelu patron – klient na základě kritéria primárního 
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účelu podle typologie M. Goldsmithe odpovídá realitě, neboť silný lokální patriotismus a silní 

lokální politici přetrvávají a skrze ně jsou hájeny zájmy obcí.  

V rámci exekutivních modelů je Francie příkladem státu, kde se spojuje nepřímá volba 

starostů s jejich velmi silnou pozicí. Silné postavení francouzských starostů je ovlivněno 

kromě silného lokálního patriotismu také tím, že starostové jako jediní disponují exekutivními 

pravomocemi. Ve Francii se tedy trend zavádění přímé volby starostů neuchytil, jelikož 

i bez přímé volby disponují starostové exekutivními pravomocemi. V rámci horizontální 

dimenze byla Francie podle typologie P. E. Mouritzena a J. H. Svary zařazena do skupiny 

zemí se silným starostou, přičemž kritéria tohoto zařazení francouzský obecní pořádek 

splňuje. V případě typologie H. Heinelta a N. K. Hlepase byla Francie zařazena do skupiny 

zemí s politickým starostou, a to pravděpodobně z důvodu zkombinování s franko skupinou 

neboli se skupinou zemí s napoleonskou tradicí ve vertikální dimenzi, přestože díky výkonu 

exekutivních pravomocí by mohl francouzský komunální systém odpovídat spíše skupině 

zemí s exekutivním starostou. Tento způsob rozlišení zemí, ve kterých se nachází silní 

starostové, je možný vzhledem k tomu, že autoři pracovali i s vertikální dimenzí, tudíž se zde 

promítá odlišnost mezi severoevropskými a jihoevropskými systémy.    

Španělsko i Itálie byly stejně jako Francie zařazeny do jihoevropských systémů 

typologie E. Page a M. Goldsmithe, do skupiny zemí s napoleonskou tradicí typologie 

J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho a do modelu patron – klient podle typologie M. Goldsmithe. 

Zařazení Španělska i Itálie do těchto skupin zemí je vhodné vzhledem k neexistenci slučování 

obcí a k relativně malé velikosti obcí především v případě Španělska. Z tohoto hlediska 

odpovídají tyto země kritériu lepšího přístupu na centrální úroveň, přestože se objevují také 

formy sdružení obcí. Z hlediska samostatnosti v rozhodování a z hlediska funkcí došlo 

po reformách devadesátých let k určitému posílení místních samospráv prostřednictvím 

posílení nezávislosti financování a zvýšením množství poskytovaných služeb. Typologie 

E. Page a M. Goldsmithe a J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho tudíž vzhledem ke své době vzniku 

nezohledňují, stejně jako v případě Francie, tyto reformy, které víceméně posílily pozice 

místních samospráv, a nelze tudíž tyto dvě země takto striktně zařadit pod danou skupinu 

zemí. Naopak, přestože typologie M. Goldsmithe pochází již z roku 1992, je založená 

na primárním účelu místních samospráv, a na základě tohoto účelu splňují Španělsko i Itálie 

kritéria modelu patron – klient např. vzhledem k menší velikosti obcí a k lepšímu přístupu 

lokálních politiků na vyšší úrovně správy. 
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Jihoevropské země se v rámci exekutivních modelů v horizontální dimenzi vyznačují 

silným postavením starostů, a to i v důsledku menší velikosti obcí, v nichž je starosta 

reprezentantem obce a hájí její zájmy na vyšších úrovních správy. Se silnými exekutivními 

pravomocemi v těchto případech souvisí i přímá volba starostů, v níž se odlišuje Španělsko

vzhledem k existenci přímých voleb pouze v malých obcích. Autoři P. E. Mouritzen 

a J. H. Svara zahrnuli Španělsko a Itálii do skupiny zemí se silným starostou. Tato typologie 

zohledňuje silnou pozici starostů včetně změn dále posilujících jejich postavení v rámci 

institucionálního nastavení. Stejně jako v případě Francie, zařadili H. Heinelt a N. K. Hlepas 

tyto země do skupiny zemí s politickým starostou, a to na základě kombinace s franko 

skupinou ve vertikální dimenzi, přestože na základě horizontální dimenze jsou zařazeny 

do skupiny zemí se silným starostou. Splňovaly by tedy také kritéria skupiny zemí 

s exekutivním starostou, avšak rozlišení se uskutečnilo na základě rozdílu mezi 

severoevropskými a jihoevropskými systémy ve vertikální dimenzi. 

V typologiích, které byly představeny pro samostatně pro vertikální i horizontální 

dimenzi, nebyly země bývalého východního bloku zohledňovány. Země byly zařazeny až 

do typologie autorů H. Heinelta a N. K. Hlepase a nově také do typologie autora 

P. Swianiewicze, které kombinují vertikální i horizontální dimenzi zkoumání. V typologii 

H. Heinelta a N. K. Hlepase bylo Polsko zařazeno do středoevropské a východoevropské 

skupiny zemí, která se vyznačuje podobnými kritérii jako severoevropská a středoevropská 

skupina, avšak zkoumáno bylo v rámci jiné skupiny zemí díky krátké historii autonomních 

místních samospráv. Společnými kritérii těchto dvou skupin, které Polsko splňuje, je vysoká 

míra autonomie, finanční nezávislost a zprostředkovaný přístup na centrální úroveň, přičemž 

tato kritéria spolu s poměrně velkými polskými municipalitami vypovídají o podobnosti 

se severoevropskými komunálními systémy. Ke stejným závěrům došel i P. Swianiewicz, 

který Polsko vydělil do skupiny zemí s konsolidovanou sídelní strukturou, s vysokou škálou 

poskytovaných služeb, finanční nezávislostí a s podobností se severoevropskými 

komunálními systémy. Co se týče horizontální dimenze, Polsko je dalším příkladem země, 

v níž se projevil trend zavedení přímých voleb starostů. V tomto případě však současně 

nedošlo k výraznému posílení jejich pravomocí z důvodu existence dalšího exekutivního 

orgánu. Autoři H. Heinelt a N. K. Hlepas zařadili Polsko do komunálních systémů 

s exekutivním starostou, a to na základě kombinace se středoevropskou a východoevropskou 

skupinou zemí vzhledem k historickému vývoji, přestože starostové nedisponují výhradními 

exekutivními pravomocemi. Typologie P. Swianiewicze v rámci horizontální dimenze 

zařazuje Polsko na základě způsobu volby starostů.  
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Maďarsko bylo také zařazeno do typologie autorů H. Heinelta a N. K. Hlepase 

a do typologie autora P. Swianiewicze. Na základě těchto typologií bylo Maďarsko vyděleno

do stejné skupiny jako Polsko, jelikož v oblasti funkcí a míry autonomie se maďarská místní 

samospráva podobá severoevropským systémům ve vertikální dimenzi. Maďarsko tedy 

splňuje kritérium funkcí a samostatnosti v rozhodování prostřednictvím široké škály 

vykonávaných služeb a finanční nezávislosti, přestože zde splnění těchto kritérií nebylo 

uskutečněno prostřednictvím slučování municipalit. V rámci horizontální dimenze bylo

Maďarsko zařazeno do skupiny zemí s exekutivním starostou dle typologie H. Heinelta 

a N. K. Hlepase. V tomto případě je zařazení vhodné z důvodu neexistence dalšího 

exekutivního orgánu a z důvodu pozice starosty jakožto představitele exekutivy. 

Dle typologie P. Swianiewicze bylo Maďarsko zařazeno do skupiny zemí na základě způsobu 

volby starostů.

Při srovnání Polska, Maďarska a České republiky, disponují komunální systémy těchto 

tří zemí podobnou mírou autonomie a pravomocí. Svou sídelní strukturou se Česká republika 

v rámci středoevropské a východoevropské skupiny zemí více podobá Maďarsku než Polsku, 

přestože jsou tyto tři země zařazeny do stejné skupiny zemí podle typologie H. Heinelta 

a N. K. Hlepase, a to především z důvodu dřívějšího podobného vývoje. V otázce míry 

autonomie, škály poskytovaných služeb a financí splňuje kritéria této skupiny. P. Swianiewicz 

však oddělil Českou republiku od Polska a Maďarska, a to z důvodu velmi fragmentované 

sídelní struktury. Rozdělení je tedy v tomto případě ovlivněno vzorkem zemí pro danou 

typologii, v rámci něhož dochází ke zkoumání. Odlišnost České republiky od Polska 

a Maďarska se projevuje také v horizontální dimenzi v souvislosti s kolektivním vedením. 

Tyto odlišnosti od zbylých zkoumaných postkomunistických zemí se projevily také v zařazení 

České republiky v typologii autorů H. Heinelta a N. K. Hlepase do skupiny zemí 

s kolegiálním lídrem, resp. s kolektivní formou vedení. Existence dalšího výkonného orgánu, 

sdílení exekutivních pravomocí spolu s nepřímou volbou starostů tomuto zařazení odpovídá. 

Tyto odlišnosti od Polska a Maďarska taktéž zohledňuje typologie P. Swianiewicze, který 

v horizontální dimenzi zařadil Českou republiku do skupiny zemí na základě kolektivního 

vedení.  
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Typologie obecně umožňují různé pohledy na komunální systémy, vysvětlují 

fungování obecních pořádků jednotlivých zemí a hledají podobnosti napříč komunálními 

systémy. Jejich přínosem je snaha o zpřehlednění evropských komunálních systémů spolu 

s vysvětlením fungování a institucionálního nastavení místních samospráv. Každá typologie 

zařazuje zkoumané země do skupin podle různých kritérií, které významně ovlivňují podobu 

daného obecního pořádku, přičemž tato kritéria vedou k vhodnému rozdělení zemí do skupin 

na základě podobností. V této práci představené typologie tedy zařadily zkoumané země 

do skupin relativně úspěšně a dobře slouží jako teoretický základ pro zkoumání jednotlivých 

obecních pořádků. V rozřazení zemí do skupin na základě kritérií se na druhou stranu 

vyskytují také určité odchylky, tedy ne vždy rozřazení splňuje veškerá kritéria dané skupiny, 

avšak vzhledem k tomu, že typologie mají orientační účel v množství obecních pořádků 

a vzhledem k tomu, že je vždy zkoumán určitý vzorek zemí, převážně rozdělení zemí 

do skupin na základě podobnosti odpovídá realitě.

Co se týče aktuálnosti a současné využitelnosti představených typologií, na základě 

výše uvedeného porovnání jednotlivých obecních pořádků s danými typologiemi lze tvrdit, že 

ve většině případů jsou tyto typologie pro současný stav obecních uspořádání použitelné. Toto 

tvrzení platí především pro typologie v horizontální dimenzi a pro typologie kombinující 

vertikální a horizontální dimenzi, neboť tyto typologie vzhledem k době svého vzniku již 

zohledňují důležité změny ve vývoji municipálních struktur či v exekutivních modelech, které 

ovlivnily současnou podobu a fungování místních samospráv. V případě vertikální dimenze 

však již aktuálnost typologií pro současný stav obecních pořádků není natolik zřejmá. Jedná 

se především o základní typologii E. Page a M. Goldsmithe a dále také o typologii 

J. J. Hesseho a L. J. Sharpeho, kteří z této typologie vycházeli. Nedostatkem typologie 

E. Page a M. Goldsmithe je jednak doba vzniku této typologie, tudíž nejsou zohledněny 

důležité změny ve vývoji municipálních struktur a v exekutivních modelech, a dále také malý 

vzorek zkoumaných zemí. Autoři J. J. Hesse a L. J. Sharpe již vzorek zemí rozšířili, avšak 

v době vzniku této typologie taktéž nebyla zohledněna většina důležitých změn objevujících 

se od devadesátých let dvacátého století. Odchylky těchto dvou typologií se současným 

stavem jsou uvedeny výše pro jednotlivé země. Přesto jsou však poznatky především 

typologie E. Page a M. Goldsmithe nadále dalšími autory používány a rozšiřovány, jelikož 

tato typologie se stala základním zdrojem pro zkoumání obecních pořádků.   
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Co se týče naznačení možných budoucích vývojových trendů, nejvýraznější trendy 

v lokální politice byly použity jako kritéria empirické části práce, resp. nejvýraznějšími trendy 

jsou vývoj municipálních struktur a exekutivní modely, na základě nichž byl sledován vývoj 

obecních pořádků v Evropě. Ve vývoji municipálních struktur především došlo 

prostřednictvím konsolidačních reforem ke slučování municipalit, což změnilo municipální 

struktury jednotlivých zemí spolu s jejich fungováním, přičemž tyto reformy jsou 

dlouhodobým trendem v zemích západní a severní Evropy. K rozsáhlému slučování 

municipalit tedy docházelo především ve skandinávských zemích a ve Velké Británii a dále

v Nizozemí či v Německu, kde tamní municipality dosáhly vysokého průměrného počtu 

obyvatel. Tento trend vyskytující se zde již od poloviny minulého století postupně pokračoval 

až do současné doby, tudíž by v těchto zemích mohl dále pokračovat, přestože již bylo 

dosaženo malého počtu municipalit s vysokým průměrným počtem obyvatel. Trend slučování 

municipalit zde probíhal z důvodu zefektivnění místní samosprávy a dosažení větší 

autonomie, proto v dohledné době nejspíše nelze předpokládat opačný trend, tedy následnou 

fragmentaci municipálních struktur. Trend slučování municipalit se naopak neprojevil 

v zemích především jižní Evropy, ve Francii či v Rakousku, a to z důvodu zachování identity 

obcí, z důvodu vysoké míry identifikace s obcí či z důvodu přítomnosti silných lokálních 

politiků a silného lokálního patriotismu, přičemž charakteristické jsou zde fragmentované 

sídelní struktury s malým průměrným počtem obyvatel na municipalitu. V zemích bývalého 

východního bloku, resp. v České republice a v Maďarsku, nedocházelo ke slučování 

municipalit z důvodu dřívější nedobrovolné konsolidace či z důvodu zachování identity obcí. 

V těchto zemích se tedy celkově prosazení trendu slučování municipalit spíše neočekává, 

jelikož se zde často projevoval i opačný trend, tedy další fragmentace sídelních struktur. 

Trend konsolidačních reforem a slučování municipalit se odvíjí od politické kultury daných 

zemí a celkově není celoplošný v rámci evropských zemí, přičemž jeho budoucí prosazení 

napříč Evropou vzhledem k argumentům zemí, které tento trend nepřijímají, nelze očekávat.
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V rámci exekutivních modelů se jako nejvýraznější trend projevilo zavedení přímých 

voleb starostů. Tento trend se objevoval především od devadesátých let minulého století 

v různých evropských zemích. Ze zkoumaných zemí nebyla přímá volba starostů zavedena 

v Dánsku, ve Švédsku, v Norsku, v Nizozemí, ve Francii a v České republice. Pokusy 

o zavedení přímé volby se uskutečnily v Norsku a v Nizozemí, avšak doposud bez úspěchu. 

V České republice je zavedení přímých voleb starostů a rozsah této reformy diskutovaným 

tématem. V Dánsku, ve Švédsku a ve Francii nebylo vážněji uvažováno o zavedení přímých 

voleb starostů, a to především z důvodu místní politické kultury. Možnost prosazení tohoto 

trendu tedy v těchto šesti zemí existuje, avšak pravděpodobnost prosazení dosahuje v rámci 

těchto zemí různé míry. Ve zbývajících zkoumaných zemích byla přímá volba starostů

zavedena, přičemž tento trend se rozšířil celoplošně či částečně. Celoplošně byly přímé volby 

zavedeny v Polsku, v Maďarsku a v Itálii, a dále také v Německu, nepočítaje tři městské státy, 

přičemž v Německu se jednalo o postupné prosazování tohoto trendu na zemské úrovni, 

zatímco v Polsku, v Maďarsku a v Itálii byly přímé volby starostů zavedeny jednorázově. 

V těchto zemích se tedy jedná o úplné potvrzení trendu přijímání přímých voleb starostů. 

Částečné přijetí přímých voleb starostů se týká Velké Británie, Rakouska a Španělska, 

přičemž největší rozsah se objevuje v Rakousku, kde rozhoduje zemská úroveň. Ve Španělsku 

rozhoduje velikost municipalit a Velká Británie je specifická možností zvolit si typ 

exekutivního modelu, jehož součástí jsou přímé volby starostů, přičemž v těchto dvou zemích 

se přímé volby starostů vyskytují v malé míře. Možnost rozšíření tohoto trendu v zemích 

s částečnou přímou volbou existuje, přičemž rozhodnutí je v rukách různých úrovní správy

dané země. S tímto trendem souvisí také otázka posilování exekutivních pravomocí starostů, 

přičemž se toto tvrzení projevilo jako ne vždy platné, tudíž s přijetím přímých voleb starostů 

automaticky nesouvisí rozšíření exekutivních pravomocí starostů. Trend zavedení přímých 

voleb starostů napříč evropskými zeměmi je tedy prokazatelný, a to i vzhledem k faktu, že 

žádná ze zkoumaných zemí přímé volby starostů nezrušila, přestože se v některých zemích 

vzhledem k tradičnímu institucionálnímu uspořádání pravděpodobně tento trend neprojeví. 

Přímá volba starostů jakožto trend se tedy projevovala od devadesátých let minulého století 

v různé míře, přičemž pro budoucí rozšiřování tohoto trendu je podstatné rozhodnutí 

jednotlivých zemí či rozhodnutí lokálních a regionálních úrovní správy daných zemí.           
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Summary

The aim of this study was determined the topicality of typologies and their use for the 

current state of municipal orders in Europe. Another aim was defined and indicated possible 

future developments in local politics. The theoretical basis of the study was formed of the 

typologies of different authors with different time of origin which divided the countries 

in some groups according to the criteria. Typologies explored the countries in the vertical 

dimension, in the horizontal dimension and in both dimensions. The presented typologies 

were compared with the current state of municipal orders in Europe. On the basis of this 

comparison was investigated topicality of these typologies. The criteria used in typologies 

was used for examination of chosen countries. These countries are the United Kingdom, 

Denmark (Sweden, Norway), Germany, Netherlands, Austria, France, Spain (Italy), Poland,

Hungary and the Czech Republic. Then were compared the municipal orders in these 

countries at the time of origin of the typologies with the current state of municipal orders. 

The typologies are topical mainly in the horizontal dimension and in dimension which 

combine vertical and horizontal dimension of exploration because these typologies with 

respect to the time of its creation take account of most important changes in the development 

of municipal orders in European countries. The typologies in the vertical dimension arised in 

the eighties and nineties, because some of their findings are no longer current, and in some 

cases don´t completely correspond to the current state of municipal orders. Nevertheless, the 

typologies are suitable tool for examining local systems of individual European countries 

and the division of countries into groups based on similarity is more or less appropriate.

Regarding trends in European local politics, two major trends have been identified 

as criteria for examining individual countries. It is the development of municipal structures  

primarily with an emphasis on amalgamation of municipalities. Amalgamation 

of municipalities as a trend was in some countries confirmed and in these countries is already 

consolidated settlement structure. These are especially the Scandinavian countries, the United 

Kingdom, the Netherlands or Germany. The amalgamation of municipalities increased the 

size of municipalities and also brought the extension of the powers of local governments and 

the increasing of their autonomy. By contrast in some countries, there wasn´t the 

amalgamation of municipalities, such as in southern European countries or in France, mainly 

because of the high degree of identification with the municipality. In some countries, there 

was a further fragmentation of the settlement structures, mostly in the Czech Republic. 
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In countries with fragmented settlement structure, the trend of the amalgamation 

of municipalities rather isn´t expected.

Another trend was observed in executive models, mostly in the introduction of direct 

elections of mayors in individual countries. This trend has been enforced in Italy, Germany, 

Hungary, Poland, the United Kingdom, Spain and Austria since the nineties. In whole of the 

country was direct election of mayors introduced in Italy, Hungary, Poland and Germany, so 

there was this trend confirmed. Partly direct election of mayors was introduced in Austria, 

Spain and the United Kingdom and further expansion of this trend depends on the various 

levels of government. By contrast, the direct election of mayors wasn´t introduced in the 

Scandinavian countries, the Netherlands, France and in the Czech Republic, so here this trend 

hasn´t been enforced because of the political culture of the countries or in relation to the 

institutional setting of these municipal systems. Together with the introduction of direct 

elections of mayors were only partially expanded executive powers of mayors, thus in some 

countries, wasn´t related the introduction of direct elections of mayors with the extending 

their executive powers .

This study introduced a fundamental and frequently quoted typologies and tried 

to prove the topicality of these typologies. Based on the examination of the development 

of municipal orders were also introduced the important trends in local politics and their 

possible future direction.
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