
Abstrakt (resumé) 

  

 Rigorózní práce s názvem Obecní samospráva se zaměřením na postavení 

orgánů se věnuje obecní samosprávě v České republice a Slovenské republice. Cílem 

práce je poskytnout ucelený pohled na obecní samosprávu, charakterizovat orgány obcí 

a vzájemné vztahy mezi nimi, zhodnotit a porovnat právní úpravu v České republice a 

Slovenské republice a v neposlední řadě upozornit na problémové otázky, rozebrat je a 

navrhnout možný způsob řešení.  

 Práce je rozdělena do devíti kapitol, které jsou ještě dále členěny (vyjma druhé 

kapitoly). Na začátku se práce zabývá vymezením pojmů souvisejících s tématem práce, 

dále stručně charakterizuje základní modely obecního uspořádání v Evropě z pohledu 

české právní vědy a zahraniční literatury. Následně je popsán historický vývoj obecní 

samosprávy, v němž jsou zdůrazněny nejdůležitější právní dokumenty a jejich význam. 

Následuje vymezení pojmu obec, jejích základních znaků s tím, že důraz je kladen na 

samostatnou a přenesenou působnost obce.  

 Jádrem rigorózní práce je vymezení současných problematických otázek obcí se 

zaměřením na majetkoprávní problematiku, financování přenesené působnosti, velký 

počet malých obcí, a charakteristika orgánů obcí.  Pozornost je věnována zastupitelstvu 

obce, jeho pravomoci (zejména normotvorné) a působnosti a orgánům zastupitelstva 

obce se zaměřením na problematické otázky. Další kapitola práce popisuje radu obce, 

její pravomoc a působnost, zasedání rady obce a s tím související otázku poskytování 

informací o činnosti rady obce. Zmíněny jsou rovněž orgány rady obce. Osmá kapitola 

práce obsahuje problematické otázky související s postavením starosty obce.  

 V jednotlivých kapitolách práce (vyjma kapitoly druhé a kapitoly deváté) je 

pozornost nejprve věnována české právní úpravě a poté slovenské právní úpravě. Obě 

právní úpravy jsou zhodnoceny a jsou uvedeny shodné a odlišné rysy.  

 Závěr rigorózní práce je věnován úvahám de lege ferenda týkajícím se přímé 

volby starosty obce v České republice se zaměřením na klady a zápory přímé volby 

starosty obce, důsledky pro organizaci obce a změny právní úpravy související se 

zavedením přímé volby starosty.  

 


