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Abstrakt 

 Text této práce zkoumá problematiku prvku dobrovolnosti procesu slučování 

municipalit v evropských zemích. Jako časový rámec bylo zvoleno období mezi lety 

1990 a 2013, které dovoluje do výzkumu zahrnout taktéž země bývalého východního 

bloku. Text je rozdělen na dva celky, které kombinují dva odlišné přístupy, první část 

textu je převážně teoretická a problematiku slučování obcí nahlíží optikou top-down, 

tedy pohledem státních celků. Evropské státy člení do kategorií podle míry či typu 

dobrovolnosti a následně na jednotlivých případech ilustruje, jaké faktory a nástroje 

měly vliv na úspěšnost či neúspěšnost procesů konsolidace municipální struktury. 

Druhá část práce je empirického charakteru a na základě primárních dokumentů a 

analýzy mediálního obsahu zkoumá konkrétní případy dobrovolných sloučení obcí 

v České republice. Na problematiku amalgamace hledí perspektivou bottom-up a 

analyzuje jednotlivé předpoklady a faktory, které vedly malé české obce k rozhodnutí 

vzdát se dobrovolně své samostatnosti. Jednotlivé případy (jak úspěšné tak neúspěšné) 

jsou zkoumány jednotlivě, s důrazem na popis průběhu celého procesu sloučení.  

Kombinace dvou přístupů umožňuje vytvořit soubor základních doporučení 

strategií a nástrojů, které při správné implementaci mohou vést k dobrovolnému 

slučování obcí. 

 

Abstract 

 The diploma thesis analyzes the issues of voluntary consolidation of municipal 

structures in the European countries. The period between the 1990 and 2013 was chosen 

as the time frame for the thesis because of the possibility to incorporate the countries of 

the former Soviet bloc to comparison. The text is divided into two main parts, where 

different perspectives are used. The first part is mainly theoretical using the top-down, 

state-focused perspective. The European countries are distributed into different 



   

categories according to the type and degree of voluntariness in the consolidation 

process. The cases of the countries are individually analyzed to illustrate the tools and 

factors that influenced success or failure of the municipal merger processes. The second 

part of the text, using the bottom-up perspective, is focused on the individual cases of 

the municipal amalgamation in the Czech Republic. It describes every case alone and 

analyzes assumptions and factors affecting decisions of small municipalities to merge. 

The combination of the two perspectives allows creating a basic set of strategies and 

instructions which, under certain circumstances, may convince small municipalities to 

merge. 
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Úvod do problematiky a zdůvodnění výběru tématu 

 

 

 Témata územní fragmentace a konsolidace municipalit napříč evropskými 

zeměmi jsou zkoumaná nejen v rámci politologie, ale téma přesahuje i do dalších 

humanitních věd a to zejména do ekonomie, jíž zajímají ekonomické a fiskální klady a 

zápory jednotlivých uspořádání. Na těchto hlediscích stály první konsolidační reformy, 

které vznikaly po Druhé světové válce v západní Evropě.
1
 I když jsou první případy 

slučovacích reforem již poměrně letité, téma samo o sobě je stále aktuální, a nejspíše 

bude i nadále, protože slovy Haralda Baldersheima: „Reformy veřejné správy nemohou 

být trvalé, jelikož v společnost se stále mění, což přináší stále nové výzvy, na které je 

nutno reagovat.“
2
 I sám fakt, že během posledních 20 let proběhla v Evropě více jak 

desítka reforem s cílem konsolidovat územní strukturu, potvrzuje, že je vhodné se tímto 

fenoménem zabývat. 

 Práce se bude soustředit na téma dobrovolné územní konsolidace, tedy jevu, 

který můžeme definovat jako změnu územního stavu, kdy jedna či více obcí dobrovolně 

ukončí svojí existenci a jejich území je včleněno do nové obce, či je připojeno k již 

existující obci. Tento krok znamená, že obec se naprosto vzdá své nezávislosti a 

z nějakého důvodu svěří svojí správu většímu celku.
3
 Je nutné si uvědomit, že obec, 

popřípadě její představitelé, musí sami dojít k závěru, že ztráta samostatnosti a 

suverenity bude pro obec v delším časovém horizontu výhodná, je tedy nutné, aby obec 

sama sebe dokázala vidět v delším časovém horizontu, což je zvláště u malých obcí 

často problematické. V takovém případě může pomoci „efekt virové infekce“, kdy 

jedno úspěšné sloučení povede za pomoci dominového efektu k dalším, které budou 

založeny pouze na skutečnosti, že stejný postup byl jinde úspěšný. Tato možnost se 

například ve Švýcarsku ukazovala jako jeden z nejčastějších impulzů ke sloučení 

(35,2%).
4
 Další důvody rozhodnutí mohou být různé. Může jít o problém s dluhy, 

                                                 
1
 SWIANIEWICZ, Paweł. Territorial consolidation reforms in Europe. Budapest, Hungary: Local 

Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, 2010, s. V. ISBN 

9789639719163. 
2
 BALDERSHEIM, Harald a Lawrence E ROSE. Territorial choice: the politics of boundaries and 

borders. New York: Palgrave Macmillan, 2010, xiv, s. 1 ISBN 978-023-0233-331. 
3
 STEINER, Reto. The causes, spread and effects of intermunicipal cooperation and municipal mergers in 

Switzerland. Public Management Review. 2003, roč. 5, č. 4, s. 554 
4
 STEINER, Reto, ref. 3, s. 564 



   

neschopnost vykonávat účinně úkoly samosprávy, nedostatek lidského kapitálu 

k zabezpečení chodu obce, nebo prostá poptávka po změně.
5
  

Často je ovšem proces iniciován shora, tedy vyšší politickou úrovní, která (za 

předpokladu, že se nerozhodla ve prospěch direktivního sloučení obcí) změnila pravidla 

existence municipalit tak, aby podpořila snížení počtu obcí v určité kategorii, a to 

například pomocí změny v přepočtu pro rozdělení sdílené daně podle počtu obyvatel.
6
 

V souvislosti s nastavením nových pravidel se objevuje nutnost rozdělit země podle 

formy a intenzity podpory zamýšleného efektu. Nelze totiž porovnávat například 

finskou reformu z roku 2007, která využívá k dosažení cíle systém finančních pobídek, 

jejichž výše navíc závisí na rychlosti a množství sloučených obcí
7
, s příkladem Dánska, 

které v první etapě své reformy dalo obcím vybrat ze tří variant: spolupráci s jinými 

obcemi, spojení k dosažení požadované velikosti, nebo pokud jim nevyhovuje ani jedna 

z variant, vyjednanou samostatnost.
8
 

 Práce se bude snažit vytvořit kategorie, do kterých bude možné jednotlivé země 

zařadit, přičemž se bude snažit vyhnout sběru historických dat a spíše se zaměřit na 

současnou situaci. Jako logická nejzazší hranice se jeví rok 1990, který dovolí do 

výzkumu zařadit i postkomunistické země, které jsou díky zkušenosti s direktivním 

slučováním poměrně specifické a často se u nich objevili fragmentační tendence.
9
 Státy 

na nový fenomén nestačily včas zareagovat a počet obcí vyrostl o desítky procent, 

přičemž často vznikaly obce čítající pouhé desítky obyvatel. Česká republika nebyla 

výjimkou, naopak díky faktu, že municipální struktura byla již před rokem 1990 

výrazně fragmentovanější, se posunula na roveň Francii. Vedle zkoumání a komparace 

situace v evropských státech bude náplní práce prozkoumat český případ a to přímo 

z pohledu aktérů komunální politiky. 

Cíle práce  

Cíle diplomové práce lze rozdělit do dvou celků. Cílem první části práce Je zodpovědět 

otázku „Zda a v jakém měříku probíhá slučování municipalit, pokud není 

podpořeno direktivní legislativní reformou shora.“  Na základě statistických dat a 

                                                 
5
 SWIANIEWICZ, Paweł. If Territorial Fragmentation is a Problem, is Amalgamation a Solution? An 

East European Perspective. Local Government Studies. 2010a, roč. 36, č. 2, s. 185- 187. 
6
 BALDERSHEIM, Harald, ref. 2, s. 10. 

7
 BALDERSHEIM, Harald, ref. 2, s. 56-57 

8
 SWIANIEWICZ, Paweł, ref. 1, s. 38 

9
 SWIANIEWICZ, Paweł, ref. 5, 183-185 



   

současné literatury, například studií obsažených v Local Government Studies či 

v monografiích zabývajících se slučováním, bude rozebrána situace vybraných 

Evropských států po roce 1990, přičemž výsledky budou prezentovány graficky 

v podobě časových řad, což umožní přehledné srovnání jednotlivých případů. 

V druhé části práce bude cílem prozkoumat problematiku slučování obcí bez 

podpory shora na případu České republiky, přičemž k tomuto zkoumání bude 

přistupováno z pohledu aktérů, kteří byli aktivními účastníky snah o sloučení. 

Důležitým úkolem této části ovšem bude shromáždění jednotlivých případů sloučení, 

což se během předvýzkumu ukázalo jako obtížné. Zejména u neúspěšných případů je 

třeba se vyrovnat s kritickým nedostatkem informací, zapříčiněným velikostí obcí, která 

ve většině případů pohybuje pouze ve stovkách obyvatel. Po splnění tohoto úkolu se 

práce pokusí zodpovědět otázku „Jaké faktory a okolnosti měly vliv na proces 

dobrovolného sloučení obcí a to, jak v případech úspěšného sloučení, tak 

v případech neúspěšných.“  

Předpokládaná metodologie zpracování tématu  

V první části bude použita metoda komparativní případové studie,
10

 která je ve 

svém jádru shodná s klasickou jednopřípadovou studií a její základ je tedy kvalitativní, 

ale díky zahrnutí více případů dává možnost testovat hypotézy v komparativním 

srovnání. Je ovšem zřejmé, že při zkoumání a analýze datových souborů bude nutné 

vyjít ze souborů dat, které umožní jednotlivé země porovnat a zodpovědět výzkumnou 

otázku, na přijatelnost a vhodnost tohoto postupu upozorňuje i Jan Hendl.
11

 

Výzkumná část bude postavena na použití analytických metod, tedy na 

dotazníkovém šetření nebo polostrukturovaných rozhovorech, které by měly poskytnout 

empirická data, která budou vypovídat nejen o okolnostech dobrovolného sloučení 

municipalit, ale také o postojích aktérů těchto obcí. 

 

Výběr obcí a aktérů pro dotazníkové šetření 

Vzhledem k malému počtu úspěšných sloučení bude nejspíše možné do 

zkoumání úspěšných případů zahrnout všechny případy, což v praktické rovně znamená, 

                                                 
10

 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 

Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, s. 62-63 ISBN 978-807-3673-857. 
11

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, s. 236 ISBN 978-80-7367-485-4. 



   

že z každé obce bude vybrán jeden respondent a to dle pevně stanoveného klíče, který 

by měl stanovit pořadí vhodnosti kandidátů a tím zajistit, aby byl nalezen respondent i u 

starších případů sloučení, jeden respondent/dotazovaný.  

 

Klíč je předběžně nastaven takto: 

1) Tehdejší starosta, či zastupitel 

2) Tehdejší člen přípravného výboru 

3) Dnešní zastupitel, který se angažoval v procesu slučování 

4) Kronikář 

 

Analogický postup bude použit i v případech neúspěšného sloučení, u kterých je 

ovšem nutné zvolit kritérium, po jehož splnění bude obec zařazena do výzkumu, 

logickou volbou se zdá kritérium konání referenda, prostřednictvím kterého obyvatelé 

návrh na sloučení odmítli. Zde ovšem nastává problém s dostupností informací, jelikož 

neexistuje žádná centrální databáze místních referend a výzkumník se stává závislým na 

informačních kanálech obcí, jakými mohou být například webové stránky čí místní 

deník, ty však u menších zcela absentují, jak zmiňuje například Radomír Špok 

v monografii o místních referendech.
12

 Z tohoto důvodu není možné s jistotou tvrdit, že 

do výběru budou zahrnuty všechny obce, ve kterých referendum neuspělo.  

Osnova: 

1. Úvod 

- Vymezení cíle, tezí diplomové práce, typ použitých zdrojů a jejich zhodnocení, 

shrnutí problematiky slučování obcí s důrazem na vnímání konsolidace jako 

řešení fragmentace municipalit 

2. Teoretická část: 

- Výběr a zařazení jednotlivých případů pro komparaci v oblasti slučování 

o rozčlenění zemí dle toho, zda byla prosazena legislativní reforma, či 

nikoli a v případě prosazených reforem bude nutné dále kvantifikovat, 

zda reforma pří vede k direktivnímu snížení počtu obcí, či jde o nějakou 

                                                 
12

 ŠPOK, Radomír. Místní referenda v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Praha: 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, s. 19 ISBN 80-869-9301-9.  



   

formu podpory či zvýhodnění, v rámci kterého obce dále postupují dle 

své vůle 

- jednotlivé zkoumání případů a jejich vzájemné porovnání a grafické shrnutí 

3. Analytická část: slučování z pohledu aktérů v českých municipalitách 

- Případy úspěšného sloučení obcí: 

o Hlavní důvody vedoucí k započetí slučovacího procesu 

o Průběh slučování, rozdělení na jednotlivé etapy (kdy se zastupitelstva 

začala vážně zabývat možností sloučení, jak se postupovalo atd.) 

o Aktéři a jejich role 

o Faktory, které měly vliv na kladný výsledek procesu. 

o Pohled aktérů z obcí, které se staly nástupci nebo z obcí které do sebe 

včlenili menší obec 

- Případy neúspěšného sloučení: 

o Volba kritérií a nalezení odpovídajících obcí  

o Hlavní důvody vedoucí k započetí slučovacího procesu 

o Důvody selhání, role aktérů 

- Kontinuita zastupitelstev – měl původní komunální politický systém vliv na 

složení zastupitelstev v nové obci (zda došlo k inkorporaci subjektů do 

politických stran, jejich rozmělnění, nebo jejich zániku, popřípadě vytvořeních 

územně cílených stran) 

o Kontinuita nezávislých kandidátů (výrazných osobností) jako zástupců 

zaniklé obce – byli schopni se v systému udržet? 

4. Závěr 

- Téma ztráty informací ve chvíli kdy obec přestane existovat – jejich dostupnost, 

celistvost 

- Shrnutí diplomové práce, vyvrácení nebo potvrzení výzkumných otázek 

5. Použitá literatura a zdroje 

6. Přílohy 
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Úvod 
Problematika územní konsolidace municipální struktury je v současnosti jedním 

z nejsilnějších hybatelů změn lokální úrovně v evropských zemích a jde o často 

skloňovaný pojem evropské politologie. Důležitost tématu někteří autoři podtrhují 

zvýrazněním aspektu zániku obce, který jejich optikou představuje „nejzákladnější 

formu změny, kterou může lokální politický systém projít.“ (Steiner, 2002, s. 155) 

Tématem se zabývá velký počet zahraničních i domácích autorů a objem analýz tohoto 

fenoménu rychle roste, ale často se práce soustředí pouze na samotné snížení počtu 

obcí, a vyhýbají se základní otázce Jak?, čímž opomíjejí různorodost jednotlivých 

přístupů k problému. Jednou z takto opomíjených skutečností je právě i prvek 

dobrovolnosti v procesu zániku municipality. (Strebel, 2014, s. 3) Cílem následujícího 

textu je na případech malých obcí v České republice prozkoumat okolnosti, které 

provází dobrovolné rozhodnutí municipalit vzdát se své suverenity a zasadit empirická 

data do evropského kontextu slučovacích reforem a tím tento deficit alespoň částečně 

odstranit. Zkoumat aspekt dobrovolnosti ve slučování evropských obcí ovšem nelze 

postavit pouze na současném výzkumném diskursu, je nutné se nejprve podívat na 

fenomén slučování v čase a pomocí něho vysvětlit, proč se práce vydává právě tímto 

směrem. 

Změny spojené s rozvojem společnosti, jako například rychle se zvyšující míra 

urbanizace, snižování počtu pracovníků v primárním sektoru hospodářství nebo nové 

funkce státu v sociální oblasti, znamenaly po druhé světové válce přenesení problému 

velikosti obce, kterým si do té doby zabývali spíše filozofové, do praktické roviny. 

(Swianiewicz, 2002, s. 6) Evropské vlády se na problém nedostatečné kapacity malých 

obcí dívaly zpočátku čistě z ekonometrického hlediska a reformy byly přijímány 

direktivně bez konzultací s lokální samosprávou. Cílem bylo vytvoření nové struktury 

lokální správy, která novým obcím umožní zvýšit efektivitu poskytovaných služeb na 

straně jedné a přizpůsobit se novým požadavkům obyvatel na straně druhé. 

(Swianiewicz et al., 2002, s. 8-11; Baldersheim a Rose et al., s. 11-13) 

 Ještě než se text bude věnovat konkrétním historickým procesům, je nutné 

krátce ujasnit pojmosloví, které je v českých publikacích často roztříštěné. Procesy 

snižující počet obcí jsou v evropské literatuře označovány širokou paletou názvů – 

amalgamace (amalgamations), územní konsolidace (territorial consolidation), 

slučování (mergers), nebo do českého jazyka obtížněji přeložitelné territorial reform 
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strategies, či public sector combinations. (De Vries a  Sobis, 2013, s. 1) V české 

literatuře se nejčastěji objevuje termín slučování obcí (například monografie Jüptner et 

al., 2007, 2009), který je analogický k anglickým slovům merger či combine, nicméně 

v češtině (dle názoru autora) má často negativní konotaci, protože je často dáván do 

souvislosti s direktivními reformami územní struktury, které prováděl komunistický 

režim. Pojem územní konsolidace [municipalit], je v českém jazyce v dané souvislosti 

pouze těžko využitelný (ačkoli čistě terminologicky je dle názoru autora významově 

přípustný), protože je v současné době používán výhradně jako synonymum ke 

sjednocování finančních závazků a jeho konotace je tedy živá a v souladu s tím se 

v české politologické literatuře nepoužívá. Jako poměrně zajímavá alternativa se jeví 

termín amalgamace, který je v současnosti používán okrajově, ale někteří autoři ho již 

pro výzkum v politologické oblasti adoptovali. (např. Váňa, 2013). Tento pojem je 

v českém jazyce spojen spíše s těžební terminologií v oblasti extrakce kovů, nicméně 

tato metoda extrakce je již téměř nepoužívaná a konotace její konotace slábne. Z tohoto 

důvodu proto je přinejmenším na místě uvažovat o využití tohoto pojmu v oblasti 

politologického výzkumu. Autor textu se kloní k názoru, že všechny tři uvedené 

možnosti jsou sice přípustné, ale ani jedna z nich není plně ideální a proto je v zájmu 

jazykové rozmanitosti volně zaměňuje, nicméně nejčastěji je užíváno termínu slučování 

[obcí/municipalit]. Pro přívlastek, který dále definuje typ slučování (amalgamace), 

v našem případě jeho dobrovolnost, se v anglické literatuře rovněž používá několika 

termínů: nejčastěji jde o slovo dobrovolné (voluntary), nicméně v mnoha případech se 

autoři uchylují i k negativnímu vymezení, například non-directional či non-mandatory, 

které lze přeložit jako nedirektivní či nepovinné a jejich použití je problematické, 

protože přímo nedefinují typ procesu, což znamená, že jimi označovaná množina 

případů je široká a nejasně ohraničená. Jinými slovy: všechna dobrovolná sloučení jsou 

nedirektivní, ale ne všechna nedirektivní sloučení jsou dobrovolná. Další skupina autorů 

používá rozšířenou terminologii založenou na pojmech top-down a bottom-up, které 

politologie, podobně jako další humanitní vědy, adoptovala z oblasti programování, kde 

se poprvé tyto termíny začaly používat v 70. letech jako označení rozdílných přístupů 

k psaní zdrojového kódu. V současnosti je termín top-down chápán jako synonymum 

slov kontrolované, řízené či spojení organizované shora a bottom-up jako synonymum 

procesu organizace z nejnižší úrovně směrem výše.
13

 Takto je v oblasti lokálního 

                                                 
13

 Bottom-up, Top-down. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. [online] 
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prostoru používá ve svých anglických textech Michal Illner. (např. Illner 2010, s. 214-

233) V české literatuře se často objevují pod analogickými pojmy „shora“ a „zdola“ 

(např. Balík 2008, s. 8-9).  

Protože téma dobrovolnosti procesu je v české literatuře dosud zpracováno 

pouze okrajově, text zde musí přistoupit k problému z normativního hlediska a jednu 

z terminologických možností vybrat. Dle názoru autora je zbytečné používat 

nejednoznačné negativní vymezení a text se mu snaží spíše vyhnout. Stejně tak pojmy 

top-down a bottom-up jsou obecné a pouze těžko se k nim přidávají další zpřesňující 

přívlastky, které jsou pro přesné zkoumání nezbytné. Práce proto preferuje použití 

jednoduchého slova dobrovolné (či dobrovolnost obecně), jehož obecný charakter dle 

potřeby zpřesňuje přívlastky (kvazi-dobrovolné, zdánlivě dobrovolné atd.). 

Historie amalgamace obcí je v konkrétní rovině psána od poloviny 20. století. 

První zemí, která se v roce 1952 rozhodla zareagovat na nové trendy zvýšením kapacity 

municipálního systému tím, že navýší počet obyvatel obcí, bylo Švédsko. Po něm 

následovaly během 60. a 70. let další země, například Rakousko, Německo nebo 

Dánsko. Analogický trend probíhal i v zemích východní Evropy. Trend slučování 

municipalit pokračuje až do současnosti, což ukazuje na fakt, že i když akademický 

diskurs nedokáže poskytnout jednotná východiska, jde o fenomén, který prokázal svou 

životaschopnost, a je vhodné se jím zabývat. Po roce 1990 lze napočítat více jak desítku 

reforem v evropských zemích, jejichž cílem bylo snížení počtu obcí. Majoritní podíl zde 

tvoří státy severní Evropy - Pobaltí, Finsko, Dánsko, ale případy se objevují napříč 

celou Evropou. Počet obcí byl snížen například také  v Řecku, Nizozemí, v části 

německých spolkových zemí nebo ve Švýcarsku.  

Některé aspekty reforem se ale během času změnily. Jak bude prezentováno 

v dalších částech práce, nejde již výlučně o reformy direktivní, rozhodované centrem 

bez vazby na dotčené municipality. Mnohem častěji se objevují dvou a vícefázové 

reformy, které se snaží municipality do procesu aktivně zapojit a poskytnout vyšší míru 

autonomie při rozhodování o budoucnosti obce. Společenské vědy bohužel zatím tyto 

změny nedokáží reflektovat a to zejména proto, že staví na poměrně letitých 

konceptech, které byly vytvořeny jako reakce na první vlnu reforem po druhé světové 

válce. V první řadě jde o dnes již klasickou práci Size and Democracy R. Dahla a E. 

                                                                                                                                               
[cit. 26. 10. 2014], Dostupné online na adrese: http://dictionary.reference.com/browse/bottom-up a 

http://dictionary.reference.com/browse/top-down 

http://dictionary.reference.com/browse/bottom-up
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Tufteho (1973), ve které se autoři snažili vážit efekty velikosti obce na základě dvou 

faktorů, kapacity systému (system capacity) a občanské efektivity (citizen 

effectiveness),
14

 a docházejí k  závěru, že nelze maximalizovat obě dimenze zároveň, 

protože jejich vztah je nepřímo úměrný, a tudíž je nutné uvažovat o tom, kterou dimenzi 

chce stát při reformě upřednostnit. (Dahl, Tufte, 1973, s. 137-139) V řadě druhé pak jde 

o ekonometrickou reflexi tématu, kterou přinesla v osmdesátých letech kniha Fiscal 

Tiers (King, 1982), která pracuje s konceptem úspor z velikosti (economies of scale).  

Kombinování těchto dvou pohledů dodnes tvoří jeden ze základů uvažování o změnách 

ve velikosti municipalit.  

V návaznosti na tyto koncepty od 90. let počet akademických textů na toto téma 

utěšeně roste.
15

 Bohužel většina studií a monografií vykazuje jistý stupeň 

nepřizpůsobivosti a často se omezují na zkoumání a reflexi výše uvedených teorií a 

jejich hlavním záměrem je jejich vyvrácení, modernizace či potvrzení. Tato skutečnost 

vede autory ke zkoumání procesu vytváření a prosazování reforem politickým centrem, 

přičemž hlavním měřítkem je zvýšení efektivity systému, a často jsou opomíjena ostatní 

hlediska, jako například charakter municipálního systému nebo jeho vnitřní zdraví. 

(Mouritzen, 2009, s. 2). Po roce 2000 pak přicházejí další autoři, kteří se zaměřují 

výlučně na velikost municipalit. Jmenujme například Pawla Swianiewicze 

(2002,2003,2010), nebo Haralda Baldersheima a Lawrence E. Rose (2010), kteří ve 

svých monografiích shromažďují případové studie z různých evropských států a snaží se 

komplexněji postihnout okolnosti, které územní konsolidaci doprovázely. Objevuje se i 

zaměření na různé formy meziobecní spolupráce a v některých případech se autoři snaží 

normativně určit „správnou“ velikost obce. (Swianiewicz, Herbst, 2002, s. 285) Přesto 

lze říci, že ústředním bodem stále zůstává způsob, jakým jsou reformy prosazovány na 

centrální úrovni, či další zkoumání a úpravy osy kapacita – efektivita, a s tím spojené 

úpravy a již zmíněných konceptů.
16

  

 

 

                                                 
14

 Viz. Graf U.1. (Denters et al., 2014, s. 332)  Jde o vztah nepřímé úměrnosti (trade-off) mezi dimenzí 

kontroly systému občany (citizens effectiveness)  a dimenzí kapacity systému, která reprezentuje 

schopnost lokální vlády zajistit služby vyžadované obyvateli (system capacity) 
15

 Jde například o kapitolu Michaela Keatinga v knize Theories of urban politics (Keating, 1995) a další 
16

Dle zkoumání Mouritzena (Denters et al., 2014, s. 332) srovnej s (Swianiewicz, 2010, s. 7). Přímka a 

zde reprezentuje klasické vnímání problematiky (linearní trade-off), křivka b zobrazuje aktualizovanou 
verzi, kde za bodem X již při zvyšování kapacity nedochází k dalšímu snížení v horizontální dimenzi. 
Přímka c pak reprezentuje další případy, které vykazovaly malou závislost obou dimenzí. 
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Graf U.1: Trade-off mezi Citizen effectiveness a System capacity 

 

Zdroj (Denters et al.,  2014, s. 332) 

 

Problémem tohoto druhu výzkumů vedených z perspektivy „shora“ je fakt, že 

částečně nebo úplně ignorují lokální úroveň: aktéry, občany obcí nebo vztahy obce se 

sousedními municipalitami. Nezkoumají ani, jaké důsledky může direktivní konsolidace 

způsobit dotčeným obcím, a jaký může mít samotný fakt donucení vliv na kvalitu 

demokracie či participace. Pomíjejí také otázku, zda lze docílit požadovaného cíle jiným 

způsobem. (viz Dafflon, 2003) Zkoumání je v těchto textech téměř vždy zaměřeno na 

statický bod v čase  -  na výsledek. Ale slučování obcí je proces, který lze rozdělit 

minimálně na dvě fáze – lze je označit například jako přípravnou a implementační, což 

nám umožňuje do zkoumání konsolidace municipalit v širších souvislostech zahrnout 

nové úrovně a jejich aktéry. (Strebel, 2014, s. 3) 

V posledních letech si tohoto nedostatku výzkumníci začali všímat a objevuje se 

více prací, které na problematiku nahlížejí z rozdílných perspektiv, včetně prvku 

dobrovolnosti. Jde například o práci Citizens' Expectations and Fears Regarding 

Municipal Amalgamation: The Case of two Swiss Municipalities. N. Soguela a T. 

Beutlera (2006), která klade důraz na výzkum veřejného mínění ve sloučených obcích, 

nebo výzkum švýcarských obcí Michela Strebela (2014), který se soustředí na propojení 

původního ekonomického konceptu (push factors) s důrazem na roli lokálních identit 

(pull factors).   

V českém prostředí se pak tématu systematicky věnují studie Z. Vajdové a D. 

Čermáka (2006a, 2006b), které se soustředí na popis municipálního systému ČR po roce 
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1990 a také texty Michala Illnera, jehož práce se v několika případech staly součástí 

zahraničních monografií. Příkladem jsou jeho kapitoly v knihách P. Swianiewicze 

(2010) a Baldersheima a Roseho (2010), které představují případ České republiky 

s důrazem na rozvoj meziobecní spolupráce a s následujícím textem ji pojí výrazná 

akcentace principu dobrovolnosti, který tento způsob kooperace municipalit doprovází. 

(Illner, 2010a, s. 219-237 a Illner, 2010b, s. 214-233 ).  

Cíle práce 
Text si klade za cíl přistoupit ke zkoumání fenoménu územní konsolidace 

municipální struktury z perspektivy dobrovolnosti celého procesu, který doposud 

zůstává v akademických textech upozaděn, a to i přesto, že během posledních 20 let se 

neustále zvyšuje počet konsolidačních reforem, které kombinují direktivní prvky 

s prvky dobrovolnými. V souladu s výše zmíněnými novými přístupy k výzkumu 

tématu se práce pokouší propojit pohled shora, který je zaměřen na prvek dobrovolnosti 

v konsolidačních reformách, s přímým zkoumáním jednotlivých případů sloučení obcí 

v ČR a tím zodpovědět dvě základní otázky: 

V jakém rozsahu probíhá slučování municipalit v evropských 

státech, pokud není vynuceno legislativní reformou direktivní povahy? 

Jaké předpoklady a faktory měly vliv na proces dobrovolného 

sloučení obcí v České republice a to jak v případech úspěšného 

sloučení, tak v případech neúspěšných? 

V souladu s uvedenými otázkami je text rozdělen do dvou hlavních částí. V první 

budou popsány případy reforem v evropských zemích a zaujato stanovisko k často 

opakované hypotéze, že k dobrovolnému slučování municipalit nemůže ve větším 

měřítku docházet.
17

 Tohoto cíle chce práce dosáhnout za pomoci vytvoření klasifikace 

případů konsolidačních reforem, jejíž kategorie budou reflektovat míru dobrovolnosti 

jednotlivých případů, přičemž se bude snažit vyhnout sběru historických dat a bude 

proto zaměřena na druhou vlnu konsolidačních reforem. Jako logická nejzazší hranice 

se jeví rok 1990, který dovolí do výzkumu zařadit i postkomunistické země, které jsou 

                                                 
17
Často uváděnou překážkou je status quo (snaha institucí udržet počet volených postů, či množství 

prostředků) například Paddison, 2004, s. 25, nebo Baldersheim, 2010, s. 56-57. Jako další překážky jsou 

uváděny například snížení dostupnosti služeb, strach nebýt reprezentován nebo ztráta lokální identity- viz 

Swianiewicz, 2010, s. 7 
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díky jejich zkušenosti s direktivním slučováním poměrně specifické a často se u nich 

objevily fragmentační tendence. (Baldersheim, 2010, s. 56-57) 

Druhá část práce na problém hledí bottom-up perspektivou a zkoumá případy 

spojení malých obcí v České republice. Na základě získaných empirických dat 

z primárních zdrojů je jejím cílem odhalit předpoklady, které vedly obce k rozhodnutí 

vzdát se svojí samostatnosti, a identifikovat faktory, které měly vliv na rozhodnutí vzdát 

se vlastní suverenity a sloučit se jinou obcí. 

Výzkum dobrovolného slučování obcí v České republice je komplikován 

nedostatkem použitelných informací primárního charakteru (volně dostupné zápisy z 

jednání a dohody o sloučení v elektronické podobě, souhrnné databáze územní změn), a 

proto je také jedním z vedlejších cílů získání co největšího množství dat přímo od 

municipalit, které prošly procesem sloučení. Datový soubor pak poslouží nejen pro 

analýzu a následné vyvození závěrů této práce, ale svým charakterem je vhodný i jako 

podklad pro další výzkum tématu.  

Metodologie výzkumu a výběr případů 
Povaha zkoumaného fenoménu víceméně předurčila i výběr metody zkoumání. 

Z důvodů malého počtu případů (platí pro obě části práce) je vyloučeno zkoumání 

pomocí kvantitativních metod (Hendl, 2005, s. 50) a proto bude mít práce podobu 

souboru kratších případových studie, přičemž ambice textu se jednoznačně více blíží 

interpretačnímu typu případové studie, než typu vysvětlujícímu. Tak je tomu zejména u 

první části textu, který si klade za cíl uspořádat státy do kategorií, a to za pomoci 

vytvoření komparativní typologie, která: „člení objekty dle podle vybraného sdíleného 

rysu (v tomto případě míra dobrovolnosti procesu územní konsolidace municipální 

struktury - pozn. aut.), který je v objektech nestejně zastoupen.“ (Drulák, 2008, s. 20) 

Pokud máme blíže metodologicky pojmenovat cíl práce, pak se ve svém pojetí nejvíce 

blíží metodologickému cíli s názvem „kontrast kontextů“, který si na rozdíl od 

makrokáuzální analýzy či souběžného výkladu teorie neklade za cíl potvrzení, vyvrácení 

či vytvoření teorie. Jeho smysl naopak leží v prosté analýze jednotlivých případů a 

odhalení jejich specifických rysů. Další výhodou kontrastu kontextů je skutečnost, že 

umožňuje při zkoumání vycházet z empirické reality, spíše než z teoretických konceptů. 

(Drulák, 2008, s. 71) Cílem práce nicméně není vyčerpávající popis uspořádání 

jednotlivých lokálních úrovní, popis jejich politického systému, nebo zkoumání 

politických vyjednávání o slučovací reformě/koncepce na centrální úrovni. Všechny 
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tyto cíle daleko lépe plní případové studie jednotlivých států a tento text nechce jejich 

zkoumání opakovat. Práce se proto úzce soustředí pouze na podobu amalgamačního 

procesu, jehož výsledkem byla změna počtu obcí, při které byla obcím ponechána 

alespoň minimální míra autonomního rozhodování (dobrovolnosti).  

Výběr případů zkoumaných evropských zemí je ohraničen roky 1990 a 2013, 

což dovoluje zahrnout i země východní Evropy. V první fázi jsou zařazeny všechny 

evropské země, ve kterých po roce 1990 signifikantně poklesl počet obcí. Teritoriálně je 

zkoumání omezeno na země, které většinou svého území leží na evropském kontinentu, 

tuto výjimku porušuje pouze Velká Británie a Irsko, které ale prokazatelně sdílí 

evropskou tradici v oblasti státní správy. Toto omezení vylučuje ze zkoumání Rusko, 

Turecko a Island, státy, které z větší části neleží v Evropě a v případě Islandu jde navíc 

o zemi s naprosto odlišnou úrovní zalidnění (3 obyvatelé na km
2
). Z dalšího zkoumání 

jsou vyřazeny ty země, které provedly reformu územního uspořádání municipální 

struktury neobsahující žádný dobrovolný stupeň nebo prvek. Hlavní těžiště spočívá ve 

zkoumání zbývajících případů, které jsou dále řazeny do užších kategorií dle míry a 

typu dobrovolnosti procesu.  

Uchopení druhé části, která zkoumá procesy sloučení jednotlivých obcí v České 

republice je odlišné. Jednotlivé případy sloučení nejsou založeny na klasických 

akademických studiích a monografiích, ale na získaných dokumentech primárního 

charakteru, analýze mediálního obsahu, statistických materiálů a doplňkově také na 

terénním zkoumání. Pomocí těchto metod bylo během roční periody za pomoci 

rozsáhlého vyhledávání shromážděno několik set stran textu, který se k daným 

procesům vztahuje.  

Časové ohraničení případů mělo být původně stejné jako v první části, tedy opět 

1990-2013, ale ve výsledku jsou zkoumány pouze obce, které se sloučily po roce 2000. 

Toto zúžení je vynuceno dvěma okolnostmi. První je časový odstup od starších případů 

sloučení, který často tvoří bariéru při získávání informací o celém procesu. V tomto 

případě je problém přítomen v samotném zkoumaném jevu – informace o chování a 

jednání obce se po jejím zániku stávají „bezprizorními“ a pokud nebyly včas uloženy do 

archivu, nelze je s tímto časovým odstupem již získat, protože nástupnická obec 

zpravidla tvrdí, že s danými dokumenty nemá co dočinění.
18

 Samotná kvalita zápisů 

                                                 
18

 Jak v své práci o místních referendech ukazuje P. Svobodová, obce mají často problém zodpovědět i 

otázku z vlastní minulosti a to i když se týká významnější události, například konání referenda: 
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zastupitelstev z 90. let je pak často taková, že je nelze považovat za použitelný zdroj.
19

 

Druhým důvodem je rozdílný charakter případů. Jak uvádí M. Illner (Vajdová et al. 

2006a, s. 36), municipality, které existovaly po roce 1990 pouze krátce, využily období 

uvolnění pravidel pouze k výměně obce, se kterou byly sloučeny v 70. letech, za jinou, 

která lépe vyhovovala jejich potřebám. Primárním cílem v těchto případech tedy nebyla 

samostatnost, ale pouhá výměna partnera.  

Struktura práce 
První kapitola se obecně věnuje tématu územní konsolidace municipální 

struktury a jejím historickým formám. Jejím cílem není přinést kompletní rozbor teorie 

tématu, ale spíše představit základní principy, kterými se slučování obcí řídí rozčlenit 

země podle toho, zda a v jaké míře se v nich vyskytuje dobrovolný prvek. Zákonitosti 

budou představeny na případu z období před rokem 1990 a v návaznosti na další 

zkoumání tak bude možné lépe demonstrovat změny v přístupu ke slučování municipalit 

po roce 1990. V závěru kapitoly pak budou vytvořeny kategorie, které rozčlení 

jednotlivé země dle míry a tyto dobrovolnosti. 

Hlavní přínos ke zkoumání tématu spočívá v dalších kapitolách, které jsou svojí 

náplní empirické. Náplní druhé kapitoly jsou krátké úzce zaměřené případové studie 

zabývající se evropskými zeměmi z jednotlivých kategorií vytvořených v první kapitole. 

Důraz je kladen na prvek dobrovolnosti v jednotlivých procesech amalgamace obcí. 

Třetí kapitola je pak zaměřena na konkrétní případy sloučení obcí v ČR. 

Postupně popisuje jednotlivé případy úspěšných sloučení obcí po roce 2000 s důrazem 

na předpoklady, které k rozhodnutí ukončit samostatnou existenci vedly, a na okolnosti, 

které určovaly další směřování procesu k jeho úspěšnému konci, oproti projektu se 

práce odchyluje tím, že otázku kontinuity v tomto případě neřadí zvlášť, ale připojuje 

tento aspekt přímo ke konkrétním případům. Po prozkoumání úspěšných případů se 

kapitola zabývá také neúspěšnými případy sloučení municipalit. 

Zdroje informací 
Z podstaty různorodosti zkoumané problematiky (státní celky versus malé obce) 

je paleta použitých zdrojů extrémně široká. První a druhá kapitola práce čerpá zejména 

                                                                                                                                               
„Kompletní seznam místních referend  se  však  shromáždit nepodařilo  –  limitující  oblastí  byly  samy  

odpovědi  jednotlivých  obcí,  které mnohdy podávaly zkreslené, nepravdivé nebo dokonce žádné 

informace.“ (Svobodová, 2011, s. 7) 
19

 Dle autorovy zkušenosti jde často o dokumenty, které jsou psané ručně, nečitelně nebo nesrozumitelně 
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z případových studií zabývajících se jednotlivými státy, ve kterých proběhlo slučování 

obcí. Typickým příkladem je práce The causes, spread and effects of intermunicipal 

cooperation and municipal mergers in Switzerland od Reto Steinera. Důležitým 

zdrojem zůstávají i již zmíněné monografie Territorial choice: the politics of 

boundaries and borders od Haralda Baldersheima a Lawrence E. Rose a Territorial 

consolidation reforms Pawla Swianiewicze, které obsahují podrobné případové studie 

jednotlivých států. Je důležité zmínit, že téma dobrovolnosti/nedobrovolnosti je často 

v textech zmíněno pouze okrajově, či je s podobným aspektem procesu pracováno jako 

s daným faktem, který není podrobován dalšímu zkoumání. Z tohoto důvodu pramení 

skutečnost, že ke zpracování textu bylo v první fázi vyhledáno a zpracováno více jak 

dvojnásobek zdrojů, než které ve výsledku obsahuje. Navíc v několika případech méně 

zkoumaných zemí, jakou je například Lucembursko, se autor ocital v situaci, kdy se 

nedařilo najít dostatek zdrojů a bylo nutné kombinovat akademické texty s dokumenty 

právní povahy a dokumenty státních institucí. Zdroje tohoto specifického charakteru se 

proto staly jedním z důležitých informačních zdrojů. 

Třetí kapitola zabývající se slučováním obcí v ČR je založena na čtyřech 

hlavních informačních zdrojích. Prvním jsou dokumenty, které byly vytvořeny v období 

sloučení dotčenými radnicemi, jako jsou například zápisy z jednání zastupitelstev, 

smlouvy o spojení/připojení či zápisy z přípravného výboru. Tyto dokumenty přináší 

základní informaci o daném případu a lze v nich najít i informace o důvodech sloučení, 

které zastupitelé předkládali na schůzích zastupitelstva. Informace tohoto charakteru 

byly získány podáním žádostí o poskytnutí informací, dle zákona 106/1999 sbírky O 

svobodném přístupu k informacím (Zákon 106/1999 Sb., s. 2578-2582) a byly zasílány 

skrze datové schránky jednotlivých obecních úřadů.
20

  

Druhým zdrojem je monitoring médií ve zkoumaném období. Jako relevantní 

byly vybrány články informující o sloučení přímo v soudobém tisku z let 2000 až 2013. 

Ty přinášejí dodatečné informace k jednotlivým případům, ovšem jejich informační 

hodnota se u jednotlivých případů zásadně liší. Většina článků je z regionálního tisku 

(regionální deníky – Orlický, Plzeňský atd.) a byly vyhledány v internetových 

databázích. Pro účely práce jsou vybírány přednostně články či zprávy, které obsahují 

přímé citace aktérů z dotčených obcí. 

                                                 
20

 Příklad žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. je připojen jako příloha 2. 
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Třetím zdrojem jsou pak akademické práce, které byly k několika případům 

spojení obcí vypracovány na různých vysokých školách v ČR. Tyto práce většinou 

poskytují vyčerpávající popis daného procesu, a tudíž obsahují většinu informací, které 

lze dohledat v předchozích zdrojích. Některé navíc obsahují i dotazníková šetření, nebo 

jsou postavena na rozhovorech s aktéry či iniciátory sloučení. 

Posledním zdrojem byl pak v případech, kdy nebylo z předchozích zdrojů možné 

získat dostatečné množství informací, zvolen polostrukturovaný rozhovor s jedním ze 

zastupitelů, či s občanem aktivně se zajímajícím o veřejné dění v jeho (bývalé) obci. 

Autor v tomto ohledu vyvinul značné úsilí a našel desítky vhodných respondentů včetně 

jejich adres v dostupných rejstřících (např. živnostenský rejstřík). I přes tuto snahu 

ovšem neuspěl. Přestože bylo během druhé poloviny roku 2013 a první poloviny roku 

2014, přibližně v měsíčních intervalech, odesláno více jak 60 dopisních zásilek
21

 a asi 2 

desítky e-mailových zpráv na adresy bývalých členů dotčených zastupitelstev s prosbou 

o osobní setkání v této věci a to včetně oznámkovaných předtištěných odpověděních 

zásilek, jejich návratnost byla nulová. Autor navštívil během června 2014 jednu z obcí 

osobně a pokusil se tak přímo kontaktovat některého z obyvatel, případně bývalých 

zastupitelů, bohužel ani v tomto případě nebyl úspěšný.
22

 Jediným úspěšným se tak 

stalo kontaktování starosty obce Zahořany a to pouze díky pomoci jednoho ze 

současných zastupitelů Králova Dvora, současné mateřské obce, který dokázal bývalého 

starostu přemluvit k osobnímu setkání. Ukázalo se tak, že kromě časového odstupu 

některých případů, je problémem i uzavřenost místní komunity, která 

z nepochopitelných pohnutek nechce o této věci mluvit a i přes opakované vysvětlování 

k jakému účelu budou informace použity a i přes ujišťování, že respondent bude na 

přání anonymizován, se nedařilo vyvrátit utkvělou představu, že výzkum má hodnotit 

jejich minulé počínání. Text se v tomto bodě odkládaní od projektu a zakládá se 

z významné části pouze na třech výše uvedených pilířích, a za pomoci rozšíření rozsahu 

vyžádaných dokumentů a dalšího kola rešerší tisku se podařilo sestavit odpovídající 

informační základnu pro zpracování tématu. 

                                                 
21

 Vzorový dopis je součástí práce jako příloha 3. 
22

 Na místě sice autor provedl neformální rozhovor s místním starousedlíkem, který ovšem vytrvale tvrdil, 

že obec byla od 70. let součástí města Vysoké Mýto a k žádnému obnovení samostatnosti nedošlo, přesto 

však připustil, že obec měla v porevoluční době starostu a poskytl autorovi jeho telefonní číslo. Na 

uvedeném čísle bylo bývalým starostou autorovi suše sděleno, že jde o uzavřenou věc, kterou nikdo 

z místních nemíní otevírat, a to ještě méně před někým z Prahy.  
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V návaznosti na výše uvedené je nutné podotknout, že samotný sběr dat je 

výzvou a částečně i cílem práce. Kromě problému s (ne)existencí dokumentů z 90. let, 

která je zmíněna výše, se totiž během sběru informací objevily další překážky. Zaprvé 

jde o časté nedodržení zákonné lhůty pro odpověď, Kterou zákon o svobodném přístupu 

k informacím definuje následovně: „Povinný subjekt poskytne požadovanou informaci 

ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.“ (Zákon 

106/1999 Sb., § 14, odst. 3, písmeno c, s. 2581) Nicméně je nutné dodat, že všechny 

dotázané úřady nakonec na zprávu dříve či později zareagovaly. Druhým problémem 

pak je úroveň technických znalostí úředníků obsluhujících datové schránky. Ve dvou 

případech byly odpovědi doručeny elektronicky bez příloh. V prvním případě se 

podařilo telefonicky situaci napravit, v druhém případě magistrát města Pardubice 

opakovaně zasílal prázdné zprávy – materiály byly nakonec zaslány poštou ve chvíli, 

kdy od první žádosti uplynuly více jak dva měsíce.  

Dvě obce, které jsou dnes plzeňskými městskými obvody pak okopírování 

informací v rozsahu jednotek stran A4 označily za mimořádně časově rozsáhlé 

vyhledání informací a požadovaly úhradu, kterou vyčíslily na více než 1000 korun. 

Situaci v jednom případě vyřešilo podání dodatečné žádosti, v druhém případě se 

nepodařilo ani několika žádostmi poplatek odvrátit 
23

 a bylo nutné se obrátit se žádostí o 

informace obrátit přímo na statutární město Plzeň, které si dané dokumenty vyžádalo a 

poskytlo bez úhrady během několika dní.   

Podobný problém se vyskytl při vyhledávání obcí, ve kterých proces sloučení 

ztroskotal. Jako kritérium pro jejich výběr bylo zvoleno zamítnutí sloučení v místním 

referendu. Bohužel centrální registr místních referend v České republice existuje až od 

roku 2006, informace o starších referendech je nutné vyžádat opět od obcí. Naštěstí se 

problémem zabývala Pavla Svobodová ve své diplomové práci o místních referendech 

(Svobodová, 2011), a při zpracování tématu shromáždila neocenitelný soubor dat o 

místních referendech, který posloužil jako základ pro výběr obcí, které ve své snaze se 

spojit selhaly. 

                                                 
23

 Dle zkušeností jiných žadatelů nelze (ne)oprávněnost poplatku nijak posoudit, jelikož k jeho vymezení 

neexistuje platná judikatura a například nejvyšší soud ve svém interním předpisu stanovuje, že jde o 

vyhledávání, které trvá více jak 1 pracovní hodinu. Furek a Rothanzl (Furek a Rothhanzl, 2012, s. 529) ve 

své knize pak poskytují pouze vysvětlení, které obsahuje komentář k zákonu 106/1999:  „O mimořádně 

rozsáhlé vyhledávání informací se pak bude jednat tehdy, jestliže shromáždění informací bude pro daný 

subjekt představovat v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzato 

vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem.“ 
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1. Slučování obcí v evropských zemích 

1.1. Současná výzkumná stanoviska 

Přestože následující text klade hlavní důraz na míru dobrovolnosti v jednotlivých 

případech územní konsolidace municipální struktury a jeho náplní není se zabývat 

fenoménem slučování obecně, je nutné alespoň v krátkosti zmínit současné argumenty, 

které problematiku doprovázejí. 

Základní premisou vedoucí ke slučování obcí je vytvoření nových jednotek 

municipálního systému, které budou výrazně flexibilnější, efektivnější a levnější než 

původní fragmentovaná soustava. (Swianiewicz, 2002, s. 317; Baldersheim a Rose, 

2010, s. 242; Wollmann, 2004; Ali, Machart, Vimmr, 2012) Snaha o dosažení tohoto 

cíle ovšem není tak přímočará, jak by se dle počtu reforem mohlo zdát - kromě zjevných 

benefitů přináší totiž i řadů úskalí, která celý koncept zpochybňují. Například 

akademický výzkum zatím nedokázal přinést jednoznačnou odpověď, jaké jsou reálné 

důsledky slučování obcí v ekonomické oblasti. Oproti starším studiím (například výše 

zmíněný King 1984) nové studie nedocházejí k jasným závěrům, v jaké situaci a zda 

vůbec je územní konsolidace přínosem i v ekonomické oblasti. Některé z nich (většinou 

ty, které jsou zaměřeny na užší oblast, jako je doprava, svoz odpadu atd.) docházejí 

k závěru, že zvětšení obcí opravdu přináší ekonomické úspory. (například Kraus, 1981; 

Farsi, Fetz, 2007, nebo Reingewertz, 2012) Ale existuje i velký počet studií, které 

nenacházejí prokazatelnou korelaci, nebo dokonce docházejí k přesně opačnému závěru. 

(například Derksen, 1988; Breunig, 2008; nebo Hanes, 2014). 

 Otázka slučování samozřejmě není redukována pouze na ekonomický aspekt. 

Akademické texty kladou důraz na porovnávání výhod a nevýhod uspořádání obcí do 

menších či větších celků obecně. I zde je literatura rozdělená. Jde například o otázku 

hledání „ideální“ velikosti municipalit, zkoumání změn ve volební účasti nebo o otázky 

plánování a šíře služeb, které obce mohou poskytnout. Tento aspekt „kvality“ 

demokracie je nejzajímavějším předmětem zkoumání pro politologickou literaturu, 

nicméně ani zde autoři nedocházejí k jednoznačnému verdiktu. Zatímco starší práce 

(například Newton, 1982) mluví o pouze malém vlivu velikosti municipality na její 

demokratickou kapacitu a pokud nějaký spatřují tak je často pozitivního charakteru 

(např. Newton, 1982, s. 205), novější práce (například již zmíněná kniha Size and local 

democracy (viz. Graf U. 1) od kolektivu autorů pod vedením Base Denterse (Denters et 

al., 2014) zmíněná v úvodní kapitole) přicházejí s opačnými zjištěními a zvětšování 
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municipality u nich znamená devalvaci lokální demokracie (mírnou, pohybující se často 

na hranici chyby zkoumání). A protože se výsledky dopadů zvětšování municipalit liší, 

silně variují i doporučení ideálního počtu občanů. Například Swianiewicz a Herbst 

(2002) nacházejí průměrnou ideální velikost (balance point) na úrovní 30 tisíc obyvatel, 

nad touto hranicí již dle jejich výzkumu převažují demokratické ztráty nad zisky úspor 

z velikosti, ale Swianiewicz (2010, s. 328) sám uvádí, že: „výsledky [výzkumů velikosti 

municipalit], jsou roztříštěné, nejednoznačné a nekonzistentní, nicméně se nezdá, že by 

demokracie fungovala výrazně lépe v malých obcích.“ (Zde je nutné si uvědomit, že 

evropští autoři používají slovo malá pro obce pod 5 tisíc, někteří dokonce spíše pod 10 

tisíc, obyvatel). 

  Většina autorů (například Dahl a Tutfte, 1973; King, 1984; Keating, 1995; King a 

Ma 2000) kombinuje několik různých aspektů a docházejí k odlišným výsledkům. 

Pokud hledáme konsenzus, pak asi nejucelenější shrnutí argumentů ve prospěch 

slučování obcí pak přináší opět Swianiewicz (2010, s. 1): 

 

 Větší municipality mají vyšší systémovou kapacitu, mohou tedy poskytovat širší 

spektrum služeb. 

 Poskytování více služeb ve větším množství znamená celkové finanční úspory. 

 S možností vykonávat více funkcí souvisí větší rozpočet, což může přispět 

k vyšší participaci obyvatel. 

 Umožňuje obcím se efektivněji zabývat středně a dlouhodobým plánováním 

 Ve větších systémech je redukován efekt černého pasažéra, tedy situace, kdy 

jsou služby spotřebovávány rezidentem jiné obce. 

Argumenty proti územní konsolidaci municipální struktury nejlépe shrnuje práce 

Negativní aspekty slučování municipalit, kterou zpracoval tým výzkumníků z institutu 

politologických studií FSV UK. (Ali, Machart, Vimmr 2012, s. 271-278, srovnej 

Swianiewicz, 2002, s. 9), a je ho možné shrnout do následujících bodů: 

 

 Fungování místní komunity. (ztráta identity jako takové, vzdálení se orgánům 

samosprávy) 

 Složitější přístup k orgánům místní správy. 

 Napětí mezi obyvateli nově vzniklých municipalit. 
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 Institucionální problémy. (Snížení počtu volených funkcí, a z toho pramenící 

diskriminace malých obcí v zastupitelstvu; proměna politických elit – oslabení 

vazby občan-zastupitel) 

 Negativní změny ve volební chování. 

 Ekonomické problémy (problém rychlého růstu výdajů obce těsně před 

sloučením, nárůst byrokratické zátěže) 

 

Je také nutné poznamenat, že výše uvedené argumenty neplatí zdaleka plošně, 

protože evropské země široce variují v několika základních charakteristikách, které jsou 

klíčové pro přijetí rozhodnutí v oblasti slučování municipalit, kterými jsou například 

v parametrech hustota a homogenita osídlení, počet regionálních úrovní samosprávy, 

historická tradice, či přístup upřednostňování meziobecní spolupráce. Nejdůležitějším 

parametrem, na který se většina vědeckých prací při zkoumání amalgamace municipální 

struktury soustředí, je její fragmentaceFragmentaci lokálních politických jednotek 

v roce 2013 zobrazuje tabulka 1.1. 

Graf 1.1 Fragmentace municipálních systémů evropských států v roce 2013 

 

Zdroj: OECD Regional Outlook 2014a, s. 75 
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1.2. Participace obcí na amalgamačním procesu 
 Předchozí podkapitola odpovídala na otázku proč konsolidovat územní strukturu 

obcí, další řádky ukazují jak konsolidovat. Historicky byla většina sloučení provedena 

rozhodnutím centrální vlády, která zákonem změnila hranice obcí a na místě původních 

vytvořila nové. Milník v tomto direktivním přístupu k municipalitám znamenala 

Evropská charta místní samosprávy, která v článku 5 říká, „že změny hranic místních 

územních jednotek nesmí být uskutečňovány bez předchozího projednání s dotčenými 

jednotkami; v těch případech, kdy to umožňuje zákon, se tak učiní formou referenda.“ 

(Rada Evropy, 1985). 

 Důležitou otázkou ovšem je, jak na tomto procesu participují občané či volení 

zástupci dotčených obcí a zda je možné, aby byla municipalita k zániku donucena proti 

svojí vůli. Na tuto otázku se odpovědi diametrálně liší podle toho, ve kterém státě má 

k takové změně dojít, protože jednotlivá právní uspořádání se v této otázce diametrálně 

odlišují. Evropské země lze rozdělit do tří skupin. V první skupině států není možné, 

aby obce nezávisle rozhodly o svojí budoucnosti, a každá změna hranic vyžaduje 

speciální zákonnou úpravu, přičemž centrální vláda při rozhodování nemusí brát názor 

samospráv v úvahu. Jde například o Portugalsko. V těchto zemích jsou tak občané plně 

odkázáni na kontakty místních volených zástupců s politickým centrem. Do druhé 

skupiny států patří země, ve kterých se lokální samospráva k novému uspořádání může 

vyjádřit, ale její stanovisko nemá závazný charakter. Tato skupina je, co se týče počtu, 

největší: patří sem například Rakousko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Řecko, 

Itálie, Španělsko, z postkomunistických států Polsko. Poslední skupinu tvoří státy, ve 

kterých je ke změně hranic municipality nutný její souhlas. Mezi ně patří například 

Česká republika, Slovensko, Švýcarsko nebo Francie. (CDLR, 1995, s. 22) Tabulka 1.1 

obsahuje přehledné rozdělení a kromě zmíněných států a je autorem doplněna o další 

země, které nejsou součástí původního zdroje. Výčet nezahrnuje všechny evropské 

země, což koresponduje s faktem, že daná charakteristika není statická, nelze říci, že 

v některých zemích jsou obce zákonně navždy uchráněny před direktivní reformou a 

existuje zde pouze dobrovolná cesta k jejich slučování. Naopak, pokud se centrální 

vláda rozhodne schválit direktivní slučovací reformu, nebude pro ni problém nastavené 

podmínky upravit do podoby, které umožní její uvedení do praxe. Příkladem takového 

jednání je například v roce 2012 schválená ústava v Maďarsku, která umožňuje 

centrální vládě direktivně slučovat obce. (OECD, 2014b, s. 272).  
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 Toto rozdělení ovšem samo o sobě neříká, zda mají obce možnost iniciovat 

sloučení s jinou obcí. Obecně lze říci, že Charta místní samosprávy tuto pravomoc obci 

rezervuje (Rada Evropy, 1985) a ve státech, které chartu ratifikovaly, neexistuje důvod, 

proč by taková pravomoc měla být obci odpírána.  

 

Tabulka 1.1: Skupiny zemí dle možnosti participace obcí na slučovacím procesu. 

Skupina 1 

Země, ve kterých municipality rozhodují o svém 

zániku, ale ke schválení změny je třeba 

legislativní úprava. 

Portugalsko, Belgie, 

Lucembursko, 

Bulharsko 

Skupina 2 

Země, ve kterých se lokální samospráva 

k novému uspořádání může vyjádřit, ale její 

stanovisko nemá závazný charakter. 

Rakousko, Dánsko, Norsko, 

Švédsko, Finsko, Řecko, 

Itálie, Španělsko, Nizozemí, 

Velká Británie, 

Skupina 3 
Země, ve kterých je nutný souhlas municipality, 

nebo je pravomoc rozhodnutí svěřena přímo jí. 

Česká republika, 

Slovensko, Švýcarsko 

Francie, Estonsko 

Zdroj: (CDLR, 1995, s. 22), doplněné autorem o země zkoumané v kapitole 2 

1.3. Slučovací reformy v Evropě 
Časově lze problematiku územní konsolidace municipálních systémů v Evropských 

státech rozdělit do dvou etap (Strebel, 2014, s. 1), které jsou rozděleny „hluchým 

obdobím“ 80. let, ve kterém se státy soustředily spíše na funkcionální změny a v oblasti 

slučování obcí naopak docházelo k akcentaci výše uvedených negativních argumentů 

(Swianiewicz, 2002, s. 6). První etapu můžeme časově ohraničit roky 1950 až 1972 a 

probíhala nejen ve státech severozápadní Evropy (například ve Velké Británii, Švédsku, 

Dánsku), ale také ve státech východního bloku a jsou pro ni typické centrálně 

uskutečňované reformy. Druhá etapa je ohraničena rokem 1990 a pokračuje až do 

současnosti. Vyznačuje se rozdílným přístupem k řešení fragmentace: mnohem častěji 

je reforma alespoň částečně postavena na dobrovolné bázi a objevuje se snaha zapojit 

do procesu i lokální aktéry. (Dafflon, 2012, s. 194) 

1.3.1. První vlna v západní Evropě 

V západní Evropě byly reformy prosazovány nejen čistě v  návaznosti na 

ekonomická východiska, ale v úvahy byly brány i souvislosti sociologického charakteru, 
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čímž se podařilo zamezit výrazně negativnímu přijetí ze strany obyvatel. (Váňa, 2013, 

s. 3) Je také nutné poznamenat, že v některých zemích (například v Belgii, Nizozemí, 

Dánsku) měly reformy i dobrovolnou část, která ve většině případů selhala a až 

v důsledku toho bylo přistoupeno k direktivní reformě. (CDLR, 1995, s. 10) Základní 

přehled reforem je uveden v tabulce 1.2.  Jednoznačným lídrem se staly státy severní 

Evropy, které se vyznačovaly fragmentovanou municipální strukturou a  nízkou 

hustotou osídlení.  

 

Tabulka 1.2: První etapa územně-konsolidačních reforem v západní Evropě  

Stát Rok Reference 
Počet obcí 

Před Po 

Norsko 1952 

1956 

Committee on the amalgamation of 

Municipalities 

Law on the amalgamation of municipalities 

744 454 

Dánsko 1958 Law on the re-mapping of municipal  

jurisdictions Municipal 

1385 275 

Švédsko 1961 Expert committee on LGUs’ regrouping 

“principles on the new mapping of 

municipalities” 

2281 278 

Velká 

Británie 

1967 

1972 

Radcliff-Maud Report 

Law on local governments 

1383 402 

SRN 1969 Wagner thesis: “Territorial Reform of  

Local Government in the Länder” (from  

1971 to 1980) 

24386 8501 

Belgie 1971 Law of July 23, on the amalgamation of 

communes 

2669 596 

Francie 1971 Law of July 16, on the amalgamation of 

communes 

38814 36433 

Španělsko 1978 Constitution of December 29, 1978 8800 8150 

(2011) 

Švýcarsko Od r. 

1973 

Ad hoc cantonal decrees on the 

amalgamation of communes, from canton to 

canton 

2915 2551 

Zdroj: Převzato z Dafflon, 2012, s. 195, aktualizováno autorem 
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Ukázkovým příkladem výše naznačeného je Švédsko, první země, která se 

rozhodla začít snižovat počet obcí a která provedla první konsolidační reformu již 

v roce 1952, kdy snížila počet obcí z 2500 na přibližně 40%. Důvodem reformy byly 

sociální změny, které znamenaly konstantní snižování počtu obyvatel venkovských 

obcí, a tedy i pokles jejich příjmů a neschopnost poskytovat nové služby sociálního 

charakteru. (Hanes, 2014, s. 4). Cílem bylo vytvořit obce podobné velikosti (2000-3500 

obyvatel), ale toto pravidlo nebylo závazné vždy a při rozhodování hrály svoji roli i 

další faktory, například možnosti silničních komunikací nebo přirozená afinita mezi 

obcemi. V 60. letech byla připravena druhá reforma, která reagovala na další migrační 

vlnu směřující do měst, a jejím cílem bylo dosáhnout dalších úspor z rozsahu tím, že 

bude minimální počet obyvatel zvýšen nad 8000, tedy cekem 300 obcí.  

Zajímavý je ovšem dnes málo zmiňovaný fakt, že i tato modelová „direktivní 

reforma velkého rozsahu“ (Hanes, 2014, s. 6) měla svojí dobrovolnou fázi: v letech 

1964-1969 měla reforma dobrovolnou podobu – a v kontextu současných argumentů, 

které dobrovolné snižování počtu obcí nepředpokládají, bylo úspěšné – počet obcí se 

snížil o více jak 15%. Tento pozvolný proces ovšem nesplňoval časové požadavky 

centrální vlády, které se rozhodla v roce 1969 změnit podobu reformy zpět ve prospěch 

direktivního slučování, čímž docílila snížení počtu obcí na 280 v roce 1974. (Hanes, 

2014, s. 6) 

1.3.2. První vlna ve východní Evropě 

Počet obcí se ovšem nesnižoval pouze v západní Evropě. Během 60. až 80. let 

uváděly do praxe myšlenku snížení počtu obcí i některé státy východního bloku. 

Příklady těchto tendencí jsou uvedeny v tabulce 1.2. Počet obcí byl ovšem vesměs 

redukován „od stolu“, dle geografického principu, tedy čistě centrálně bez vazby na 

situaci a vývoj obcí. Typickým příkladem se stalo Československo, kde se komunistické 

vedení snažilo aplikovat zastaralou koncepci nazvanou Středisková soustava osídlení 

(viz. obr. 1.1), kterou například Michal Illner (Vajdová et al., 2006, s. 18) staví na roveň 

klasických utopií Thomase Mora nebo Charlese Fouriera, protože nedokáže reflektovat 

sociální vývoj společnosti.  
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Obr. 1.1: Christallerova teorie centrálních míst 
24

 

 

Zdroj: Zpracování autora 

 

Zjednodušeně bylo cílem koncepce to, že nadále měla převážná suma prostředků 

směřovat pouze do centrálních sídel a se zachováním menších obcí se nepočítalo. Brzy 

se ukázalo, že i v prostředí centrálně plánované ekonomiky je koncepce nepoužitelná, 

protože se navzdory regulačním zásahům začala rozvíjet sídla, která dle koncepce měla 

naopak postupně odumřít. Přestože koncepce nedokázala plnit svoji regulační roli, byla 

na území dnešní České republiky v platnosti až do roku 1989. (Vajdová et al., 2006: 19) 

Československo ovšem nebylo jedinou zemí východního bloku, kde výrazně 

klesl počet municipalit. Tabulka 1.3 ukazuje, že slučování obcí bylo, co do rozsahu, 

například v  Bulharsku nebo v chorvatské a slovinské části Jugoslávie plně srovnatelné 

s největšími reformami v západní Evropě. 

 

Tabulka 1.3: příklady snížení obcí ve státech východní Evropy před rokem 1989   

Stát
25

 Rok  
Úbytek počtu obcí 

Před Po % 

Polsko 1950-

1973 

1973-

1975 

Vytvoření nového trojúrovňového 

obecního systému dle vzoru SSSR  

Změna na dvojúrovňový systém 

doprovázena další redukcí počtu 

obcí 

8000 2459 - 69% 

 

                                                 
24

 Model dle Christallerovy teorie centrálních míst z roku 1933, který za pomocí teček různé velikosti 
zobrazuje místa centrálního, regionálního a místního významu, kterým se inspirovala koncepce územní 
reformy municipální struktury v ČSSR. (Čerba, 2004) 
25

  nebo územní, které je dnes samostatným státem 
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Dokončení tabulky 1.3 ze strany 23 

Česká 

republika 

1950-

1970 

1971-

1989 

Preference vybraných sídel bez 

psané koncepce 

Usnesení vlády ČSR č. 283 z r. 

1971 o střediskové soustavě 

osídlení 

11459 4120 -64% 

Chorvatsko 1947-

1955 

1962-

1967 

Zákon o rozdělení republiky 

Chorvatsko (NN, No.16/52) 

Zákon o zrušení vyšších územních 

celků (NN, No.13/67) 

1006 102 - 90% 

Slovinsko 1955-

1964 

Extenzivní administrativní a územní 

reforma Slovinské republiky 
384 62 -83% 

Maďarsko 1962-

1989 

Dlouhé období kontinuálního 

slučování obcí 
3021 1364 - 55% 

Bulharsko 1949- 

1989 

Obce byly slučovány prakticky po 

celé období existence východního 

bloku 

2178 255 -88% 

(Zdroj: vytvořeno autorem na základě dat statistických úřadů dotčených zemí) 

 

Reformy zde byly prosazovány direktivně, bez konzultací s lokálním prostorem, 

a proto je v současné době téma slučování vnímáno v postkomunistických zemích 

s negativní konotací. (Swianiewicz, 2002, s. 17) Tento násilný přístup centra ke 

konsolidaci municipální struktury je také jedním z důvodů pozdějšího trendu silné 

fragmentace, který se v zemích střední a východní Evropy objevil po roce 1990. 

1.3.3. Mezifáze v osmdesátých letech  

Osmdesátá léta od sebe oddělují obě vlny reforem – jde o období vyznačující se 

tím, že docházelo k útlumu konsolidačních snah, a to jak v západní, tak i ve východní 

Evropě. Na západě k tomu přispěly dva faktory: za prvé se začaly objevovat odborné 

studie, které akcentovaly spíše negativní důsledky slučování (Swianiewicz, 2002, s. 6), 

což vytvářelo přirozenou opozici a v kombinaci s rostoucím sebevědomím lokálního 

prostoru představovalo překážku pro další schvalování reforem.  Zadruhé do hry začaly 

vstupovat nové koncepty jako privatizace některých lokálních služeb, outsourcing nebo 

koncept New Public Managementu (NPM). (například Kleven et al., 2000, s. 97, či 
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Švec, 2009, s. 274) V tomto směru se proto reformy soustředily spíše na funkcionální a 

strukturální otázky bez ohledu na velikost municipality. (CDLR, 1995, s. 11) 

Konsolidační tendence zpomalovaly i v zemích východního bloku.  Ve většině případů 

byly dlouhodobé koncepce o snižování počtu municipalit stále v platnosti, ale již nebyly 

doslovně zaváděny do praxe. Pád železné opony přinesl uvolnění, které umožnilo, aby 

obce mohly svobodně rozhodnout o tom, zda chtějí svoji ztracenou samostatnost získat 

zpět a z toho důvodu došlo v zemích střední a východní Evropy k excesivnímu nárůstu 

počtu obcí. (Swianiewicz, 2010, s. 1) 

1.3.4. Druhá vlna reforem po roce 1990 

Od začátku 90. let se opět začíná územní konsolidace municipální struktury 

objevovat mezi nástroji, které mají za úkol zlepšit fungování lokálních systémů obcí.  A 

často se objevuje v pozměněné podobě -  při rozhodování je nově kladen daleko větší 

důraz na zapojení lokální úrovně do nastavování pravidel procesu. Důvodem této změny 

je fakt, že k základní dimenzi systémové kapacity přibývají další. Státy už neuvažují 

pouze o tom, jak obci zefektivnit, ale rozhodnutí o reformách územní struktury jsou 

vnímána i jako reformy vztahu lokálního prostoru a centra (osa centralizace-

decentralizace) nebo s ohledem na celkový objem služeb, které stát (ať již sám o sobě či 

prostřednictvím lokálních samospráv) nabízí (osa etatismus-privatizace). (Kópric, 2012, 

s. 1187) Se zvyšující se komplexitou problematiky jsou obce častěji vnímány jako 

partneři a jsou zapojovány do rozhodování. Děje se tak na dvou úrovních. Zaprvé jsou 

dotčené municipality součástí vyjednávacího procesu a mohou do jisté míry ovlivnit 

nastavované parametry a zadruhé je reforma uváděna do praxe v inovované podobě – je 

často rozdělena do několika fází, přičemž první fáze jsou často dobrovolné, obce jsou za 

pomoci široké palety nástrojů ovlivňovány tak, aby došly k rozhodnutí se sloučit samy, 

nebo se alespoň na budoucí sloučení připravily. Typickými příklady takových reforem 

jsou Dánsko či Německo. Protože práce se soustředí výlučně na evropské státy, ve 

kterých došlo k poklesu počtu municipalit ve zkoumaném období, je zkoumaný soubor 

vymezen pozitivně na základě získaných dat – text proto dále neuvádí vyčerpávající 

výčty evropských zemí, ale pouze ty, ve kterých ve zkoumaném období došlo 

k měřitelnému poklesu počtu municipalit (v řádu procent). V souladu s tím tabulka 1.4 

uvádí kompletní seznam států, ve kterých došlo k úbytku municipalit. 
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Tabulka 1.4:  Státy s úbytkem počtu municipalit v Evropě mezi roky 1990-2013 

Stát Direktivní reforma: 
Úbytek počtu obcí  

Před Po % 

Norsko Ne 439 430 -2% 

Velká Británie Ano 484 466 -4% 

Estonsko Ne 254 226 - 9% 

Lucembursko Ne / Kombinovaný přístup 118 106 -10% 

Švýcarsko Ne 3021 2396 -21% 

Německo Kombinovaný přístup 15641 11292 -28% 

Finsko Ne 460 320 -27% 

Makedonie Ano 123 84 -32% 

Nizozemí Ne 647 408 -37% 

Dánsko Kombinovaný přístup 275 98 -64% 

Lotyšsko Kombinovaný přístup 559 119 -79% 

Litva Ano 526 60 -89% 

Gruzie Ano 998 64 -93% 

Řecko Kombinovaný přístup 5922 325 -95% 

Zdroj: vytvořeno autorem na základě dat vyžádaných od statistických úřadů 

zkoumaných zemí 

 

1.4. Kategorizace reforem po roce 1990 
 Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, v současné době lze v obecné rovině 

rozlišit dva hraničí přístupy, kterými se slučovací procesy řídí. První přístup lze označit 

jako direktivní, protože podoba nového uspořádání municipalit je integrální součástí 

centrálně schválené reformní právní úpravy a obce (i přes fakt, že mohou mít při tvorbě 

reformy poradní hlas) samy nerozhodují o svém zániku. Druhým hraničním přístupem 

je čistě dobrovolné slučování obcí, které probíhá bez jakýchkoli zásahů centrální vlády 

a každý případ sloučení je v takovém případě výsledkem suverénního rozhodnutí obce, 

která sama dojde k závěru, že v dlouhodobém horizontu bude výhodnější být součástí 

většího celku.  

 Tyto dva přístupy jsou ale spíše ideálními typy (hlavně v druhém případě, jak 

bude popsáno níže) a mezi nimi lze nalézt pomyslnou osu, na kterou lze umístit většinu 

případů slučování municipalit v evropských zemích. Pro definování prvku 

dobrovolnosti a zjištění jeho přítomnosti je nejprve nutné zjistit, zda si obce v daném 
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případě mohou volně odpovědět alespoň na jednu z následujících otázek, které vyjadřují 

dvě základní dimenze celého procesu: (Srovnej s: Blesse a Baskaran, s. 19; Saarimaa a 

Tukiainen, 2013, s. 6): 

 

1. (Jestli) se chce sloučit? 

2. S kým se chce sloučit? 

 

Jednoduchou kombinací odpovědí Ano/Ne tyto dvě otázky rozdělí země do tří 

skupin (čtvrtá skupina, ve které by obce měly právo se rozhodnout, zda se sloučí, ale 

nemohly by si vybrat partnera je v praxi vyloučená). Rozdělení je demonstrováno 

v tabulce 1.5. 

 

Tabulka 1.5 Srovnání typů reforem dle otázek, které si obce smí položit 

Typ sloučení 
(Jestli) se chce 

sloučit? 

S kým se chce 

sloučit? 

Dobrovolné   

Kvazidobrovolné 

(Zdánlivě dobrovolné) 

 

 

 

 

 

Direktivní   

Zdroj: Autor 

 

Objevuje se zde nová skupina případů sloučení, ve které jsou obce postaveny do 

situace, kdy si smí vybrat partnera, ale je předem dané, že ke sloučení dříve či později 

dojde i bez jejich součinnosti. V literatuře je často tento způsob označován mylně jako 

„dobrovolný“.  I když je samozřejmě rozdíl mezi procesem, který municipalitu přičlení 

k jiné na základě rozhodnutí „od stolu“ a možností využít svobody vybrat si partnera, 

nelze tento typ označovat za dobrovolný, protože nelze ignorovat fakt, že obec je 

v takovém procesu postavena do bezvýchodné situace a nejednáním (tj. nevýběrem 

partnera) by dále zhoršila svou situaci. Blíže realitě jsou označení zdánlivě, částečně, 

či kvazi dobrovolné slučovací procesy. I přes tento fakt těmto případům nelze upřít 

jistou míru dobrovolnosti zúčastnit se slučování  v první fázi a proto je vhodné je do 

dalšího zkoumání také zahrnout.  
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 Dobrovolné i kvazidobrovolné procesy slučování jsou ovlivňovány dalšími 

faktory. Obce jsou například ke sloučení motivovány širokou paletou různých nástrojů 

finančního či administrativní charakteru, které jsou navíc aplikovány v různém časovém 

horizontu a v různém počtu fází. Předmětem dalšího zkoumání práce jsou v souladu 

s jejím zaměřením případy, spadající do kategorie dobrovolných, dobrovolných s 

podporou a kvazidobrovolných  přístupů, které lze jemněji rozdělit do tří kategorií 

podle principů, kterými se řídí (kategorie jsou seřazeny dle míry „přirozenosti“ 

procesu): 

 

Kategorie 1: kvazidobrovolné slučování s podporou 

 Státy, které stanovily (či stanovovaly několikrát dle různých parametrů) 

cílový počet obcí a tohoto cíle dosáhly dvoufázově, což znamená, že po první 

dobrovolné fázi následovalo direktivní sloučení municipalit, které nevyužily 

možnosti si vybrat partnera. 

 

Kategorie 2: dobrovolné slučování s podporu  

 Státy, které stanovily dlouhodobý přibližný cílový počet municipalit, či 

cílovou velikost a k tomuto cíli se přibližují za pomoci dobrovolné formy 

slučování. Skupina se dále dělí na státy, ve kterých probíhá: 

a) V současné době dobrovolné slučování s podporou 

b) Slučování s podporou bylo hodnoceno jako neúspěšné a byla 

implementována direktivní reforma 

 

Kategorie 3: Dobrovolné slučování bez podpory 

Státy, jejichž vlády se z různých důvodů otázkou fragmentace municipální 

struktury nezabývají (fragmentace je v jejich očích odpovídající, reforma byla 

provedena před rokem 1990 nebo je jakákoli změna na centrální úrovni 

neprůchodná), nebo volí odlišné řešení problému, například meziobecní spolupráci.  
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2. Dobrovolné slučování obcí v evropských zemích 

2.1. Výběr a rozdělení zkoumaných zemí 

 Na základě rozdělení uvedeného v kapitole 1.4 se práce dále zabývá pouze 

zeměmi, které od roku 1990 nepřistoupily k čistě direktivnímu centrálnímu sloučení 

obcí. Dalším krokem při výběru zemí zkoumaných v této kapitole je nutnost vybrat 

z této množiny země, u kterých došlo k měřitelnému poklesu počtu obcí a dochází 

v nich tedy reálně ke slučování municipalit. Na základě předvýzkumu autor vyhledal a 

zařadil země do jednotlivých kategorií. Toto rozdělení je zobrazeno v tabulce 2.1, která 

přiřazuje jednotlivé země, ve kterých došlo k dobrovolnému, nebo kvazidobrovolnému 

snížení k jednotlivým kategoriím. 

  

Tabulka 2.1: Země s měřitelným poklesem obcí v jednotlivých kategoriích (řazeno 

abecedně) 

kvazidobrovolný 

přístup s podporou 

(kategorie 1) 

Dobrovolné slučování s podporou 

(kategorie 2) 
Státy bez 

schválené 

koncepce 

(kategorie 3) 

Skončilo 

neúspěchem a byla 

schválena 

direktivní reforma 

(kat. 2a) 

Stále probíhá, počet 

obcí se snižuje 

(kat. 2b) 

Dánsko Lotyšsko Estonsko - 

Německo26 Řecko Finsko  

Nizozemí  Lucembursko  

  
Norsko  

  Švýcarsko15  

    

Zdroj: Zpracováno autorem na základě vlastního výzkumu 

 

Toto rozdělení přináší první důležité zjištění, kterým je fakt, že v žádné evropské 

zemi z 3. kategorie (která nepřijala na centrální úrovni jasně definovaný plán (či 

koncepci) reformy územní dimenze) nedošlo po roce 1990 k  měřitelnému slučování 

municipalit (alespoň v jednotkách procent). Pokud by například existoval měřitelný 

pokles municipalit v České republice či Francii, spadaly by tyto země právě do této 

kategorie (fakt, že v ČR došlo za posledních 20 let k několika případům sloučení, které 

                                                 
26

 Protože jsou Švýcarsko a Německo federativně uspořádány, vyjadřuje toto rozdělení většinový přístup 
jejich sub státních útvarů (kantonů a nových spolkových zemí) 
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budou předmětem zkoumání 3. kapitoly, není s tímto tvrzením rozporné, protože 

zároveň dochází i k vznikání nových municipalit a jejich celkový počet proto neklesá – 

není tedy měřitelný). Všechny státy zkoumané v této kapitole proto spadají do kategorie 

1. nebo 2. Jde o deset případů zemí, které stanovily (alespoň přibližný) cílový počet 

municipalit, liší se však výrazně ve způsobu jeho dosažení. Následující podkapitoly 

mají za cíl postupně tyto odlišné a společné prvky prozkoumat a zjistit zda je navržená 

kategorizace vhodná. 

2.2. Kategorie 1: Kvazidobrovolné slučování s podporou 

2.2.1. Dánsko 

Dánské království je státem, jehož součástí jsou kromě kontinentálního 

evropského území také Faerské ostrovy a Grónsko. Tato dvě území mají autonomní 

statut a následující text se vztahuje pouze k evropské části státu. 

Dánsko se rozkládá na rozloze 43 tisíc km
2
 a má 5,6 milionu obyvatel, hustota 

osídlení je 127 obyvatel na km
2
, což je hodnota srovnatelná například s Českou 

republikou. (UN, 2014, s. 59) Lokální samospráva má dlouhou tradici sahající hluboko 

do středověku. Její první právní zakotvení je z roku 1849 a souvisí s transformací 

Dánska z absolutistické na konstituční monarchii. V následujících letech pak v několika 

krocích docházelo k upevňování jejich postavení a rozšiřování palety pravomocí. 

(Jüptner et al., 2007, s. 127) V 50. letech mělo Dánsko více jak 1365 obcí, 25 krajů a po 

vzoru Švédska přistoupilo k reformě lokální samosprávy, jejíž součástí bylo, kromě 

zvyšování povinností a pravomocí obcí, také jejich direktivní sloučení. Počet obcí 

poklesl o 75% na 275, což posunulo průměrný počet obyvatel obcí nad 20 tisíc. 

(Mouritzen, 2010, s. 22) 

 Zvýšení kapacity municipalit odstartovalo další etapu přenosu pravomocí – 

během následujících desetiletí na obce přešla odpovědnost za sociální služby, vzdělání, 

infrastrukturu, hromadnou dopravu, ochranu životního prostředí, či územní plánování. 

Všechny tyto pravomoci konzumují velké množství finančních prostředků, které 

municipality získávají z místních daňových výnosů, které odpovídají přibližně 21% 

HDP (výdaje na lokální samosprávu jako celek včetně krajů se pohybují nad 30%) 

(Eurostat, 2014) a toto číslo je s přehledem nevyšší v Evropě (druhé Švédsko se 

pohybuje okolo 24%). (Mouritzen, 2010, s. 23) 
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Vývoj dánské municipální struktury po roce 1990 

 Po roce 2000 se znovu objevila debata hodnotící dostatečnost uspořádání 

lokálního sektoru. V druhé polovině roku 2002 byla ustavena Komise k otázkám 

administrativní struktury (The Danish Local Government Reform paper, 2006, s. 2). 

Výsledkem jednání komise bylo jednoznačné doporučení reformovat celý stávající 

systém lokální samosprávy. Jako důvody k tomuto doporučení uvedla: 

 

1) „Významná část municipalit nedosahuje potřebné velikosti [při mediánu 

10 000 obyvatel, pozn. autora, např. Denters et al.,  2014, s. 51] a kapacitně 

nestačí na plnění úkolů jí náležejících.“ 

 

2) „V několika případech dochází k přeryvu pravomocí mezi různými úrovněmi 

správy a vytvářejí se tak šedé zóny“ 

 

3) „V některých oblastech správy dochází k paralelizaci úkolů samospráv, což 

ve svém důsledku stěžuje možnost koordinace úkolů, což není z 

 ekonomického hlediska efektivní.“ (The Danish Local Government Reform 

paper, 2006, s. 3) 

 

 Tento soubor doporučení byl veřejně připomínkován a na základě tohoto procesu 

stanovila vláda v roce 2004 plán reformy lokální struktury. (Blom-Hansen et al., 2014, 

s. 794) Kromě zrušení 14 krajů, jejich nahrazení 5 regiony a nového rozdělení 

pravomocí reforma stanovila zejména nové podmínky samostatné existence obce. 

Reforma se tedy vydala podobným směrem jako některé německé spolkové země, 

v první fázi si mohly obce vybrat, jakým způsobem splní nově dané podmínky, a ve 

druhé fázi se počítalo s direktivním sloučení zbývajících obcí. Někteří autoři tento 

způsob označují termínem semi-dobrovolná reforma (například Moisio, 2012, s. 55 

nebo Blom-Hansen et al., 2014, s. 794). Pokud chtěla obec o své budoucnosti 

rozhodnout sama, měla na výběr ze dvou variant: 

 

1) „Uzavře administrativní partnerství se sousední obcí a obě zůstanou právně 

samostatné. Toto je možné pouze za předpokladu, že obě obce dohromady mají 

více jak 30 tisíc obyvatel.“ 
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2) „Sloučí se s jinou obcí (obcemi) tak, aby ve výsledku překonaly hranici 20 tisíc 

obyvatel.“ (Moisio, 2012, s. 6-7) 

 

 I přes fakt, že na přípravu návrhů měly obce stanoveno pouhých 6 měsíců, ke 

stanovenému termínu (1. 1. 2005) odevzdalo vyjednané plány na sloučení 271 z 275 

municipalit, „což je na tak krátké vyjednávací období obdivuhodné a překvapivě vysoké 

číslo.“ (Moisio, 2012, s. 6) Další zajímavostí je také fakt, že pouze dvě obce si zvolily 

metodu partnerství, zatímco všechny ostatní se rozhodly pro sloučení. Plány obcí byly 

zapracovány do návrhu a během roku 2005 o nich bylo jednáno všemi polickými 

stranami, z čehož vyšel konečný konsenzuální návrh nového uspořádání lokálních 

samospráv, který z velké části respektoval návrhy obcí. (The Danish Local Government 

Reform paper, 2006, s 2). V konečném součtu byl počet obcí zredukován z 275 na 98, 

tedy o více jak 64% a jejich průměrný počet obyvatel se zvýšil na 55 tisíc. Koncem roku 

2005 byla zvolena nová zastupitelstva, která měla na starost konvergenci administrativ 

obcí, které se měly sloučit. Přípravy pokračovaly po celý rok 2006 a nová podoba 

lokální struktury vešla v platnost k 1. 1. 2007. (Vrangsbaek, 2010, s. 28) 

Dobrovolné slučování, kterému nelze uniknout? 

 Přestože se obce podobně jako v nových německých spolkových zemích ptaly 

pouze na otázku S kým se sloučit? a dobrovolnost tedy byla spíše zdánlivá než skutečná, 

je zajímavé jak velká většina se jich zapojila a jak rychle dokázalo Dánsko reformu 

implementovat. Za pomoci rozsáhlého veřejného připomínkového řízení, nástrojů 

negativní (hrozba intervence pokud obec nevyhoví) a pozitivní (finanční pobídky) 

motivace bylo dosaženo vysoké participace municipalit v dobrovolné části a to během 

krátkého období. (Vrangsbaek, 2010, s. 38) V tomto případě je ovšem nutné brát 

v úvahu, jakou roli v tomto úspěch hrála tehdejší velikost municipalit, která se na 

přelomu tisíciletí pohybovala na čtyřnásobku průměru zemí EU. Pokud byla 

municipální struktura složena z obcí s mediánem počtu občanů okolo 10 tisíc, je 

logické, že obce této velikosti mají dostatečnou kapacitu na rychlé a bezproblémové 

zapojení se do procesu a můžou si dovolit vyčlenit část administrativního aparátu na 

intenzivní jednání o možném sloučení. Tímto aspektem se Dánsko výrazně odlišuje od 

podobných reforem jinde v Evropě, které musí nástroje přizpůsobit faktu, že cílově obce 

jsou daleko menší velkosti.  
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2.2.2. Německo 

 Spolková republika Německo je rozlohou největší zemí ze zkoumaného vzorku a 

s více než 80 miliony obyvatel se co do hustoty osídlení řadí na čtvrtou příčku v Evropě.  

Uspořádání státu je federativní a skládá se z 16 spolkových zemí. Důsledkem 

federálního uspořádání jsou velké rozdíly v podobě municipálních systémů jednotlivých 

spolkových zemí. V devatenáctém století bylo právní postavení obcí slabé a do dnešní 

podoby se (v západní části SRN) zformovalo až po druhé světové válce. V 5 spolkových 

zemích, které byly pod sovětskou okupační správou a později dohromady tvořily NDR, 

tomu bylo naopak stejně jako v ostatních zemích východního bloku a převládly zde 

centralizační tendence, což znamenalo, že obce samotné byly považovány téměř za 

zbytečné. (Blesse a Baskaran, 2013, s. 7) 

 Zatímco 11 starých spolkových zemí během 70. a 80. let implementovalo 

konsolidační reformy ve  velkém měříku za pomoci budování institucí meziobecní 

spolupráce a slučování obcí metodou cukru a biče (slučování se nedá označit za čistě 

dobrovolné, obce si v první fázi mohly vybrat partnera ke sloučení a pokud tak 

neučinily, byly ve druhé fázi sloučeny direktivně), v NDR neproběhla žádná územní 

konsolidace obecní struktury (což je zajímavé zejména v porovnání s ostatními zeměmi 

východního bloku, které často prováděly slučování ve velkém rozsahu). Tento text se 

zaměří primárně na procesy 5 nových spolkových zemí, které ke slučování přistoupily 

až po roce 1990 a jsou ekonomicky výrazně slabší než zbývající spolkové státy - jejich 

HDP tvoří necelých 9% HDP celého Německa, populace ale odpovídá 16% obyvatel. 

(German statistical office, 2014a) 

Graf 2.1: Porovnání průběhu slučování v periodě o délce 23 let 

 

Zdroj: data vyžádaná od Statistického úřadu Německé spolkové republiky  
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 Německý systém lokální samosprávy spadá pod legislativní pravomoc 

jednotlivých spolkových států, které jsou zavázány při jeho vymezování respektovat 

Chartu lokální samosprávy a také německou ústavu, která obcím přiznává právo na 

samosprávu ohraničenou platnými zákony a také výslovné právo vybírat místní daně. 

(Jüptner et al., 2007, s. 60) Lokální samospráva je v základu dvoustupňová, ale přesné 

uspořádání se v jednotlivých spolkových státech liší.  Základním prvním stupněm sice 

jsou vždy obce, ale druhá úroveň, okresy (Landkreis), je v každém spolkovém státu 

chápana odlišně a v některých případech se pravomoci obcí a okresů překrývají. 

Příkladem může být obrázek 2.1, který ilustruje uspořádání lokálního systém v Sasku-

Anhaltsku. Obce nemají přesně vymezené pravomoci, ale jsou povinny provádět některé 

úkoly přenesené státní správy. Na druhé straně mají možnost se každému zásahu do 

jejich práv bránit za pomoci ústavní stížnosti. (Swianiewicz, 2010, s. 77). Přiznané 

pravomoci, spolu se silnou finanční autonomií, znamenají, že německé obce jsou 

důležitými ekonomickými aktéry (Blesse a Baskaran, 2013, s. 7) 

 

Obrázek 2.1: Systém místní samosprávy ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko  

 

Zdroj: převzato z Bönisch et al., 2011, s. 15 
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Vývoj v nových německých spolkových zemích po roce 1990 

  Wollmann (2010, s. 80-84) rozděluje reformy místního systému v nových 

spolkových zemích na dvě etapy, první fázi označuje jako zakládající (founding), 

druhou, která začíná přibližně rokem 2000, jako konsolidační (consolidation). V první 

fázi se čtyři z pěti (s výjimkou Saska) spolkových států, rozhodly zachovat malé obce a 

upřednostnily cestu zavedení nových meziobecních uskupení (local federations), která 

měla zajistit administrativní podporu pro malé obce a tímto způsobem absorbovat 

změny, kterými obce po roce 1990 procházely. Důvodem ke zvolení tohoto postupu byl 

fakt, že v rozvířené porevoluční atmosféře, bylo nemyslitelné, aby spolkové parlamenty 

silou odebíraly nově zavedené demokratické možnosti správy, které obce právě získaly. 

(Wollman, 2004, s. 15) Jedinou výjimkou bylo Sasko, které se v druhé polovině 90. let 

rozhodlo snížit počet obcí a za pomoci výrazných finančních benefitů pro sloučené obce 

se vydalo cestou dobrovolného slučování. Důvodem k této disentní strategii v případě 

Saska mohla být jeho odlišná sídelní struktura, která se vyznačovala nejvyšší mírou 

urbanizace ze všech nových spolkových zemí. (Wollmann, 2010, s. 83) Je s podivem, že 

Wollmann ve svém zkoumání opakovaně opomíjí spolkovou zemi Durynsko, která 

největší pokles počtu obcí zaznamenala ve stejné době jako Sasko, a je tedy zvláštní, že 

jí ve svých textech opakovaně zařazuje do druhé skupiny, kde se o ní ovšem dále 

nezmiňuje. (Wollmann, 2004; 2010) 

 

Graf 2.2 Vývoj počtu municipalit ve východních spolkových zemích  

 

Zdroj: data vyžádaná od Statistického úřadu Německé spolkové republiky  
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Kromě nedostatečné kapacity politických systému malých obcí v druhé polovině 

90. let, projevující se například problémy při sestavování kandidátek či zablokováním 

zastupitelstev, to byl právě systém meziobecní spolupráce, tak jak ji implementovaly 

čtyři zbývající spolkové země, který vedl ke konsolidační fázi reforem lokálních 

systémů místní samosprávy. Během několika let fungování systému, ve kterém byly 

některé kompetence sdíleny, se ukázalo, že obce a meziobecní orgány nedokáží 

efektivně spolupracovat, často jsou návrhy zasahující do společných kompetencí 

odmítány jednou či druhou složkou systémů a dochází tak k faktickému blokování 

určitých oblastí. Ani očekávané ekonomické úspory se nedostavily v plné míře, 

„protože v oblastech sdílených kompetencí docházelo k administrativní duplikaci pozic 

a kapacit.“ (Wollmann, 2010, s. 85) 

 Jak ukazuje graf 2.2, ze zbývajících tří spolkových zemí přistoupily po výše 

uvedených zkušenostech k reformám podobného typu Braniborsko a Sasko-Anhaltsko.  

Proces v Braniborsku, které počet svých obcí snížilo o 72%, lze považovat za modelový 

a lze ho zobecnit i na ostatní nové spolkové země. Počet obcí se postupně snižoval za 

pomoci finančních pobídek již od poloviny 90. let a na přelomu tisíciletí byl vytvořen 

plán, který stanovil minimální počet obyvatel obce na 5000. Reforma byla od počátku 

postavená dvoufázově. „První, dobrovolná fáze obcím umožňovala, aby si svobodně 

vybraly, s kým a jak se sloučí.“ (Wollmann, 2010, s. 79). Tato fáze byla podporována 

jak administrativně (vytváření poradních komisí, nebo svolávání veřejných slyšení 

k otázce slučování), tak finančně (finanční granty pro obce sloučené v dobrovolné fázi). 

Po schválení tohoto návrhu měly obce dva roky na výběr partnera (partnerů), se kterými 

se sloučí a využijí tak nabízené finanční odměny. Pokud obce nevyužily nabízené 

dobrovolné možnosti, bylo jejich sloučení provedeno v druhé, direktivní fázi. (Blesse a 

Baskaran, 2013, s. 10) Wollman (2010, s. 78) tento systém označuje jako metodu cukru 

a biče (carrot and stick). Výjimkou je Meklenbursko-Přední Pomořansko, u kterého lze 

vysledovat pouze postupný pokles počtu obcí a to z toho důvodu, že se spíše 

zaměřovalo na reformu okresů a pokles počtu obcí jde spíše přirozenou cestou. 

(Baldersheim, 2010, s. 156) 

Zdánlivá dobrovolnost? 

 V německém případě se poprvé objevuje podobné pojetí dimenze dobrovolnosti 

celého procesu jako v případě Dánska.  Obec nehledá odpověď na otázku Zda se spojit, 

ale pouze na otázku S kým? Proces se tak sice vyznačuje dobrovolnou fází, ale na rozdíl 
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od Lotyšska či Řecka nenastupuje schvalování direktivního slučování obcí až po selhání 

dobrovolné fáze, ale budoucí direktivní implementace je již součástí původního návrhu. 

Fakt, že obce předem vědí, jaký výsledek bude dosažen, nelze mluvit o dobrovolném 

slučování v pravém slova smyslu. Je však také nutné dodat, že pokles obcí probíhá 

kontinuálně i po implementaci reformy, což znamená, že i klasické finanční benefity 

v podobě platby za sloučení zde fungují a reformy sloužily převážně spíše jako 

katalyzátor k urychlení procesu. 

2.2.3. Nizozemí 

 Podobně jako u předcházejících zemí, i municipální systém Nizozemského 

království má tradici sahající hluboko do 19. století.  Silné a samostatné municipality 

ale v obchodem prostoupeném Nizozemí existují o několik století déle, což se odráží i 

v ústavě z roku 1848, která nemluví o delegování či přiznání pravomocí, ale spíše o 

uznání či rozeznání jejich faktické existence. (Van Haaren-Dresens, 2012, s. 459) 

Přesnější zakotvení pravomocí a principů fungování nově právně ustanoveného 

dvojúrovňového systému lokální správy skládajícího se z municipalit a provincií bylo 

stanoveno zákonem O municipalitách z roku 1951 a tento zákon poté zůstal v platnosti 

až do roku 1994. V době jeho vzniku mělo Nizozemí 11 provincií a více jak 1200 

municipalit. V posledním roce jeho platnosti byla situace diametrálně odlišná – počet 

municipalit poklesl na pouhou třetinu a počet provincií se zvýšil o jednu (zajímavé je, 

že nešlo o přerozdělení území ostatních provincií, ale o území nové, které vzniklo 

vysušením pobřežního moře).  Za poklesem počtu municipalit během 60. a 70. let stojí 

hlavně slučování rozrůstajících se měst s jejich okolím, ale také vylidňující se 

venkovské municipality, které díky odlivu obyvatel zvolily cestu zvýšení kapacity. (De 

Ceunik, 2010, s. 813) Nizozemí má v současnosti 16 miliónů obyvatel, kteří žijí na 42 

tisících km
2
, průměrně na jednom km

2
 žije tedy asi 400 obyvatel.  (UN, 2014, s. 138) 

 Lokální prostor je v Nizozemí rozdělen do dvou stupňů, první tvoří municipality, 

nad nimi pak stojí provincie. V otázce kompetencí a povinností municipalit je Nizozemí 

díky silné historické pozici municipalit výjimečné – v právním řádu není přesně 

vymezeno, jaké pravomoci municipalita (či provincie) smí vykonávat a je omezena 

pouze tím, že nesmí zasahovat do kompetencí, které má ve své dikci stát. (Van Haaren-

Dresens, 2012, s. 463) Všechny tři úrovně (municipality, provincie, stát) se proto 

pohybují v rámci historicky daných mantinelů, jejichž překročení vede k iniciaci 

kompetenčního sporu, jehož výsledek určí, komu daná kompetence náleží. Stát a 
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provincie jsou navíc vázány principem spoluvládnutí (co-governance), který je zavazuje 

konzultovat připravovanou legislativu se zástupci dotčených obcí. (Boedeltje, 2010, 

s. 118). Silnému postavení obcí odpovídají i nadprůměrné státní výdaje na lokální 

úroveň, které je nad evropským průměrem a se pohybuje okolo 16% HDP. (Eurostat, 

2014) 

Vývoj v oblasti slučování nizozemských municipalit 

 Nizozemí je jednou ze zkoumaných zemí, u které nelze začít zkoumání rokem 

1990 a to z prostého důvodu, že zde nenacházíme jasně vymezený začátek reforemního 

procesu. Slučování obcí v Nizozemí probíhá kontinuálně již od 60. let a nelze ho jasně 

rozfázovat. Přesto je možné rozeznat legislativní úpravy, které v 70. a 80. letech 

změnily hlavní důvody slučování obcí.  Snížení počtu obcí už není primárním cílem, je 

totiž spíše důsledkem snah o reformu celého lokálního systému. Během 70. let bylo 

navrhováno například zavedení 3. úrovně lokální správy (De Ceunik, 2010, s. 814) nebo 

zmenšení velikosti provincií a zvýšení jejich počtu na dvojnásobek. (Boedeltje, 2010, s. 

122). Postupné odmítnutí dvou zmíněných a několika dalších návrhů poukázalo na 

skutečnost, že za 15 let snah reformovat organizační stránku fungování lokálního 

systému se obce samy přizpůsobily do té míry, že radikální reforma se stala zbytečnou. 

Obce byly v roce 1976 zákonem prohlášeny za „první a nejdůležitější formu lokální 

vlády“ (De Ceunik, 2010, s. 820) a byl schválen přenos dalších pravomocí, které dříve 

patřily výlučně vyšším úrovním. Získání tohoto silnějšího statutu a pravomocí sebou 

ovšem neslo i podmínku: obec musela mít nejméně 10 tisíc obyvatel. Tím územní 

konsolidace municipální struktury vstoupila do nové fáze, kterou lze označit za 

dvojkolejnou – menší obce byly tlačeny ke sloučení nejen vidinou rozšířených 

pravomocí, ale zejména snahou narovnat své postavení. Tento systém byl na začátku 90. 

let zpochybněn, když bylo na řadě sloučení analyticky dokázáno, že nevedly ke zvýšení 

efektivity a kvality práce lokální samosprávy, dokonce tomu bylo v některých případech 

naopak. Z tohoto důvodu „…nesmělo být nadále předpokládáno, že menší obec je 

automaticky také méně efektivní.“ (De Ceunik, 2010, s. 820) a v dalších letech byly 

případy evaluovány jednotlivě. 

Cesta od  top-down k bottom-up 

 Na rozdíl od ostatních zemí, kde můžeme jednoduše najít iniciátora sloučení 

obcí binární volbou mezi municipalitou a centrem (ať už jde o ad hoc či hromadné 

sloučení), je situace v Nizozemí v této otázce komplikovaná, protože jde o 30 let dlouhý 
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kontinuální proces (viz Švec, 2009, s. 279) vykazující stálé úpravy evolučního 

charakteru, které ho neustále přibližují k čistě dobrovolnému pojetí slučování obcí. Vše 

odstartoval zákon O obecných pravidlech reklasifikace (Wet Algemene regens 

Herindeling) z roku 1984, kterým získaly pravomoc iniciovat sloučení všechny tři 

úrovně státu, přičemž v praxi jsou za formální přípravu zodpovědné jednotlivé 

provincie, ale zároveň se může k reformě vyjádřit obec, dokonce i jednotliví občané. 

(Boedeltje, 2010, s. 135) To, že do procesu mohou vstoupit provincie (a v praxi tak 

činí), je Nizozemské specifikum, které ovšem ukazuje svoji životaschopnost a 

prospěšnost. Provincie jsou dodnes stále nejčastějším iniciátorem slučovacích návrhů a 

fakt, že se jednotlivé případy řeší v regionálních centrech a ne na celostátní úrovni, 

umožňuje návrhy probírat ve větším klidu a mimo objektivy celostátních médií. 

V žádném případě proto nelze Nizozemí zařadit mezi země, které schválily centrální 

direktivní reformu – sloučení se děje decentralizovaně, ad hoc, nebo v malých 

skupinách.  V roce 2001 navíc došlo v procesu slučování k další změně, která opět 

posunuje způsob implementace k typu bottom-up. Jde o takzvanou „Advice procedure“, 

ve které má poslední slovo radnice dotčené obce.  (De Ceunik, 2010, s. 817) Někteří 

autoři dokonce tento stav označují za čistě dobrovolné slučování (např. OECDa 2014, 

s. 260-280), což se zdá z bližšího pohledu nesprávné – to potvrzuje například i 

případová studie Mijke Boedeltje (2010), ve které je dopodrobna rozebrán případ 

provincie Twente. Autor v ní dochází k závěru, že při debatě o sloučení částečně 

vylidněných venkovských obcí mělo hlavní a konečné slovo provinční centrum, protože 

jsou dobrovolná sloučení finančně bonifikována. (například také De Vries a Sobis, 

2013, s. 8) Direktivní zásah centra samozřejmě nevylučuje možnost dobrovolných 

případů, ale ukazuje na skutečnost, že i přes zvyšující se možnosti obcí se k procesu 

vyjádřit, jde stále o sporný případ a fakt, že se reformy nevyjednávají přímo 

v politickém centru, sám o sobě neimplikuje, že jde o reformy principiálně spadající do 

kategorie bottom-up. S trochou nadsázky by spíše mohl být vhodný termín middle-

down. 

 V případě Nizozemí je třeba se při hledání soustředit na evoluční změny, 

kterými proces slučování obcí prošel a které představují kontinuální posouvání k čistě 

dobrovolnému principu slučování. A i když se od roku 1990  počet obcí snížil o dvě 

třetiny ze 647 na 403 v roce 2014, což Nizozemí posunulo v evropském žebříčku 

velikosti obcí na přední příčky (průměrný počet obyvatel se blíží 40 tisícům) (Eurostat, 

2009), nelze jednoznačně říci, jaká část případů je dobrovolná, protože Nizozemí je 
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klasický unitární stát (centrum vytváří základní podmínky, kterými se slučovací procesy 

řídí), ale implementace je spíše federativního charakteru (implementace je ve vysoké 

míře prováděna na nižší než centrální úrovni). 

2.3. Kategorie 2a: Neúspěšné dobrovolného slučování 

2.3.1. Lotyšsko 

 Lotyšská republika má v současnosti 2,2 milionu obyvatel a rozlohu 64,5 tisíc 

km
2
, což v součtu znamená nízkou hustotu zalidnění pohybující se na úrovni 35 

obyvatel na km
2
. (UN, 2014, s. 109) Stejně jako v případě Estonska či Finska sahají 

historické kořeny současných Lotyšských municipalit hluboko do středověku. Právní 

konstitucionalizace v oblasti samospráv byla ale opožděna nadvládou Ruska a obce 

získávaly autonomní práva jen v omezené míře. K jejich plné právní konstituci došlo po 

osamostatnění Lotyšska v roce 1920 a principy fungování samosprávy nebyly změněny 

ani po roce 1934, kdy byla nastolena autokratická forma vlády. Tuto tradici však na 40 

let ukončila sovětská okupace. Po získání nezávislosti v roce 1991 byla místní 

samospráva obnovena podle meziválečné předlohy a v roce 1994 kompletně 

reformována dle principů Evropské charty místní samosprávy, která byla ratifikována 

v roce 1996. (Vilka, 2012, s. 340-342)  

Mezi lety 1994 a 2009 byl systém lokální samosprávy dvoustupňový. Nejnižší 

stupeň tvořilo více jak 559 municipalit, které byly dále členěny do několika druhů a 

jejichž průměrný počet obyvatel se pohyboval na úrovni 4 tisíc. Druhá, regionální 

úroveň byla tvořena 26 okrsky (pozůstatky sovětského uspořádání) a 7 republikánskými 

městy (zasahujícími do obou úrovní). (Jüptner et al., 2007, s. 213) Po reformě v roce 

2009 se systém stal jednoúrovňovým a počet obcí se snížil na 119, jejich průměrná 

velikost vzrostla na téměř 19 tisíc. Pravomoci a povinnosti obcí se po zrušení rozšířily, 

ale hlavní složkou stále zůstává školství (více jak 40% rozpočtu), plánování, služby a 

kultura. (Transberg, 2009, s. 196) Příjmy rozpočtů obcí oscilují okolo 10% HDP, 

přičemž více jako 50% procent z nich tvoří daňové příjmy. Lokální daně mají 

v rozpočtech obcí pouze okrajový význam. (Eurostat, 2014) 

 Vývoj v oblasti amalgamace lotyšských obcí po roce 1990 

 Kompletní reformy podoby municipalit uskutečněné v roce 1994 neobsahovaly 

reformu teritoriálního uspořádání. Důvodem jejího vynechání byl zejména silný odpor 

nově ustavené asociace municipalit, která v rozjitřené atmosféře 90. let poukazovala na 

nedemokratičnost podobných zásahů do nově nabyté suverenity obcí a proto pokusy o 
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snížení počtu obcí selhávaly. (Vilka, 2004, s. 938) Až v roce 1998 se podařilo prosadit 

zákon o administrativně-teritoriální reformě. (Vanags a Vilka, 2006, s. 628) Tato 

centrálně schválená reforma, která byla přijata bez širší diskuze s municipalitami, 

stanovovala časový rozvrh, podle kterého měly obce do roku 2003 odevzdat plán, jakým 

způsobem chtějí dosáhnout požadovaného zvýšení kapacity, ale slučování samotné 

zůstalo dobrovolné povahy. (původně se počítalo s direktivním přístupem ke slučování 

po roce 2004, ale nakonec byla tato fáze zrušena. (CCRE, 2008, s. 28-29) „Jako 

podpůrný nástroj byly schváleny finanční benefity, které obdržely sloučené obce.“ 

(Transberg, 2009, s. 196) Reformu ale od jejího schválení provázela nízká odezva 

(počet obcí mezi lety 1991-2009 poklesl pouze o 11, z 559 na 548) a i přes několik 

novelizací (v letech 2003, 2006) se nepodařilo do slučování zapojit více obcí. V roce 

2009 proto došlo ke změně strategie: byla schválena direktivní reforma, která snížila 

počet obcí na 119. (Vilka, 2012, s. 344) 

 Neúspěšné dobrovolné slučování jako předstupeň direktivní 

 reformy 

 Proces se v některých prvcích podobal situaci v Estonsku a Řecku, šlo o velice 

pomalý pokles počtu obcí, což bylo zapříčiněno zejména silnou opozicí ke slučování ze 

strany volených orgánů a lokálních institucí obecně, k čemuž přispěl fakt, že reforma 

byla schválena bez dostatečných konzultací s lokálním prostorem. (Transberg, 2009, 

s. 185) Vláda se na tento veřejně vyjadřovaný odpor snažila reagovat odkládáním 

direktivní fáze a kladením důrazu na dobrovolnost procesu, což ovšem ani po více jak 

10 letech nevedlo k většímu počtu úspěšných sloučení a proto byl nakonec celý proces 

ukončen a počet obcí byl snížen direktivně. 

2.3.2. Řecko  

 Řecká republika má 11,2 milionu obyvatel, kteří žijí na území o rozloze 132 tisíc 

km
2 
a hustota osídlení je přibližně 81 obyvatel na km

2
. (UN, 2014, s. 80) Řecko je také 

jedinou jihoevropskou zemí ve zkoumaném souboru a v některých aspektech se proto 

liší. Kromě faktu, že spolu s Nizozemím zasahuje slučovací fází do 80. let, je 

nejvýraznější odlišností historicky slabý centrální stát, který se pouze nerad vzdává 

pravomocí ve prospěch samospráv. Podobně jako v ostatních státech sahá historie 

právní konstitucionalizace do první poloviny 19. století, kdy byla, po vzniku 

samostatného řeckého státu v roce 1833 ve snaze oslabit historická lokální centra a 

posílit do jisté míry uměle vzniklý centrální stát, postupně reformována lokální struktura 
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a původní historické lokální jednotky byly nahrazeny 300 moderními a silnými 

municipalitami. (Hlepas, 2010a, s. 47). Moderní struktura se ovšem spojila 

s klientelismem a pre-indusruálním způsobem myšlení, což ve výsledku znamenalo, že 

představitelé silných municipalit dokázali efektivně brzdit snahy o modernizaci státu a 

proto byla municipální struktura na začátku 20. století znovu atomizována. Během 

20. století Řecko sdílelo osud ostatních jihoevropských států a prošlo si etapami 

autoritářství, občanské války a diktátorské vlády, což odsunulo reformy na municipální 

úrovni stranou. (Spanou a Aotiropoulos, 2011, s. 724) Změna přišla až po obnovení 

republiky v roce 1974, kdy Řecko muselo přijmout výzvu, kterou s sebou přinášela 

demokratizace a modernizace a to i v oblasti podoby teritoriálního uspořádání 

municipální struktury. (Hlepas, 2012, s. 258)  

 V 80. letech bylo v Řecku 6000 municipalit rozdělených do několika druhů, 

v současné době jich má pouhých 325, přesto jsou obce v komparaci s ostatními 

zkoumanými zeměmi slabé, a to jak po stránce kompetencí (nemají pravomoci v oblasti 

územního plánování, sociálních služeb, zdravotnictví či školství), tak v oblasti fiskální 

autonomie (místní daně tvoří zanedbatelné procento příjmů či celkové výše příjmů, 

která odpovídá pouhým 3% HDP a je nejnižší v Evropě). (Hlepas, 2010, s. 63; Eurostat, 

2014) Řecká místní samospráva je dvoustupňová, druhý stupeň místní samosprávy byl 

vytvořen v roce 1986 a šlo o složitý systém více jak 73 prefektur a regionů, v roce 2011 

byl zjednodušen a v současnosti existuje pouze 13 regionů. (Spanou a Aotiropoulos, 

2011, s. 727) 

Vývoj po roce 1990  

 Dobrovolné slučování municipalit, které probíhalo po většinu 90. let, má kořeny 

již v desetiletí předcházejícím. První plán na snížení počtu obcí byl schválen v roce 

1984, kdy bylo Řecko nuceno reagovat na urychlený vývoj v oblasti vzrůstajících 

nároků na služby, které musely obce nově poskytovat. (Getimis a Hlepas, 2010, s. 201) 

Z politických a historických důvodů nebylo možné jít cestou direktivní amalgamační 

reformy a proto byl zvolen mírnější přístup, který za měl, pomoci finančních grantů, 

měl vést k pozvolné konsolidaci municipální struktury. Cílový počet obcí, které se dle 

plánu měly zapojit do slučování, byl přibližně 4000. (Getimis a Hlepas, 2010, s. 201). 

Ačkoli plán běžel až do druhé poloviny 90. let, nakonec nebylo dosaženo uspokojivých 

výsledků: zapojilo se pouze 367 municipalit, které se spojily do 108 nových. 

Dobrovolný pokles počtu municipalit se tedy pohyboval okolo 4%.(Hlepas, 2010, s. 54).  
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Neúspěch dobrovolného slučování a stále rostoucí tlak na zvýšení efektivity a kapacity 

obcí vedl ke kroku, který je mezi státy jižní Evropy bezprecedentní. V rámci tzv. 

„Capodistirasova plánu“ se Řecko rozhodlo v roce 1997 k radikální direktivní reformě 

teritoriálního uspořádání municipalit. Jejich počet byl za pomoci zákona snížen o 80% 

na 1034, což znamenalo zvýšení průměrného počtu obyvatel obce z 1600 na více jak 

11 000. (Spanou a Aotiropoulos, 2011, s. 727) Ani tato změna ovšem nebyla konečná, 

analogickým způsobem byla v roce 2010 schválena další direktivní reforma, která 

v reakci na ekonomickou krizi opět počet obcí drasticky snížila na 325 (průměrný počet 

obyvatel se vyšplhal nad 30 tisíc), obě reformy kromě direktivní formy amalgamace 

obcí spojuje ještě fakt, „že v oblasti finanční autonomie a pravomocí nepřinesly žádné 

výrazné změny.“ (Hlepas, 2012, s. 259) 

Neúspěšné dobrovolné slučování jako předstupeň direktivní 

reformy 

 V řeckém případě se protínají dva naprosto odlišné děje, které do jisté míry 

ilustrují vztah lokální a centrální úrovně: zatímco v 80. letech si nově obnovená 

republika nedovolila na historicky silně zakořeněné municipality zatlačit, o desetiletí 

později se situace úplně otočila, protože se více než kdy v historii začala projevovat 

nedostatečná finanční kapacita řeckých obcí, které jsou naprosto závislé na státu a 

nemají efektivní nástroje na to jak získat prostředky na financování nových projektů.  

Z tohoto důvodu má navrch centrální vláda, která na jedné straně zavádí direktivní 

reformu v masivním rozsahu, ale protože neexistuje významný protitlak, tak není 

nucena spolu se slučováním na obce přenášet i odpovídají kompetence. 

2.4. Kategorie 2b: Probíhající procesy slučování 

2.4.1. Estonsko 

 Estonská republika je nejsevernější z pobaltských zemí, na rozloze 45 tisíc km
2
 

žije 1,3 milionu obyvatel, což dohromady dává nízkou hustotu zalidnění pohybující se 

na úrovní 130 obyvatel na km
2.

 (UN, 2014, s. 67), přičemž „sídelní struktura je velmi 

nerovnoměrná a fragmentovaná.“ (Švec, 2009, s. 274). Ačkoli kořeny estonských 

municipalit sahají hluboko do středověku, bylo od poloviny 18. století součástí Ruska a 

podobně jako ve Finsku či Lotyšsku obce získávaly autonomní práva pouze v omezené 

míře. K jejich plné právní konstituci došlo po osamostatnění Estonska v roce 1918, 

základní principy místní samosprávy stanovila ústava z roku 1920, která platila až do 

roku 1940, kdy bylo Estonsko obsazeno SSSR, a obecní samospráva byla zrušena. K její 
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obnově došlo v roce 1989, kdy byly také po více než 50 letech znovu vypsány svobodné 

volby do místních zastupitelských orgánů. Zákonnou formu získaly ústavou schválenou 

v roce 1992 a v roce 1994 byla přijata Evropská charta místní samosprávy. 

(Mäeltsemees, 2012, s. 157-160) 

 Mezi lety 1989-1994 byl estonský lokální prostor uspořádán do dvou stupňů. 

Nejnižší jednotkou byly venkovské municipality a města, druhou úroveň tvořily kraje. 

Od roku 1995 se kraje staly součástí státní správy a samospráva je pouze jednostupňová. 

V roce 1994 ji tvořilo celkem 254 municipalit. (Mäeltsemees, 2012, s. 164) Podobně 

jako v Lotyšsku byly tyto obce vytvořeny v hranicích obcí z doby před sovětskou 

nadvládou a jejich velikost se průměrně pohybuje okolo 5000 obyvatel. (Raagmaa et al., 

2009, s. 193). Do pravomocí a povinností obcí spadá starost o školství (více jak 40% 

rozpočtu), služby a kultura obecně. (Transberg, 2009, s. 19) Příjmy rozpočtů obcí se na 

celkovém estonském HDP podílejí asi 10% (Eurostat, 2014), přičemž více jako 40% 

procent z nich tvoří sdílené daňové příjmy, ale někteří autoři počítají s tím, že podíl 

nedaňových příjmů se bude v budoucnu zvyšovat. Lokální daně mají v rozpočtech 

pouze okrajový význam. (např. Transberg, 2009, s. 196) 

Dobrovolné slučování jako prozatímní řešení? 

 Estonsko se od zkoumaných zemí liší tím, že jako jediná nemá zatím konkrétně 

stanovený cíl počtu obcí. Od druhé poloviny 90. let se vedou diskuze na téma snížení 

počtu municipalit a existuje více názorů jak moc snížit počet obcí – návrhy variují mezi 

15-150 obcemi a často se také objevuje hranice minimálního počtu obyvatel stanovená 

na 3500. Nicméně zde existuje shoda na faktu, že je nutné počet obcí snížit (Vanags a 

Vilka, 2006, s. 630) Možnost sloučení na základě vlastní iniciativy municipality byla 

obsažena již v zákoně z roku 1996, ale protože specifikace procesu a administrativní 

důsledky nebyly přesně dány, spojila se diskuze o modifikaci tohoto zákona s diskuzí o 

celkové reformě teritoriální podoby lokálního prostoru. Protože se ale obce staví proti 

možnosti direktivní reformy a ani centrální úroveň není jednotná ve východiscích, jak 

zvýšit systémovou kapacitu malých obcí, je prozatím jediným výsledkem této diskuze 

Zákon o slučování lokálních samospráv, který by přijat v roce 2004. (Reiljan a Ülper, 

2010, s. 22) Tento zákon zavedl řadu finanční benefitů, které obce získají, pokud se 

rozhodnou pro sloučení. Jejich výše je stanovena per capita, minimálně jde ovšem o 

částku pohybující se těsně pod hranicí 200 tisíc EUR. (Vanags a Vilka, 2006, s. 630) Na 

základě tohoto systému se počet obcí snížil mezi roky 1996 a 2013 z 254 na 226, tedy 
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asi o 9%. (Mäeltsemees, 2012, s. 175) V komparaci s ostatními zkoumanými zeměmi 

jde o malý pokles, ale je nutné vzít v úvahu, že absence přesněji stanoveného plánu 

reformy teritoriální dimenze hraje svojí roli a jediným, v současné době působícím, 

podpůrným nástrojem je finanční podpora sloučených obcí. V budoucnosti proto 

Estonsko velice pravděpodobně čeká rozhodování, zda zesílí podpůrné nástroje 

slučování, přistoupí k negativní motivaci, nebo se dokonce rozhodne pro direktivní 

reformu.  

2.4.2. Finsko 

 Finská republika je unitární stát, který se rozkládá na 338 tisících km
2
 a má 5,4 

milionu obyvatel, čímž se řadí mezi země s velmi řídkým osídlením. (UN, 2014, s. 71) 

Stejně jako u ostatních evropských států sahají kořeny některých municipalit hluboko 

do středověku a jejich první omezené právní vymezení bylo uzákoněno ještě období 

závislosti na Rusku, v letech 1865 a 1873. (Mäenpää, 2012, s. 185) Kromě samotného 

vymezení zákony umožnily také konání prvních municipálních voleb. Po znovunabytí 

nezávislosti v roce 1919 byly obce zakotveny v nové ústavě, kde byly vymezeny jako 

svobodné a samostatné entity, včetně demokraticky voleného politického systému a 

s pravomocí vybírat místní daně. V plánu bylo postupné vytvoření druhé úrovně místní 

správy na základě historicky existujících provincií, ale protože nedošlo k politické 

shodě, jak by měly tyto jednotky vypadat, byly tyto pravomoci vyhrazeny meziobecním 

sdružením. (Baldersheim 2010, s. 46) V období studené války byly na obce delegovány 

nové povinnosti a částečně se staly vykonavatelem státní správy a míra jejich 

samotnosti klesala. S navýšením pravomocí souvisely i vládní snahy snížit počet obcí za 

pomoci direktivní reformy. Plány na uvedení do praxe sice selhaly, ale samotné 

dlouhodobé projednávání problému s obcemi vedlo k případům dobrovolných sloučení 

a mezi lety 1964 až 1977 se počet obcí postupně snížil z 546 na 464. Po roce 1990 došlo 

v souladu s principy subsidiarity k radikálnímu omezení státní kontroly a regulace 

municipalit (koncept free communes používaný i v Dánsku a Švédsku - viz Jüptner et 

al., 2007, s. 192). (Mäenpää, 2012 s. 188). S rozpadem Sovětského svazu ale Finsko 

ztratilo blízkého obchodního partnera a v polovině 90. let znovu reformovalo postavení 

obcí, tentokrát s důrazem na poskytování služeb dle zásad New Public Managementu. 

(Jüptner 2007 et al., s. 196)  

 Počet úrovní lokální vlády ve Finsku se u různých autorů liší – základní a 

nejnižší jednotkou jsou municipality, ale neexistuje zde klasická svébytná entita 
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regionálního rozsahu a regionální úroveň tvoří regionální centra rozvoje, která jsou 

formována zdola a tvoří funkcionální uskupení municipalit. Vedle těchto regionálních 

center navíc do roku 2009 existovaly ještě historické provincie, ale po jejich zrušení se 

zdá, že se systém přiblížil spíše jednoúrovňovému modelu a většina práv, povinností a 

zodpovědnosti leží na bedrech municipalit. (srovnej Jüptner et al. 2007, s. 199-202; 

Zimmerbauer et al., 2012, s. 1068 a Baldersheim, 2010, s. 44) 

 V otázce pravomocí a finanční autonomie patří finské municipality 

k nadprůměru. Kromě tradičních úkolů samosprávy jsou také zřizovateli sociálních a 

nemocničních zařízení a také mají na starost základní a střední školství, „což 

z municipalit dělá největšího zaměstnavatele ve Finsku: ve službách obcí pracují více 

jak 20% Finů v aktivním věku.“ (Moisio a Uusitalo, 2013, s. 151). Rozsáhlé pravomoci 

municipality financují z vlastních příjmů, zejména jde o místní poplatky a také místní 

daň z příjmů, která tvoří 46% celkového příjmu municipalit. Celkově municipality 

konzumují objem prostředků rovnající se 22% HDP. (Saarimaa a Tukiainen, 2013, s. 6; 

Eurostat, 2014) 

Vývoj po v oblasti amalgamace roce 1990 

 Kromě výše uvedených reforem funkčního charakteru se v roce 2005 objevil 

nový plán na reorganizaci územní dimenze lokálního prostoru. Celý proces schvalování 

byl zažehnut vydáním zprávy o dlouhodobém rozpočtovém výhledu na období 2006-

2009, ve kterém byly vyjádřeny obavy z budoucí finanční situace malých municipalit, 

zapříčiněné stárnutím populace a migračními trendy. (Baldersheim, 2010, s. 50) Návrh 

byl připravován ve spolupráci s Finskou asociací lokálních autorit (ALFA) a do procesu 

byly zásadním způsobem zapojeny i municipality samotné. Průběhu přípravy návrhu 

byly obce dotázány, kterou ze tří následujících variant by preferovaly: 

 

1) „Silné municipality s minimálním počtem 20 tisíc obyvatel.“ 

2) „Vytvoření funkčních tzv. service districts, s minimálním počtem 100 tisíc 

obyvatel, které by měly na starosti sociální a zdravotnické služby. Slučování by 

bylo dobrovolnou záležitostí“ 

3) „Převedení většiny pravomocí na 20 regionů. Obce by se mohly sloučit 

dobrovolně, ale úroveň jejich významu a pravomocí by byla výrazně omezena.“ 

(Baldersheim, 2010, s. 51) 
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 Obce se k reformě postavily kladně, neodmítly snahy změnit strukturu jako celek 

a většina z nich vstřícně podpořila vytvoření silných municipalit, ale s výhradou ke 

stanovení minimální hranice. (Baldersheim, 2010, s. 51) Půdorys reformy byl postaven 

právě na této zpětné vazbě. Byla zrušena minimální hranice počtu obyvatel a obce měly 

v období 2005-2013 možnost se spojit s jinou obcí či navrhnout formu meziobecní 

spolupráce, která by docílila v oblasti efektivity a systémové kapacity podobného efektu 

jako sloučení. Finanční podpora procesu slučování je nastavena degresivně – čím 

později se obec sloučí, tím bude získaná odměna menší. Pokud se obec rozhodne do 

slučování nezapojit, nehrozí jí direktivní sloučení, takže dobrovolnost je v současné 

době zachována v plné míře, obec pouze přijde o benefity plynoucí z úspěšné 

amalgamace. Za pomocí takto nastavené podpory se podařilo v období do roku 2013 

snížit počet obcí na 320, tedy o 27%. (OECD, 2014a, s. 236) 

 Výsledky dobrovolného procesu: možná změna přístupu? 

 Za pomocí podpůrných nástrojů se podařilo ve Finsku snížit počet obcí během 8 

let o více jak čtvrtinu – což ale nedostačuje k dosažené minimálního zamýšleného počtu 

20 000 obyvatel obce. Průměrný počet obyvatel obcí se pohybuje mezi 16 000-17 000 a 

probíhají na centrální úrovni jednání o dalším postupu v této otázce. V současnosti 

v procesu schvalování další plánovací období do roku 2017, které přináší dvě změny – 

do konce roku 2014 musí obce, které nedosahují hranice 20 tisíc obyvatel vytvořit a 

odevzdat plán, jak budou tento fakt řešit. Jaké přesně budou postihy, pokud se obec 

nezapojí dobrovolně, zatím není jisté, uvažuje se ovšem o možnosti, že dojde koncem 

roku 2017 k direktivnímu sloučení obcí, které nedosahují stanovené hranice. (OECD, 

2014c,  s. 46) 

  

2.4.3. Lucembursko 

 Jen těžko se dá najít případ ekonomicky úspěšné země, který by v ostatních 

parametrech více kontrastoval s výše zkoumaným Finskem, než je právě 

Velkovévodství lucemburské, které se s  rozlohou 2 586 km
2 
a půl milionem obyvatel 

řadí mezi nejmenší státy v Evropě. (UN, 2014, s. 116) I přes malou velikost má ale 

v oblasti místních samospráv jednu z nejdelších tradic v Evropě. Lokální systém ve 

velké míře staví na francouzském modelu municipálního uspořádání, v platnosti je 

dokonce stále část francouzského revolučního dekretu o komunách z roku 1789. 

(Newbury, 2005, s. 2). Samotný jednoúrovňový systém byl ustanoven v roce 1843 a se 
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dvěma změnami existuje dodnes. První změnou byl v 70. letech plán drastického snížení 

počtu obcí ze 127 na 32, který ovšem nikdy nebyl naplněn a dobrovolnou cestou došlo 

pouze ke sloučení tří obcí do jedné roce v 1977 (Law of 31 October, 1977) a osmi 

dalších do tří nových v roce následujícím (Law of 21 July Law of 23 December, 1978). 

V dalších letech již nebyla další sloučení uskutečněna a téma územní konsolidace 

municipální struktury ustoupilo od pozadí. Druhou změnou bylo přijetí Charty místní 

samosprávy v roce 1988, což vedlo k malým úpravám v postavení municipalit a k 

mírnému posílení jejich pravomocí. V souladu s Chartou je existence obcí zakotvena 

přímo v lucemburské ústavě, která jim přiznává nezávislý status a přiznává občanům 

právo volit svoje zastupitele. (Lucembursko, 1998, článek 107) 

Co do rozsahu pravomocí, jsou Lucemburské municipality srovnatelné 

s ostatními evropskými státy. Mezi základní povinnosti samosprávy patří územní 

plánování, základní školství, svoz odpadu, správa místních komunikací, místní 

nemocnice atd..  Instituce na lokání úrovni zaměstnávají pouhá dvě procenta obyvatel, z 

čehož navíc většina připadá na několik největších municipalit, v ostatních je zaměstnán 

často pouze nejnutnější personál, který nemá ani odpovídající vzdělání. (Newbury, 

2005, s. 10).  Důvodem této diskrepance je velký rozdíl v průměrném počtu obyvatel 

mezi 8 největšími municipalitami (téměř 50% obyvatelstva, průměrně 25 tisíc) a 100 

zbývajícími (průměr 2200 obyvatel).  Výše výdajů na lokální samosprávy (vyjádřenými 

jako procento HDP) se navíc pohybuje hluboko pod evropským průměrem, příjmy 

municipalit totiž tvoří pouze 5%. (Eurostat, 2014) Při hodnocení tohoto čísla je nutné 

přihlédnout ke skutečnosti, že výsledné číslo je vysoce závislé na velikosti ekonomiky 

v poměru k rozloze a počtu obcí, což jsou v případě Lucemburska malé proměnné a 

například výdaje na místní komunikace jsou oproti sousedním zemím zanedbatelné. 

 Vývoj po roce 1990 

 Téma snížení počtu municipalit se vrátilo v druhé polovině 90. let, kdy začalo 

dlouhé vyjednávání mezi Ministerstvem vnitra a Komisí pro územní reorganizaci 

Lucemburska na straně jedné a Lucemburskou unií měst a obcí (Syvicol) na straně 

druhé. (Dumont a Kies, 2010, s. 1080) Prvním významnějším úspěchem bylo schválení 

grantové podpory obcí, které se rozhodnou pro sloučení.  Od roku 2002 dostane každá 

taková obec grant ve výši 2500 EUR na jednoho obyvatele, nicméně toto plnění je 

rozloženo do 10 let. (Réorganisation, 2009, s. 12) Nejdůležitější výstup jednání se ale 

dostavil až roce 2009, kdy vznikl dokument s názvem Teritoriální reorganizace 
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Lucemburska – návrh nového uspořádání municipalit.
27

 Tento dokument přináší poprvé 

jasný minimální počet obyvatel municipalit, který stanovuje na 3000 obyvatel, což 

představuje snížení počtu obcí ze 116 v roce 2009 na 71. Hraničním rokem pro dosažení 

tohoto cíle je rok 2017. Jako základní argument pro reformu je zde prezentována 

„zrychlující se změna ekonomického a sociálního života, která před obce staví 

povinnost poskytovat stále se rozšiřující paletu služeb občanům. Výše investic a 

nákladů, které k tomu musí obce vynaložit, v některých případech zdaleka přesahující 

možnosti jejich rozpočtů.“ (Réorganisation, 2009, s. 2) Jde o rozsáhlý dokument, jehož 

primárním úkolem je vysvětlit celý koncept malým obcím a zároveň je přesvědčit ke 

sloučení. K tomu používá několika nástrojů. Za prvé je v dokumentu kladen důraz na 

důkladné vysvětlení celého procesu (krok za krokem), včetně nutnosti schválit pro 

každé sloučení zvláštní zákon, který umožní upravení podmínek přímo na míru. Za 

druhé je na několika místech kladen důraz na dobrovolnost celého procesu, s důrazem 

na soulad takového postupu s Chartou místní samosprávy. Stejně tak je zdůrazňována 

nutnost uspořádat k otázce sloučení místní referendum, jehož výsledek je pro další 

rozhodování zastupitelstev o sloučení závazný. Jednou ze zvýrazněných záruk je také 

nesnižování stavu státních zaměstnanců – pokud dojde k zániku pracovních míst, musí 

být zaměstnancům z těchto pozic nabídnuto srovnatelné pracovní místo. 

(Réorganisation, 2009, s. 8-9) 

Průběh dobrovolného slučování  

 Hodnotit úspěšnost plánu jako celku je zatím příliš předčasné, přesto lze vyvodit 

jisté předběžné závěry.  Je nutné zmínit, že ještě před vydáním dokumentu využily čtyři 

obce schválené finanční podpory, což vedlo ke dvěma úspěšným sloučením v letech 

2005 a 2006. Plán samotný vedl v roce 2011 ke sloučení 16 obcí do 6 nových. (Dumont 

a Kies, 2013, s. 152) Takové množství vyvolalo nejen v literatuře překvapení a 

očekávalo se, zda bude slučovací trend pokračovat i v dalších letech. Dle odpovědi 

statistického úřadu Lucemburska ovšem nebyly v roce 2012 a 2013 schváleny žádné 

další zákony uvádějící do praxe nová sloučení obcí, což indikuje, že po počáteční vlně 

sloučení obcí začal celý proces stagnovat a cíle, které byly v Lucembursku stanoveny, 

nejspíše nebudou současnou podobou dobrovolného slučování naplněny. 

                                                 
27

 Réorganisation territoriale du Luxembourg - Projet de la nouvelle cartographie du paysage communal  

2009. [online]. [cit. 1. 12. 2014] Dostupné ve francouzském jazyce z 

http://www.mi.public.lu/actualites/2009/03/1003_reforme_territoriale/projet_cart_pays_comm.pdf  Dále 

citováno jako Réorganisation, 2009 

http://www.mi.public.lu/actualites/2009/03/1003_reforme_territoriale/projet_cart_pays_comm.pdf
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2.4.4. Norsko 

 Norské království patří s rozlohou více jak 385 tisíc km
2 

k největším státům 

Evropy. Toto rozlehlé území je ovšem obydleno pouhými 5 miliony obyvatel, což řadí 

Norsko s hustotou 15 obyvatel na km
2
 na jednu z posledních příček na světě. (UN, 

2014, s. 147) Po ekonomické stránce je bohatou zemí, dle HDP na hlavu je na čtvrtém 

místě v Evropě. V oblasti místní správy je Norské království zajímavou výjimkou. Na 

jedné straně totiž není postavení norských obcí specifikováno v norské ústavě, a nejsou 

tudíž integrální součástí norského politického systému, na straně druhé zde ale existuje 

dlouhá zákonná kontinuita vztahující se k lokálnímu systému – první zákony tohoto 

druhu byly schváleny již v první polovině 19. století. (Baldersheim, 2010, s. 80.) 

Nejdůležitějším z nich je zákon o místní samosprávě z roku 1837, který poprvé definuje 

principy místní samosprávy a vymezuje pravomoci místních orgánů. Tento zákon byl do 

značné míry výsledkem rozdělení moci mezi štěpné linie reprezentované centrální 

byrokracií na straně jedné a obchodnickými a rolnickými skupinami z necentrálních 

oblastí Norska na straně druhé. (Jüptner et al., 2007, s. 153).  Meziválečný rozvoj v 

sociální oblasti spojený s ekonomickou depresí vytvořil tlak na malé obce, které 

nelehko hledaly kapacity na plnění nových úkolů. Stejně jako v sousedním Švédsku a 

Dánsku tato situace vyústila v 50. letech ve vytvoření komise, která měla za úkol 

připravit vládě doporučení, jak v této otázce dále postupovat. Výsledkem byla zpráva, 

která doporučovala zvýšit průměrný počet obyvatel obce na více než 5000 a tím zajistit 

finanční stabilitu municipalit. Vládnoucí Strana práce protlačila návrh, který v souladu 

s doporučením, vedl k direktivnímu snížení počtu obcí ze 744 na 439 v roce 1974. 

(Baldersheim, 2010, s. 82) V osmdesátých letech pak následovalo přesunutí zájmu od 

velikosti k funkční stránce fungování municipalit. V souladu s vývojem v ostatních 

skandinávských státech došlo k zavedení nových metod řízení municipalit, které lze pro 

naše účely shrnout pod název New Public Management. (Kleven et al., 2000, s. 97) 

 Už od 19. století má Norsko tři úrovně veřejné správy. Kromě místních 

samospráv a centrální vlády totiž existují ještě regionální jednotky – kraje. Kraje byly 

po dlouhou dobu málo významným mezistupněm, ale od 70. let, kdy byla krajská 

zastupitelstva poprvé volena v přímých volbách, a kdy získala možnost uzákonit vlastní 

daně, jejich vliv narůstal. Tento nárůst byl zastaven po roce 2000, kdy jim 

byly odebrány některé pravomoci, například možnost zřizovat nemocnice. (Østerud a 

Selle, 2006, s. 45) Kompetence obcí jsou pak zajímavé tím, že kromě tradičních úloh 

(školství, sociální služby, územní plánování, svoz dopadu atd.), se obce velice často 



   

 

50 

  

zapojují do podnikatelské činnosti a tím aktivně vytvářejí pracovní místa. Na přelomu 

tisíciletí municipality tímto způsobem zaměstnávaly přibližně 20% aktivní pracovní 

síly. (Jüptner et al., 2007, s. 156) 

Co do výše vynakládaných lokálních výdajů rozpočtu, řadí se Norsko s výdaji ve 

výši přibližně 15% HDP nad celoevropský průměr (10% HDP), ale výrazně se liší od 

ostatních skandinávských států (průměr 29% HDP v roce 2013) (Eurostat, 2014) a lze 

ho spíše srovnávat se zeměmi, které na municipality ze svého rozpočtu vydávají mezi 

10-15% HDP, tedy například s Francií, Českou republikou, Itálií, nebo Nizozemím. 

(okolo 12% HDP). I přes konsolidační snahy má i dnes Norsko více jak 50 procentní 

podíl obcí s počtem obyvatel menším jak 5000 a průměrný počet obyvatel všech 

norských obcí je 10 000. (Jüptner et al., 2007, s. 155) 

Vývoj po roce 1990 

 Přetrvávající počet malých obcí vedl v roce 1989 k ustavení komise, která měla 

za úkol ve spolupráci s municipalitami zjistit, zda je nutné tento fakt řešit další 

teritoriální reformou. Výsledkem byla zpráva zveřejněná v roce 1992, která doporučila 

zajistit zvýšení ekonomické kapacity obcí zvýšením minimálního počtu obyvatel na 

5000. V připomínkové fázi zaujímalo ke zprávě negativní stanovisko 80% oslovených 

obcí, což je s přihlédnutím k faktu, že pro téměř 50 procent z nich by plán znamenal 

zánik nebo významnou změnu statutu quo, logické. Většina obcí za preferované řešení 

označila některou z forem meziobecní spolupráce. (Baldersheim, 2010, s. 85) Plán byl 

na základě připomínek upraven – zmizela i kontroverzní formulace hovořící o 

minimálním počtu obyvatel a po náročném přepracování byl v roce 1996 předložen 

vládnoucí Labouristickou stranou (jak je v Norku zvykem, šlo o menšinový kabinet) 

parlamentu.  Projednávání návrhu bylo poznamenáno silně negativním postojem 

Centristické strany, jejíž voličská základna je nejsilnější právě v periferních 

venkovských oblastech. Baldersheim (2010, s. 89) z toho vyvozuje, že v norské 

společnosti stále existuje silná štěpná linie centrum-periferie a v této otázce převládly 

hlasy, které hájí zájmy venkovských oblastí. Labouristická strana nakonec 

v prosazování návrhu zůstala osamocena, všechny ostatní strany se postavily proti. 

Diskuze o návrhu měla nakonec paradoxní rozuzlení: Jeden z poslanců podal návrh, 

který požadoval, aby každé budoucí sloučení obcí bylo založeno na dobrovolném 

souhlasu obyvatel dotčených obcí. A zatímco vládní návrh reformy vycházející 

z doporučení komise byl odmítnut, tento návrh byl překvapivě schválen výraznou 
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většinou hlasů (81 pro, 58 proti), což významně omezilo manévrovací prostor 

budoucích vlád pro uvedení direktivní konsolidační reformy do praxe. (Baldersheim, 

2010, s. 89-90) 

 Dobrovolné slučování jako výsledek selhání direktivní reformy 

 Se zamítnutím reformy se změnila celá situace týkající se dalšího slučování – 

namísto strategie top-down, byl konečný hlas v otázce zániku obce dán jejím občanům, 

zatímco centrální vlády byly nuceny zvolit jinou strategii. Územní konsolidace tím 

vstoupila do nové fáze, která staví na bottom-up principu a ve které je možné ovlivnit 

názor municipalit pouze nepřímou cestou. Baldersheim (2010, s. 96) možnosti ovlivnění 

rozděluje na pozitivní a negativní. Pozitivní motivace spočívá v tom, že obec, která se 

sloučí, získává 10letou garanci, že jí nebudou kráceny příjmy ze státní kasy.  Negativní 

motivaci pak reprezentují různá opatření, která kladou důraz na zviditelnění 

nedostatečné kapacity malých obcí, například jde o úpravy státních dotačních transferů 

takovým způsobem, aby na ně menší obce dosáhly obtížněji. A jaké jsou výsledky této 

nové fáze teritoriální reformy? Zatím nepříliš dobré: dle údajů vyžádaných od 

statistického úřadu Norska se, v období 1999-2004, kdy se vláda aktivně věnovala 

problematice podpory a motivace municipalit, lokální referenda v otázce sloučení 

konala v 12 obcích a z toho pouze v 6 se občané vyjádřili pro sloučení. Po volbách 

v roce 2005 ustoupila teritoriální reforma do pozadí, což znamenalo i pokles počtu obcí, 

které se úspěšně sloučily. Mezi lety 2005 a 2013 proběhly pouze 3 úspěšné procesy 

sloučení. Celkově se tedy od roku 1999 snížil počet pouze o 9 obcí, tedy asi o 2%, což 

v praxi znamená, že Norsko stejně územně fragmentované jako v roce 1964 politika 

dobrovolného slučování s centrální podporou nebyla úspěšná. 

2.4.5. Švýcarsko 

 Švýcarsko je v mnoha akademických textech považováno za klasický (a jediný 

úspěšný) případ dobrovolného slučování obcí, kterého dosahuje propracovaným 

systémem finančních podmínek a administrativní pomoci. Přesto ale neexistují texty, 

které by popisovaly kantony komparativně, většinou jde spíše o zkoumání jednoho či 

dvou nejviditelnějších případů (často jde například o dvojici Fribourg a Ticino - 

například Strebel 2013), a nezabývají se federací jako celkem.  

Tento nedostatek by následující kapitola měla alespoň částečně napravit a to i 

přes to, že právě federální struktura přináší do zkoumání procesu slučování novou 

úroveň obtížnosti, protože nadřízenou úrovní lokální systému není centrální politická 

moc federace, což znamená, že lze zkoumat 26 odlišných případů přístupu k územní 
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konsolidaci municipální struktury. S ohledem na skutečnost, že ani práce zabývající se 

výlučně slučováním obcí ve Švýcarsku se zatím nepokusily o vyčerpávající srovnání 

přístupů jednotlivých kantonů, je iluzorní, že by si takovou ambici mohl klást tento text. 

Z tohoto důvodu se text snaží uchopit švýcarské kantony jako celek a za pomoci 

numerických srovnání vyzdvihnout hlavní trendy a nástroje.  

Stejně jako v předchozích případech jde o ekonomicky úspěšnou zemi s vysokou 

hustotou zalidnění - na poměrně malé rozloze (41 285 km
2
) žije více jak 8 miliónů 

obyvatel. (UN, 2014, s. 191) Proces utváření Švýcarska sahá do 13. století, v současné 

geografické podobě a uspořádání bylo Švýcarsko ustaveno v roce 1848, kdy kantony 

přijaly společnou ústavu, která definovala Švýcarsko jako federaci. Historie municipalit 

sahá nejméně stejně hluboko do minulosti jako počátek spojování kantonů a jsou jejich 

nedílnou součástí – nejsou umělými entitami, ale organicky se vyvinuly během staletí. 

Z tohoto důvodu se jimi federální ústava z roku 1848 výslovně nezabývá. (Ferrari, 2013, 

s. 22) Později sice došlo k úpravě v tom smyslu, že občan municipality má právo 

hlasovat o záležitostech své domovské municipality, ale obce jsou stále primárně 

součástí kantonů a jejich vymezení je proto obsaženo v jednotlivých kantonálních 

ústavách. Je důležité zmínit, že ve Švýcarsku existuje několik druhů municipalit. Kromě 

klasických „politických“ municipalit stále existují i původní obce komunitního 

charakteru a také církevní obce. Ve funkční dimenzi existuje další typ obce, nazývaný 

jako „specializovaná obec“, která zasahuje na území několika municipalit a má na 

starosti úzkou výseč pravomocí – tento typ je obvykle ustanoven kantonálním centrem a 

je od municipálních administrativ na jeho území oddělený. (Ferrari, 2013, s. 23)  

Pokud se podíváme na švýcarské municipality jako na celek, lze říci, že jsou 

díky extrémní  topografii (vyjma několika velkých měst) malé rozlohou a řadí 

Švýcarsko mezi státy s vysokou mírou územní fragmentace. V rámci všech kantonů 

tvoří jedinou úroveň lokální samosprávy a vzhledem k jejich historii a početní velikosti 

jsou založeny na principu Gemeinschaft (komunita). (Balík, 2009, 219-220) Co se týče 

výdajů na lokální úroveň, Švýcarsko se, podobně jako Lucembursko, řadí s  7,5% GDP 

k zemím s nejmenším procentem výdajů na lokální samosprávy, což ale na druhé straně 

znamená, že mají vysokou finanční autonomii, 70% jejich hrubého příjmu pochází 

z vlastních zdrojů. (Eurostat, 2014) 
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Vývoj švýcarské municipální struktury po roce 1990  

Po roce 1990 vykazuje Švýcarsko výrazný pokles počtu municipalit, v období 

1990-2014 dosáhl 22%. Vzhledem k vysoké autonomii jednotlivých kantonů je ale tento 

pokles vysoce nerovnoměrný. Z 26 kantonů se jich na celkovém snížení 95% podílí 

pouhých 12. Jak ukazuje tabulka 2.2, v jednom kantonu se počet obcí ve zkoumaném 

období zvýšil, v 9. kantonech nedošlo k žádné změně a v dalších dvou se nesnížil počet 

o více jak 10%.  

 

 

Tabulka 2.2: Změna počtu obcí v jednotlivých kantonech (1990-2014) 

Kanton 2014 1990 Pokles Změna v % 

Curych 170 171 1 -0,6% 

Bern 362 412 50 -12,1% 

Luzern 83 107 24 -22,4% 

Uri 20 20 0 0,0% 

Schwyz 30 30 0 0,0% 

Obwalden 7 7 0 0,0% 

Nidwalden 11 11 0 0,0% 

Glarus 3 29 26 -89,7% 

Zug 11 11 0 0,0% 

Fribourg 163 259 96 -37,1% 

Solothurn 109 130 21 -16,2% 

Basilej město 3 3 0 0,0% 

Basilej venk. 86 73 -13 17,8% 

Schaffhausen 26 34 8 -23,5% 

Appenzell měst. 20 20 0 0,0% 

Appenzell Venk. 6 6 0 0,0% 

St. Gallen 77 90 13 -14,4% 

Zdroj: Zpracování autora dle dat poskytnutých statistickým úřadem Švýcarska 
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Dokončení tabulky 2.2 ze strany 53 

Kanton 2014 1990 Pokles Změna v % 

Graubünden 146 213 67 -31,5% 

Aargau 213 232 19 -8,2% 

Thurgau 80 179 99 -55,3% 

Ticino 135 247 112 -45,3% 

Vaud 318 385 67 -17,4% 

Valais 134 163 29 -17,8% 

Neuchatel 37 62 25 -40,3% 

Ženeva 45 45 0 0,0% 

Jura 57 82 25 -30,5% 

Celkem 2352 3021 669 -22% 

Zdroj: Zpracování autora dle dat poskytnutých statistickým úřadem Švýcarska 

 

Důvody pro takto výrazné změny v počtu obcí jsou podobné jako v ostatních 

státech, jde hlavně o snahu zvýšit kapacitu systémů malých obcí, které se tváří v tvář 

novým úkolům často ocitají ve finanční tísni. (Steiner, 2003, s. 567)  

Ačkoli předcházející tabulka dobře charakterizuje rozdíl mezi počátečním a 

současným stavem, neukazuje, zda lze ve Švýcarsku jako celku nalézt souvislý trend 

v počtu sloučených obcí. Na tuto otázku odpovídá Graf 2.3, který jasně ilustruje, že 

slučování obcí se nachází v kolísavém, ale poměrně jasném stoupavém trendu.  

 

Graf 2.3: Vývoj počtu Švýcarských municipalit 

 

Zdroj: Zpracování autora dle dat poskytnutých Statistickým úřadem Švýcarska 
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 Velká míra přímé demokracie ve Švýcarsku se promítá do zkoumaného 

problému skrze nutnost rozhodnout o sloučení v referendu (Soguel a Beutler, 2006, s. 

3), což téměř vylučuje jiný než dobrovolný způsob a proto Švýcarsko často považováno 

za jeden z ukázkových případů dobrovolného slučování municipalit, i v tomto případě 

existuje výjimka, která dokazuje, jak různorodé jsou jednotlivé kantonální systémy -  

kanton Glarus v roce 2006 schválil legislativní reformu, která snížila počet obcí z 25 na 

pouhé 3, což ho vyřazuje z dalšího zkoumání. (Dafflon, 2012, s. 3)  Ve všech ostatních 

kantonech bylo sloučení dosaženo skrze dobrovolný proces. (Dafflon, 2012, s. 3) První 

kantonem, který nastolil agendu snížení počtu obcí (již v roce 1974), byl Fribourg. Díky 

svému prvenství se také stal častou součástí případových studií na téma konsolidace 

municipálního struktury a je dnes považován za modelový příklad. (Lago-Pe as a 

Martinez-Vazquez, 2013, s. 198) Nicméně až do druhé poloviny 90. let zůstával (až na 

výjimky) v konsolidačních snahách osamocen. Poté se začal počet kantonů, ve kterých 

dochází ke slučování obcí pomalu zvyšovat až na současných 14 (bez kantonu Glarus). 

Tyto kantony můžeme dle způsobu iniciace rozdělit do dvou skupin. První skupinu 

zobrazuje Tabulka 2, jde o kantony, které od roku 1990 přijaly nařízení, či zákon, 

obsahující popis strategie, která vede k dobrovolnému poklesu počtu obcí. Celkově 

kantony uvedené v následující tabulce představují 71% všech nedirektivně sloučených 

obcí ve zkoumaném období. 

 

Tabulka 2.3: Kantony, které stanovily konkrétní cíl počtu obcí 

Kanton Schválení cíle 

 Počet obcí 

v době 

návrhu 

Cílový počet 

Počet v 

roce 

2014 

Zbývá  

Fribourg 
1974/ 

1999/2011 
245 89 163 74 

Bern 1998 400 70 362 292 

Ticino 1998 245 86 135 49 

Luzern 2000 107 min. 3000 obyvatel 83 ? 

Valais 2001 163 n.a. 134 ? 

Neuchâtel 2006 62 11 37 26 

Vaud 2006 381 107 318 211 

Jura 2007 83 29 57 28 

Aargau 2007 229 17 213 196 

Solothurn 2008 125 
Ve stádiu 

posuzování 
109 ? 

Zdroj:Data z (Lago-Pe as a Martinez-Vazquez 2013, s. 198), upraveno a aktualizováno 

autorem  
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Zbývajících 31% představují kantony Thurgau, Graunbunden, St. Gallen a 

Schaffhausen, které legislativně nepřijaly žádný plán na podporu dobrovolného 

slučování obcí, ale podpora samotná je součástí jejich právního systému. Největší 

úbytek z této druhé skupiny zaznamenal kanton Thurgau, který odstartoval reformu 

s cílem snížit počet obcí již v polovině 90. let (Ferrari, 2013, s. 36). Zbývající tři 

případy spadají do období 2005-2014, přičemž jde o poměrně malý úbytek počtu obcí a 

to jak v relativních, tak absolutních číslech. U těchto kantonů lze uvažovat o tom, že 

kromě finančních motivů zde okrajově působí „efekt virové nákazy“ a obce využívají 

zkušeností a poznatků z již uskutečněných sloučení. (Steiner, 2003, s. 564) 

 Nástroje na podporu slučování 

Zásadním rozdílem oproti ostatním zkoumaným zemím je soubor propracovaných 

nástrojů, které jednotlivé kantony používají pro dosažení vytyčených cílů, které lze 

rozdělit do tří skupin. (Lago-Pe as a Martinez-Vazquez 2013, s. 215) 

Prvním nástrojem je výše zmiňované indikativní plánování. Na základě 

dostupných socioekonomických dat o municipalitách je na kantonální úrovni vytvořena 

strategie, která vede (není podmínkou) k určitému cíli (například minimální počet 

obyvatel nebo maximální počet obcí). Součástí této strategie je i podrobná „kuchařka“, 

dle které obce mohou přesně zjistit svojí pozici a vypočítat případné náklady a benefity 

sloučení.  

Druhým nástrojem je přímá technická a administrativní podpora, která sestává 

z poskytnutí prostředků na vytvoření případové studie přímo na míru jednotlivým obcím 

a z administrativní pomoci se samotných procesem, což zahrnuje například poradenství 

ve finanční či právní oblasti. 

Posledním a nejrozšířenějším nástrojem je přímá finanční podpora, která je 

vyplacena po dokončení procesu sloučení. Finanční podpora existuje ve dvou podobách:  

 

1) Ad hoc platby, které se počítají na míru jednotlivým případům (praktikováno 

sedmi kantony)  

2)  Finanční pobídky založené na předem daném matematickém vzorci (tato 

forma je kantony používána častěji). 
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Incentivy a administrativní podpora jako klíč k úspěchu 

 Švýcarsko vystupuje z pomyslného zástupu zkoumaných států tím, že 

k teritoriálně-konsolidačním reformám přistupují jednotlivé kantony za pomoci jasně 

daných pravidel, které jasně stanovují nejen cíle (tak tomu je i ve většině ostatních 

států), ale zejména se soustředí na nástroje. Obce mohou využít rozsáhlé 

administrativně-technické pomoci (v přesně definovaném rozsahu), která jim umožňuje 

přesně zjistit, jaké konsekvence by případné sloučení mělo. Kantonálně se sice tyto 

konsolidační manuály výrazně liší, ale díky tomu, že cíle jsou stanoveny 

v dlouhodobém horizontu a jsou v čase stálé, mají obce čas získat dostatek informací, a 

to nejen technického charakteru, ale také mohou čerpat ze zkušeností ostatních obcí, 

které již procesem prošly. Švýcarsko tedy nepřináší žádné revoluční odlišnosti oproti 

jiným zemím, ale spíše jde o vyvážený mix mezi finanční podporou, dostupností 

informací a stabilitou prostředí.   

  

  



   

 

58 

  

3. Případy sloučení obcí v ČR  

3.1. Územní dimenze municipálního systému ČR 

 Český municipální systém patří mezi nejvíce územně fragmentované v Evropě. 

Na rozloze 78 tisíc km
2
 se nachází 6253 obcí, což znamená, že průměrně v každé z nich 

žije asi 1680 obyvatel
28
, což Českou republiku řadí po boku Francie (1700) a Slovenska 

(1900) na kraj pomyslného fragmentačního spektra. Rakousko, jehož kořeny obecní 

samosprávy jsou těsně provázány s českými, má například zhruba dvojnásobný 

průměrný počet obyvatel (3400) a poloviční počet obcí (2359). V obcích s méně než 

1000 obyvateli žije 17,1%, obyvatel a tyto obcí tvoří 78% celkového počtu. (Balík, 

2009, s. 18-21) Ucelenou strategii, jak tuto situaci řešit, či která by vymezovala, zda je 

současný počet obcí vyhovující, či je vhodné podniknout kroky, které by vedly 

ke konsolidaci municipální struktury, v současné době České republika nemá.  

3.2. Situace po roce 1989 
 Pád železné opony a sametová revoluce odstartovaly změny ve všech oblastech 

života tehdejších obyvatel budoucí České republiky. A obce, jako kdyby chtěly být také 

součástí dění, procházely po roce 1990 bouřlivým vývojem. Direktivní územní 

konsolidace municipální struktury v 70. a 80. letech (Illner, 2010, s. 219) byla již 

popsána v první kapitole, a následující řádky se zabývají důsledky tohoto postupu 

komunistického režimu. Demokratizace společnosti znamenala i navrácení plné 

suverenity obcím. Ty mohly od roku 1990 volně rozhodovat o svých záležitostech a 

jedním z důsledků této svobody byla i masivní územní fragmentace, která pramenila 

z touhy občanů si okolí svých domovů spravovat po svém a zároveň byla důsledkem 

direktivních reforem minulého režimu. První vlna osamostatňování byla provedena již 

k 1. 7. 1990. Toto datum bylo dáno usnesením vlády ČSR č. 33 z 31. 1. 1990, které 

ukládalo radám krajských národních výborů zabezpečit, aby nedocházelo 

k destabilizujícím územním změnám před konáním voleb do Federálního shromáždění a 

České národní rady. Národní výbory mohly provádět pouze přípravné práce a materiály 

(zápisy z jednání národního výboru, či podpisové archy vyjadřující podporu občanů) 

postoupily okresním národním výborům, které dezintegraci jednotlivých obcí schválily 

právě k 1. 7. 1990. (Jogheeová, 2014, s. 76) Druhá vlna rozpadu obcí byla umožněna 

nově schválenými zákonnými pravidly, kterými se územní záležitosti obcí začaly řídit 

                                                 
28

 Výpočet autora dle dat ČSÚ k 1.1 2014 



   

 

59 

  

v roce 1990 - konkrétně šlo o zákon O obecním zřízení (zákon 367/1990 Sb., 1990, s. 

1737-1764). Tento zákon byl v původním znění v otázce rozdělení obcí poměrně 

benevolentní. V paragrafu 11 pouze stanovuje, že rozdělení obce je učiněno na základě 

místního referenda, po kterém místní zastupitelstvo podá žádost o rozdělení 

ministerstvu vnitra, které ji může zamítnout pouze v případě, že obec nemůže plnit 

povinnosti vyplývající z tohoto zákona, není zde žádný minimální počet obyvatel, který 

by zaručil, že nebudou vznikat extrémně malé obce. Koncem roku 1991 byl schválen 

zákon 439/1991 Sb., ale místo aby novelizace šla ve směru zpřísnění podmínek pro 

vznik nové obce, došlo k přesnému opaku a byla zrušena nutnost uspořádat k otázce 

místní referendum. (zákon 439/1991 Sb. 1991, s. 2037) 

 

Tabulka 3.1:  Vývoj počtu obcí ČR po roce 1990 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Obcí 4 100  5 768  6 097  6 196  6 230  6 232  6 233  6 234  6 242  6 244  6 251  6 258  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6 254  6 249  6 249  6 248  6 248  6 249  6 249  6 249  6 250  6 251  6 251  6 253  6 253  

Zdroj: Data ČSÚ vyžádaná autorem 

 

 Přestože šlo o změnu, která šla špatným směrem, její praktický negativní dopad 

byl minimální. Jak ukazuje tabulka 3.1, 1. 1. 1992, tedy 20 dnů po schválení zákona, 

existovalo už 6097 obcí, což představuje více jak 93% celkového nárůstu počtu obcí 

(77% celkového nárůstu se pak událo ještě před 1. 1. 1991). Tento fakt nesprávně 

interpretuji ve své práci Vajdová a Čermák, když tvrdí, že: „Kdyby první zákon o 

obecním zřízení (zákon č. 367/1990 Sb.) měl stejné omezení pro vznik nových obcí jako 

zákon schválený o deset let později (zákon č. 128/2000Sb.), který vymezil vznik nové 

obce stanovením minimálního počtu obyvatel oddělené i původní obce na 1 tisíc, téměř 

žádná nová obec by po roce 1989 nevznikla.“ (Vajdová et al., 2006, s. 36). Analýza 

počtu obcí dokládá opak: již v roce 1993 se počet obcí ustálil na současné hladině a 

s ročním zpožděním přišla i minimální hranice počtu obyvatel, kterou zákon 152/1994 

Sb. stanovil na 300 obyvatel. (Zákon 152/1994 Sb., 1994, s. 1591)  
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 Od druhé poloviny 90. let představitelé státu zavedli několik dalších opatření, 

které mají zabránit další fragmentaci a případně tento trend zvrátit. Illner (2010, s. 227-

229) je rozděluje do pěti skupin: 

 

1) Zastavení procesu fragmentace zvýšením hranice minimálního počtu 

obyvatel nové obce na 1000, nutností schválit odtržení většinou občanů dané 

části obce a svěření konečného rozhodovacího práva Krajskému úřadu. 

2) Zjednodušení zákonných náležitostí dobrovolného slučování obcí. Toto 

opatření je ale obcemi využíváno pouze zřídka a počet obcí zůstává stabilní. 

3) Zavedení a podpora meziobecní spolupráce. Možnost vytvořit dobrovolný 

svazek obcí byla již součástí nově obnoveného právního řádu v roce 1990. 

Tento nástroj je obcemi využíván ve velké míře. 

4) Reforma místní správy, která do jisté míry řeší problém s efektivitou a 

systémovou kapacitou malých obcí, protože přenáší některé úkony přenesené 

státní správy na obce s větší kapacitou.  

5) Příprava plánu na vytvoření společenství obcí, který byl předložen 

ministerstvem vnitra v roce 2004. Společenství obcí by mohla převzetí určité 

kompetence v oblasti samosprávy. Ve vytváření této nové struktury by obce 

měly podporovat finanční benefity. Nicméně tento návrh nebyl zatím přijat a 

ani se neobjevuje mezi prioritami politické reprezentace.  

 

 V praxi tyto kroky znamenaly, že na přelomu tisíciletí se trend fragmentace 

zastavil úplně a v dalších letech došlo dokonce k velice mírnému poklesu počtu 

municipalit. (viz tabulka 3.1) 

 

3.3. Současný zákonný rámec územní konsolidace 

municipální struktury v ČR 
 

 Fungování obcí je v současné době upraveno Ústavou České republiky, zákonem 

128/2000 Sb. O obcích a zákonem 243/2000 Sb. O rozpočtovém určení některých daní 

územním samosprávným celkům. 

V otázce možnosti sloučení obce s jinou obcí je se zkoumáním nutné začít přímo 

v textu Ústavy ČR. Ústava se, kromě uznání práva samosprávného celku výkon 

samosprávy (Ústava ČR, čl. 8), také v článku 101 (Ústava ČR, čl. 101) výslovně 
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vyjadřuje k zásahům do vnitřních záležitostí obce: „Stát může zasahovat do činnosti 

územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem 

stanoveným zákonem.“ (Ústava ČR, čl. 101) Tato skutečnost je důležitá pro možnost 

případného direktivního slučování. Je pravděpodobné, že schválení direktivně 

vynucované reformy by znamenalo podání žaloby k Ústavnímu soudu. Česká odborná 

literatura se přiklání k výkladu, že takový postup by byl protiústavní a Ústavní soud by 

podobný zákon zrušil. (Vajdová et al. 2006, s. 25) Z tohoto důvodu je v  možná pouze 

dobrovolná varianta amalgamace, tedy že se obyvatelé obce sami rozhodnou pro zánik 

jejich mateřské obce. 

 

 Návod na sloučení dvou obcí či připojení jedné obce k druhé obsahuje zákon O 

obcích (zákon č. 128/2000 Sb., 2000, s. 1737-1764) ve znění pozdější předpisů a to 

konkrétně v paragrafu 19, který pro sloučení stanovuje následující pravidla: 

 

1) Sloučit se mohou dvě nebo více obcí, které spolu sousedí a vznikne nová obec 

s novým názvem.  

2) Obec se na základě dohody může připojit k jiné obcí, se kterou sousedí. 

3) Dohodu o sloučení obcí nebo o připojení obce je možné uzavřít na základě 

rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto 

rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci. 

4) Pokud je podán takový návrh, je k uzavření dohody o sloučení obcí nebo o 

připojení obce nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v obci, 

ve které byl podán návrh na jeho konání. (v tomto případě je nutný souhlas více 

jak 50% obyvatel obce) 

5) Právním nástupcem sloučených nebo připojených obcí je obec vzniklá jejich 

sloučením nebo obec, která při připojení obce nezaniká. Tato obec se stává 

příjemcem výnosu daní podle zvláštního zákona, které by jinak podle zvláštních 

právních předpisů připadly zaniklé obci. Na tuto obec přechází též majetek, 

včetně finančních prostředků zaniklých obcí, ostatní práva a závazky těchto 

obcí, včetně jejich práva zakladatele a zřizovatele právnických osob, a dále 

organizační složky těchto obcí. 

 

 Další nástroj, který ovlivňuje problematiku slučování obcí, jsou daňové příjmy 

municipalit. Ty od roku 1990 prošly již několika etapami vývoje. Pro potřeby výzkumu 
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textu, který se bude zabývat sloučeními po roce 2000 je nejdůležitějším zákon 243/2000 

Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) v pozdějším znění (zákon 

č. 243/2000 Sb., 2000), který by naposledy novelizován v roce 2012 (zákon č. 295/2012 

Sb., 2012). Blíže rozebírat přesné znění zákona a procentuální rozdělení daňových 

příjmů obcí není cílem této práce, je však nutné zmínit systém koeficientů, které do 

celkové přiznané sumy zohledňují počet obyvatel a obce dle toho rozdělují do několika 

velikostních skupin. Důležitost toho koeficientu spočívá v prostém faktu, že v případě 

zákona 243/2000 Sb., (2000, s. 3513) šlo o v České republice ojedinělý pokus o 

motivaci (negativního typu) malých obcí ke sloučení. Jak vyplývá ze směnového tisku 

435/0 (2000, s. 11), bylo jedním z cílů nově nastavených koeficientů vytvořit silný 

negativní ekonomický tlak na obce tím, že nejmenší velikostní kategorie obcí byly 

koeficientem výrazně znevýhodněny. Tato disparita byla snížena novelou v roce 2008. 

Následující zkoumané případy v časovém rozmezí 2001 až 2006 by měly potvrdit 

zkoumání Illnera (2003, s. 83), že obce tuto motivaci nedokázaly odhalit a naopak 

nastavení koeficientů považovaly za diskriminační. 

3.4. Případy sloučení obcí v České republice 
 Od roku 1990 došlo ke sloučení celkem 31 obcí, tabulka 3.2 ukazuje četnost 

případů v čase a potvrzuje názor M. Illnera, že část sloučení obcí v 90. letech tvoří 

případy, ve kterých si nově osamostatněné obce pouze hledají nového partnera a poté 

zase přestávají existovat. Jak uvádí M. Illner (Vajdová et al. 2006a, s. 36) a éra jejich 

samostatnosti v 17 případech nepřesáhla dobu více jak 6 let. Zajímavá je také kumulace 

případů v letech 2002 a 2003. Snaha o vysvětlení tohoto seskupení bude jedním 

z vedlejších cílů následující analýzy. 

Graf 3.1 Počet obcí zaniklých sloučením v jednotlivých letech 

Zdroj: data vyžádaná autorem od ČSÚ 
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V  tabulce jsou konkretizovány obce, které jsou součástí zkoumaného vzorku, 

tedy obce sloučené po roce 2000. 

 

Tabulka 3.2: Shrnutí jednotlivých případů sloučení 

Rok 

Název 

zanikající 

obce 

První 

zmínka 

Počet 

obyvatel
29

 

Předchozí 

zkušenost s 

integrací
30

 

Připojeno k : 

2002 

Kaliště 

Jíno 

Stropčice 

1379 

1336 

1364 

54 

32 

20 

 

 

 

Švihov 

Prosatín 1390 13  Kuřimská Nová Ves 

Hostokryje
31 

1388 104  Senomaty 

2003 

Malesice 

Lhota 

1239 

1320 

448 

419 

 

 
Plzeň 

Zahořany 1429 223  Králův Dvůr 

Domoradice 1250 164  Vysoké Mýto 

2005 Častolovice 1394 55  Česká Lípa 

2006 Hostovice 1244 243  Pardubice 

2009 Nemíž 1471 43  Tehov 

Zdroj: Zpracování autora  

 

Tabulka 3.1 ukazuje, že celkový počet sloučení obsahuje i dvě několikanásobná 

připojení k jedné obci. Než bude možné přistoupit k jednotlivým případům, je nutné 

zodpovědět otázku, zda lze tyto několikanásobné případy považovat za několik 

nezávislých sloučení, či by bylo lépe je uchopit jako případ jeden, což by znamenalo, že 

                                                 
29

 Všechny počty obyvatel uvedené v tomto textu jsou údaje ČSÚ k 1. 1. posledního roku existence obce. 

Čerpány jsou z Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2013), 2013. [online]. 

Praha: ČSÚ. [cit. 12. 12. 2014], Dostupné z http://www.czso.cz/cz/obce_d/pohyb/cz0322.xlsx 
30

 Ve smyslu přičlenění k jiné větší obci v minulosti  
31

 Všechna sloučení proběhla k 1. 1., výjimkou byly obcí Hostokryje a Hostovice, které se sloučily k datu 

komunálních voleb (1. 11. 2002 a 20. 10. 2006). 
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početní významnost zkoumaných let se významně sníží (o 40% v prvním a o 25% 

v druhém případě). U případu připojení obcí Lhota a Malesice k Plzni lze jednotlivá 

připojení posuzovat jako samostatné děje, protože obce se rozhodovaly nezávisle. Toto 

stanovisko je založeno na dvou faktech. Prvním je skutečnost, že zaniklé obce na sobě 

byly geograficky nezávislé, tedy že všechny přímo sousedily s Plzní. Druhým 

argumentem nezávislosti sloučení je případ obce Chrást, která se k Plzni měla připojit 

ke stejnému datu jako dvě zbývající. Zatímco zastupitelstva úspěšně připojených obcí 

uspořádaly mezi občany anketu (Malesice) a debatu (Lhota), (Kozák, 2002b, s. 17) 

Chrást se rozhodl pro místní referendum k otázce sloučení. V tomto referendu nebylo 

splněno kvorum 50% občanů pro sloučení a obec tudíž zůstala samostatná. (zákon 

22/2004, § 48, odstavec 3) To, že obce zvolily rozdílné strategie (které navíc měly vliv 

na výsledek procesu), je důkazem nezávislého přístupu obcí. 

V případě Jína, Kaliště a Stropčic existuje teritoriální závislost, která nutila obce 

ke spolupráci, pokud mělo být spojení úspěšné. Důvodem této závislosti byl fakt, že 

pouze obec Kaliště měla společnou hranici se Švihovem. (Klatovský deník, 2002, s. 15) 

Obce tedy byly nuceny spolupracovat, a proto bude vhodnější tyto případy zkoumat 

jako jeden. 

3.4.1. Připojení Kaliště, Jína a Stropčic ke Švihovu 

Stručná charakteristika 

Všechny tři obce byly až do roku 1991 součástí Švihova a měly tedy společnou 

historickou zkušenost. Oddělením v roce 1991 vznikly obce extrémně malé velikosti, 

průměrný počet obyvatel byl pouhých 35.
32

 Ve všech obcích byla, s jedinou výjimkou,
33

 

složena ve volbách 1994 a 1998 pouze jediná kandidátka.
34

 V souladu s předpokladem u 

obce této velikosti se u všech jednalo o nepluralitní systém, který se pohyboval na 

hranici udržitelnosti, tedy na ose mezi neparticipativním a apoliticko-demarchistických 

modelem, jak je charakterizoval Václav Bubeníček (Čmejrek et al., 2010, s. 155-170). 

Velikost zastupitelstev byla po volbách v roce 1994 shodně 5 zastupitelů, v roce 1998 se 

                                                 
32

 Jíno 32 obyvatel, Stropčice 20, Kaliště 54. Všechny údaje týkající se počtů obyvatel obcí ve 

jednotlivých letech jsou získány z Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-

2013),  2013. [online]. Praha: ČSÚ, 2013. [cit. 12. 12. 2014], Dostupné z 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/pohyb/cz0322.xlsxhttp://www.czso.cz/cz/obce_d/ Dále citováno jako 

(ČSÚ, 2013) 
33

 V komunálních volbách v 1998 v obci Kaliště kandidoval vedle kandidátní listiny ještě jeden kandidát 

jako nezávislý a získal 4 hlasy. (ČSÚ, 1998) 
34

 Data o velikosti zastupitelstev a počtu kandidátů jsou získána z příslušných webových stránek serveru 

www.volby.cz, který je provozován ČSÚ. Dále citováno v textu jako (ČSÚ, 1994,1998,2002,2006,2010) 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/
http://www.volby.cz/
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tento počet změnil pouze u obce Kaliště (na 7), což může vypovídat o dostatečném 

zájmu obyvatel o práci v zastupitelstvu. Obce také spojovala spolupráce v mikroregionu 

Borovsko, jehož cílem bylo zajistit plynofikaci celého regionu. (Klatovský deník, 2001, 

s. 19) Celkovou situaci obcí popisuje starosta Jína: „S penězi vyjdeme dobře. Dokonce 

máme i ušetřeno. Problém je v tom, že na malé obce přecházejí stále větší povinnosti a 

na starosty jsou kladeny velké nároky.“ (Tichá, 2001, s. 1) 

Okolnosti sloučení  

Jak naznačuje výše uvedený citát, prvním faktorem, který ovlivnil obce v jejich 

rozhodování, byl narůst administrativní zátěže. Stejně se vyjadřuje i starosta Kaliště ve 

stejném článku: „Administrativa neustále narůstá. Spousta věcí se přitom dělá zcela 

zbytečně. Jako starosta bych měl jezdit měsíčně na šest až sedm školení. Něco takového 

při práci nemohu zvládnout. Proto chceme pod Švihov, který má na úřadu více lidí, jež 

mají přehled a funkce vykonávají jako své zaměstnání." (Tichá, 2001, s. 1) Dalším, 

poměrně překvapivým, důvodem pro sloučení byla v tomto období probíhající reforma 

veřejné správy, která zrušila okresní úřady a rozdělila obce dle objemu přenesené státní 

správy, kterou vykonávají na tři stupně. Všechny tři obce se geograficky nachází přímo 

v polovině cesty mezi Klatovy a Přešticemi, které se staly obcí s pověřeným obecním 

úřadem a pod které měly v budoucnu spadat. Obce chtěly tento stav změnit, a to nejen 

z důvodu lepšího dopravního spojení, ale zejména proto, že jejich obyvatelé cítili 

silnější vazby ke Klatovům obecně. Navíc by (vzhledem k vedení hranice obce III. 

stupně) bylo znemožněno budoucí připojení obcí ke Švihovu. Jediným řešením se proto 

stalo rychlé sloučení. (Klatovský deník, 2002, s. 15) Posledním významným faktorem 

byla vzájemná geografická poloha. Fakt, že pouze obec Kaliště měla společnou hranici 

se Švihovem, nutilo obce ke koordinaci celého procesu. (Klatovský deník, 2002, s. 15) 

Proces sloučení a aktéři 

 Samotný proces sloučení byl přímočarou záležitostí. Ze zápisu schůze 

zastupitelstva obce Jíno z  24.11 2001 (Jíno, 2001, s. 1) vyplývá, že obce nebyly 

informovány, že jejich předchozím žádostem o zařazení pod obec III. typu Klatovy 

nebylo vyhověno. Tuto informaci se dozvěděly se zpožděním a pouze neoficiálně. (Jíno, 

2001, s. 2) Starostové dotčených obcí se pokusili tento stav zvrátit návštěvou náměstka 

ministra vnitra. Ani tato návštěva nepřinesla požadované řešení a obce se tedy rozhodly 

pro rychlé připojení ke Švihovu. Na výše zmíněnou schůzi proto byli pozváni starosta a 

místostarosta Švihova, kteří přednesli své stanovisko, že s připojením obcí souhlasí a 
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odpověděli na dotazy. Poté zastupitelé jednohlasně odhlasovali připojení k 1. 1. 2002. 

Obdobný proces proběhl i ve dvou zbývajících obcích a o dva dny později schválilo 

připojení i zastupitelstvo Švihova. (Švihov, 2001, s. 1) Paradoxem zůstává, že ve stejný 

den, tedy 26. 11., dorazil k rukám starosty města Švihov dopis z ministerstva vnitra, 

který obsahoval omluvu za nedorozumění a také příslib vydání vyhlášky, která by měla 

situaci během dalšího roku vyřešit dle požadavků obcí. Nastartovaný proces to ovšem 

již nezvrátilo. (Švihov, 2001, s. 1) 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že hlavními aktéry připojení byli starostové všech 

dotčených obcí. Iniciativa vzešla ze tří připojujících se obcí a byla předem 

koordinována. Představitelé přetrvávající obce neměli proti připojení námitky, celou 

situaci uchopili spíše jako pomoc slabšímu v nouzi. Švihovská tajemnice vyjádřila svůj 

postoj slovy: „Bude to pro nás určitou zátěží. Obce, které pod nás dosud spadají, k 

městu bezprostředně přiléhají. Třeba Kaliště je vzdálené deset kilometrů, což je trochu z 

ruky. Ale obecně jsme proti připojení nic neměli.“ V podobném duchu se vyjádřil i 

starosta Švihova: "Ministerstvo vnitra dostalo svým určitým jednáním obce do velké 

nejistoty, proto se naše radnice rozhodla podat pomocnou ruku a z jisté solidarity k 

obyvatelům okolních vesnic nabídla sloučení s naším městem.“ (Klatovský deník, 2002, 

s. 15) 

 K otázce kontinuity volených představitelů lze konstatovat, že v komunálních 

volbách v roce 2002 nekandidoval do zastupitelstva žádný člen původních zastupitelstev 

připojených obcí, a tudíž nový systém nevykazoval žádnou přímou (personalizovanou) 

kontinuitu.
35

 

3.4.2. Připojení obce Prosatín ke Kuřimské Nové Vsi 

Stručná charakteristika obce 

Obec Prosatín byla na přelomu 60. a 70. let připojena k Blahoňovu a 

osamostatnila se v roce 1991. Opět šlo o obci s extrémně nízkým počtem obyvatel, 

v době oddělení se jejich počet pohyboval okolo 25, ale postupně se snižoval až na 13 

v roce 2001.(ČSÚ, 2013) Problémem komunálního politického systému byl v první řadě 

věk kandidátů. V komunálních volbách 1994 zde kandidovala do pětičlenného 

zastupitelstva jedna celá kandidátní listina (sdružení nezávislých kandidátů) a jeden 

                                                 
35

 Data o kontinuitě jsou ve všech zkoumaných případech získána z datového souboru vytvořeného 

autorem kombinací dat získaných z webu www.volby.cz a dat vyžádaných přímo od ČSÚ. Datový soubor 

i s přehledy je na vyžádání dostupný u autora textu 
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nezávislý kandidát, který nakonec mandát získal a tím vyřadil kandidáta stejného 

příjmení z kandidátní listiny. Věkový průměr zastupitelstva se pohyboval okolo 50 let. 

V roce 1998 byla sestavena pouze jedna kandidátní listina, ve zvoleném zastupitelstvu 

alternoval pouze jeden zastupitel, věkový průměr se dále zvýšil, navíc třem z pěti 

zastupitelů bylo v roce 2000 více jak 65 let.(ČSÚ, 1994; 1998) 

Obec se tak po počátečních volbách opět posunula do kategorie nepluralitního 

systému, který se pohyboval na hranici udržitelnosti, tedy na ose mezi neparticipativním 

a apoliticko-demarchistických modelem. 

Okolnosti procesu sloučení a aktéři 

V případě obce Prosatín se projevil nedostatek dostupných informací, což lze dát 

do přímé souvislosti s nízkým počtem obyvatel, kteří navíc byli v době sloučení již 

pokročilého věku. Autor se pokusil kontaktovat některé obyvatele na jejich poslední 

známé adrese listovní formou, poté i příbuzné členů posledního zastupitelstva. Dále pak 

místní spolek pořádající v katastrálním území Prosatína letní tábory a v neposlední řadě 

také současné vedení obce Kuřimská Nová Ves. Bohužel všechny snahy zůstaly buď 

bez odpovědi, nebo dotazovaní neměli přímé vazby na zkoumané události a nedokázali 

dotazy zodpovědět. Navíc zmínku o události nenalezneme ani v regionálním tisku. 

Jediným zdrojem tak zůstaly zápisy z jednání zastupitelstva obce Kuřimská Nová Ves. 

Z nich se dozvídáme, že 30. 11. 2001 zasedání navštívil Pavel Rouča, místostarosta 

obce Prosatín, a požádal o připojení. Důvody pro svoji žádost uvedl tři. Prvním byl 

malý počet obyvatel a z toho plynoucí nedostatečnost rozpočtu pro plnění i základních 

úkolů, druhým pak úmrtí několika členů obecního zastupitelstva, a tedy nemožnost se 

dále usnášet. S tímto souvisí i poslední důvod, po smrti zastupitelů v obci nelze najít 

občany, kteří by se chtěli podílet na správě obce. (Kuřimská Nová Ves, 2001, s. 1) 

I přes nedostatek doplňujících informací lze usuzovat, že obec, ve které je pro 

sestavení kandidátky třeba získat více jak 38% všech obyvatel a navíc je 

v demografické pasti, radši pragmaticky zvolila připojení než udržení samostatnosti 

v bezvýchodné situaci. Jak ale ukazuje zkoumání kandidátek v obecních volbách v roce 

2002, ne všichni členové prosatínského zastupitelstva na politiku rezignovali. Dva 

z nich se objevili mezi nezávislými kandidáty do zastupitelstva své nové obce a jeden z 

nich byl zvolen. K otázce kontinuity volených představitelů tak lze konstatovat, že 

v komunálních volbách v roce 2002 v nejmenší zkoumané obci existuje přímá 

personální kontinuita. 
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3.4.3. Spojení obcí Hostokryje a Senomaty36 

Stručná charakteristika obce 

Obec Hostokryje měla do roku 1980, kdy se poprvé stala součástí Senomat 

téměř 200 obyvatel, po znovunabyté nezávislosti v roce 1991 to bylo již jenom 109. 

V devadesátých letech počet obyvatel osciloval okolo jednoho sta obyvatel. (ČSÚ, 

2013) V komunálních volbách 1994 kandidovaly dvě kandidátky – Hnutí zemědělců a 

KSČM, sedm křesel si rozdělily v poměru 4:3. V roce 1998 byla sestavena pouze jediná 

kandidátka, kterou tvořila koalice ČSSD a KSČM. (ČSÚ, 1994; 1998) Obec se po 

počátečních volbách, které se dají označit, jako soutěživé, opět posunula do kategorie 

nepluralitního systému, který se pohyboval na hranici udržitelnosti, tedy na ose mezi 

neparticipativním a apoliticko-demarchistických modelem.  

Po opadnutí vlny nadšení z nezávislé existence začala obec během devadesátých 

let zjišťovat, že v rozpočtu, jehož výše se pohybovala okolo 0,5 mil. Kč, se jen těžko 

hledají peníze na další rozvoj obce.  První spolupráci se svojí bývalou mateřskou obcí 

pak navázala v roce 1999, kdy se Hostokryje přidaly do nově vytvořeného mikroregionu 

Čistá, jehož vznik iniciovaly právě Senomaty. (Durčáková, 2008, s. 29) 

Okolnosti sloučení  

  V druhé polovině 90. let již bylo zřejmé, že z omezených příjmů Hostokryjí 

nebude možné provést modernizaci, která by otevřela cestu dalšímu rozvoji. Jedním 

z hlavních problémů byla absence vodovodu, na jehož vybudování obec neměla šanci 

dosáhnout. Také dopravní dostupnost byla na velmi špatné úrovni, bez zastávky 

hromadné dopravy se obec pro nemotorizované občany stala prakticky odříznutou od 

svého okolí. Zároveň se potýkala se zvyšujícím se průměrným věkem obyvatelstva a 

odchodem podnikajících subjektů do větších měst, což dále snižovalo její příjmy. 

Hostokryjský starosta Petr Kejla tento stav zmínil v Rakovnickém deníku, kterému řekl: 

… „Fakt je totiž ten, že jako malá obec nemůžeme dosáhnout na žádnou státní dotaci a 

z rozpočtu téměř nic neuděláme.“ (Mička, 2002, s. 16) Problémy byly o to patrnější, 

když se vývoj porovnal se situací další malé obce Nouzov, která se v roce 1991 

                                                 
36

 Je nutné uvést, že po právní stránce došlo ke spojení obcí do nového subjektu, ale prakticky šlo jako u 

ostatních k připojení malé obce k většímu partnerovi. Což dokládá i přetrvání původního názvu obce se 

stejným IČ, jak uvádí starosta Valer. (Durčáková, 2008, s.  34) 
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rozhodla od Senomat neoddělit, a díky tomu zde již byl vybudován vodovod a také 

dopravní obslužnost byla na nesrovnatelně lepší úrovni. (Durčáková, 2008, s. 31) 

Proces sloučení a aktéři 

 Z dostupných pramenů vyplývá, že se řadí mezi případy, ve kterých impuls 

k zahájení procesu přišel ze strany větší (přetrvávající) obce.  S návrhem totiž přišel 

starosta Senomat Petr Valer, který se se svým hostokryjským protějškem potkával na 

jednáních představitelů mikroregionu Čistá a znal tedy dobře jejich situaci. V roce 2001 

předložil k posouzení oběma zastupitelstvům materiál, který shrnoval výhody a 

nevýhody případného sloučení. Jednoznačnou výhodou bylo zvýšení obecního rozpočtu 

o cca 600 tis. Kč a také zvětšení katastrálního území, které zapadalo do koncepce 

dalšího rozvoje obce. (Durčáková, 2008, s. 31) Nevýhody pak sloučení přinášelo 

především Senomatům, které by musely zajistit urychlený rozvoj a opravy obecního 

majetku zanedbaných Hostokryjí ze svého rozpočtu. Obě zastupitelstva se pak obrátila 

na občany obcí a požádala je o jejich názor. V Senomatech byla uspořádána debata 

v kulturním domě, ve které nikdo z přítomných nevznesl žádnou námitku. 

V Hostokryjích byl zvolen odlišný způsob, každého občana oslovili zastupitelé skrze 

anketní lístek s průvodním dopisem. (Kinkor, 2002, s. 6) Více než 72% občanů se 

vyslovilo pro sloučení. (Durčáková, 2008, s. 32) „Vyzbrojena“ souhlasem občanů se 15. 

dubna sešla obě zastupitelstva a rozhodla o sloučení. Na rozdíl od zbývajících případů 

nedošlo ke sloučení k 1. lednu, ale k datu komunálních voleb – k 1. listopadu 2002, jak 

platná podoba zákona o obcích umožňovala až do roku 2006.
37

 Tento způsob umožnil 

občanům přijít k volbám do zastupitelstva již sloučené obce a podílet se tak na volbě 

svých nových zástupců.  

Zkoumání kandidátek v obecních volbách v roce 2002 do zastupitelstva obce 

Senomaty ukazuje, že voliči nemuseli vybírat pouze z cizích jmen. Z původního 

7členého zastupitelstva kandidovali 3 jeho členové i do zastupitelstva nové obce. 

Všichni navíc byli součástí kandidátek, takže existovala šance, že budou zvoleni. 

Nakonec se do zastupitelstva dostal jeden z nich a to dokonce absolutně nejvyšším 

počtem hlasů ze všech kandidátů. K otázce kontinuity volených představitelů tak lze 

konstatovat, že v komunálních volbách v roce 2002 v obci Hostokryje existuje přímá 

personální kontinuita. 
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Novela zákona o obcích (Zákon č. 234/2006 Sb.) ve svém § 24 tuto možnost již neumožňuje 
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3.4.4. Připojení obce Zahořany k městu Králův Dvůr 

Stručná charakteristika obce 

Také obec Zahořany má historickou zkušenost se spojením, mezi lety 1980 a 

1991 byla součástí města Beroun. Počet obyvatel byl oproti ostatním zkoumaným obcím 

vyšší, mezi roky 1991 a 2001 se stabilně pohyboval okolo 200. (ČSÚ, 2013) V roce 

1994 kandidovala do sedmičlenného zastupitelstva dvě sdružení nezávislých kandidátů, 

mandáty si rozdělila v poměru 3:4. Zvláštností je, že ani jedno sdružení nenominovalo 

plný počet kandidátů, na obou byli zapsáni pouze 4 kandidáti. Dle vysvětlení budoucího 

starosty Františka Beneše byly kandidátky rozděleny na starousedlíky a nově 

přistěhovalé, mezi které patřil i on.
38

 Ve volbách v roce 1998 opět bojovaly dvě 

kandidátky, v tomto případě už bylo za obě nominováno 7 kandidátů.  Mandáty si opět 

rozdělili 3:4. (ČSÚ, 1994; 1998) Dle starosty Beneše šlo spíše o možnost dát lidem 

vybrat než o přímou konkurenci. (Beneš, 2014) Obec je v tomto ohledu mezi 

zkoumanými výjimečná, jako jedinou ji totiž lze označit jako pluralitní systém, na ose 

kompetitivní – konsenzuální se pak jednoznačně blíží konsenzuálnímu pólu. Ve 

dvanáctileté etapě znovuobnovené samostatnosti také obec nenavázala žádný druh 

meziobecní spolupráce, naopak spíše šlo o vztah konkurenční, například v otázkách 

poplatků za regionální hromadnou dopravu panovaly mezi obcemi rozpory. 

Okolnosti sloučení  

Hlavním motivem práce zastupitelstva po celou dobu samostatnosti byla snaha 

obec modernizovat. Zastupitelstvo se snažilo od poloviny 90. let celý katastr 

plynofikovat, vybudovat vodovod, kanalizaci a také zbudovat podél hlavní silnice 

chodníky. Ve volebním období po roce 1998 se zastupitelstvu podařilo snížit výdaje 

rozpočtu, například změnami ve způsobu svozu odpadu, čímž si obec během dvou let 

vybudovala finanční rezervu, která spolu se státní dotací umožnila z velké části splnit 

vytyčené cíle – byl postaven plynovod i vodovod. (Šimková, 2002a, s. 17) Obec sice 

ještě v roce 2002 měla finanční rezervu v hodnotě jednoho milionu Kč, nicméně bylo 

zřejmé, že s ročním rozpočtem okolo 1,3 milionu narazila obec ve svých plánech na 

strop možného, protože projekt kanalizace počítal s investicí minimálně 17 mil. Kč. 

(Beneš, 2014) Zároveň do jisté míry opadl „obecní patriotismus“, a nebylo jisté, zda se 

                                                 
38

 Polostrukturovaný rozhovor s bývalým starostou obce Zahořany Františkem Benešem (bez politické 

příslušnosti), dále citováno jako Beneš, 2014 
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obci podaří sestavit kandidátní listinu pro komunální volby v roce 2002. (Beneš, 2014; 

Klíma, 2002, s. 15) 

Proces sloučení a aktéři 

Myšlenka, že řešením problému s modernizací, je sloučení, nevznikla podle 

bývalého starosty ani mezi zastupiteli Zahořan, ani mezi obyvateli obce. Poprvé se 

objevila na setkání starostů okolních obcí v první polovině roku 2002, kde starosta 

zmínil problém s finanční náročností vybudování chodníků a kanalizace, na což 

reagoval královédvorský starosta nabídkou, že by se situace dala řešit tímto způsobem. 

(Beneš, 2014) Zastupitelstvo Zahořan vzalo tuto myšlenku za svou a dle starosty byli 

všichni zastupitelé jednoznačně pro a jejich rozhodnutí bylo jednomyslné. Obyvatelé 

Zahořan byli k rozhodnutí pasivní, myšlenka referenda se v obci vůbec oficiálně 

nediskutovala. (Beneš, 2014) Královodvorské zastupitelstvo schválilo připojení 

7. 8. 2002, v hlasování se vyjádřilo 9 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. (Králův dvůr, 2002, s. 2) 

Podle názoru starosty Beneše se v zastupitelstvu Králova Dvora objevoval názor, že 

Zahořany jsou zadlužené a mají na svém území tajnou skládku, což se sice ve svém 

projevu před zastupiteli snažil vyvrátit, nejspíše tomu ovšem někteří zastupitelé při 

svém rozhodování alespoň částečně přikládali váhu. (Beneš, 2014; Šimková, 2002b, s. 

18) Obec byla na základě těchto rozhodnutí připojena 1. 1. 2003 a o 4 roky později se 

občané dočkali kanalizace, která otevřela cestu nové obytné zástavbě v obci. 

V současnosti se počet rodinných domů pohybuje na dvoj až trojnásobku počtu z roku 

2002. Obec je tak jedinou sloučenou obcí z našeho zkoumání, která se po spojení začala 

výrazněji obnovovat a rozrůstat. Bohužel dle starosty má sloučení i své negativní 

stránky, například obecní lesy, které patřily Zahořanům, byly odprodány a na chodníky 

podél hlavní silnice obec stále čeká. (Beneš, 2014) 

V otázce průniku zastupitelů obce Zahořany do nového zastupitelstva lze 

konstatovat, že v komunálních volbách v roce 2002 v obci Zahořany existuje přímá 

personální kontinuita, protože starosta Beneš kandidoval a byl zvolen do zastupitelstva 

města Králův Dvůr. 

3.4.5. Připojení obce Domoradice k městu Vysoké Mýto 

Stručná charakteristika obce 

Stejně jako ostatní obce i Domoradice si prošly etapou zániku a znovuobnovení  

- v roce 1976 byly připojeny k Vysokému Mýtu a v roce 1992 opětovně získaly 

samostatnost.  Počet obyvatel v těchto letech poklesl z 232 na 190. (ČSÚ, 2013) Během 
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90. let počet obyvatel stagnoval, přelom tisíciletí pak přinesl každoroční pokles až na 

konečných 164 obyvatel v roce 2002. Do 6 členného zastupitelstva ve volbách v roce 

1994 a 1998 kandidovali budoucí zastupitelé jako nezávislí, přičemž v prvním případě 

se jejich počet rovnal počtu křesel, v druhém bylo o jednoho kandidáta více. (ČSÚ, 

1994; 1998) V obou případech byl starostou zvolen Václav Kučera. (Koníček, Hubený, 

2002, s. 8) Politický systém byl opět nesoutěživý a lze ho zařadit do skupiny obcí 

s neparticipativním modelem. 

Okolnosti sloučení  

Z dostupných informací jednoznačně vyplývá skutečnost, že politický systém 

obce stál na osobě Ing. Václava Kučery, který v jejím čele stál od jejího osamostatnění. 

V okamžiku, kdy se rozhodl do zastupitelstva již nekandidovat, se objevil problém 

s faktickým nedostatkem kandidátů: „Dělal jsem po tři volební období starostu obce a 

často jsem avizoval dopředu, že post starosty již nechci zastávat. Moc se to ale ve 

vesnici nebralo na vědomí, ačkoliv jsem svůj záměr připomínal již třeba před čtyřmi 

lety, kdy jsem byl zase zvolen starostou.“ (Koníček, Hubený, 2002, s. 8) Zároveň se 

zdroje z doby před sloučením nezmiňují o žádných výrazných problémech materiální 

podstaty a obec nebyla součástí svazku obcí či jiné formy obecní spolupráce, což 

indikuje, že zánik byl čistě otázkou nefungujícího politického systému. Dodatečné 

zkoumání v období let 2002-2005 ovšem ukázalo, že obyvatelé si od sloučení slibovali 

některá zlepšení, která obec jako samostatný subjekt nemohla financovat. Objevují se 

zde stížnosti na špatnou kvalitu komunikací a neudržovaný kanalizační systém, který 

vyžaduje rekonstrukci. (Koníček, 2003, s. 8;  Koníček, 2004, s. 8)   

Proces sloučení a aktéři 

Jak bylo výše naznačeno, v roce 2002 nastal v obci problém s nedostatkem 

kandidátů do zastupitelstva pro komunální volby.  Potřebný počet kandidátů se nakonec 

podařilo sehnat, bohužel ale s minimálním zpožděním jednoho dne po stanoveném 

termínu pro odevzdání kandidátek, jak starosta uvedl v rozhovoru 27. 9. 2002, tedy 2 

měsíce před volbami. (Koníček, Hubený, 2002, s. 8) Dále je z rozhovoru patrné, že o 

sloučení se v tuto chvíli neuvažovalo, starosta počítal s doplňovacími volbami během 

první poloviny roku 2003. Myšlenka na připojení se k Vysokému Mýtu se objevila až 

těsně před volbami. Na zasedání zastupitelstva tři dny před komunálními volbami 

zastupitelé schválili dohodu o připojení. (Domoradice, 2002) Zastupitelstvo Vysokého 

Mýta v novém složení žádost o připojení projednalo 13. 11. 2002 a vyslovilo souhlas 
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s připojením k 1. 1. 2003. (Domoradice, 2002, s. 1) Během dalších třiceti dnů se 

neobjevil žádný návrh na konání referenda k otázce sloučení a dohoda byla podepsána 

20. 12. 2002. 

V tomto zkoumaném případě můžeme konstatovat, že dle nám dostupných 

informací nebylo připojení obce dáno dlouhodobějším plánem obci připojit k silnějšímu 

partnerovi (jak je tomu v ostatních případech), ale naopak bylo důsledkem triviálního 

zpoždění při odevzdávání kandidátek. V tomto případě je také logické, že na 

kandidátních listinách pro volby do zástupnictví města Vysoké Mýto není žádný 

z bývalých zastupitelů Domoradic a personální kontinuita zde naprosto chybí. 

3.4.6. Připojení obce Lhota k městu Plzeň 

Stručná charakteristika obce 

 V roce 2002 měla obec Lhota 419 obyvatel a ve zkoumaném souboru se tak 

zařazuje, co do počtu obyvatel, mezi největší obce. Jako jediná má také opačnou 

historickou zkušenost se sloučením – mezi lety 1981 až 1990 k ní byla připojena obec 

Nová Ves a počet obyvatel přesahoval 600. (ČSÚ, 2013) Ve volbách 1994 kandidovalo 

do sedmičlenného zastupitelstva 9 nezávislých kandidátů a v roce 1998 dokonce 9 

nezávislých a jedna kandidátní listina politické strany (ČSSD), dohromady 14 

kandidátů. (ČSÚ, 1994; 1998) Systém se tedy stal soutěživým a lze jej považovat za 

kompetitivní model, který se v dimenzi plurality nachází mezi pluralitním a 

semipluralitním. 

Okolnosti sloučení  

 Hlavním hybatelem byla v tomto případě reforma veřejné správy. Obec Lhota 

byla reformou nově zařazena pod vzdálenější obec III. stupně Stod. Starosta Jindřich 

Kubale shrnul situaci takto: „Reforma nás zahnala do situace, kterou obec nebyla 

schopna akceptovat. To nepovažujeme za přiblížení státní správy občanům“. (Petr, 

2002, s. 11) S reformou veřejné správy souvisí i otázka dopravní dostupnosti. Ta byla 

občany hodnocena jako nedostatečná, což bylo další negativum s ohledem na 

dostupnost úřadů v obci Stod. Naopak napojení na plzeňskou městskou hromadnou 

dopravu slibovalo občanům radikální zlepšení dopravní situace. (Petr, 2002, s. 11) 

Stejně jako některé další obce ani Lhota neměla vybudovaný vodovod ani kanalizaci, 

ale ani zastupitelé, ani občané v anketách před připojením nezmiňují tuto skutečnost 

jako závažný problém. Média ji zmiňují až s ročním zpožděním, a to v souvislosti s 

nesplněným slibem jejího rychlého dobudování. (Šedivcová, 2004, s. 11) 
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Proces sloučení a aktéři 

Nabídka připojit k Plzni některé sousedící obce, kterou již v předchozím roce 

přednesl Plzeňský primátor Jiří Šneberger, nevyvolala z počátku žádnou odezvu. Dle 

dostupných materiálů lze usuzovat, že první impulzy byly vyslány z obce Chrást, jejíž 

zastupitelé se na sloučení s Plzní dohodli již v první čtvrtině roku 2002.
39

 Lhota do 

procesu přistoupila později, první jednání proběhla během dubna a 21. května 

zastupitelstvo vyslovilo s připojením souhlas. 30. 5. 2002 bylo k otázce připojení 

svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města Plzně, kde byli zastupitelé 

informováni o žádosti obcí, a byl popsán stav procesu ve Lhotě. V zápisu je explicitně 

zmíněna anketa, ve které se pro sloučení vyjádřilo 72% občanů Lhoty. 

(Plzeň, 2002a, s. 14) Zastupitelstvo po krátké diskuzi ohledně katastrálního území 

vyjádřilo 30 hlasy z 31 souhlas s připojením obcí. Ovšem další postup v procesu byl 

poznamenán novelizací zákona 128/2000 Sb. o obcích. Obce se mylně domnívaly, že 

není možné sloučení provést k datu komunálních voleb, a žádaly právní potvrzení. 

Navíc primátor Šneberger v rámci svého tažení proti reformě veřejné správy dokonce 

v mediích začal mluvit v tom smyslu, že pokud se nestihne termín komunálních voleb, 

bude nutné počkat až na komunální volby 2006. (Mladá fronta Dnes, 2002, s. 1) Právní 

názor obě obavy vyvrátil, přesto se proces zpozdil natolik, že bylo nutné v obci vyhlásit 

řádné komunální volby a začátkem roku 2003 volby opakovat. Hrozila tak situace, že 

nové vedení obce proces zastaví. Nakonec ale k obměně členů zastupitelstva nedošlo a 

proces skončil 27. 11. 2002 podpisem Dohody o připojení obcí Lhota a Malesice. 

(Plzeň, 2002b)  

V otázce personální kontinuity zastupitelů se tyto dvě obce od ostatních liší, 

protože nebyly inkorporovány do cílové obce zcela, ale byly připojeny jako nové 

městské obvody se shodným katastrálním územím. To automaticky znamená, že v nich 

jsou voleny orgány místní samosprávy (Balík, 2009, s. 22), a také to, že velikost a 

složení elektorátu zůstaly shodné a na první pohled není důvod se domnívat, že 

v doplňovacích volbách dojde k výrazným změnám mezi zastupiteli (v řádných volbách 

v roce 2002 bylo zvoleno stejné zastupitelstvo jako v roce 1998) a tedy že kontinuita 

bude vysoká. Připojení obce k velkému městu ale v doplňovacích volbách v roce 2003 
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 Je paradoxní, že Chrást se nakonec z důvodu nedostatečného souhlasu občanů v místním referendu 

k Plzni nepřipojil.(viz kapitola 3.5) 
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přineslo masivní navýšení počtu kandidátů na více jak dvojnásobek počtu mandátů a 

pouze dva členové původního zastupitelstva mandát obhájili. 

3.4.7. Připojení obce Malesice k městu Plzeň 

Stručná charakteristika obce 

Obec Malesice měla ze zkoumaných případů nejvíce obyvatel, v roce 2001 v ní 

bylo přihlášeno k trvalému pobytu 448 lidí. Zároveň šlo o obec, která 

vykazovala nejmenší fluktuací počtu obyvatel, který po celé 20. století osciloval 

v rozmezí 430-500 obyvatel. (Růžková, 2006, s. 302-303) Spolu s obcí Lhota postrádala 

předchozí zkušenost se ztrátou suverenity. Do devítičlenného zastupitelstva v roce 1994 

kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů, přičemž počet kandidujících se rovnal 

počtu křesel. V roce 1998 opět kandidovala dvě sdružení nez. kan., ale celkový počet 

kandidujících byl 16. (ČSÚ, 1994; 1998) Shodně jako u obce Lhota tedy můžeme 

konstatovat, že politický systém nebyl ve fázi rozkladu, ale naopak se zvýšila jeho 

soutěživost. Můžeme ho tedy označit za semipluralitní kompetitivní model. 

Okolnosti sloučení  

Obec se dlouhodobě potýkala s nemožností ze svého omezeného rozpočtu 

investovat do modernizace. V obci nebyla podpovrchová kanalizace a silnice byly 

v kritickém stavu. (Kozák, 2003, s. 24) Přesto média, stejně jako u Lhoty, prezentují 

jako hlavní impuls pro sloučení reformu veřejné správy, která Malesice nově zařadila 

pod obec III. stupně Nýřany, což ve spojení s nedostatečným množstvím regionálních 

spojů hromadné dopravy znamenalo další zhoršení dostupnosti služeb. (Hospodářské 

noviny, 2003, s. 2) Obec se sice na přelomu milénia snažila vyřešit problém neexistence 

kanalizace a čistírny odpadních vod společným projektem několika sousedních obcí, ale 

z projektu nakonec kvůli jeho finanční náročnosti sešlo. (Kozák, 2002a, s. 9) 

Proces sloučení a aktéři 

 Počátek procesu se shoduje s dějem popsaným výše v souvislosti s obcí Lhota. 

První zmínka v zápisu jednání obecního zastupitelstva se pak objevuje 27. 5. 2002, kdy 

mimo schválený program navrhla jedna ze zastupitelek sloučení s Plzní a přednesla 

proslov, ve kterém shrnula výhody, které spojení přinese. (Prodloužení spojů MHD, 

zlepšení komunikací (myšleno dotace na opravy, pozn. autora) a zajištění lepšího 

pořádku v obci.)  Proti návrhu se postavil, jako v jediné ze zkoumaných obcí, starosta, 

který argumentoval uspěchaností procesu a také tím, že se zvýší daňová zátěž občanů. 
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(Malesice, 2002, s. 2) Poté zastupitelstvo hlasovalo 6 hlasy pro návrh, starosta byl 

proti.
40

  

Z tohoto je zřejmé, že reforma veřejné správy, později prezentována médii jako 

hlavní faktor sloučení, nebyla na rozhodujícím zasedání zastupitelstva zmíněna. Stejně 

tak ani v jediném z dostupných materiálů se žádný ze zástupců Malesic nevyjadřuje v 

podobném duchu. Jde tak spíše o nevhodnou mediální zkratku.  

Dále bylo rozhodnuto informovat občany a na obecním úřadě uložit podpisové 

archy, jejichž podpisem mohli občané vyjádřit se sloučením souhlas. Celý proces tedy 

vznikl mezi zastupiteli během krátkého časového úseku a obyvatelé nebyli o úmyslu 

předem vůbec informováni. (Kozák, 2002b, s. 17) Zastupitelstvo se na občany obrátilo 

až po schválení připojení plzeňským zastupitelstvem 30. května, a ti se v besedě konané 

5. a 6. vyjádřili pro sloučení. (Kozák, 2003b, s. 17) Na rozdíl od Lhoty, kde volby 

skončily pouhým potvrzením původního starosty, občané Malesic zvolili nové 

představitele a hrozilo nebezpečí, že proces se zastaví. K tomu však nedošlo a nový 

starosta po svém zvolení slíbil dokončení procesu. (Skala, 2002, s. 9) 

 Podobně jako v případě Lhoty, i zde bylo zvoleno překlenovací zastupitelstvo, 

které bylo v doplňovacích volbách začátkem roku 2003 nahrazeno novým 

zastupitelstvem městského obvodu, ovšem s tím rozdílem, že v řádných volbách došlo 

významné obměně zastupitelů. Tato skutečnost přináší otázku, jak v tomto případě 

kontinuitu zkoumat. Z důvodu krátkého funkčního období zastupitelstva z roku 2002 se 

tento text přiklání k interpretaci, že je nutné obě zastupitelstva považovat za rovnocenná 

(také proto, že obě se podílela na procesu sloučení) a proto zkoumat kontinuitu členů 

obou zároveň. Z původního zastupitelstva zvoleného v roce 1998 se do zastupitelstva 

městského obvodu dostali tři kandidáti, z nichž dva byli i členy překlenovacího 

zastupitelstva. Kromě nich získali mandát ještě další tři členové překlenovacího 

zastupitelstva. V novém 9členném zastupitelstvu tedy spolu zasedli shodně tři členové 

zastupitelstva z roku 1998 a tři z roku 2002. 

3.4.8. Připojení obce Častolovice k městu Česká Lípa 

Stručná charakteristika obce 

Častolovice jsou malá obec ležící na severním okraji města Česká lípa, ke které 

byly mezi lety 1969 a 1990 připojeny. Zatímco v roce 1961 měla obec více jak 200 
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 Dva zastupitelé nebyli přítomni (Malesice, 2002, s. 2) 
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obyvatel (Růžková, 2006, s. 423), po odtržení v roce 1990 to bylo jen necelých 40. Ve 

volbách v roce 1994 bylo voleno 8 zastupitelů z jedné osmičlenné kandidátky SNK. 

V letech 1998 a 2002 byla velikost zastupitelstva snížena na 7 zastupitelů a opět 

kandidovalo pouze jedno SNK s odpovídajícím počtem kandidátů. Zastupitelstvo se 

vyznačovalo malou alternací. V druhých volbách bylo zvoleno úplně stejné 

zastupitelstvo, v roce 2002 byli noví pouze 2 zastupitelé. To znamená, že obec 

nepřetržitě od jejího znovuzaložení ovládalo 5 zastupitelů a jejich průměrný věk se 

pohyboval v roce 2005 těsně pod 60 lety. (ČSÚ, 1994; 1998; 2002) Tento systém ovšem 

narušila skutečnost, že nejvíce hlasů získala V. Syslová, jedna z nováčků 

v zastupitelstvu, a stala se starostkou. Systém tedy spadá do kategorie nepluralitního 

systému, který se pohyboval na hranici udržitelnosti, dle dostupných informací se 

pohybovat někde ve středu osy mezi neparticipativním a apoliticko-demarchistických 

modelem. Obec se také za dobu své novodobé existence nestala součástí žádné formy 

meziobecní spolupráce. 

Okolnosti sloučení  

Obec Častolovice kontaktovala vedení města Česká Lípa ohledně možnosti 

sloučení již koncem roku 2003, hlavní dotazy směřovaly na výši poplatků, údržby 

komunikací a veřejného osvětlení a hromadné dopravy, z čehož lze usuzovat, že jde o 

hlavní problémy, se kterými obec v té době bojovala. (Častolovice, 2004a, s. 1) 

Z dalších materiálů vyplývá, že hlavním důvodem k prozkoumání možnosti sloučení 

byla finanční situace, protože rozpočet obce se pohyboval okolo 300 tisíc Kč a kromě 

oprav nezbývaly žádné další peníze na investice či budování inženýrských sítí (obec 

neměla vlastní kanalizaci ani vodovod). (Českolipský deník, 2005, s. 15) 

Proces sloučení a aktéři 

Proces byl zahájen koncem roku 2003 starostkou Častolovic V. Syslovou. 

Během jara pak probíhala další jednání mezi představiteli obou municipalit, která vedla 

k ujasnění výše zmíněných otázek ohledně případného sloučení. Obec Česká Lípa se 

k celé věci postavila vstřícně a přes to, že si zastupitelé byli vědomi zanedbanosti obce, 

považovali podání pomocné ruky za signál, který by mohl pozitivně zapůsobit na další 

malé obce v podobné situaci. (Česká Lípa, 2004, s. 1) Možnost sloučení ovšem 

zkomplikovalo odmítnutí návrhu na sloučení zastupitelstvem obce Častolovice, kde se 

v poměru 2:5 postavili proti návrhu starostky 4 z 5 „původních“ zastupitelů. 

(Častolovice, 2004, s. 1) Po odmítnutí se zdálo, že se proces zastaví a obec zůstane 
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samostatná. Rozhodnutí se ale podařilo zvrátit samotným obyvatelům Častolovic, kteří 

v petici podporující sloučení vyjádřili svůj nesouhlas s hlasováním zastupitelstva. Petici 

podepsalo více jak 90% občanů (Mladá fronta dnes, 2004, s. 2) Častolovic, což přispělo 

k tomu, že se zastupitelstvo rozhodlo respektovat názor občanů a hlasovat o možnosti 

připojení znovu. Na zasedání obecního zastupitelstva 5. 5. 2004 bylo sloučení schváleno 

5 hlasy pro, 2 zastupitelé byli proti. (Častolovice, 2004c, s. 1) Zastupitelstvo České Lípy 

schválilo připojení obcí 11. 8. 2004. (Česká Lípa, 2004, s. 2) Na základě tohoto 

usnesení byla v prosinci schválena dohoda o připojení obce Častolovice oběma 

zastupitelstvy a Častolovice ukončily svoji existenci k 31. 12. 2004. 

V otázce personální kontinuity zastupitelů je v případě Častolovic odpověď 

jasná: pouze jeden z členů zastupitelstva, které rozhodlo o připojení, kandidoval 

v komunálních volbách v roce 2006 do zastupitelstva města Česká Lípa, navíc na 

posledním místě kandidátní listiny a nebyl zvolen, což znamená, že v tomto případě 

nelze o personální kontinuitě zastupitelů mluvit. 

3.4.9. Připojení obce Hostovice k městu Pardubice 

Stručná charakteristika obce 

Obec Hostovice, která se nacházela na jižním okraji města Pardubice, patří s 243 

obyvateli ve zkoumaném souboru mezi větší municipality. Počet obyvatel byl 

v sedmdesátých letech shodný s rokem 2006, ale během 70. a 80. let došlo k poklesu o 

25%, od poloviny 80. let počet obyvatel znovu rovnoměrně stoupal a vrátil se na 

předchozí úroveň. Doložená existence Hostovic sahá do 13. století a obec neměla 

žádnou předchozí zkušenost se sloučením. (Růžková, 2006, s. 170) Ve všech 

komunálních volbách po roce 1990 volili hostovičtí 9 zastupitelů, přičemž v roce 1994 

kandidovalo 16 občanů na třech kandidátních listinách, v roce 1998 byla vytvořena 

jedna kandidátka (vynikla kombinací předchozích). V roce 2002 šla do voleb dvě 

sdružení nezávislých kandidátů, celkem 17 kandidátů. (ČSÚ, 1994; 1998; 2002) Lze 

tedy konstatovat, že politický systém nebyl ve fázi rozkladu, ale po utlumení počtu 

kandidátů se opět zvýšila jeho soutěživost. Můžeme ho tedy označit za semipluralitní, a 

s velkou pravděpodobností také kompetitivní, model. V období po roce 1990 také obec 

nenavázala žádný druh meziobecní spolupráce. 

Okolnosti sloučení  

Hostovice jsou první případ, ve kterém přišla iniciativa jednoznačně ze strany 

většího (přetrvávajícího) partnera. Pardubice v rámci plánu na překonání stotisícové 
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hranice počtu obyvatel totiž v roce 2000 začaly přesvědčovat okolní obce ke spojení a 

nabízely prodloužení spojů hromadné dopravy a navýšení finančních příjmů obcí. 

Okolní obce se ale k případnému připojení stavěly negativně, dle vyjádření jednoho ze 

starostů nestála ztráta suverenity za zisk dalších prostředků, které označuje za nejisté. 

(Macková 2005, s. 3) Jedinou obcí, která o sloučení projevila zájem, byly právě 

Hostovice. Od sloučení představitelé očekávali zejména zavedení vodovodu a 

kanalizace a zvýšení frekvence spojů hromadné dopravy. (Dosoudil, 2004, s. 1) 

Proces sloučení a aktéři 

Jelikož bylo sloučení důsledkem dlouhodobé snahy města Pardubice, byl i 

samotný proces rozložen do dlouhého časového úseku. Poprvé mluvil o úspěšných 

jednáních s Hostovicemi primátor Pardubic již koncem roku 2004. I starosta Hostovic 

se vyjádřil podobně a dodal, že možnost spojení byla s občany probrána na otevřeném 

zasedání zastupitelstva a opticky se zdá, že většina občanů se vyjádřila pro, také ale 

dodal, že je nutné uspořádat referendum. Referendum se konalo na podzim 

následujícího roku a dopadlo jednoznačně, když pro sloučení hlasovalo 97 ze 130 

občanů, kteří k urnám dorazili. (Blažek, 2004, s. 12) Na základě tohoto rozhodnutí bylo 

zastupitelstvem Pardubic schváleno v květnu 2006 spojení obou municipalit k datu 

komunálních voleb v témže roce. (Pardubice, 2006, s. 3) Totéž schválilo zastupitelstvo 

Hostovic 28. 6. 2006 a dohoda o připojení byla podepsána na základě těchto usnesení 

11. 7. 2006. Po podpisu smlouvy bylo nutné ještě počkat, zda se některý z odpůrců 

nepokusí vyvolat k jejímu znění nové referendu, k čemuž nedošlo a 20. 10. došlo 

k připojení Hostovic jako VIII. obvodu města Pardubic.  

Podobně jako v případě obcí připojených k Plzni i Hostovice se po připojení 

staly samostatným městským obvodem s vlastní volenou samosprávou, což znamená, že 

počet voličů a jejich složení zůstalo konstantní a šance členů posledního zastupitelstva 

obce byly na znovuzvolení vyšší než v jiných obcích. V případě Hostovic se tento 

předpoklad potvrdil – z 9 bývalých zastupitelů kandidovali 4 a všichni v novém 

zastupitelstvu získali mandát (zastupitelstvo bylo opět 9členné). 

3.4.10. Připojení obce Nemíž k Tehovu 

Stručná charakteristika obce 

Obec Nemíž se 40 obyvateli patří mezi nejmenší obce ze zkoumaného souboru. 

Obec se nacházela asi 3 kilometry severně od Vlašimi a neměla žádnou historickou 

zkušenost se sloučením, za dobu své existence byla vždy suverénní. Obec trpěla 
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výrazným úbytkem obyvatel, ještě v roce 1960 jich měla okolo 100. (Historický 

lexikon, 2006, 76) V letech 1994, 1998, 2002 měla obec 5 zastupitelů, v roce 2006 byl 

tento počet zvýšen na 7.  I když se jména v zastupitelstvu opakují (což je v obci se 40 

obyvateli samozřejmé), alternace je na vyšší úrovni než v předcházejícím případě. Ve 

všech volbách počet kandidátů odpovídal počtu volených zastupitelů, v letech 1994 a 

2006 kandidovala jedna kandidátní listina SNK, při volbách v letech 1998 a 2002, 

kandidovala listina se 4 kandidáty a jeden nezávislý kandidát. (ČSÚ, 1994; 1998; 2002; 

2006) Systém byl tedy jednoznačně nepluralitní, ale zvýšení počtu křesel při posledních 

volbách naznačuje, že o zastupiteský úřad byl v obci zájem a nelze s jistotou tvrdit, že 

šlo o systém neparticipativní. Obec byla součástí mikroregionu Podblanicko, jehož 

cílem je celkový rozvoj regionu a podpora cestovního ruchu, v  současnosti mikroregion 

spadá do projektu Místní akční skupiny Blaník.
41

 

Okolnosti procesu sloučení a aktéři  

Hlavní problémem obce byl nedostatek prostředků daný nízkým počtem 

obyvatel. S rozpočtem nepřesahujícím 200 tisíc Kč měla podobné problémy jako obec 

Prosatín nebo Častolovice – peníze stačily pouze na základní opravy, investice nebo 

budování inženýrských sítí bylo nemožné. Impulzem pro sloučení byla v roce 2008 smrt 

starosty, který obec několik volebních období vedl. V obci se nenašel nikdo další, kdo 

by chtěl zastávat post starosty, a poté co se občané v referendu vyjádřili pro sloučení, 

(Švédová, 2009, s. 3) se zastupitelé rozhodli ústy místostarosty požádat o sloučení 

sousední Tehov, který souhlasil a dokonce přislíbil (i přes fakt, že sám má pouhých 340 

obyvatel), že se pokusí získat prostředky na stavbu vodovodu. (Mladá fronta Dnes, 

2009, s. 3) Proces připojení byl přímočarý, zastupitelstvo Nemíže schválilo spojení na 

zasedání již 29. 3. 2008 a Tehov 7. 5. 2008. Text samotné dohody o připojení byl 

schválen zastupitelstvy začátkem prosince a podepsán během vánočních svátků. (Tehov, 

2009) 

Personální zastupitelská kontinuita v tomto zkoumaném případě nenastala. 

Z původního zastupitelstva obce Nemíž kandidoval pouze jeden z jeho členů a 

z předposledního místa kandidátní listiny na mandát nedosáhl. 
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 Místní akční skupina Blaník [online]. [cit. 18. 8. 2014]. Dostupné z: http://www.masblanik.cz/ 
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3.5. Neúspěšná sloučení obcí 

Otázka neúspěšných případů sloučení municipalit v ČR je komplikována ještě 

kritičtějším nedostatkem informací o celkové velikosti souboru obcí, které se otázkou 

sloučení zabývaly. Je to způsobeno zejména tím, že neexistují dokumenty, které by 

potvrzovaly výsledek procesu, jako tomu je v případech úspěšných sloučení. Jednou 

možností, jak získat ucelený soubor informací, by bylo plošné žádání většiny obcí 

v České republice, aby se k otázce úvah o sloučení vyjádřily, nicméně vzhledem 

k tomu, u jakých obcí předpokládáme možnost sloučení s jinou obcí (malé, periferní 

municipality), je přinejmenším troufalé předpokládat, že jsou podobné úvahy 

konzultovány na schůzích zastupitelstva. To znamená, že tímto způsobem získáme 

informace pouze o případech, ve kterých se myšlenka na sloučení posunula do 

projednávací fáze, a to ještě v omezené míře, protože návratnost odpovědí na podobné 

dotazy není nejvyšší ani v případě, že jde o tak podstatnou záležitost místní samosprávy, 

jakou je referendum. (Svobodová, 2011, s. 7) Tento přístup by si také vyžádal 

extenzivní práci na získávání informací, která se rovná spíše celé diplomové práci, ne 

pouze její součásti a proto tento text volí jednodušší metodu a dívá se pouze na sloučení, 

která postoupila do pozdější fáze a která se sama manifestují. Jde o obce, ve kterých 

proces došel do fáze, kdy bylo vyvoláno místní referendum v otázce sloučení.  

Protože až do roku 2006 v České republice neexistovala centrálně vedená 

databáze místních referend, je jediným obsáhlejším zdrojem informací před tímto rokem 

diplomová práce s názvem Místní referenda v České republice (Svobodová, 2011). 

Autorka obeslala skrze datové schránky všechny české municipality a žádala informaci, 

zda se v jejich obci uskutečnilo místní referendum. (Svobodová, 2011, s. 7) Nicméně 

jak autorka sama poznamenává: „Kompletní seznam místních referend se však 

shromáždit nepodařilo – limitující oblastí byly samy odpovědi jednotlivých obcí, které 

mnohdy podávaly zkreslené, nepravdivé nebo dokonce žádné informace.“ (Svobodová, 

2011, s. 7). Autorka ve svém textu uvádí tři případy obcí, ve kterých bylo referendum 

konáno v otázce sloučení/připojení obce. V případě výše zkoumané obce Hostovice se 

občané vyjádřili souhlasně, v obcích Chrást a Kvíčovice sloučení odmítli. Od roku 2006 

zpracovává databází místních referend Ministerstvo Vnitra ČR. Tato databáze obsahuje 

pouze jeden případ referenda v záležitosti spojení obcí a tím je místní referendum v obci 
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Dolní Tošanovice, které se konalo v roce 2013.
42

Jak vyplývá z dostupných materiálů, 

v případě Kvíčovic (obec se 340 obyvateli v okresu Domažlice v Plzeňském kraji), které 

referendum vypsalo v roce 2002, nešlo o klasický slučovací proces při kterém se 

zastupitelé rozhodnou obec spojit se sousední municipalitou a v reakci na to je 

iniciováno referendum. Šlo spíše o výzkum nálady mezi obyvateli vyvolané krizí 

v zastupitelstvu. Starostka obce to popsala slovy: "Čtyři ze sedmi zastupitelů odstoupili 

a žádní náhradníci nejsou. Důvody rezignace nezveřejnili. Před vypsáním nových voleb 

chceme zjistit, zda obyvatelé chtějí zachovat samostatnou obec, nebo raději dají 

přednost připojení k Holýšovu."(Mladá fronta Dnes, 2000, s.1) 

Případ obce Chrást je odlišný, obec leží podobně jako Malesice a Lhota na okraji 

města Plzeň a byla první obcí, která o sloučení začala jednat. Tím do jisté míry 

posloužila jako vzor pro dvě zbývající zkoumané obce. Se 1600 obyvateli jde také mezi 

zkoumanými obcemi s přehledem o obec největší. V kontrastu k ostatním obcí se o 

připojení uvažovalo dlouhodobě, ale rozhodujícím momentem byla reforma veřejné 

správy. Starosta k tomu v roce 2002 řekl: "Poslední kapkou, která naše rozhodování 

urychlila, byla chystaná reforma veřejné správy. Podle ní by totiž mělo být naší 

pověřenou obcí zcela nesmyslně město Nýřany, které přitom leží podstatně dále než 

Plzeň," (Blažek, 2002, s. 12). Na základě ankety uspořádané v polovině roku 2002, ve 

které se 75% účastníků vyjádřilo pro sloučení, v září schválilo zastupitelstvo dohodu 

připojení a vypadalo to, že proces je ukončen. Záhy se však skupině obyvatel podařilo 

sesbírat 30% podpisů k vyhlášení referenda. (Deník právo, 2002, s. 12) Starosta obce 

Chrást byl přesvědčen, že po přesvědčivém výsledku ankety bude proces potvrzen 

v referendu. Přesto ovšem vyvinul extenzivní snahu dostat k urnám co nejvíce občanů, 

například uspořádal další besedu s občany, sám přivezl z Prahy k hlasování dvě 

studentky a přesvědčil komisi, aby dovezla urnu do Plzeňské nemocnice, kde leželi tři 

další občané obce. (Nedvěd, 2002a, s. 1). Hlasování v referendu se nakonec zúčastnilo 

více jak 75% oprávněných občanů, a 75% z nich bylo pro sloučení, ale ani tato 

přesvědčivá většina nesplnila podmínku, která vyžaduje, aby pro hlasovala 

nadpoloviční většina oprávněných občanů. Ke schválení chybělo 28 hlasů, což ukazuje, 

že i přes silnou podporu procesu a nadprůměrnou účast je daná hranice posazené 

                                                 
42

 Databáze 2006-2011 ve formátu.xls je dostupná zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-

118893.aspx [online][cit. 18. 12. 2014], autor vycházel z vyžádané aktuální (zatím nepublikované) verze 

z roku 2014 

http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx
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poměrně vysoko ve stále trvajícím trendu poklesu volební účasti je velký problém ji pro 

obec větší velikost problém naplnit.  (Nedvěd, 2002b, s. 1) 

Poslední obcí, ve které se konalo referendum v otázce připojení, jsou Dolní 

Tošanovice, obec s  320 obyvateli v Moravskoslezském kraji. Občané se v referendu 

měli vyjádřit k případnému zrušení obecní škole a k návrhu na sloučení. Z vyjádření 

starostky vyplývá, že prvotním problémem byla finanční nedostatečnost k zachování 

základní školy, které měla v daném roce pouze 8 žáků a její další fungování by 

znamenalo navýšení místních poplatků. (Mladá fronta DNES, 2013, s. 2). Dle databáze 

ministerstva Vnitra se občané v referendu vyjádřili pro zachování školy a odmítli 

spojení obce. Účast byla ovšem pouze 27,3% a referendum nenabylo závazného 

charakteru. Navíc celý návrh nebyl projednán ani se zastupiteli Horních Tošanovic, se 

kterými se dne návrhu měla obec spojit, a kteří to rezolutně odmítli. (Mladá fronta 

DNES, 2013, s. 2)  
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Závěr 

Dobrovolné slučování municipalit v evropských zemích 

Práce se na fenomén amalgamace obcí dívá novým pohledem. Jako dělítko mezi 

direktivní reformy, které stanoveného počtu obcí dosahují za pomoci centrálně 

aplikované změny lokální struktury, a dobrovolné slučování, staví dvě zásadní otázky, 

které si obce smějí či nesmějí klást. První z těchto otázek je  Zda se sloučit? a druhá 

S kým se sloučit? V případech direktivního sloučení obcí se obec často nesmí ptát ani na 

jednu z těchto otázek a cílový počet obcí je dosažen prakticky v moment uvedení 

reformy do praxe. V dobrovolných případech slučování je naproti tomu proces pozvolný 

a k cílovému počtu obcí se jednotlivé země dostávají delší dobu. Rychlost tohoto 

procesu je závislá na rozsahu a intenzitě podpory, kterou státy vynaloží. 

Země, které vykazují jistou míru dobrovolnosti (tzn. umožňují obcím klást si 

alespoň jednu z výše uvedených otázek), a zároveň v nich došlo k měřitelnému poklesu 

počtu obcí, byly seskupeny do následujících kategorií, které zohledňují, jaké společné 

faktory (předpoklady, nástroje a okolnosti) zařazené případy sdílí: 

 

- Kategorie 1: kvazidobrovolné slučování s podporou 

- Kategorie 2: dobrovolné slučování s podporu 

2a: V současné době probíhá dobrovolné slučování s podporou 

2b: Slučování s podporou bylo hodnoceno jako neúspěšné a byla 

implementována direktivní reforma 

-Kategorie 3: Dobrovolné slučování bez podpory 

  

Hodnocení slučovacích procesů začneme zeměmi z kategorie, kterou tato práce 

označuje číslem 1. Do této kategorie je zařazena trojice zemí, u kterých se prvek 

dobrovolnosti objevuje v omezené, či zdánlivé míře, tedy Německo
43
, Nizozemí a 

Dánsko. Tyto země přistoupily k řešení problému fragmentace odlišným způsobem než 

země zbývající. V případě nových německých spolkových zemí a Dánska obě země 

místo plánu s cílovým počtem obcí schválily reformy, které byly od začátku vystavěny 

jako dvoufázové, první fáze umožnila obcím si vybrat partnera, druhá fáze zaručuje, že 

bude dosaženo požadovaného počtu municipalit. V obou zemích byla také první fáze 

doprovázena konzultacemi s municipalitami a dobře komunikovanými finančními 

                                                 
43

 Pokud ten to závěrečný text hovoří o Německu, jsou myšleny procesy v nových spolkových zemích. 
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pobídkami, což umožnilo zapojit do první fáze daleko širší okruh obcí. Přesto je míra 

dobrovolnosti v těchto dvou případech spíše zdánlivou záležitostí – práce je proto 

označuje za kvazidobrovolné, protože obec nemůže rozhodnout sama o své budoucí 

samostatnosti a odpovídá si pouze na otázku S kým [se sloučit?] a v takovém případě 

nemá důvod nevyužít benefitů nabízených v první fázi. 

Nizozemí, které je také zařazeno do této kategorie stojí nicméně trochu stranou. 

Na rozdíl od Německa a Dánska je početní cíl, ke kterému směřuje stanoven volněji a 

v delším časovém horizontu, implementaci mají na starost provinční centra (lokální 

samospráva), ne státní úroveň. To vede některé autory k tvrzení, že jde o bottom-up 

proces, který se vyznačuje dobrovolnou amalgamací obcí. Toto chápání je ovšem 

přinejmenším velice zjednodušené, protože v konečném součtu jsou obce opět často 

postaveny do situace, kdy mají na výsledek procesu pouze malý vliv. Svým charakterem 

slučování obcí v Nizozemí připomíná Německo, protože slučování není 

implementováno centrální politickou úrovní státu. Ale zatímco ve federativně 

uspořádaném státu je vztah centrum-obec plně nahrazen vztahem obce a centra 

jednotlivého kantonu, či spolkové země, která je zároveň tvůrcem pravidel, v Nizozemí 

stát vstupuje pouze jako tvůrce pravidel, ale jejich implementaci nechává na provinciích 

a iniciace procesu proto vychází ze střední úrovně správy, což se dá označit termínem 

middle-down, neboli ze středu dolů. Pro jednotlivé obce ovšem tento fakt v konečném 

důsledku neznamená výraznou změnu, amalgamace je v poslední fázi opět direktivní a 

proto se dobrovolnost i v tomto případě dá opět označit spíše za zdánlivou.   

Hodnocení slučovacích procesů začneme zeměmi z kategorie, kterou tato práce 

označuje číslem 2a a do které jsou zařazeny dvě země, Lotyšsko a Řecko. Tyto dvě 

země totiž v první fázi přistoupily ke slučování nejvolněji ze všech zkoumaných zemí a 

zásahy do rozhodování obcí byly minimální (existovala pouze málo propagovaná 

pozitivní finanční podpora) a proces běžel po dlouhou dobu. Obě země sice na počátku 

své snahy formulovaly cíl, kterého chtějí dosáhnout, ale vinou změn vládnoucí politické 

reprezentace běžel proces samovolně a cílové obce často ani nevěděly, že je možné 

sloučením získat finanční benefity. Administrativní podpora v těchto dvou případech 

dobrovolného slučování absentovala úplně a oba státy předpokládaly, že municipality si 

samy zajistí potřebné informace o procesu, což je u cílových obcí, které mají být 

sloučeny často právě z důvodu své nedostatečné kapacity, iluzorní. Oba státy pomalý 

postup procesu hodnotily jako nedostatečný a po roce 2000 přistoupily k direktivní 

reformě a dobrovolný prvek byl v konečném součtu potlačen. 
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 Posledních 5 zkoumaných zemí, které byly zařazeny do kategorie 2b, tedy 

Estonsko, Finsko, Lucembursko, Norsko a Švýcarsko, vykazují v konečném porovnání 

největší míru dobrovolnosti procesu. Všechny postavily své reformy municipální 

struktury na pozvolném dobrovolném slučování municipalit. Reformy v těchto zemích 

se vyznačují stanovením jasného a dobře komunikovaného cílového počtu municipalit, 

kterého je dosahováno postupně v delším časovém horizontu za pomoci propracovaných 

nástrojů podpory procesu. I když se přesná podoba podpory slučování v jednotlivých 

zemích liší, všechny země kombinují administrativní a finanční incentivy. Pobídky 

negativního charakteru (například časově degresivní podoba finanční podpory 

ve Finsku), nebo pozitivního (grantová politika obecně) v kombinaci s propracovanou 

administrativní podporou (zpracování výhledových projektů, právních náležitostí 

sloučení, vydávání manuálů, či lokální besedy s představiteli obcí), dlouhodobě působí 

na cílové municipality. Tento přístup ukazuje na fakt, že státy si uvědomují, že obce se 

potýkají právě s nedostatečností v oblasti financí a administrativních kapacit a proto se 

snaží jim proces co nejvíce přiblížit a zjednodušit. Přesto je na hodnocení úspěšnosti 

procesů v těchto zemích ještě poměrně brzy. Slučování probíhají v dlouhém časovém 

horizontu a u většiny zemí není jisté zda, za pomoci současného nastavení podpůrných 

nástrojů, dosáhnou stanoveného cíle. 

Posledním, ale ne nezajímavým zjištěním je také fakt, že kategorie 3, která má 

obsahovat země, ve kterých poklesl počet obcí dobrovolným a zároveň samovolným 

způsobem (není podporován centrálním politickým systémem), zůstala prázdná: 

neexistuje žádná evropská země, kde by probíhalo měřitelné (v řádu procent) slučování 

obcí v případě, že centrální orgány neformulovaly v žádné podobě cílový počet obcí.  

Toto zjištění je plně v souladu s premisami, které jsou často vyjadřovány v odborné 

literatuře věnující se dané problematice a které upozorňují na několik překážek tohoto 

procesu, například na status quo (snaha institucí udržet počet volených postů, či 

množství prostředků), snížení dostupnosti služeb, strach nebýt reprezentován nebo 

ztrátu lokální identity. (Paddison, 2004, s. 25; Baldersheim a Rose, 2010, s. 56-57; 

Swianiewicz, 2010, s. 7) 

Zajímavým zjištěním je také postřeh některých autorů, kteří upozorňují na fakt, 

že přenos celého procesu na regionální substátní úroveň (v Německu a Švýcarsku je to 

dáno automaticky jejich federálním uspořádáním, ale stejný koncept ale používá i 

Nizozemí, které pravomoci související se slučováním municipalit přeneslo na provincie) 

odstraňuje nutnost celostátní diskuze, která často vede ke zvýraznění různých štěpných 
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linií, což ve svém důsledku vede k zastavení formulace slučovacího cíle. Substátní 

autority jsou obcím blíže a jsou schopny nastavení reforem „ušít na míru“ regionálním 

specifikům. 

Zařazení případu České republiky  

 Česká republika se řadí mezi země, ve kterých mají obce právo rozhodnout 

samostatně o případném ukončení své existence a sloučení s jinou municipalitou. 

V tomto parametru patři mezi země zkoumané v kapitole 2., přesto ji ale nelze zařadit 

ani do jedné z vytvořených kategorií, protože zde na jedné straně chybí jasně 

definovaná strategie vedoucí ke snížení počtu obcí, tak jak to vyžadují kategorie 1 a 2, a 

na straně druhé zde neprobíhá měřitelný samovolný pokles, který by jí umožnil zařadit 

do třetí kategorie (v tomto hledisku se ale Česká republika nijak nevymyká, v žádné 

zemi samovolný proces neběží). 

 České republika se tak zařadí mezi země, které k problému fragmentace 

nezaujaly stanovisko nebo se radši vydaly cestou podpory meziobecní spolupráce. I 

přesto, že v České republice nelze nalézt měřitelný pokles počtu municipalit v řádu 

procent, existují obce, které z vlastní vůle zvolily cestu zániku své suverenity a připojily 

se k sousední obci. Jejich počet je ovšem naprosto zanedbatelný: počet obcí, které se 

zúčastnily slučování, představuje méně jak 0,5% celkového počtu obcí a je plně 

kompenzován vznikem nových obcí. Zkoumání jednotlivých případů sloučení obcí je 

přesto vhodné, protože za prvé tyto případy nebyly v literatuře zkoumány a samotný 

popis slučovacího procesu přináší nová zjištění, a za druhé, pokud má text ambici 

odhalit předpoklady, které vedou k dobrovolnému slučování obcí použitelné i v České 

republice, je nutné informace z evropských zemí konformovat s realitou velmi malých 

obcí (0-100 obyvatel), které jsou v České republice běžné, a pro případnou reformu 

tvoří základní cílovou skupinu slučování.  

 Dobrovolné slučování obcí v České republice 

  Český případ je zajímavý zejména tím, že hlavní vlna zkoumaných sloučení se 

odehrála v letech 2002 a 2003, což časově koresponduje s pokusem centrální polické 

reprezentace v roce 2000 využít nástroj negativní motivace ke slučování malých obcí 

tím, že nastavila nová pravidla rozdělování daňových výnosů v jejich neprospěch. 

(Sněmovní tisk 435/0, 2000) Před začátkem zkoumání se nabízela hypotéza, že tyto dvě 

události spolu souvisí. Neměnný počet municipalit dokazuje, že tato myšlenka nebyla 

obcemi pochopena, a ke slučování malých obcí ve větším počtu mezi lety 2001 až 2008, 
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kdy tato úprava platila, nedošlo. Práce měla za pomoci zkoumání jednotlivých případů 

sloučení obcí možnost potvrdit či vyvrátit hypotézu, že ani v případě vlny sloučení obcí, 

která se odehrála v letech 2002 a 2003 nehrála změna pravidel roli. Tabulka Z. 1 sice 

ukazuje, že zkoumané obce měly nejčastěji problémy s nedostatečností rozpočtu, ale se 

zmínkou o rozpočtovém určení daní se autor za celou dobu výzkumu nesetkal a lze tedy 

potvrdit, že ani v případě úspěšně sloučených obcí nehrála změna rozpočtového určení 

daní žádnou roli.  

 Finanční důvody obecně byly nejčastěji zmiňovány mezi důvody, které vedly ke 

sloučení. Tabulka Z. 1 také ukazuje, že nejvyšší četnost mezi důvody ke sloučení má 

nemožnost investovat do vybudování či dobudování inženýrských sítí (vodovod, 

plynovod, kanalizace). Tento požadavek se objevil u všech obcí s více než 100 

obyvateli. Představitelé si uvědomovali, že rozpočet obce na investice takového rozsahu 

nestačí, což brzdí další rozvoj obce, například rozvoj nové zástavby.  

 

Tabulka Z. 1 Porovnání hlavních důvodů obcí pro sloučení (zpracování autora) 

Obec 
Administrativ
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Jíno, Kaliště, 

Stropčice 
           

Prosatín           

Hostokryje            

Zahořany            

Domoradice           

Lhota            

Malesice   


   
 

  

Častolovice        

Hostovice        

Nemíž        

Mezisoučet 2 2 5 5 7 5 3 

Celkem 4 22 3 

Zdroj: zpracování autora 
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Zajímavé je také to, že nejmenší obce tuto skutečnost jako impuls nikde 

neuvedly a to i přesto, že ani jedna z nich nebyla na kanalizaci, či vodovod připojena. 

Tento fakt lze přičíst skutečnosti, že vybudování tak nákladných staveb s ohledem na 

roční rozpočty obcí do 100 obyvatel, které se obvykle pohybují okolo 500 tis. Kč, vůbec 

nepronikalo mezi možné cíle obce. Druhým nejčastějším důvodem je pak nedostatečná 

frekvence spojů hromadné dopravy, která se objevila ve čtyřech případech, napříč 

velikostním spektrem obcí. Připojením k větší obci ve většině případů získaly obce 

prodloužení regionálních spojů nebo linek MHD.  

 V případech, kde došlo k zániku obcí s méně než 100 obyvateli, se častěji 

objevuje mezi důvody zvyšující se administrativní zátěž, na kterou omezené lidské 

zdroje nestačí, s čímž souvisí i nepluralitní politický systém, který může během jednoho 

období začít kolabovat. Přesto, i když se případ obcí Jína, Kaliště a Stropčic a případ 

Prosatína protíná ve výše uvedených podobnostech, základní motiv je odlišný – zatímco 

u Prosatína jde o extrémně nízký počet obyvatel, u prvních tří obcí je hybatelem další 

z překvapivých faktorů, které vstoupily do celého procesu, a tím je reforma veřejné 

správy, která v roce 2003 rozdělila obce do tří stupňů dle objemu přenesené státní 

správy. (Illner, 2010, s. 229)  

 Zkoumané obce všechny bez výjimky patří mezi obce, které reforma definovala 

jako první typ, tedy ty, které plní pouze nejzákladnější úkoly přenesené státní správy. 

Problémem se stal územní aspekt reformy, například obce Kaliště, Jíno, Stropčice a 

Lhota měly totiž být podřazeny pod jinou obec druhé úrovně, než by jim z různých 

důvodů vyhovovalo. Tento fakt zapůsobil jako roznětka úvah o sloučení. 

Obce lze také rozdělit z pohledu plurality politického systému a místa, kde se 

zrodil nápad na spojení. Jak ukazuje tabulka Z. 2, obce se viditelně dělí do dvou skupin. 

Do první spadají menší obce - Jíno, Kaliště, Stropčice, Prosatín, Domoradice, 

Častolovice a Nemíž. Společnými prvky těchto případů je fakt, že ani jedna z nich 

během zkoumaného období nevykazovala známky pluralitního politického systému a 

zároveň, ve všech případech byla iniciátorem. Ve druhé skupině se pak nachází všechny 

zbývající obce, které jsou, s výjimkou Hostokryj, co do počtu obyvatel větší (více jak 

200 obyvatel), tedy Lhota, Malesice, Zahořany. Tyto obce spojuje fakt, že alespoň 

v jedněch volbách se režim dostal z nelichotivé nepluralitní pozice a bylo postaveno 

alespoň S+1 kandidátů, a zároveň také fakt, že impulz přišel vždy z cílové obce procesu 

integrace. 
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Tabulka Z. 2: Směr prvotního impulzu a pluralita politického systému 

  

Kdo vyslal první 

impuls ke sloučení 

Počet 

obyvatel 

Pluralita politického systému 

1994 1998 2002 2006 

Jíno, Kaliště, 

Stropčice 
Zanikající obce 54,32,50 Ne Ne  -   -  

Prosatín Zanikající obec 13 Ne Ne  -   -  

Hostokryje Přetrvávající obec 104 Ano Ne  -   -  

Zahořany Přetrvávající obec 223 Ne Ano  -   -  

Domoradice Zanikající obec 164 Ne Ne  -   -  

Lhota 
Přetrvávající + 

inspirace z jiné obce 
419 Semip. Ano  -   -  

Malesice 
Přetrvávající + 

inspirace z jiné obce 
448 Ne Semip.  -   -  

Častolovice Zanikající obec  55 Ne Ne Ne - 

Hostovice Přetrvávající obec  243 Ne Semip. Semip.  - 

Nemíž Zanikající obec 43 Ne Ne Ne Ne 

Tabulka 3.4 Pluralita politického systému (zpracování autora dle dat ČSÚ) a první 

impuls (zpracování autora) 

 

 Je nutné také zmínit roli, jakou v jednotlivých procesech hráli starostové daných 

obcí. Ve všech případech byl starosta ústřední postavou procesu – což se dá na jedné 

straně připisovat faktu, že jde o malé obce, kde je úřad starosty silnější, protože jde 

v praxi o jediného člověka, který se stará o chod obce a účastní se setkání se starosty 

okolních obcí, na kterých může dojít ke vzniku řešení problémů dané obce. Například 

v případě obce Zahořany vznikl nápad na sloučení právě na jednom z podobných 

setkání. (Beneš, 2014) Při výzkumu je jejich postavení navíc uměle umocněno tištěnými 

médii – starosta totiž v malých obcích funguje často jako jediný informační zdroj a 

téměř každá zpráva musí obsahovat jeho vyjádření. S otázkou aktérů souvisí otázka 

provedení samotného procesu sloučení. Při výzkumu obcí se ukázalo, že si aktéři 

nedokáží v čas opatřit všechny související informace. Nejvýstižnějším příkladem 

podobného „amatérismu“ je případ sloučení obcí Lhota a Malesice s Plzní, čtvrtým 

největším městem v ČR, které muselo být odloženo, kvůli prohlášení plzeňského 

primátora, že pokud se nestihne sloučení k datu komunálních voleb 2002, bude nutné 

počkat až na volby v roce 2006.  
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V několika případech svoji roli sehrála také náhoda – například bývalý starosta 

obce Zahořany v rozhovoru otevřeně mluvil o tom, že nápad na sloučení vyplynul až 

z náhodné diskuze s jiným ze starostů na jednom ze společných setkání, v zastupitelstvu 

o podobné možnosti nikdy neuvažovali. Podobně tomu bylo i v případě spojení 

Domoradic s Vysokým Mýtem, kdy k procesu sloučení vedlo triviální zpoždění při 

sestavování kandidátek. 

Na obce se také můžeme podívat z hlediska poměru připojující se a cílové obce. 

Všechny obce se připojily k municipalitě s výrazně větším počtem obyvatel, přičemž 

v osmi případech šlo město či městys. Pouze dvě nejmenší obce, u nichž bylo důvodem 

nastartování procesu úmrtí jednoho, čí více členů zastupitelstva se připojily k nejbližší 

větší obci, všechny ostatní, u kterých jsou důvody jiného (hlavně ekonomického) 

charakteru, se připojily k sousední velké municipalitě, jejíž rozpočet dává šanci na 

zlepšení stavu. Tento fakt ukazuje na skutečnost, že obec, která přímo nesousedí 

s výrazně větším partnerem, se v České republice sloučila pouze v případech, kdy došlo 

ke kolapsu komunálního politického systému. 

 Na omezeném vzorku zkoumaných neúspěšných sloučení lze demonstrovat, jak 

snadno lze proces zablokovat vyhlášením místního referenda. Zatímco k jeho vyhlášení 

stačí pouze 30% podpisů, k jeho schválení je nutná nadpoloviční většina všech 

oprávněných obyvatel, což i při vysoké volební účasti znamená, že pro musí hlasovat 

drtivá většina obyvatel (například při účasti 75% se musí pro sloučení vyjádřit 75% 

hlasujících), což je v situaci, kdy se lidé, kteří nepreferují ani jednu z variant, referenda 

neúčastní, jen těžko splnitelná hranice. Bylo by vhodné uvažovat o nížení relativní 

většiny hlasujících, či obrácení kladené otázky, což by znamenalo, že by absolutní 

většinu museli získat odpůrci sloučení. 

Zodpovězení výzkumných otázek 

Analýzou procesů v evropských zemích práce ukazuje, že ke snížení počtu obcí 

není nutná direktivní reforma územní struktury, naopak, v několika zemích probíhá 

úspěšně slučování municipalit založené na dobrovolné bázi. Nicméně v tomto bodě lze 

prolnout evropskou rovinu s výzkumem sloučených obcí v České republice, které 

ukázalo, že samovolně ke sloučení municipalit dochází pouze velmi zřídka. Aby 

docházelo k dobrovolnému slučování municipalit ve větší míře, je nutné k takovému 

procesu vytvořit vhodné předpoklady. Jako příklad může nejlépe posloužit Švýcarsko, 

které má nejmenší průměrnou velikost obcí ze zkoumaných evropských států a tomu 
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přizpůsobilo celou podobu slučování. Důležitým předpokladem, od kterého se odvíjí 

úspěšnost celého procesu, je samotné vědomí, že cílové obce jsou většinou na poměry 

daného státu velice malé, což znamená, že podobné plány a myšlenky absorbují nejhůře. 

Proto je nezbytné, aby stát extenzivně celý proces podporoval finančními pobídkami pro 

slučující se obce a poskytoval jim administrativní asistenci. Pokud tato podpora není 

dostatečná, ke slučování dochází pouze ve výjimečných případech.  

Předpoklady, které vedly k případům dobrovolného sloučení obcí v České 

republice, úzce souvisí s faktem, že jde o obce s velmi malým počtem obyvatel. 

Rozhodnutí se sloučit byla v nejvíce případech ekonomického charakteru, nicméně ve 

většině případů byla kombinována buď s  překážkou v podobě narůstajícího objemu 

administrativy, nebo demografickým kolapsem obce. 

Pokud by se Česká republika rozhodla jít cestou podpory dobrovolné 

konsolidace municipální struktury, pak lze ze zjištěných faktů vytvořit základní soubor 

doporučení, která by mohla pomoci proces úspěšně aplikovat. Prvním krokem by v ČR 

mělo být zohlednění systémové a administrativní kapacity českých municipalit a 

soustředění se na jednoduchost a názornost procesu. Samozřejmostí by mělo být také 

zavedení positivní finanční podpory, opět s důrazem na jasná a srozumitelná pravidla 

jejího poskytnutí, a administrativní asistence, která by měla být poskytována co nejblíže 

cílovým obcím a měla by být dlouhodobého a intenzivního charakteru. Jedním 

z příkladů správně zajištěné administrativní podpory je jednoduchá dostupnost 

informací několika na sobě nezávislými informačními cestami a existence 

jednoduchých manuálů, které dokáží srozumitelně provést celým procesem i právního 

laika.  

 Jako zajímavý nástroj se jeví degresivní nastavení výše dotací, které se po 

určitém datu začínají snižovat – důležité je ale proces neuspěchat, je nutné umožnit 

obcím, aby se inspirovaly úspěšnými případy z jejich okolí. Při přípravě plánu slučování 

by mělo být zváženo, zda by nebylo prospěšné svěřit celý proces slučování do rukou 

krajů, což by mohlo napomoci do jisté míry předejít zablokování procesu na lokální 

úrovni na straně jedné a na straně druhé také lépe přizpůsobit proces regionálním 

specifikům. 
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Summary 

 The purpose of this thesis was to answer two basic questions. To what extent the 

voluntary mergers in European countries occur, if they weren’t enforced by a directive 

legislative reform and which factors influence the processes of voluntary amalgamations 

of municipalities in the Czech Republic. The analysis of merging processes in various 

European countries showed that consolidation of municipal structure does not strictly 

depend on the obligatory legislative reform - Nowadays such type of amalgamations is 

implemented in several European countries. But the clean type of voluntary merging is 

very rare, as it is shown in the case of the Czech Republic. If the voluntary 

amalgamation should be successful it must be promoted by the political centre. As it is 

shown in the case of Switzerland and almost all other countries, process must be backed 

by several measures, like financial or administrative support.  In some Swiss cantons the 

instruments are adjusted to very specific municipal structure with small municipalities 

whose insufficient system capacity obstructs the possibility of understanding the sense 

and purpose of such changes. If the state support is not strong enough, the voluntary 

amalgamation will not appear as in the cases of Latvia and Greece. 

 The Czech Republic doesn’t have any central conception for the municipal 

amalgamation and the analysed cases are not part of the trend – number of 

municipalities is stable. Few cases of voluntary mergers that appeared were mostly 

driven by financial reasons and were caused by their extremely small size (most of them 

have less than 100 citizens). Their budgets are big enough to carry only the basic 

functions, but there are no resources left for development and these municipalities are 

practically stuck in time. Besides financial problems, reasons were mostly demographic 

– such small municipalities can´t often find enough candidates for municipal elections 

and in that situation merger can occur. 

 So what are the recommendations for the Czech Republic, if it starts planning to 

promote voluntary amalgamation, based on research of the European countries? The 

first step must be to take into consideration the important sign: the most fragmented 

municipal structure in Europe. Any support measures must be implemented extensively 

and in easy-to-understand form, because target municipalities are often the small ones, 

that doesn´t have well educated staff or a capacity to understand law-speak and thus 

they are very hard to persuade for radical changes like merging. 
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