
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

Katedra politologie 

 

 

Eva Jogheeová 

 

Autonomizace obcí po roce 1989 v okrese 

Česká Lípa 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

Praha 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Eva Jogheeová 

Vedoucí práce: PhDr. Petr Jüptner Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2014 



Bibliografický záznam 

 

JOGHEEOVÁ, Eva. Autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa. Praha, 2014. 

127 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

politologických studií, Katedra politologie. Vedoucí práce: PhDr. Petr Jüptner Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce Autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa pojednává 

o vlně osamostatňování, která proběhla bezprostředně po nástupu demokratického 

režimu v České republice. Práce se zabývá jednak vývojem obecní struktury v českých 

zemích, současným postavením a funkcemi obce, zásadními aspekty demokratizace na 

lokální úrovni, problematikou teritoriální fragmentace a lokálního rozvoje, stejně tak 

konceptem secese, proměně podmínek pro vznik nových obcí v ČR a v neposlední řadě 

správním vývojem v okrese Česká Lípa, na který je práce zaměřena. Cílem práce je 

zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké byly politické aspekty procesu autonomizace 

obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa? Zkoumány budou hlavní důvody osamostatňování, 

kdo byl hybatelem tohoto procesu, způsob zjišťování názoru veřejnosti, existence 

názorového štěpení mezi obyvateli daných obcí, hodnocení současné situace obce 

z pohledu hlavních aktérů, skutečná změna ve stupni rozvoje obcí, formální aspekty 

tohoto procesu a to, jaký vliv mělo předchozí vynucené slučování obcí v osmdesátých 

letech minulého století. K dosažení tohoto cíle bude použita obsahová analýza dobových 

dokumentů z okresního archivu vztahujících se k této události a zejména také přímá práce 

s tehdejšími aktéry tohoto procesu, kteří budou dotazováni prostřednictvím polo-

strukturovaných rozhovorů. Práce si také klade za cíl přiblížit tehdejší atmosféru 

porevoluční euforie na lokální úrovni a ověřit, zda měla na tento proces nějaký zásadní 

vliv či nikoliv.  

 



Abstract 

Diploma thesis Municipal Secessions after 1989 in District of Česká Lípa deals with 

a wave of disintegration of municipalities which took place immediately after a 

restoration of democracy in the Czech Republic. The thesis discusses the following 

subjects: the development of municipal administration in the Czech lands, the current 

position and function of municipality, basic aspects of democratization on a local level, 

territorial fragmentation, local development, the concept of secession, and legislative 

conditions for the foundation of new municipalities in the Czech Republic and  

administrative development in the district of Česká Lípa on which is this paper focused. 

The work aims to answer the main research question: What are the political aspects of 

the process of municipal seccesions after 1989 in the district of Česká Lípa? The principal 

motives of this secession, the major players in the process, how public opinion was 

measured, the existence of cross-cutting cleavages in public opinion, the present-day 

situation assessment, a real change of the level of development and formal aspects of the 

process will be studied. The aim will be achieved through the use of content analysis of 

historical documents from the district Record Office, and direct interactions with the 

major players of the process who will be questionned through semi-structured interviews. 

Another aim of this work is to gain an insight into the post-revolutionary euphoric 

atmosphere  on the local level and to verify whether it had any considerable effect on the 

process of municipal seccesion after 1989.  
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Vymezení předmětu výzkumu 

Je teritoriální fragmentace municipalit problémem či nikoliv? Jako odpověď na 

tuto otázku shrnuje Pawel Swianiewicz ve sborníku Territorial consolidation reforms in 

Europe několik základních argumentů ve prospěch slučování municipalit a konsolidace 

místní samosprávy: 

- velké obce mají možnost poskytnout širší škálu služeb svým občanům 

- tyto služby jsou levnější a efektivnější, vedou k úsporám v administrativě 

- pokud je municipalita schopna poskytnout lepší služby a plnit více funkcí, zvedne 

se i zájem občanů o participaci v komunální politice 

- menší disproporce mezi příjmy jednotlivých municipalit, také nižší výdaje pro 

státní rozpočet i méně politických sporů týkajících se financování obcí 

- větší efektivita v oblasti ekonomického plánování a investic do rozvoje 

- snazší kontrola tzv. černých pasažérů, kteří využívají veřejných služeb a přitom 

mají trvalé bydliště v jiné obci, kde také platí daně 

Česká republika patří mezi země s největší teritoriální fragmentací v Evropě (Swianiewicz 

2010: 1-3).  

V letech 1938/39 zaniklo spolu s okupací Československa na padesát let 

samosprávné obecní zřízení, které má v českých zemích tradici sahající až do roku 1850. 

V této době (1938/39) existovalo v ČSR zhruba 11 700 samosprávných obcí. Nicméně 

samospráva nebyla obnovena ani po konci války v roce 1945. Přestože v Československu 
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existovaly obce jako subjekty správy, byl namísto samosprávy zaveden hierarchický 

systém národních výborů, kdy obce a města byly reprezentovány místními či městskými 

národními výbory. Malé obce často neměly vlastní volenou samosprávu a spadaly pod 

větší okolní město. Byl vyvíjen tlak na slučování obcí, který byl nejvíce patrný 

v sedmdesátých letech a pokračoval až do poloviny let osmdesátých. Důkazem tohoto 

snažení je počet obcí, který se snížil z 11 695 v roce 1947 na 4 120 v roce 1989. 

Po sametové revoluci v roce 1989 došlo díky změně režimu k masovému 

osamostatňování obcí a fragmentaci municipální struktury. Mnohdy šlo o bezprostřední 

reakci na demokratizaci země, a autonomizace obcí tak probíhala prakticky v právním 

vakuu, ještě před přijetím zákona o obcích, který byl v platnosti od 4.9. 1990 a upravoval 

mimo jiné podmínky vzniku nových obcí. První vlna fragmentace se zastavila v roce 1993, 

už tehdy však počet municipalit vzrost zhruba o 50%. V roce 2000 pak byl přijat zákon o 

obcích, který neumožňuje vznik nové obce s počtem obyvatel nižším než 1000. Další 

nárůst již tedy nelze očekávat. Celkový počet se zvýšil ze 4 120 v roce 1989 na 6248 v roce 

2006. 

 

Zdůvodnění výběru a významu zkoumaného předmětu 

Fenomén secese je poměrně častým předmětem výzkumu v politických vědách. 

Nutno říci, že se však nejčastěji jedná o secesi státu, která je zkoumána a popisována. 

K tomu, aby nějaké území, odtržené od jiného státního celku získalo uznání své 

nezávislosti od většiny členů mezinárodního společenství, je potřeba splnit mnoho 

podmínek a od doby rozpadu Sovětského svazu to není příliš častý jev. Naproti tomu 

české obce získávaly samostatnost po sametové revoluci v roce 1989 poměrně snadno. 

Politický proces autonomizace českých obcí se proto zdá být zajímavým předmětem 

studia už jen proto, že mnoho těchto obcí bylo osamostatněno v prostředí právního 

vakua, tedy bez platné legislativní úpravy. Bude možné zpracovat politické aspekty 

autonomizace českých obcí zejména s ohledem na roli hlavních aktérů tohoto procesu.  

Detailnější pohled na politické aspekty autonomizace obcí po roce 1989 by mohl 

být zajímavou sondou do prostředí porevoluční euforie a tehdejšího způsobu řešení 



politických problémů. A to i přesto, že si uvědomuji značně omezený přínos závěrů tohoto 

výzkumu. Protože mnoho přímých účastníků procesu osamostatňování obcí dosáhlo již 

vyššího věku, považuji toto za jednu z posledních možností, kdy lze zdokumentovat jejich 

osobní pohledy a postoje týkající se tohoto fenoménu. 

 

Cíle práce 

Cílem mé diplomové práce bude analýza procesu autonomizace obcí po roce 1989. 

S ohledem na rozsah práce bude vybráno deset obcí v okrese Česká Lípa. Hlavním cílem 

bude odpovědět na tyto otázky:  

- co předcházelo zisku samostatnosti a vůbec snaze o její získání  

- zda a jakým způsobem bylo v obcích konáno referendum o odtržení  

- kdo řídil obce v období mezi ziskem samostatnosti a konáním prvním voleb do 

zastupitelstva  

- jak přesně byl akt osamostatnění deklarován (potvrzení z okresního národního 

výboru či ministerstva vnitra)  

- jaké byly motivy a pohnutky hlavních aktérů osamostatňování. 

- jsou aktéři spokojeni se současnou situací své obce nebo by se dnes rozhodli jinak 

(s ohledem např. na finanční situaci dané municipality) 

- existovalo mezi obyvateli obce výraznější názorové štěpení ohledně snahy o 

získání samostatnosti   

 

Výzkumné strategie 

Při vypracování této diplomové práce bude uplatňován empiricko-analytický 

přístup. Teoretická část bude postavena na obsahové analýze dokumentů a literatury 

týkající se fenoménu secese státu a historickému vývoji municipální struktury v českých 

zemích. 



Klíčovými metodami praktické části mé práce budou polostrukturované rozhovory 

s přímými účastníky procesu autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa a také 

studium archivních dokumentů týkajících se tohoto procesu, zejména zápisů ze zasedání 

Okresního národního výboru Česká Lípa. Dále budu vycházet z odborné literatury, 

časopisů, zákonů a dalších  internetových zdrojů. 

 

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod 

2. Teoretická část 

2.1 Vývoj obecní samosprávy v českých zemích 

2.2 Secese 

2.3 Legislativní úprava obecní samosprávy v ČR 

3. Praktická část 

4. Případové studie obcí 

5. Závěr 

 

Teoretická část práce se bude věnovat teoretickému konceptu secese, a sice secesi 

státu a secesi municipality. Dále se zaměří na historii vývoje obecní samosprávy a 

municipální strukturu v českých zemích, s větším důrazem na proces slučování obcí v 70. a 

80. letech a proces osamostatňování po roce 1989. Bude popsán vývoj legislativního 

rámce upravujícího existenci a fungování obcí v ČR. Tato část se také  krátce dotkne 

fenoménu teritoriální fragmentace municipalit.  

Praktická část práce pak bude spočívat v případových studiích deseti obcí v okrese 

Česká Lípa. Zde bude kladen důraz na popis okolností a způsobu osamostatnění 

jednotlivých obcí. Dále se zaměřím na to, jak se dané obce vyrovnaly s nově nabytou 

samostatností, jaký byl mezi občany zájem ucházet se o křesla v zastupitelstvech, s jakými 



problémy se musely obce potýkat. Také bude popsáno současné postavení těchto obcí, 

s ohledem na jejich finanční soběstačnost a občanskou a technickou vybavenost. Od 

přímých účastníků tohoto procesu v jednotlivých obcích se budu snažit dále zjistit, jaké 

byly jejich pohnutky, co čekali od osamostatnění své obce a zda byla tato očekávání 

naplněna, jestli jsou se samostatným fungováním obce spokojeni. 

 

Výzkumná otázka 

Základním cílem práce bude odpovědět na výzkumnou otázku:  Jaké byly politické 

aspekty autonomizace obcí, které se osamostatnily před přijetím zákona upravujícího 

vznik obcí v ČR?  
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1. Úvod 

 

„Základ svobodného státu jest obec svobodná.“ 

– Prozatímní zákon obecní, císařský patent č. 170/1849 ř.z. 

 

1.1 Úvod do problematiky 

Po roce 1989 prošla Česká republika důležitou politickou změnou, jejíž součástí 

byla i reforma územní veřejné správy. Prvním krokem této reformy bylo roku 1990 

ustavení obecního zřízení s garancí samosprávy autonomním administrativním 

jednotkám, tedy obcím. Velmi rychle následoval proces autonomizace obcí, čili jejich 

rozpadu na menší administrativní jednotky (Illner 2006: 11). Ten probíhal ve velmi 

specifickém prostředí porevoluční euforie a právního vakua, neboť podmínky pro 

osamostatňování obcí nebyly v době, kdy se tento proces odehrával, ještě nijak 

legislativně ošetřeny. Ať už šlo o reakci na předchozí násilné slučování v 70. a 80. letech 

20. století a snahu obnovit historickou samostatnost obce či dlouhodobou nespokojenost 

se správou daných částí uměle vytvořených větších obcí, během poměrně krátké doby se 

jejich značná část rozpadla do samostatných celků (Hampl, Müller 1998: 2). Znovunabytá 

samostatnost přinesla vyšší legitimitu místní veřejné správy, postavila do čela nové 

iniciativní elity a celkově pomohla změnit vzhled českého venkova (Illner 1992, 1996, 

1998, 2001; Kostelecký 1996; Vajdová, Kostelecký 1997; Vajdová 2003). Vznik dvou tisíc 

převážně malých obcí však způsobil také celou řadu obtíží, které fungování místní veřejné 

správy potenciálně ohrožují. Jde zejména o to, že nejmenší obce zpravidla nemají 

dostatečné zdroje umožňující realizovat finančně náročnější projekty a vize, ani 

poskytovat svým občanům všechny potřebné a požadované služby. Tak jako to mohou 

dělat větší obce, jejichž lidské, organizační i ekonomické zdroje jsou postačující. (Illner 

2006: 12) 
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Ruku v ruce s velkou rozmanitostí českých obcí jdou i více či méně odborné úvahy 

o tom, jaké přednosti a nevýhody mají jejich různé populační velikosti. V poslední době se 

stala častým předmětem diskuzí zvláště poměrně roztříštěná obecní struktura, tedy 

neúnosně velký počet malých a velmi malých obcí, kritizovaná pro svou problematičnost 

např. z hlediska úspěšného ekonomického a sociálního rozvoje venkova či stability 

volených orgánů malých obcí a finančního hospodaření. (Illner 2006: 15) Česká republika 

má spolu s Francií a Slovenskem jednu z největších teritoriálních fragmentací obecní 

struktury v celé Evropě (Swianiewicz 2010: 1-3). Naprostá většina českých obcí patří, co se 

týče populační velikosti, do kategorie velmi malé – 77% obcí má totiž méně než tisíc 

obyvatel, 23% obcí nemá ani dvě stě obyvatel (Malý lexikon obcí ČR 2013). Průměrná 

velikost obce v ČR při posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byla 1670 obyvatel, 

mediánová velikost obce (tj. hodnota, která dělí na poloviny soubor obcí seřazených podle 

velikosti) však byla pouhých 415 obyvatel, takže celá polovina obcí nedosahuje ani této 

populační velikosti (ČSÚ: Výsledky sčítání lidu 2011). Z 6253 obcí v roce 2013 bylo pouze 

602 měst, převažují města malá a střední, kdežto velkoměst (tj. měst s více než 100 000 

obyvatel) bylo jen 5. Avšak celková váha těchto obcí vyjádřená podílem na celkové 

populaci státu je poměrně nevýznamná, protože přibližně 70% obyvatel ČR bydlí ve 

městech, z toho 21% ve velkoměstech. Naopak v malých obcích s méně než tisícem 

obyvatel bydlí pouze 17% obyvatelstva. (Malý lexikon obcí ČR 2013)  Otázce vztahu mezi 

velikostí obce a mírou efektivity jejího fungování a správy se věnuje mnoho vědeckých 

prací jak z oboru politologie, sociologie či ekonomie u nás i v zahraničí (Dahl a Tufte 1973, 

Nielsen 1981, King 1984, Mouritzen 1989, Newton 1992, Bours 1993, Keating 1995, 

Sharpe 1995, Hampl a Müller 1998, Goldsmith a Rose 2000, Denters 2002, Dostál 2002, 

Rose 2002, Swianiewicz 2002 a 2010) , a bude mu věnována rovněž i jedna z kapitol této 

diplomové práce. 

 

1.2 Zdůvodnění výběru tématu a cíle práce 

Hlavním cílem mé práce je analyzovat politické aspekty procesu autonomizace 

obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa. Přestože je fenomén porevolučních společenských 

a politických změn na lokální úrovni zkoumán mnohými autory (Dostál, Illner, Machonin) 
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konkrétně tato problematika osamostatňování obcí z pohledu jeho hlavních aktérů není 

nijak detailněji zpracována. Empirická část tohoto textu bude naopak založena právě na 

výpovědích konkrétních aktérů tohoto procesu. Vzhledem k tomu, že od sametové 

revoluce uběhlo již skoro čtvrt století, a tedy většina těchto přímých účastníků procesu 

autonomizace českých obcí po roce 1989 také dosáhla vyššího věku, považuji tuto 

diplomovou práci za jednu z posledních možností detailněji zdokumentovat jejich osobní 

pohledy, postoje, postřehy, názory a důvody. Soudím, že by byla škoda nevyužít možnosti 

pokusit se vytvořit podrobnější náhled na tento, nejen pro českou komunální politiku, 

důležitý proces. Z důvodu omezených možností této diplomové práce bude výzkum 

zaměřen pouze na jeden okres, a tím je Česká Lípa. Okres není vybrán náhodně, ale 

z důvodu snadné dostupnosti a širších možností osobních kontaktů řešitele práce. 

Hlavní výzkumnou otázkou této diplomové práce tedy je: Jaké byly politické 

aspekty procesu autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa? Dílčí podotázky 

jsou stanoveny takto: 

- Jaké byly důvody osamostatňování obcí po roce 1989 podle jeho hlavních 

aktérů? 

- Byla hybatelem tohoto procesu širší veřejnost nebo pouze několik jedinců 

z dané obce? 

- Zda a jakým způsobem byl zjišťován názor obyvatel na osamostatnění? 

- Existovalo mezi obyvateli výraznější názorové štěpení ohledně 

osamostatnění? 

- Jsou hlavní aktéři spokojeni se současnou situací své obce nebo by se dnes 

rozhodovali jinak? 

Záměrem této práce je tedy přiblížit tehdejší situaci menších obcí, které byly uměle 

sloučeny v 70. a 80. letech 20. století a obsahově rozšířit obecné tvrzení, že proces 

autonomizace po roce 1989 byl z velké části pouze reakcí na předchozí slučování či 

důsledkem porevoluční euforie a snahy o co nejširší demokratizaci ve všech sférách 

společnosti, bez hlubší analýzy. Dále bych se ráda zamyslela nad tím, zda se finanční 

situace a stupeň rozvoje těchto obcí po jejich osamostatnění zlepšily či nikoliv. A pokud 

tomu tak nebylo, proč jsou některé z nejmenších obcí spokojeny se svou samostatností i 
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přesto, že stupeň jejich rozvoje často není vysoký a jako součást větší obce by mohly 

dosáhnout např. vyšší občanské vybavenosti a lepších služeb pro své občany.  

 

1.3 Metody a postupy 

Při vypracování této diplomové práce bude uplatňován empiricko-analytický 

přístup, který záměrně nebere v potaz normativní úvahy jednotlivých autorů jako určující 

faktor analýzy konkrétního politického dění. Snaží se tedy striktně oddělit poznatelnou 

realitu od toho, jaké by skutečnosti měly dle autora být, a zaměřuje se pouze na 

objektivní aspekty politické reality, které lze uchopit hodnotově neutrálními nástroji. 

(Berg-Schlosser, Stammen 2000:87) A i přesto, že normativní hledisko není zcela 

eliminováno, tak není považováno za přijatelné východisko výroků o politice (Říchová 

2000: 21). Bude použita deskriptivní a komparativní metoda. 

Práce bude standardně strukturována do dvou hlavních částí – teoretické a 

empirické. Teoretická část bude postavena na studiu, obsahové analýze a následné 

syntéze dokumentů a literatury domácí i zahraniční provenience, relevantní pro jednotlivé 

kapitoly této práce. Dále budu vycházet z článků zveřejněných v odborných periodikách, 

zákonů a dalších internetových zdrojů pojednávajících o této tématice.  

Empirická část bude postavena jednak na studiu historických dokumentů, které se 

zaměří na administrativní stránku procesu autonomizace obcí po roce 1989. Zejména na 

to, zda byl obcím předán nějaký oficiální dokument potvrzující jejich samostatnost ze 

strany zastupitelstva původní obce nebo okresního národního výboru. Dále se pokusím 

objasnit, jakým způsobem byly obce řízeny v období mezi vyhlášením samostatnosti1 a 

konáním prvních komunálních voleb konaných na podzim roku 1990. Tato část výzkumu 

bude realizována pomocí analýzy dokumentů ve Státním okresním archivu Česká Lípa. Ta 

však bude částečně limitována faktem, že některé z dokumentů týkající se procesu 

osamostatnění po roce 1989 patří stále mezi nezpracovaný materiál, do kterého není 

možné nahlížet. 

                                                             
1 Zpravidla v létě roku 1990.  
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Dále bude využit jak kvantitativní tak i kvalitativní výzkum. Kvantitativní část bude 

sestávat ze statistické analýzy výsledků vlastního dotazníkového šetření mezi přímými 

účastníky procesu autonomizace obcí po roce 1989, provedeného pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. Prostřednictvím emailu budou osloveni zástupci obcí 

z tohoto okresu, které se osamostatnily v roce 1990 či v nejbližších následujících letech. 

Půjde tedy o metodu účelového výběru, neboť osloveny budou pouze určité, předem 

vytipované obce. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že někteří z těchto přímých 

aktérů již v zastupitelstvech svých obcí dále nepůsobí, očekávám od této prvotní 

komunikace alespoň poskytnutí kontaktů na zmiňované osoby. Ty budou dále 

kontaktovány emailem, telefonicky či osobně, dle povahy poskytnutého kontaktu. Dále 

lze očekávat, že některé z těchto osob již v obcích, kde se podílely na procesu 

autonomizace, nežijí – přestěhovaly se jinam nebo zemřely, či nebudou mít zájem se 

výzkumu zúčastnit. To, spolu s předpokladem, že ne všichni oslovení zástupci vybraných 

obcí budou na mail reagovat, případně nebudou ochotni či schopni kontakty poskytnout 

nebo se výzkumu sami zúčastnit, představuje možné riziko snížené návratnosti dotazníků. 

V případě úspěšného kontaktování přímých aktérů, budou rozhovory vedeny osobně 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. 

Dotazník obsahuje stručný úvod, který dotazovaným poskytne základní informace 

ohledně diplomové práce, v rámci níž je výzkum veden – obsahuje název práce, institut, 

fakultu a univerzitu, jméno řešitele i vedoucího práce, a dále krátký náhled do dané 

problematiky obsahu práce. Samotný dotazník pak obsahuje osm otázek a je rozdělen do 

tří tematických okruhů – iniciace, postoj veřejnosti a zhodnocení současné situace. U 

každé otázky je vytvořena nabídka odpovědí a možnost uvést odpověď jinou či tu 

zvolenou dále slovně rozvést. V případě zájmu ze strany dotazovaného bude veden i 

obsáhlejší rozhovor s cílem nastínit tazateli celkovou situaci obce před rokem 1989 z 

pohledu místního obyvatele. Detailnější rozhovory představují kvalitativní součást 

výzkumu, a doplňují jeho předchozí části o subjektivní pohledy a vzpomínky tehdejších 

aktérů. 
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1.4 Struktura práce a použité zdroje 

Teoretická část této práce bude rozdělena do následujících kapitol: historický vývoj 

územní samosprávy v českých zemích, včetně její současné podoby, zejména s ohledem 

na postavení a funkce českých municipalit a také na platnou legislativu upravující 

podmínky vzniku obce, její podoby před a po reformě zákona o obcích v roce 2000 (Balík 

2009; Janák, Hladíková, Dobeš 2005; Kopecký 1998; Koudelka 2007; Schelle 1993, Schelle 

1994 a další); secese jako teoretický koncept v mezinárodních vztazích (Bureš, Faix, 

Svaček 2013; Crawford 2007; Thürer, Burri 2012); proces politických a společenských 

změn po roce 1989 (Illner 1998; Heřmanová, Illner, Vajdová 1992); teritoriální 

fragmentace obecní struktury v Evropě i ČR (Illner 2006; Illner in Swianiewicz 2010; 

Jüptner a kol. 2007 a 2009; Kopric 2012; Swianiewicz 2010; Váňa 2013) včetně 

problematiky lokálního rozvoje (Bernard 2010). 

Empirická část práce bude uvedena kapitolou pojednávající o správním vývoji 

Českolipska (Sovadina 1998), dále bude následovat vlastní výzkum. 

Z hlediska zdrojů se jako problematické jeví kapitoly 2.3 (Demokratizace na lokální 

úrovni po roce 1989) a 3.1 (Správní vývoj Českolipska). Vzhledem ke značně omezenému 

počtu odborných textů, zabývajících se touto úzce zaměřenou tématikou, vychází každá 

kapitola v podstatě pouze z jediného zdroje (Illner 1998, Sovadina 1998), což sice není pro 

odborný text dostatečné, nicméně kvůli jejich nepostradatelnosti pro celkový smysl této 

diplomové práce, jsem se přesto rozhodla je zařadit.    

 

 



 22 

2. Teoretické zakotvení a kontext 

2.1 Obecní samospráva 

2.1.1 Vývoj obecní samosprávy v českých zemích 

2.1.1.1 Zrod samosprávy 1848 – 1862  

Rok 1848, který byl rokem revolučním, přinesl českým zemím mnoho změn. Kromě 

zrušení poddanství také konec staletého vrchnostenského zřízení a vznik nové organizace 

samosprávy osob a požadavek občanů na obecní samosprávu. Ten obsahoval mimo jiné 

samostatné komunální zřízení, se svobodně volenými přestaviteli obcí a veřejnost 

veškerého jednání v obecních záležitostech. (Kopecký 1998: 15) Konkrétní představy o 

podobě zřízení však zatím neexistovaly. Také ve druhé petici císaři z 29. března 1848 se 

objevil požadavek na zavedení obecní samosprávy. Císař odpověděl Kabinetním listem z 8. 

dubna 1848, v jehož šestém článku se píše, že samostatné zřízení obcí se zvláštní správou 

obecního majetku a svobodným volením úředníků již bylo nařízeno a bližší zákonné 

ustanovení bude upraveno domácím sněmem. (Veselý 1994: 228) Císařští úředníci tedy 

správně pochopili, že základem obecní samosprávy je krom jiného svobodné nakládání 

s obecním majetkem (Balík 2009: 39). 

20. března 1849 pak byla formou provizorního prováděcího říšského obecního 

zákona č. 170/1849 ř.z.  vydána první právní úprava obecního zřízení v dějinách českých 

zemí. Bývá označována jako Stadionův obecní řád a je v něm uvedena zásada zmíněná 

v citátu na začátku této práce, tedy že základem svobodného státu je svobodná obec. Byly 

stanoveny tři druhy obcí: místní, okresní a krajská, řád však podrobně upravoval právní 

rámec pouze těch místních. Obecní zřízení dokonce již rozlišovalo i dvojí působnost 

místních obcí: přirozenou a přenesenou. (Kopecký 1998: 16) Mezi oblasti spadající do 

samostatné působnosti patřila správa obecního jmění movitého i nemovitého, udílení 

domovského a měšťanského práva, bezpečnost, péče o místní komunikace, polní a 

potravní policie, dohled nad trhy, míry, váhy, policie čelední, mravnostní, zdravotní, 

stavební, požární, péče o chudé, stavební řád, školství. Přenesená působnost obcí 

vyplývala pouze ze zákona, ale neustále narůstala tím, jak úřady veřejné správy 
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přesouvaly svou agendu na samosprávu. Mezi oblasti přenesené působnosti patřily 

chudinské věci, působnost při odhadech nemovitostí, dražbách, úmrtích, poručenství, 

doplňování pozemkových knih, seznamy porotců, vymáhání pokut a platů, volební věci, 

zdravotnictví, občanské sňatky, sčítání lidu, postrk, hnanectví, záležitosti přímých i 

nepřímých daní, vojenské záležitosti, trestní věci – drobné přestupky. (Sovadina 1998: 30) 

Místní obce byly vytvořeny na základě josefských katastrálních obcí. Města se 

spojovala se svými předměstími v jednu místní obec, malé obce se svobodně slučovaly, 

velké obce se směly dělit. Byly rozlišeny dva druhy občanů – obecní údy (obecní občané a 

obecní příslušníci) a cizinci. Místní obce měly své volené orgány – obecní výbor a obecní 

představenstvo, volené na tři roky2. (Balík 2009: 40) V lednu 1850 zahájily svou činnost 

okresní a krajské úřady3 a tím začal být provizorní obecní řád i fakticky prováděn. 

Proběhly také volby do obecních výborů a to dle podrobných instrukcí z 8. dubna 1850. 

(Schelle 1993: 38-40) 

Razantní změna politické situace však tento vývojový trend dočasně zbrzdila. 31. 

prosince 1851 byly vydány silvestrovské patenty k obnovení absolutistického režimu, byla 

zrušena ústava a následně vydány tzv. Zásady o organických zařízeních v korunních 

zemích rakouského císařského státu. Tímto byla mimo jiné samospráva ponechána pouze 

v místních obcích. Měl být vypracován nový obecní řád dle duchu Zásad, do té doby zůstal 

v platnosti Stadionův, ovšem s jistými změnami4. Nové obecní zřízení vydané 24. dubna 

1859 č. 58/1859 ř. z. však nebylo nikdy provedeno, s výjimkou ustanovení o domovském 

právu. Následoval pád bachovského absolutismu, provázený vydáním Říjnového diplomu 

v roce 1860. 26. října 1860 byly Ministerstvem vnitra konečně vypsány volby do obecních 

                                                             
2 Výbor měl kolegiální povahu, představenstvo se skládalo z purkmistra a minimálně dvou radních, kteří však 
byli pouze jeho pomocným a zástupním orgánem. Obecní výbor disponoval usnášecí a dozorčí mocí. 
Purkmistr vykonával usnesení a v některých oblastech i samostatnou působnost (místní policie, trestní 
pravomoci). Zákonem byly rozlišeny řádné a mimořádné zasedání obecního výboru, všechny byly veřejné. 
Vždy dvakrát za rok se konaly řádné schůze svolávané purkmistrem. Na jaře se zkoumaly účty, na podzim 
schvaloval rozpočet. V důležitých případech či na žádost okresního hejtmana nebo třetiny členů výboru 
mohla být svolána mimořádná schůze. 
3 Čechy byly rozděleny na 7 krajů a 79 politických okresů (Sovadina 1998: 26).  
4 Byla odstraněna veřejnost jednání obecních výborů, s výjimkou zvláštních příležitostí, a to nařízením č. 
17/1852. Dále dle nařízení č. 67/1852 musel představenstva venkovských místních obcí potvrzovat okresní 
úřad a představenstva městských místních obcí zase krajský úřad resp. místodržitelství, pokud zde krajský 
úřad nebyl. Členové představenstva museli také při potvrzování skládat přísahu věrnosti. Po uplynutí 
tříletého volebního období obecních výborů v roce 1854 se již nové volby nekonaly, ale byl prodloužen 
mandát stávajícím výborům a představenstvům až do vydání nového obecního zřízení, a to dle vládního 
nařízení č. 46/1854. Orgány tedy zůstaly ve funkci až do roku 1860. 
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výborů dle předbachovských úprav. Obnovila se i veřejnost obecních jednání a to roku 

1861. 5. března 1862 byl vydán nový rámcový říšský zákon č. 18/1862 ř. z. o obecním 

zřízení. (Balík 2009: 40-41) Podle tohoto zřízení byly rozeznávány obce místní, okresní a 

krajské, zřízení posledně dvou jmenovaných však nebylo povinné (Sovadina 1998: 48).  

 

2.1.1.2 1862 – 1918  

Nástup konstitucionalismu v rakouském císařství byl zpečetěn vydáním 

Schmerlingovy ústavy v roce 1861. Následujících padesát let se neslo ve znamení 

upevňování ústavnosti, snah o rozšíření volebního práva a nárůstu individuálních svobod. 

(Balík 2009: 41) Výše zmíněné říšské obecní zřízení z roku 1862 stanovovalo základní 

pravidla jednotlivým zemím císařství, které měly za úkol vydat svá vlastní obecní zřízení5. 

Vzájemně se tedy od sebe obecní zřízení lišila pouze v detailech, ale stála na stejných 

základních principech. S výjimkou statutárních měst, řídících se vlastními statuty, se 

zřízení vztahovala na všechny místní obce. (Kopecký 1998: 18) Beze změny zůstalo územní 

vymezení obcí, které se mohly i nadále dobrovolně slučovat se souhlasem zemské 

politické správy. Obce sloučené na základě zákona ze 17. března 1849 se směly rozloučit.  

Každá nemovitost musela být územní součástí některé obce. Nepodařilo se prosadit snahy 

velkostatkářů, aby mohli své majetky územně vyčlenit a spravovat vlastními orgány. 

(Janák, Hledíková, Dobeš 2005: 300)  

Opět ve zřízení nalezneme dělení osob, které v obci žily, tentokráte na občany a 

přespolní. Obec měla právo si sama určit, kdo bude patřit mezi její příslušníky, a to na 

základě říšského zákona o domovském právu z roku 18636. (Balík 2009: 42) 

Působnost obcí se opět dělila na samostatnou a přenesenou. Samostatná 

zahrnovala zejména správu obecního majetku a záležitosti týkající se obecního svazku (tj. 

udělování domovského a měšťanského práva a čestného občanství). Dále zajišťovala obec 

                                                             
5 Slezsko přijalo vlastní zřízení 15. listopadu 1863, Morava 15. března 1864 a Čechy 16. dubna 1864, během 
své platnosti byly několikrát novelizovány. 
6 Mezi občany patřili krom obecních příslušníků , kteří mělo domovské právo v obci, též obecní společníci, ti 
v dané obci buď vlastnili nemovitost, nebo zde platili přímou daň z živnosti či daň důchodovou. Přespolní 
byli všichni ostatní obyvatelé obce, ti neměli volební právo a za určitých okolností mohli být dokonce z obce 
vykázáni. 
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v rámci této působnosti i následující služby: starost o bezpečnost osob a jejich majetku, 

péče o obecní silnice, cesty a mosty, výkon polní policie a policie vztahující se k potravním 

záležitostem, dohled nad prodejem na trzích, dohled nad mírami a váhami, výkon 

zdravotní, mravnostní, čelední a dělnické policie, provádění čeledínského řádu, péče o 

chudé a další dobročinnost, výkon stavební a požární policie, provádění stavebního řádu, 

udílení policejního povolení ke stavbám, vliv na střední školy, které obec provozovala, 

péče o zřízení, udržování a nadání národních škol, smiřování sporných stran pomocí 

zvolených důvěrníků, konání dobrovolných dražeb na movité věci. (Schelle 1993: 44)  

Rozsah přenesené působnosti obcí od roku 1863 neustále narůstal7. Široký rozsah 

přenesené působnosti zatěžoval obecní orgány zejména v tom smyslu, že musel být z větší 

části krytý přímo ze zdrojů obce, protože ty nedostávaly od státu dostatek financí na jeho 

zajištění. Tyto prostředky pak chyběly při výkonu samostatné působnosti obcí. (Balík 

2009: 43) 

Orgány obce představoval obecní výbor a představenstvo8. Volební období výboru 

i představenstva bylo tříleté, ve funkci setrvávali až do ustavení nových orgánů9. Politický 

úřad druhého stupně mohl po dohodě s okresním či zemským výborem sesadit členy 

obecního představenstva, kteří hrubě porušili své povinnosti při výkonu příslušné funkce. 

                                                             
7 Spadalo pod ní například toto: Vyhlašování dražeb, spolupůsobnosti v oblasti pozemkových knih, 
doručování soudních výměrů, každoroční zhotovování seznamů soudních porotců, spolupráce s četnictvem 
při výkonu četnické služby, vymáhání peněžitých pokut, vyplácení školních platů, příspěvků kostelům, farám 
a školám, zřizování voličských seznamů, povinnost při potírání nakažlivých chorob, kontrola zachovávání 
zákonů o omezení alkoholických nápojů, spolupůsobení při potírání venerických chorob, při hubení škůdců 
na ovocných stromech, podpora okresních úřadů při vysazování a ochraně stromořadí podél veřejných 
silnic, chov a zaopatření plemenných býků, kanců a beranů, spolupůsobení při vyšetřování okolností 
důležitých pro zajištění nároků na odškodné z úrazového pojištění dělníků, podpora nemocenského 
pojištění, spolupůsobení při provádění zákona o státním příspěvku k podpoře nezaměstnanosti a zákona o 
stavebním ruchu, udržování státních silnic za náhradu, odklízení sněhu, spolupůsobení při provádění zákona 
o silničním fondu, výkon dalších důležitých úkolů souvisejících s odvody, evidencí vojenských osob, 
ubytování vojska, opatřování dopravních prostředků vojsku v době míru i války a jiné. (Schelle 1993: 44-46) 
8 Představenstvo se skládalo ze starosty (jinak taky obecní představený, měšťanosta, purkmistr, primátor 
apod.) a minimálně dvou obecních radních, jejich počet mohl být i vyšší, nesměl však přesáhnout třetinu 
všech členů obecního výboru. Pravomocí obecního výboru bylo zřizovat poradní a přípravné sbory v podobě 
komisí. Schůzím obecního výboru předsedal starosta, hlasoval však pouze při volbách a jmenování úředníků, 
či při rovnosti hlasů. Aby bylo usnesení přijato, musela pro hlasovat pro alespoň nadpoloviční většina 
přítomných členů. Výbor nabyl usnášeníschopnosti při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. 
9 V případě, že bylo během funkčního období uvolněno křeslo starosty nebo radního, vybral do 14 dní výbor 
nového kandidáta. Při uvolnění místa člena obecního výboru byl starostou povolán do služby náhradník, 
který získal v daném voličském sboru nejvíc hlasů, pokud žádný náhradník nebyl, uskutečnil voličský sbor 
volbu novou. Náhradníci byli používáni i v průběhu volebního období, při absenci během schůze výboru 
některého ze zastupitelů zvoleného v jejich sboru. 
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Stejně tak mohl výše zmíněný úřad rozpustit za těchto podmínek i celý výbor. (Janák, 

Hledíková, Dobeš 2005: 303)  

Obecní výbor začal být postupem doby nazýván také obecním zastupitelstvem. 

Neměl žádnou výkonnou moc, pouze se usnášel a vykonával dohled. Počet členů se 

odvíjel od velikosti populace obce10. Disponoval nařizovací, rozhodovací, organizačně-

správní a poradní působností. Správním a výkonným orgánem obce bylo představenstvo, 

nebylo však kolegiálním orgánem. Stálým obecním orgánem byl starosta a náměstkové. 

Obecní výbor a představenstvo se scházely pouze jednou za čas. (Balík 2009: 44) 

Volební právo po obnově obecního zřízení a po vydání obecních zemských  zákonů 

v letech 1863 a 1864 mělo následující podobu: volit směli pouze státní příslušníci 

mužského pohlaví starší 24 let, kteří nebyli zákonem z výkonu hlasovacího práva 

vyloučeni, dále museli být svéprávní a platit přímou daň v předepsané výši alespoň 

jednoho zlatého ročně. Volební právo měli i příslušníci tzv. honorace11, a to bez ohledu na 

to zda daň platili či nikoliv. Pokud to tedy shrneme, tak aktivní volební právo měli čestní 

občané; příslušníci obce, kteří ze svého majetku, živnosti nebo příjmů platili nějakou 

přímou daň a členové honorace. Výše placených daní rozhodovala o tom, do jaké volební 

skupiny (sboru, kurie) bude volič zařazen, a tedy jakou sílu bude jeho hlas mít. Důvodem 

k dočasnému odebrání volebního práva bylo např. delší než roční neplacení obecních 

dávek. (Schelle 1994: 7-8) Volby fungovaly na základě tzv. trojtřídní soustavy, kdy všichni 

voliči byli rozděleni do tří volebních skupin dle výše placených daní12. Používaný volební 

systém byl prostý většinový a mandát trval tři roky. Krom volby členů obecního výboru se 

volili zároveň i jejich náhradníci, kterých bylo o polovinu méně. Obecní volby se konaly 

zvlášť ve všech jednotlivých volebních sborech, prostřednictvím veřejných schůzí, formou 

odevzdání a následným sečtením volebních lístků. Mezi lety 1863 a 1919 tedy bylo volební 

právo do obecních výborů nevšeobecné, přímé a nerovné. Uplatňována byla myšlenka, že 
                                                             
10 V Čechách se pohyboval mezi 8 a 36, na Moravě to bylo 7 až 30. 
11 Mezi honoraci patřili dle zákona duchovní křesťanských vyznání  a rabíni židovských obcí; úředníci dvora, 
státu, země a veřejných fondů; důstojníci a vojenští zaměstnanci s důstojnickým titulem i bez něj, kteří byli 
na odpočinku a ponechávali si vojenský charakter; doktoři, kteří získali akademický titul na některé 
tuzemské univerzitě; představení a vyšší učitelé obecních škol a ředitelé, profesoři, a učitelé na středních a 
vyšších školách a učilištích. 
12 V první skupině byl malý počet voličů, kteří platili nejvyšší daně, čestní občané a členové honorace a ti 
svými několika málo hlasy volili třetinu členů výboru. Ve druhé skupině byl střední počet voličů, kteří rovněž 
volili třetinu členů výboru, a ve třetí skupině bylo nejvíce voličů, kteří platili nejnižší daně a volili velkým 
počtem hlasů zbývající třetinu členů výboru. 
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pouze ten, kdo se podílí na financování veřejných záležitostí se může spolupodílet na 

jejich řízení a rozhodování. Čím větší měrou se občan podílel, tím větší váhu jeho hlas měl. 

(Schelle 1994: 9-10)  

V právním zakotvení obecního zřízení nedošlo až do roku 1919 k žádným změnám. 

Koncem 19. století však na obecní samosprávu dolehla krize způsobená špatnou finanční 

zajištěností obcí. Zčásti byla na vině výše zmíněná rozbujelost na poli přenesené 

působnosti obcí, která nebyla státem dostatečně finančně kompenzována. K pokrytí 

nákladů nestačily už ani výnosy přirážek k přímým daním a obce se musely stále více 

zaměřovat na vybírání samostatných obecních dávek. Toto řešení však nebylo dostačující 

a obecní zadlužení tak začalo strmě narůstat. (Janák, Hledíková, Dobeš 2005: 303)   

 

2.1.1.3 1918 – 1938  

Za První republiky zůstal v platnosti Říšský rámcový zákon obecní z roku 1862 a 

následná obecní zřízení z let 1863 a 1864, stejně tak byly převzaty zákony o statutárních 

městech. K vydání nového obecního zřízení v českých zemích sice nedošlo, nicméně bylo 

přijato několik důležitých novel13. (Balík 2009: 46) 

Založením samostatné republiky se obecní zřízení ocitlo v nové situaci, kdy 

pominuly některé argumenty podporující existenci obecní samosprávy za vlády rakousko-

uherské monarchie. Nebylo již dále třeba, aby obecní orgány hrály roli ochránců 

národních zájmů před centralistickými úřady ve Vídni. Zároveň začali někteří poukazovat 

na fakt, že je v těchto orgánech nedostatečně zastoupena dělnická třída, jejíž potenciál 

byl právě na vzestupu. (Balík 2009: 46-47) 

                                                             
13 Z nichž nejdůležitější byly tyto:  
- Volební řád – zákon č. 75/1919 Sb. z. a n., kterým vydává se řád volební  v obcích republiky Československé 
, pozdější úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 123/1933 Sb. z. a n.  
- Novela k obecním zřízením – zákon č. 76/1919 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení 
dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice. Touto novelou byly změněny 
zejména názvy obecních orgánů, upravila pravidla jejich jednání, zpřesnila vzájemné vztahy obecních 
orgánů, postavení jejich členů a veřejných zaměstnanců, vztahy obce a orgánů státní správy. 
- Finanční novely týkající se obecního zřízení: zákon č. 329/1921 Sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního 
hospodářství obcí a měst s právem municipálním; zákon č. 77/1927 Sb. z. a n. o nové úpravě finančního 
hospodářství svazků územní samosprávy; zákon č. 169/1930 Sb. z. a n. kterým se mění a doplňuje zákon 
77/1927; zákon č. 69/1935 Sb. z. a n. o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy. 
- Zákon č. 125/1927 Sb. z. a n. o organizaci politické správy. 
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Novela obecního zřízení č. 76/1919 byla přijata 7. února 1919 a platila pouze pro 

české země, ne pro Slovensko. Důležitým prvkem bylo ustanovení §23 novely, které 

zásadně měnilo §§2-4 stávajícího obecního řádu, neboť umožňovalo vládě během 

přechodné doby do konce roku 1919 slučovat nebo rozdělovat obce a též aby měnila 

obecní a okresní hranice, aniž by byla vázána jakoukoliv předepsanou formalitou. Dále 

došlo ke změnám v oblasti obecní působnosti. Novela obecního zřízení v §20 určila pět 

oblastí, jejichž správa měla být převedena na vyšší samosprávné resp. politické orgány14. 

(Schelle 1993: 203). 

V prvorepublikovém obecním zřízením lze pozorovat značné centralizační 

tendence, zejména v oblasti financování obcí. Například první finanční novela z roku 1921 

vyžadovala k platnosti disponování s obecním majetkem  od určité hodnoty vyšší 

schválení dohlédacím státním úřadem, čímž zasahovala do samostatné působnosti obcí. 

Hlavní účel novely, tedy posílení financí obcí, však naplněn nebyl15. (Balík 2009: 47) Tento 

stav se změnil s přijetím druhé finanční novely v roce 1927, která zvyšovala nepřímou 

závislost samosprávných celků na politické správě prostřednictvím zásahů do finančního 

hospodaření samosprávy16. Druhá finanční novela tak fakticky zrušila samosprávné 

finanční hospodářství českých obcí. (Balík 2009: 48) Tento stav trval do přijetí třetí 

finanční novely v roce 193017. Během světové hospodářské krize se pak finanční situace 

obecní samosprávy vyhrotila. Obce nedokázaly platit své dluhy a ohrožovaly tím finanční 

zájmy velkých bank, které z tohoto důvody vytvořily memorandum o oddlužení 

                                                             
14 Šlo o věcné náklady na obecní školství, bezpečnost a polní policii, zdravotnictví a mravnostní policii, 
stavbu a udržování silnic, správu chudobinců a dobročinných ústavů. Přenesení působnosti měl upravovat 
nejdéle do jednoho roku zvláštní zákon. Nakonec byla převedena působnost pouze pro oblasti zdravotní a 
mravnostní policie a některých dalších věcí, naopak obecní školství a péče o chudé zůstaly v obecní 
působnosti. 
15 Nedařilo se tlačit obce k tomu, aby získávaly své příjmy zejména z obecních dávek. Zastupitelům, 
zvoleným ve všeobecných volbách, nebylo příliš po chuti, aby byly obecní příjmy kryty ze spotřeby obyvatel 
obce, tedy jejich voličů. Jedinou možností tedy bylo dále zvyšovat přirážky k přímým daním. 
16 Aby nedocházelo dále ke zvyšování samosprávných přirážek k daním, byla dohlédacím instancím 
přidělena pravomoc nařizovat zavádění vhodných dávek a poplatků ze spotřeby, dále mohly zvyšovat sazby 
dávek a poplatku již zavedených i proti vůli zastupitelů, a  dohlížet, aby výnosy nebyly používány k jiným 
účelům, než placení dluhů, úhradě rozpočtových schodků a snižování přirážek v dalších letech. Tyto úřady 
mohly také přezkoumávat rozpočty obcí z hlediska účelnosti a zákonnosti, a provádět v rozpočtech přijatých 
zastupitelstvem změny v příjmech i výdajích. 
17 Státnímu dohlédacímu orgánu byla odebrána pravomoc ukládat obcím nové poplatky a dávky a provádět 
změny v rozpočtu proti vůli zastupitelstva. Také byly nově zvýšeny přirážky k daním ve prospěch obcí. 
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samosprávy a předložily jej roku 1933 vládě. Na jeho základě byla roku 1935 schválena 

čtvrtá finanční novela18. (Balík 2009: 48; Průcha, Schelle 1995: 26-31) 

Změna nastala také v systému obecních orgánů. Byly stanoveny čtyři druhy: obecní 

zastupitelstvo, obecní rada, starosta a jeho náměstci, komise. Zastupitelstvo nově 

nahrazovalo obecní výbor, obecní rada zase obecní představenstvo19. Obecní rada prošla i 

výraznou změnou ve své struktuře a kompetencích. Do roku byla rada resp. její ekvivalent 

představenstvo, orgánem bez vlastní moci, nyní se stala kolegiálním orgánem vybaveným 

speciálními pravomocemi. (Schelle 1993: 200)  

Volební právo v obcích v Československu upravoval zákon č. 75/1919 Sb., přijatý 

31. ledna 1919. Aktivní volební právo měli nově všichni občané republiky bez rozdílu 

pohlaví, starší 21 let, kteří v době voleb bydleli v dané obci alespoň tři měsíce, a zákon je 

přímo nevyloučil z práva volit.  Pasivní volební právo náleželo osobám disponujícím 

aktivním volebním právem, starším 26 let, žijícím v obci alespoň jeden rok a výslovně 

nevyloučeným z volitelnosti20. V obcích s více než 700 obyvateli byl používán poměrný 

volební systém21, v menších obcích systém většinový22 případně poměrný, pokud o to 

                                                             
18 Limity přirážek ke státním daním byly opětovně navýšeny, dále byly vytvořeny zemské pomocné fondy. Ty 
se podílely na financování rozpočtů těch obcí, které samy financovaly stavební a další prospěšné práce. Kvůli 
špatnému dotačnímu systému fondů na nich však mohlo participovat jen málo obcí a okresů, celkově špatná 
situace tedy vyřešena nebyla. Za obecní hospodaření zodpovídal starosta a členové obecního zastupitelstva. 
V případě, že starosta nerespektoval dohlédací povinnosti politických úřadů, musel osobně ručit za škodu, 
která mohla obci vzniknout. 
19 Zastupitelstvo mělo 9-60 členů v závislosti na počtu obyvatel, rada měla nejméně tři a nejvíce třetinu 
počtu členů zastupitelstva (Hoetzl 1937: 186). Zastupitelstvo vybíralo ze svých členů starostu a náměstka, 
resp. náměstky dva pokud v obci bylo alespoň 24 zastupitelů, a další členy obecní rady. Schůze 
zastupitelstva probíhaly nejméně jednou za dva měsíce a byly veřejné. Zastupitelstvo mělo pravomoc 
zakládat komise. (Balík 2009: 49). 
20 Vyloučení z volitelnosti se týkalo obecních zaměstnanců, nad nimiž příslušela obecnímu zastupitelstvu 
nebo obecní radě disciplinární pravomoc; úředníků všech správních úřadů, jimž příslušela dohlédací 
pravomoc nad příslušnou obcí; osob, které déle než jeden rok nezaplatily nějakou obecní veřejnou dávku. 
Dále bylo stanoveno, že nemůžou být současně členy obecní rady nebo obecní komise (neplatilo pro 
zastupitelstvo): manželé, rodiče a děti, tchán či tchýně se zetěm či snachou, sourozenci, manžel se 
sourozencem svého manžela. Pokud tato situace nastala, i v průběhu volebního období, a jeden ze 
zúčastněných se mandátu dobrovolně nevzdal, byl z rady nebo komise vyloučen mladší z nich. 
21 Kandidátní listiny směly předkládat pouze politické strany nebo jejich koalice. Podle velikosti obce bylo 
stanoveno, kolik voličů musí listinu podepsat. Voliči si vybírali mezi jednotlivými kandidátními listinami, 
udělovat preferenční hlasy nebylo dovoleno. Šlo tedy o typ poměrného zastoupení s přísně vázanými 
kandidátními listinami. 
22 V případě menších obcí, kde byl používán většinový systém, získala všechny mandáty strana s většinou 
hlasů. Zde se jednalo o většinový systém ve vícemandátových obvodech s formulí prosté většiny, který 
nebyl založen na soutěži jednotlivých kandidátů, ale celých stran, s přísně vázanými kandidátními listinami. 
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požádala do osmi dní od zveřejnění voličských seznamů alespoň desetina voličů v nich 

zapsaných. (Schelle 1994: 11-25)   

Funkční období obecního zastupitelstva bylo roku 1922 prodlouženo ze tří na čtyři 

roky, posléze roku 1933 na šest let. Roku 1937 se měly konat další obecní volby, ale 

z důvodu ohrožení státu byly odloženy na květen a červen dalšího roku23. Za první 

republiky se tedy volby do obecních zastupitelstev konaly v letech 1919, 1923, 1927, 1931 

a v některých obcích i 1938. Výše uvedený volební systém byl používán během celé 

existence meziválečné první republiky. (Schelle 1994: 25).  

Změnou obecní rady na kolegiální orgán ovlivnilo i vlastní postavení starosty. Roku 

1933 pak byl přijat zákon č. 122/1933 Sb. z. a n., který nařizoval, že v obcích, které jsou 

zároveň sídlem okresního úřadu musí volbu starosty schválit Ministerstvo vnitra, u 

ostatních obcí ji schvaluje zemský úřad, což dříve platilo pouze pro statutární města24. 

Tato zásadní změna, která narušila základní právo obcí svobodně si volit své představitele, 

byla odůvodněna významným postavením starostů ve veřejné správě. Tato argumentace 

je stěží přijatelná v případě primátorů statutárních měst, natož pak u starostů malých 

obcí. (Schelle 1994: 11-21) 

Mezi pravomoci obecního zastupitelstva patřilo zřizování komisí, které plnily funkci 

poradních a přípravných sborů25. Obec měla kromě pravidelných orgánů také orgány 

mimořádné, a to konkrétně vládní komisař a správní komise. Tyto orgány přebíraly 

některé pravomoci v případě rozpuštění obecního zastupitelstva zemským úřadem (Balík 

2009: 52). 

                                                             
23 Pro tyto volby bylo stanoveno, že v případě, kdy bude kandidovat pouze jediná kandidátní listina, 
případně přesně tolik kandidátů kolik je mandátů v zastupitelstvu, prohlásí volební komise kandidáty za 
zvolené. Toho představitelé mnohých obcí často využili, dohodli se a postavili pouze tolik kandidátů kolik 
bylo míst v zastupitelstvu. Důvodem tohoto opatření byla složitá mezinárodní i vnitrostátní situace ČSR. 
(Klimek 2002: 575-577). 
24 Pokud nebyla volba těmito úřady potvrzena, pozbyla platnosti a zastupitelstvo muselo hlasovat znovu. 
Pokud starosta s náměstky zvoleni nebyli, bylo zastupitelstvo úřadem rozpuštěno. Pokud zastupitelstvo opět 
vybralo někoho, kdo nebyl úřadem potvrzen, stal se ten pouze členem rady a úřad jmenoval prozatímního 
starostu. 
25 Povinně se zřizovala komise finanční a letopisecká, ostatní byly na uvážení jednotlivých zastupitelstev. 
Finanční komise byla volena z poloviny obecním zastupitelstvem, z poloviny dohlédacím úřadem. Pokud byl 
počet členů lichý, zastupitelstvo volilo tu menší polovinu členů. Pravomoci finanční komise byly rozsáhlé: 
kontrola veškerého obecního hospodářství; možnost odvolat se proti všem usnesením zastupitelstva 
finanční povahy s odkladným účinkem, takže až do projednání stížností nesmělo být usnesení provedeno; 
právo na preventivní kontrolu v podobě zkoumání obecních rozpočtů a účtů. 
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2.1.1.4 1938 – 1945  

3. února 1939 bylo vydáno vládní nařízení o obecních/obvodních tajemnících. To 

představovalo doposud největší zásah do obecní samosprávy. Nařízení se inspirovalo 

systémem na Slovensku, kde podobně fungovali tzv. obecní/obvodní notáři. Tajemníci 

měli být ustanoveni v obcích určených vládou. Pokud byl tajemník určen pro jednotlivou 

obec, stal se obecním tajemníkem, pokud pro několik obcí pak byl obvodním tajemníkem. 

Tajemníci vykonávali přenesenou působnost obce. Ministr vnitra však mohl se souhlasem 

obecního zastupitelstva nebo i bez něj (v případě důležitého veřejného zájmu) stanovit, 

aby obecní/obvodní tajemník vykonával zčásti nebo zcela i samostatnou působnost 

obce26. (Schelle 1993: 451) Tajemník byl státní zaměstnanec, služebně podřízený 

okresnímu hejtmanovi, zemskému prezidentovi a ministru vnitra, byl jmenován a 

odvoláván z funkce zemským prezidentem (Kopecký 1998: 24). Mezi další plánované 

zásahy do obecní samosprávy patřilo mimo jiné jmenování starostů ve městech z řad 

vysokoškolsky vzdělaných úředníků či zkoušky pro volené funkcionáře (Janák, Hledíková, 

Dobeš 2005: 379). Kvůli krátké existenci druhé republiky však nebyly realizovány. 

V území odtrženém od ČSR, tzv. Sudetech, byla územní samospráva v podstatě 

zlikvidována. V obcích byl nastolen vůdcovský princip, správu obcí měli v rukou za plné a 

výlučné odpovědnosti jmenovaní starostové. Ti měli své stálé zástupce, tzv. přidělence27. 

Dalším orgánem byli obecní radové, ti zajišťovali styk obecní samosprávy s obyvatelstvem. 

Nešlo o kolegiální orgán, radové byli starostovými poradci jako jednotlivci. Mezi další 

obecní orgány patřili i poradci a porada obecních radů a poradců, ti byli starostou zváni 

v přiměřené lhůtě k poradě. (Balík 2009: 54) Další funkcí byl zmocněnec NSDAP, který 

zajišťoval působení obecní správy v intencích nacistické strany. Starosta a přidělenec byli 

jmenováni na 12 let, případně na 6, pokud své úřady vykonávali jako čestnou funkci vedle 

svého stálého zaměstnání (Janák, Hledíková, Dobeš 2005: 404).  

                                                             
26 Osoby dosazené do těchto funkcí měly dle nařízení významná dozorová, poradní a iniciační oprávnění i 
v záležitostech spadajících do působnosti jiných obecních orgánů. Pokud by opatření nebo usnesení 
obecního starosty, zastupitelstva rady nebo komise porušovalo zákon, překračovalo působnost, ohrožovalo 
blaho obce nebo důležitý zájem státu, měl tajemník právo i povinnost navrhnout jeho zrušení. 
27 Prvý přidělenec byl prvním a stálým zástupcem starosty, ostatní přidělenci byli stálými zástupci starosty 
v různých oborech (sociální péče, policie, zdravotnictví, školství, aj.). Starosta měl však právo se jednotlivými 
oborovými záležitostmi zabývat i sám. 
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Od 15. března 1939, kdy byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, byla územní 

samospráva výrazně omezena. Ve více než 200 obcích bylo zastupitelstvo rozpuštěno a do 

čela byli jmenování vládní komisaři. V obcích, kde byly zastupitelstva i rady zachovány, 

pak ztrácely na významu ve prospěch starosty. Před koncem války bylo vydáno nařízení o 

svolávání obecní rady a zastupitelstva starostou pouze dle potřeby. Uvolněná místa 

v obecních orgánech byla obsazována náhradníky jejich jmenováním. Vyvrcholením 

tohoto procesu bylo vládní nařízení č. 51/1944 Sb. o úřednické správě obcí. Zemské úřady 

resp. ministerstvo vnitra jmenovalo úřednické vedoucí, kteří vykonávali téměř ve všech 

obcích nad 3000 obyvatel pravomoc obecních orgánů, měli veškerá oprávnění starostů a 

vykonávali úřad za pomoci náměstků. (Schelle 1993: 460-468) 

 

2.1.1.5  1945 – 1989  

Samosprávné obecní zřízení zaniklo s okupací Československa a po válce již nebylo 

obnoveno, nýbrž nahrazeno hierarchickým systémem národních výborů. Mezi lety 1945 a 

1990 představovaly reprezentanty obcí místní národní výbory, což byl jejich nejnižší 

stupeň. Existovaly tři stupně – místní  NV28, okresní NV a do roku 1949 zemské NV, od 

roku 1949 krajské NV. (Balík 2009: 55) Byla zrušena dvojkolejnost veřejné správy 

(oddělení státní správy a samosprávy) a nahrazena jednokolejným systémem s neexistující 

samosprávou. Národní výbory byly jednotnými orgány s hierarchickou strukturou, kdy 

národní výbory nižších stupňů musely plnit příkazy výborů vyšších stupňů, přestože zákon 

stanovoval samostatnost v rozhodování jednotlivých stupňů. V praxi mohly národní 

výbory vyššího stupně, resp. vláda bez omezení rušit usnesení národních výborů nižších 

stupňů. (Balík 2009: 55-56) MNV převzaly pravomoci doposud náležející obecním 

(městským) zastupitelstvům, obecním (městským) radám a starostům. Dnem ustavení 

MNV zaniklo obecní zastupitelstvo a obecní úřad se stal úřadem místního národního 

výboru (Směrnice ministerstva vnitra pro národní výbory místní a okresní č. 6/1945 Ú. 1).  

Až do roku 1954 žádné místní volby neproběhly, místo toho došlo dle vládního nařízení 

z května 1946 k obnovení národních výborů na základě výsledků voleb do Ústavodárného 

                                                             
28 Místní národní výbory vznikly revolučně při osvobozování Československa v květnu 1945 a dominovala jim 
Komunistická strana. Přestože původně šlo o revoluční a provizorní orgány, zůstaly ve funkcích jako orgány 
státní správy až do parlamentních voleb v roce 1946. 
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Národního shromáždění. Národní výbory měly tři hlavní typy orgánů: plénum, radu a 

komise29. (Balík 2009: 56) Prozatímní organizační řád a jednací řád pro místní národní 

výbory byly vydány až na podzim roku 1947 pod č. 966/1947 Ú. 1. I (organizační řád) a č. 

975/1947 Ú. 1. I (jednací řád), oba ze dne 10. září 1947 (Sovadina 1998: 112). Přijetím 

Ústavy 9. května byly národní výbory uzákoněny jako nedílná součást státního zřízení a 

byly určeny jejich pravomoci (Sovadina 1998: 126).    

Plénum bylo jediným přímo voleným orgánem NV. Ve skutečnosti však nešlo o 

volby, protože fakticky kandidoval vždy pouze jeden kandidát, přestože dle zákona jich 

mohlo být teoreticky více. Kandidáty směla navrhovat pouze Národní fronta. (Balík 2009: 

56) Aktivní volební právo měli občané starší 18 let, pasivní od 21 let. Volilo se 

v jednomandátových obvodech, které tvořila vždy jedna či dvě ulice. Byl zvolen ten 

kandidát, v jehož obvodu se hlasování zúčastnila nadpoloviční většina voličů, a který získal 

nadpoloviční většinu hlasů. (Balík 2009: 56) Poslanecký mandát byl imperativní, takže 

poslanec mohl být kdykoliv odvolán na veřejných schůzích veřejným hlasováním. Při 

rekonstrukci NV začátkem roku 1990 však tento odvolávací mechanismus použit nebyl. 

(Balík 2009: 57)Kompetence místních národních výborů se týkaly především oblastí 

školství a kultury30, místní infrastruktury31, obchodu32, životního prostředí a dalších 

oblastí33. Při MNV působily také občanské výbory, reprezentující občanskou iniciativu. 

Neměly žádné zákonem dané kompetence, pouze komunikovaly s příslušnými národními 

výbory při řešení místních problémů a také organizovaly tzv. Akce „Z“, tedy občanské 

brigády. Členové těchto výborů byli voleni na veřejných shromážděních veřejným 

hlasováním, mandát trval pět let. (Balík 2009: 57) 

Již od padesátých let probíhalo slučování obcí s většími sídlišti. Proces integrace 

obcí z roku 1980, tedy slučování do větších územních a správních celků, však již probíhalo 

v mnohem větším měřítku, zcela programově, a navíc bylo dlouhodobě plánované a 

                                                             
29 Plénum bylo složeno z poslanců a teoreticky bylo hlavním orgánem NV. Rada byla hlavním výkonným 
orgánem. Komise měla také určité výkonné pravomoci. Fakticky nejmocnějšími osobami na místní úrovni 
však byli tajemník MNV a předseda MNV. Volební období bylo od roku 1960 čtyřleté, od roku 1971 pětileté. 
30 Mateřské a základní školy, jesle, školní jídelny, knihovny, kulturní zařízení. 
31 Místní komunikace, veřejné osvětlení. 
32 Rozmístění prodejen, otevírací doba. 
33 Evidence obyvatel, požární ochrana, výstavba, hospodaření s byty, ochrana zemědělské a lesní půdy aj. 
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připravované. Důvodem byl fakt, že počet obyvatel ve venkovských sídlech trvale klesal34. 

(Sovadina 1998: 148) Nebylo v možnostech společnosti vybudovat ve všech venkovských 

obcích potřebnou občanskou vybavenost, jako byty, inženýrské sítě, školy, obchody, 

zdravotnická, sociální, kulturní a sportovní zařízení. Dále tu byl požadavek na zvyšování 

odborné úrovně pracovníků národních výborů, což byl v malých obcích problém. 

Integrace měla tedy zajistit i lepší výběr poslanců, schopných nést zvyšující se nároky na 

politickou a odbornou úroveň výkonu státní správy. (Sovadina 1998: 148).  

Počet místních národních výborů se snížil z počtu 7308 v roce 1970 na 4571 v roce 

1980 (Statistický lexikon obcí ČSSR 1974 a 1982). Vznikly tzv. střediskové obce, tedy obce, 

které se pro svůj ekonomický význam, dopravní dostupnost a svými možnostmi 

uspokojovat potřeby obyvatelstva v oblasti obchodní, sociální, zdravotní, školské a 

kulturní staly centrem většího územního obvodu, v němž žilo kolem 2500-3000 lidí 

v menších sídlech. Národní výbory střediskových obcí získaly zvýšené pravomoci 

v některých oborech35. (Sovadina 1998: 148).  

 

2.1.1.6 Vývoj po roce 1989  

Ústavní zákon č. 14/1990 Sb. o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě 

nových poslanců národních výborů byl počátkem demokratizace v oblasti místní správy. 

Stanovil, že poslanci národních výborů všech stupňů, „kteří v zájmu vyrovnání rozložení 

politických sil nebo vzhledem k svému dosavadnímu působení neskýtají záruky rozvoje 

politické demokracie, mohou být ze své funkce odvoláni politickou stranou, jejímiž jsou 

členy.“ (Balík 2009: 57) Odvolaní poslanci byli nahrazováni pomocí kooptací. Toto 

opatření bylo časové omezeno do 31. března 1990. Z národních výborů tak byli odvoláni 

nejvíce zkompromitovaní poslanci a kooptováni noví - opoziční nekomunističtí. Celková 

personální obměna pak proběhla až po prvních komunálních volbách v listopadu 1990. 

(Balík 2009: 58) Ve větších městech probíhala jednání mezi představiteli komunistické 

                                                             
34 V obcích do 2000 obyvatel žilo roku 1950 48,8% všech obyvatel, roku 1961 to bylo 42,5%, roku 1970 jen 
37,4% a k 1. lednu 1977 pouze 33,7%.  
35 Působnost MNV ve střediskových obcích upravoval zákon č. 49/1982 Sb. Např. agenda sociálních věcí, 
oblasti územního plánování, výstavby a zemědělství. Dále mohly MNV střediskových obcí zřizovat a řídit 
drobné provozovny a podniky služeb pro potřeby občanů a zařízení národních výborů pro správu a údržbu 
domovního majetku. 
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moci a opozice již v prosinci 1989, v menších obcích až v roce 1990. V některých dokonce 

neproběhla taková jednání vůbec a ke změnám došlo až po výše zmiňovaných 

komunálních volbách. Nejčastěji spočívala změna v rekonstrukci rady nebo doplnění či 

rozšíření pléna, méně často pak byl vyměněn předseda či tajemník MNV. (Balík 2009: 58) 

Komunistická strana však stále měla v radách alespoň relativní většinu a dominovala 

komunální politice až do listopadových voleb. Jednou z reakcí místní úrovně na pád 

režimu byla právě autonomizace obcí, o které pojednává tato diplomová práce. Přijetím 

zákona č. 294/1990 Sb. pak byl fakticky odstraněn jednokolejný systém veřejné správy. 

Základem místní samosprávy a místní státní správy se stala opět obec. Dále bylo díky 

tomuto zákonu zkráceno funkční období posledních národních výborů. Změny na obecní 

úrovni vešly v platnost dnem voleb do obecních zastupitelstev, tedy 24. listopadu 1990. 

(Balík 2009: 58)  
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2.1.2 Současné postavení českých municipalit 

V roce 1990 prošel systém územní veřejné správy zásadní proměnou. Jednokolejný 

systém veřejné správy, kde veškerá veřejná správa byla vykonávána jako státní správa, byl 

odstraněn a nahrazen dvoukolejným (smíšeným) systémem. Šlo v podstatě o návrat 

k prvorepublikovému rozlišení dvou působností obce a k tehdejší struktuře obecních 

orgánů, samozřejmě s jistými úpravami. (Balík 2009: 61) 

Obec je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, základním územním 

samosprávným společenstvím občanů na územním celku, který je vymezen hranicí území 

obce. Územní samosprávné celky jsou vedle státu důležitými subjekty veřejné správy. 

Města a obce jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a 

hospodařit na základě vlastního rozpočtu. „Veřejnoprávní korporace je člensky 

organizovaný subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně plnit veřejné 

úkoly“ (Hendrych 2009: 380). Obce představují příklad územní veřejnoprávní korporace, 

jde tedy o základní územní samosprávné celky36. Při výkonu veřejných úkolů mají obce 

veřejnou moc. (Schlesinger, Němcová, Lukl, Drahovzal 2012: 12-13) 

V současné době se věcná působnost37 obce realizuje jako samospráva (též 

samostatná či přirozená působnost) a jako přenesená státní správa (přenesená 

působnost) (Balík 2009: 65). „Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou 

v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny státu, krajům nebo pokud 

nejde o přenesenou působnost orgánů obce. Samostatná působnost obcí je uvedena 

v zákonech příkladným výčtem a dále jako péče v územním obvodu obce v souladu 

s místními předpoklady a zvyklostmi o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření 

podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých 

životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 

kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ (Koudelka 2007: 124) Ve všem, co 

                                                             
36 Vyšší územní samosprávné celky tvoří kraje.  
37„Působnost je oblast činnosti subjektu veřejné správy v rámci úpravy určitých společenských vztahů (věcná 
působnost), na určitém území (prostorová, místní či též územní působnost), vůči určitému okruhu osob 
(osobní působnost) a v určitém čase (časová působnost)…V rámci své působnosti realizuje subjekt veřejné 
správy svou pravomoc, což je soubor nástrojů k plnění svěřených úkolů (např. pravomoc vydávat právní 
akty, uzavírat veřejnoprávní smlouvy).“ (Koudelka 2007: 122) 
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spadá do samostatné působnosti obce, je obec vázána právním řádem, nikoliv pokyny 

jiných stupňů veřejné správy tzn. kraje a státu (Balík 2009: 65).  

Následuje výčet záležitostí spadajících dle zákona o obcích a dalších zvláštních zákonů do 

samostatné působnosti obcí: 

- hospodaření obce 

- vydávání komunálních dluhopisů 

- program rozvoje územního obvodu obce 

- rozpočet obce 

- závěrečný účet obce 

- přezkoumání hospodaření 

- trvalé a dočasné peněžní fondy obce 

- právnické osoby obce a organizační složky obce, účast obce v právnických osobách 

- vydávání obecně závazných vyhlášek 

- místní referendum 

- návrh změn katastrálního území uvnitř obce, změny hranic obce, slučování obcí 

- ustanovování orgánů samosprávy a stanovování odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva 

- osobní a věcné výdaje na činnost OÚ a zvláštních orgánů obce; organizace, řízení, 

personální a materiální zabezpečení OÚ 

- obecní policie 

- spolupráce s jinými obcemi 

- zřizování části obce, pojmenování částí obce, ulic a dalších veřejných prostranství 

- čestné občanství a ceny obce 

- řešení návrhů, podnětů a připomínek zastupitelů obce a orgánů obce 

- ukládání pokut za správní delikty v samostatné působnosti 

- napomáhání odpovídajícího umístění pro orgány státu a kraje 

- péče v souladu místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytvoření 

podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů obce 

(bydlení, ochrana zdraví, doprava a spoje, informovanost, výchova a vzdělání, 

celkový kulturní rozvoj, ochrana veřejného pořádku) 

- územně plánovací dokumentace 
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- zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, základních uměleckých 

škol a zařízení jim sloužících 

- zřizování jednotky dobrovolných hasičů a zabezpečení úkolů požární ochrany 

v obci 

- ochrana před alkoholismem a dalšími toxikomaniemi 

- místní poplatky 

- ochrana veřejného zdraví ve věcech dezinsekce, deratizace a ochrany nočního 

klidu 

- zajišťování připravenosti obce na mimořádné události a podílení se na provádění 

záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva 

- provozování veřejného pohřebiště 

- pracovněprávní působnost zaměstnavatele 

- obecní kronika. (Koudelka 2007: 122-147, Balík 2009: 65-66) 

 

Přenesenou působností se rozumí výkon státní správy, kterou stát přenesl na obce 

a jejíž rozsah je určen zvláštními zákony, přičemž na obce je přenesena různá míra státní 

správy (Kadečka 2007: 136). Delegace státní správy na obce je stanovena Ústavou, kdy 

podle článku 105 lze výkon státní správy svěřit orgánům samosprávy také jen na základě 

zákona. Pokud jde o přenesenou působnost podléhající instančnímu postupu, je na obec 

přenesena vždy prvoinstanční funkční příslušnost. (Koudelka 2007: 148). V přenesené 

působnosti obec vydává nařízení obce, vydává správní rozhodnutí, přitom se řídí zákony a 

jinými právními předpisy. Při správních rozhodnutích se řídí případně též usneseními vlády 

a směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními krajského úřadu, učiněnými v 

rámci kontrol výkonu přenesené státní správy obcemi (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení)). Obce dělíme do tří kategorií, podle míry přenesení státní správy do 

agendy obce na: obce 1. stupně, na které je přenesen základní výkon státní správy a jsou 

to všechny obce v ČR38; obce 2. stupně jsou obce s pověřeným obecním úřadem a obce 3. 

stupně jsou obce s rozšířenou působností. Zákonem určená přenesená působnost je na 

obce přesunuta následujícími způsoby: veřejnoprávní smlouvou (mezi obcemi stejné 

                                                             
38 Pokud obec z vlastní vůle nepřenese sobě přidělenou státní správu veřejnoprávní smlouvou na jinou obec, 
nebo odejmutím a přenesením na jinou obec rozhodnutím krajského úřadu z důvodu neschopnosti 
zabezpečit její řádný výkon (§ 65 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 
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skupiny přenesené působnosti), delegací (působnosti z obce s rozšířenou působností na 

obec s pověřeným obecním úřadem), rozhodnutím krajského úřadu (z obce 1. stupně na 

obec s pověřeným obecním úřadem), rozhodnutím ministerstva vnitra (z obce 

s rozšířenou působností na jinou obec s rozšířenou působností) (Koudelka 2007: 150). 

Protože osoby podléhající územní samosprávě mají právo na řádně fungující veřejnou 

správu, je pro obec zabezpečení výkonu přenesené působnosti povinností, ne pouze 

právem (Koudelka 2007: 149). Obce mají právo na odbornou a metodickou pomoc při 

výkonu přenesené působnosti, kterou jim poskytuje příslušný krajský úřad. Za výkon 

přenesené působnosti odpovídá obec státu. K výkonu státní správy obce dostávají 

příspěvek na přenesenou působnost, jehož výše pro každý kalendářní rok je stanovena 

v zákonu o státním rozpočtu. Jde však pouze o příspěvek, ne o plnou náhradu, tudíž 

většinou nepokrývá skutečné finanční náklady. Přenesená působnost je tak částečně 

dotována samotnými obcemi z vlastních rozpočtů.  Výkon státní správy je pevně stanoven 

principem jednotné státní správy, na rozdíl od výkonu samosprávy, který je závislý na 

možnostech a potřebách obcí. (Schlesinger, Němcová, Lukl, Drahovzal 2012: 15) 

Mezi povinnosti obcí v přenesené působnosti patří zejména.: 

- přestupkové řízení 

- krizové řízení 

- koncepční činnost 

- sociální oblast 

- doprava 

- životní prostředí a ochrana přírody 

- volby, referenda 

- poskytování informací 

- vydávání stanovisek 

- vydávání povolení 

- poskytování součinnosti. (Rozvojové možnosti obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj 

2010: 8) 
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2.1.3 Vznik územních jednotek v ČR 

 První zákon upravující podmínky vzniku nové obce byl zákon České národní rady č. 

367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), přijatý 4. 9. 1990, v platnosti od 5. 9. 1990, 

s účinností od 24. 11. 1990, kdy proběhly první svobodné komunální volby. První obce 

však získávaly formálně samostatnost již během léta 1990, a to usnesením Okresního 

národního výboru. Fakticky však byly samosprávné až od prvních komunálních voleb, kdy 

byly vybráni jejich legitimní reprezentanti. Od podzimu 1990 již osamostatňování obcí 

probíhalo v součinnosti s výše uvedeným zákonem.  Ten pravil, že: „Obcemi podle tohoto 

zákona jsou a) územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, b) 

obce, které vzniknou po nabytí účinnosti tohoto zákona“ (§1 zákona č. 367/1990 Sb. o 

obcích). Vzniku obcí se pak věnuje oddíl druhý o sloučení a oddělení obcí: „(1) Obec se 

může rozdělit na dvě nebo více obcí. O rozdělení obce rozhoduje ministerstvo vnitra na 

návrh obce. Návrh obec podá na základě výsledků místního referenda. (2) Návrh na 

rozdělení obce může ministerstvo vnitra zamítnout jen tehdy, pokud by nově vzniklé obce 

nemohly plnit úkoly podle tohoto zákona. (3) Rozhodnutí o rozdělení obce musí 

obsahovat názvy nově vzniklých obcí, rozdělení majetku, finančních prostředků ostatních 

práv a závazků, organizací a zařízení obce. Sloučení a rozdělení obcí lze provést pouze 

k počátku kalendářního roku“. (§11 a §12 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích) Podmínky pro 

vznik oddělením tedy nebyly nijak striktní, nebyl stanoven minimální počet obyvatel ani 

další kritéria, krom jediného – schopnost vykonávat základní funkce obce určené 

zákonem. To mělo za následek v podstatě nekontrolovatelný nárůst nových municipalit. 

K prvnímu zpřísnění došlo přijetím zákona v roce 1994, který stanovil tyto 

podmínky: 300 občanů, vlastní katastrální území a jeden územní celek (§63 zákona č. 

152/1994 Sb.) Situace se dále změnila s přijetím zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, který 

výše uvedený právní předpis novelizoval. Nový zákon stanoví, že: „Nová obec může 

vzniknout oddělením části obce, popřípadě změnou nebo zrušením vojenského újezdu.“ 

(§20a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) Dále pak určuje tyto podmínky: „(1) Část obce, 

která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma 

obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek; po oddělení musí 

mít alespoň 1 000 občanů. Stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S 
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oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území té 

části obce, která se chce oddělit. (2) V té části obce, která se chce oddělit, ustaví občané 

obce přípravný výbor. Přípravný výbor tvoří oprávněný občan a jeho zástupci. Lze ustavit 

pouze jeden přípravný výbor. Počet členů přípravného výboru je lichý a tvoří jej nejméně 

tři členové. Členem přípravného výboru může být jen občan obce, který má trvalý pobyt v 

té části obce, která se chce oddělit. (3) Přípravný výbor a) navrhuje uspořádání místního 

referenda o oddělení části obce a podílí se na jeho přípravě a provedení, b) podílí se na 

přípravě návrhu na oddělení části obce, c) jedná za nově vznikající obec při uzavírání 

dohody o rozdělení majetku, d) je účastníkem řízení o oddělení části obce; nemůže však 

podat návrh na oddělení části obce krajskému úřadu.“ (§21 zákona č.  128/2000 Sb. o 

obcích). O oddělení již nyní nerozhoduje ministerstvo vnitra, ale „krajský úřad v 

přenesené působnosti na návrh obce, který podá obec na základě kladného výsledku 

místního referenda konaného v té části obce, která se chce oddělit. Nepodá-li obec návrh 

do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda, nebo jestliže v návrhu na 

oddělení části obce provede změny, které jsou v rozporu s rozhodnutím přijatým v 

místním referendu, může tak učinit kterýkoliv občan obce.“ (§22 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích). Nově stanovené podmínky jsou tedy mnohem tvrdší, záměrem bylo zabránit 

obcím se snadno oddělovat a neumožnit tak další zvyšování míry fragmentace české 

obecní struktury. 
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2.2 Secese jako teoretický koncept 

Secese jako teoretický koncept je jedním ze způsobů jak vysvětlit problematiku 

vzniku nových územních jednotek. Je to „proces, v jehož rámci určitá skupina usiluje o 

oddělení se od státu, k němuž patří, a vytváří stát nový.“ (Crawford 1997: § 6). Požadavek 

vytvoření nového státu je naplněn mj. i spojením s již neexistujícím státem (Thürer, Burri 

2012: 54). Definičním znakem secese je její jednostrannost, tj. neexistence souhlasu ze 

strany mateřského státu. Známe také konsensuální neboli dvoustrannou secesi, která je 

v teorii označována termínem devoluce (Crawford 2007: 330). Je nutné rozlišovat secesi 

dekolonizační a secesi, probíhající mimo rámec dekolonizace. Dnes je aktuální již pouze 

druhá jmenovaná.  Do této kategorie spadá i secese nápravná, která je krajním řešením 

v důsledku nepřiznání interního sebeurčení nebo závažného porušování lidských práv 

(Dugard, Raič 2006: 109).  

Součástí procesu secese je jednostranný právní úkon v podobě vyhlášení 

nezávislosti. Tím však proces oddělení od mateřského státu nekončí, následuje další fáze, 

v níž se nový stát musí prosadit jak dovnitř, tj. efektivně kontrolovat státní území, tak 

navenek, tj. vstoupit do vztahů s ostatními členy mezinárodního společenství. (Bureš, Faix, 

Svaček 2013: 67).  

Mezinárodní právo nijak výslovně neupravuje projevy vůle směřující k vyhlášení 

nezávislosti, a ani je nezakazuje. Jde o sféru mezinárodní neutrality (Vidmar 2013: 76). 

Stejně tak je i vztah práva na secesi a práva národů na sebeurčení do dnešního dne 

neujasněný (Jia 2009: 40). Právo na secesi má dvojí povahu – jednak je to externí podoba 

práva národů na sebeurčení, jednak jde o samostatnou kategorii a svébytné právo, 

označované termínem nápravná secese (Dugard 2013: 212). Existuje však i názor, že 

nápravná secese je projevem práva národů na sebeurčení, neboť oprávněným subjektem 

je zde vždy národ a k nápravné secesi dochází v okamžiku porušení vnitřní podoby práva 

na sebeurčení (Thürer, Burri 2012: 58).  

Do roku 1945 byla secese nejfrekventovanější způsob vzniku nových států. Tento 

proces nebyl ani tehdy nijak regulován mezinárodním právem (Crawford 2007: 388). 

Mezinárodní právo neposkytovalo žádný základ pro právo na odtržení od mateřského 

státu, ani ho nijak nezakazovalo, nicméně s ním spojovalo právní následky. Mateřský stát 
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mohl odtržení podpořit nebo se proti němu postavit. Ve druhém případě musela 

secesionistická jednotka prosadit svůj cíl ve válce za nezávislost. Dle míry intenzity 

konfliktu byla rozlišována vzpoura, povstání a válečný stav. (Melzer 2008: 248). Do roku 

1945 platilo, že pokud secesionistická jednotka uhájila kontrolu nad územím, zajistila 

stabilitu a vyloučila z výkonu státní moci původní mateřský stát, většinou byla uznána 

třetími státy. Po roce 1945 se jednostranná secese silně propojila s právem národů na 

sebeurčení a zásadou územní celistvosti států (Bureš, Faix, Svaček 2013: 70). Mateřský 

stát nesměl v důsledku existence práva na sebeurčení použít proti nově vznikajícímu státu 

sílu ani požádat o vojenskou pomoc třetí státy. Naopak poskytnutí vnější podpory 

národněosvobozeneckému hnutí nebylo považováno za porušení mezinárodního práva. 

(Tancredi 2006: 177)  

Secese, která není realizována jako právo národů na sebeurčení, má vůči 

mateřskému státu zničující účinky a může být potlačena, ovšem za plného respektování 

mezinárodních pravidel v oblasti lidských práv a práva vnitrostátních ozbrojených 

konfliktů (Tancredi 2006: 190). Třetí státy nesmí do probíhajícího konfliktu zasahovat. 

Mateřský stát má naopak právo využít vnější pomoc. Otázkou však zůstává kdy je, mimo 

proces dekolonizace, secese realizována jako právo. (Bureš, Faix, Svaček 2013: 70-71). 

Právo národů na sebeurčení bylo navzdory původnímu určení později rozšířeno i 

na situace nespadající do dekolonizačního procesu. To však automaticky nevytváří právo 

na oddělení se od mateřského státu, tj. externí sebeurčení. Jak totiž uvedl Nejvyšší soud 

Kanady: „ Právo národů na sebeurčení je běžně naplňováno vnitřním sebeurčením – 

určením politického, ekonomického, sociálního a kulturního vývoje v rámci exitujícího 

státu.“ (Supreme Court of Canada, Reference re Seccesion of Quebec, 20 August 1998, § 

126). Vnitřním sebeurčením je standardně myšleno poskytnutí rozsáhlé autonomie, 

případně zajištění demokratické vlády důsledně zohledňující zájmy menšinové národní 

skupiny (Bureš, Faix, Svaček 2013: 71). Nepanuje však jednotný názor na to, jestli je právo 

národů na sebeurčení mimo proces dekolonizace realizováno výlučně interně. Někteří 

teoretici jsou přesvědčeni, že mezinárodní právo v určitých situacích secesi povoluje 

(Kohen 2006: 19-20).  
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A to v následujících třech typech případů. Za prvé, pokud jde o území , které je 

v důsledku rozhodnutí mezinárodní organizace zahrnuto za daných podmínek pod jiný 

stát, pak právní možnost odtržení vzniká v důsledku případného nesplnění těchto 

podmínek. Příkladem je vznik Eritrey jejím oddělením od Etiopie v roce 1993 (Thürer, 

Burri 2012: 60-61). Za druhé, právo na secesi vzniká tehdy, je-li území jednoho státu 

nelegálně zahrnuto pod druhý stát. Pak je odtržení považováno za prostředek k navrácení 

k původnímu stavu. Zde se nabízí příklad obnovení nezávislosti Estonska, Lotyšska a Litvy. 

A za třetí, právo na secesi vzniká tehdy, když je výslovně formulováno ve vnitrostátních 

právních řádech, jako např. v uzbekistánské ústavě. (Bureš, Faix, Svaček 2013: 72). Ne 

všichni však s tímto názorem souhlasí. Např. J. Crawford tvrdí, že vznik Eritrey a 

pobaltských republik nelze považovat za jednostranný akt secese, protože mateřské země 

s oddělením části svého území vyslovily souhlas. V obou případech se podle něj tedy 

jednalo o konsensuální proces devoluce. (Crawford 2007: 394-395, 402-403).  

Dosavadní výklad teoretiků mezinárodního práva lze tedy shrnout tak, že právo na 

odtržení se od mateřského státu je mezinárodním právem garantováno pouze v rámci 

dekolonizačního procesu, jako součást práva národů na sebeurčení. Spekulativní je 

otázka, zda je mezinárodním právem umožněna secese nápravná. Pokud tomu tak je, 

právo na secesi je aktuální i dnes, pokud ne, jedná se o obsoletní normu, která 

s uzavřením procesu dekolonizace vyšla z užívání. (Hilpold 2012: 51).  

Je těžké posoudit, zda je možné aplikovat koncept secese, tak jak ho známe 

z mezinárodního práva, na proces autonomizace obcí, který probíhal v České republice po 

roce 1989, i vzhledem k tomu, že nepanuje jednotný názor na to, jestli je ještě institut 

unilaterální secese v dnešní době živý a používaný či nikoliv. Ovšem už ze své základní 

definice, tedy „jednostranného odtržení od mateřského území“ ho lze těžko na námi 

zkoumaný proces aplikovat, vzhledem k tomu, že proces osamostatňování obcí podléhal 

schválení okresních národních výborů a nešlo tedy v žádném případě o jednostranný akt. 
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2.3 Demokratizace na lokální úrovni po roce 1989 

Tato podkapitola se bude opírat o odbornou práci doktora Michala Illnera, 

působícího v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Doktor Illner se dlouhodobě zabývá 

sociologickými aspekty lokálního a regionálního vývoje, místní politiky, místní správy a 

samosprávy, a jako jeden z mála také detailně pokryl oblast procesu demokratizace na 

lokální úrovni v České republice po roce 1989. Přestože se, vzhledem k místu svého 

odborného působení, zaměřuje zejména na sociologické aspekty tohoto procesu, 

z podstaty věci není opomenuto ani politologické hledisko zkoumaného předmětu. Na 

svém kontě má několik publikací, týkajících se procesu autonomizace a demokratizace 

českých obcí po roce 1989, jedná se většinou o odborné články či kapitoly v knize (Illner 

1992, Heřmanová, Illner, Vajdová 1992, Illner 1994, Illner, Andrle 1994, Illner 1997, Illner 

1998, Vajdová, Čermák, Illner 2006). 

Proces demokratizace, který následoval po kolapsu komunistického režimu 

odstartovaného listopadem 1989, se týkal všech vrstev české společnosti a samozřejmě se 

nevyhnul ani lokální úrovni. Ve skutečnosti bylo znovuzavedení demokracie na lokální 

úrovni a obnovení místní samosprávy spolu s decentralizací jedním ze základních prvků 

celé polistopadové politické transformace. (Illner 1998: 51) Během prvních svobodných 

parlamentních voleb roku 1990, bylo toto téma dokonce součástí programu všech 

důležitých politických stran (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 37) . Podle Illnera  „přispívá 

místní samospráva čtyřmi různými způsoby k úspěšnému završení procesu politické 

transformace země. Za prvé umožňuje občanům se přímo účastnit vládnutí a 

rozhodování, a to prostřednictvím volených úřadů a aktivního volebního práva. Za druhé 

představují orgány místní samosprávy příležitost pro vytváření nových elit na lokální 

úrovni a další rozvoj jejich politických dovedností, které pak mohou využít ve vyšších 

úrovních politiky, nebo jako nástroj pro účinnou protiváhu politiky státní. Za třetí je místní 

úroveň vhodnou laboratoří pro nové či alternativní přístupy a strategie dalšího rozvoje. Za 

čtvrté, decentralizace účinně brání přílišnému rozvoji centra na úkor venkova.“ (Illner 

1998: 51) 

První roky nového režimu přinesly na místní úroveň několik politických a sociálních 

změn doprovázených specifickými procesy a událostmi, které hluboce ovlivnily vzhled 
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politické scény českých měst a vesnic. Mezi ty nejdůležitější patří spontánní fragmentace 

municipalit, změny ve vlastnických vztazích, obnova politických stran a dalších organizací, 

změny v místní politické kultuře, reforma místní samosprávy spolu s prvními komunálními 

volbami, vznik nové místní politické scény.  

 

2.3.1 Fragmentace municipalit 

Jako první se zaměříme na problém fragmentace, kterému se však bude detailněji 

věnovat ještě další kapitola této diplomové práce. Zatímco v 70. a 80. letech 20. století 

počet municipalit trvale klesal, ať už vlivem odlivu obyvatel z venkovských oblastí, 

nuceným administrativním slučováním menších obcí a předměstských částí či územní 

expanzí velkých měst, začátkem roku 1990 se situace radikálně změnila. Počet municipalit 

vzrostl o 40% během krátkého období mezi lety 1990 a 1991 a v březnu 1991 se zastavil 

na čísle 5 768. (Illner 1998: 53) Příčinou byla proběhnuvší spontánní autonomizace obcí, 

kdy se velká většina z těch dříve sloučených rozhodla odpojit a získat zpět svou 

historickou samostatnost. Proces předchozího slučování byl odmítnut jako akt 

centralismu a obroda politické a administrativní identity samostatných obcí byla 

považována za prioritní úkol znovuobnovení demokracie na lokální úrovni (Illner 1998: 

54). Je třeba říct, že se oddělovaly jak obce dříve uměle sloučené, tak i předměstské části, 

které nikdy v minulosti samostatné nebyly.  

 

2.3.2 Vznik soukromého sektoru 

Dalším důležitým aspektem úzce souvisejícím s procesem demokratizace je vznik 

soukromého sektoru a změny ve vlastnických vztazích, které v českých městech a 

vesnicích nastaly po roce 1989. Znovuobnovený soukromý sektor stál na třech základních 

zdrojích – nově založených firmách, restituovaném a privatizovaném majetku. Na místní 

úrovni probíhala pouze určitá část privatizace – takzvaná malá privatizace, kdy byly malé, 

státem vlastněné podniky pronajímány či prodávány soukromým osobám ve veřejných 

aukcích (Illner 1998: 54). Lidem na venkově byly v restitucích vraceny jejich majetky, mezi 
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jinými hlavně zemědělská půda, dříve státem zabavená a sjednocená do zemědělských 

družstev. Mezi restituenty však panovala zjevná nechuť vracet se zpět k zemědělské 

činnosti v masovém měřítku (Illner 1998: 54). 35 let kolektivního zemědělství zanechalo 

ve společnosti svoje následky. Někteří lidé se sice vrátili k rodinnému farmaření, nicméně 

to se již zpátky nestalo pro ČR typickým způsobem zemědělství, tak jak tomu bylo před 

komunistickým převratem. (Illner 1998: 55) Pro demokratizaci lokální úrovně je vznik 

soukromého sektoru důležitým také z hlediska zrození a nárůstu nové střední třídy – 

podnikatelů napojených skrze prosazování vlastních zájmů na místní scénu, kteří jsou 

potenciálním hnacím motorem komunální politiky. (Illner 1998: 55) 

 

2.3.3 Vznik politických stran 

Neopomenutelnou součástí procesu byl také vznik nových politických stran a hnutí 

a transformace těch starých. Téměř celoplošně vznikaly místní buňky Občanského fóra, 

které se staly hlavní silou politických změn, a to na přelomu let 1989 a 1990 (Illner 1998: 

55). Ve větších městech byly zakládány i místní organizace nově vzniklých či obnovených 

stran, například sociálních demokratů, agrárních stran či zelených. Pobočky Komunistické 

strany zůstaly zachovány téměř ve všech obcích, nicméně ztratily značnou část svých 

původních členů, zejména těch mladších, a zároveň některé nové členy získaly – často lidi 

středního věku ze zrušených závodních organizací. (Illlner 1998: 55) Komunistická strana 

zestárla a ztratila svůj mocenský monopol, nicméně i tak zůstala důležitým aktérem 

komunální politiky, a to i díky kontaktům či politickým a manažerským schopnostem svých 

členů. Komunisté zůstali nejlépe organizovaným a nejdisciplinovanějším prvkem místního 

politického života s nejvyšším počtem registrovaných členů a místních organizací v celé 

zemi, díky čemuž mají i nejlepší schopnost politické mobilizace svých podporovatelů. 

(Illner 1998: 55) Dvě bývalé satelitní strany – Lidová strana a Socialistická strana, které 

měly za minulého režimu pobočky v mnoha městech, sice převrat přežily, ale kvůli zisku 

nových příznivců byly nuceny podstoupit rozsáhlé změny, a to jak personální, tak i 

programové (Illner 1998: 55). Nicméně politické stranictví nemělo na místní úrovni mezi 

obyvateli příliš širokou podporu. Lidé vnímali negativní konotace s předchozím režimem a 

stranictví tak nebylo považováno za důležitý předpoklad úspěšného komunálního politika. 
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(Illner 1998: 56) Tento postoj nejlépe vyjadřuje slogan z volební kampaně Občanského 

fóra: „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny“. V menších městech bývají 

hlavním pilířem místního společenského života zájmové spolky. Některé byly zrušeny 

(např. Spolek přátel SSSR), jiné setrvaly ve své existenci, některé dříve zakázané byly 

znovu zakládány (Junák, Přátelé USA). Dále vzniklo nově velké množství místního tisku, 

vydávaného často formou věstníků jednotlivých měst. (Illner 1998: 56) 

 

2.3.4 Politická kultura 

V souvislosti s rozsáhlými politickými změnami po roce 1989 se nabízí otázka, zda 

byla změna institucí doprovázená také adekvátní změnou české politické kultury. Politická 

kultura v českých zemích po pádu režimu není zdaleka ovlivněna pouze posledními 

čtyřiceti lety komunistické totality. Podepsala se na ní také nacistická okupace, krátké 

období meziválečné demokracie a v neposlední řadě 300 let nadvlády Habsburské 

monarchie. Většina této historické etapy zahrnovala neustálé vypořádávání se s určitou 

formou vnějšího nátlaku a přizpůsobování se. (Illner 1998: 57) To způsobilo, že česká 

lokální politická kultura byla dlouhodobě poznamenána následujícími stereotypy: 

- Striktní oddělování soukromé a veřejné sféry ve všeobecném vnímání společnosti, 

nedůvěra ve vlastní stát a jeho instituce, v politickou reprezentaci, neochota 

účastnit se veřejných záležitostí a zastávat posty ve veřejných úřadech. Tato 

bariéra mezi veřejným a soukromým byla nejznatelnější ve velkých městech, 

nejméně se projevovala v malých obcích, kde není velkým problémem mobilizovat 

občany k účasti na veřejně prospěšných projektech. (Illner 1998: 57) 

- Lokální patriotismus projevující se silnou identifikací s vlastní vesnicí či městem a 

nedůvěrou k obcím sousedním, a celkem intenzivním, i když pasivním zájmem o 

místní záležitosti, který není lehké přeměnit na zájem aktivní (Illner 1998: 57). 

- Paternalismus, projevující se přesvědčením, že místní potřeby a zájmy by měly být 

zajišťovány vnějšími aktéry, zejména vyššími autoritami na úrovni kraje nebo 

státu, a že nejúčinnějším způsobem jak tyto potřeby uspokojit je zajistit si podporu 

vnějších patronů (Illner 1998: 57). 
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- Pocit neustálého znevýhodnění, kdy se komunita cítí být zanedbávána a 

opomíjena vyššími autoritami, ať už regionálními či centrálními (Illner 1998: 58). 

 

Tyto postoje obyvatel ke komunální politice platí obecně dodnes, protože změny 

v politické kultuře probíhají podstatně pomaleji než změny institucionální. Pocit 

porevoluční euforie rychle vyprchal a dostavilo se rozčarování z politiky i celkového stavu 

společnosti. Je patrný opětovný nárůst nechuti podílet se na veřejných záležitostech, 

klesla volební účast. (Illner 1998: 58) Navíc je velký rozdíl mezi účastí projevenou pouze 

vhozením lístku do urny a aktivním zapojováním občanů do každodenní politiky. Zde se 

projevuje značná pasivita a stejně tak i nezájem o volené funkce, zejména v menších 

obcích, kde je finanční ohodnocení často nedostatečné. (Illner 1998: 58) Na druhou 

stranu, o účast ve spolcích a volnočasových klubech, a stejně tak i v neformálních a 

dobrovolných obecně prospěšných aktivitách, zájem je. Na vině je kromě vyhaslého 

porevolučního optimismu také vzrůstající konzumní způsob života, změna životních 

podmínek a obecně vyšší ekonomický tlak na obyvatelstvo. (Illner 1998: 58) 

 

2.3.5 Reforma místní správy 

Místní správa byla po revoluci kompletně zreformována. 4. září 1990 schválila 

Česká národní rada Zákon o obcích, inspirovaný podobou veřejné a místní správy, kterou 

měla v českých zemích před druhou světovou válkou. Hlavní principy tohoto systému byly 

navrženy roku 1864 a poté několikrát přeformulovány, zejména v roce 1919. (Illner 1998: 

59) Hlavním cílem zákona přijatého v září 1990 bylo odstranit starý systém sovětského 

typu a instalovat jeho novou, demokratickou podobu. Základními principy byla 

decentralizace, deregulace a deetatizace veřejné správy. (Illner 1998: 59) Veřejná správa 

byla oddělena od místní samosprávy územních jednotek. Třístupňový systém Národních 

výborů, které představovaly orgány státní moci, byl nahrazen dvoustupňovým systémem 

územní samosprávy, který sestával z obcí a okresů.39  Dále byla ustanovena nová struktura 

obecních orgánů. (Illner 1998: 59) Na podzim 1990 proběhly první komunální volby. Velmi 

                                                             
39 Obce představovaly nižší stupeň a bylo jich 5768, okresy vyšší stupeň a bylo jich 75 + Praha. Obec měla 
průměrně 1700 obyvatel, okres v průměru 120 000 (Praha není započítána). 
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důležitým prvkem reformy bylo navrácení obecního majetku, který byl po komunistickém 

převratu v roce 1948 znárodněn. Z obcí se tak tehdy staly pouzí správci státního majetku. 

Majetek byl fakticky navrácen po dalších legislativních úpravách v letech 1991 a 1992. 

(Illner 1998: 59) Začátkem roku 1993 pak byl nově upraven i systém financování obcí 

(Blažek 1994), a tím byla první fáze reformy místní správy v České republice završena. 

(Illner 1998: 59) 

 

2.3.6 První komunální volby 

Polistopadové politické změny vyvrcholily na lokální úrovni konáním prvních 

komunálních voleb 24. listopadu 1990. První komunální a první parlamentní volby, které 

se uskutečnily v červnu, probíhaly ve specifické a neopakovatelné atmosféře porevoluční 

doby. (Illner 1998: 59) Politické klima v zemi bylo charakteristické euforií a optimistickým 

očekáváním lepších zítřků, vyznačovalo se též vysokou důvěrou v nové politické lídry a 

instituce a značným společenským konsenzem ohledně odmítnutí starého režimu, spíše 

než konkrétními představami o budoucnosti. (Illner 1998: 59) Systém politických stran byl 

nový, nestálý a těžko rozlišitelný. Jednotlivé strany nebyly nijak úzce profilovány, a lišily se 

více ve svých názvech než v programech, které nebyly nijak blíže specifikovány. Tyto volby 

byly tak spíše referendem o odmítnutí starého režimu, než pozitivní volbou konkrétních 

stranických programů. (Illner 1998: 60) To dokládá i relativně konsenzuální a apolitický 

charakter kampaně, vysoká voličská účast 75% a vítězství Občanského fóra. Komunální 

volby byly také mnohem méně zpolitizované než ty parlamentní. Voliči, kromě těch 

z velkých měst, většinou vybírali kandidáty podle jejich osobnosti, ne podle stranické 

příslušnosti. (Illner 1998: 60) Kromě celonárodních stran kandidovaly také různé lokální 

strany, hnutí a koalice a hlavně nezávislí kandidáti. Ti měli spolu s lokálními koalicemi mezi 

voliči v menších municipalitách velmi silnou podporu. Nezávislí kandidáti získali 11% hlasů 

a 28% všech mandátů. (Illner 1998: 60) Zajímavý je také fakt, že se strany na komunální 

úrovni chovají jinak než na úrovni národní. Celonárodní strany většinou nebyly schopny 

zformulovat program reflektující konkrétní problémy v dané oblasti a oslovit tak voliče. 

Velmi časté je také tvoření koalic s partnery, s nimiž by to na národní úrovni bylo 
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nemyslitelné. (Illner 1998: 60) Důležitou roli však hraje velikost jednotlivých municipalit, 

čím menší obce tím specifičtější prvky komunální politiky (Illner 1998: 61).  

S prvními komunálními volbami taky přišla nová generace komunálních politiků. 

Pokud bychom chtěli charakterizovat typického polistopadového komunálního politika, 

šlo by o muže ve středních letech, povoláním kancelářského pracovníka, se 

středoškolským či vysokoškolským vzděláním v technickém oboru, politicky 

nezkompromitovaného minulým režimem, člena politické strany, podporovatele 

Občanského fóra v roce 1990 a Občanské demokratické strany v roce 1992. (Illner 1998: 

61) Zajímavé je srovnání s předlistopadovými komunálními politiky, tedy poslanci 

Národních výborů. Mezi nimi bylo mnohem více žen40 a převažovali povoláním manuální 

pracovníci s nižším vzděláním.  (Illner 1998: 62) Během prvních komunálních voleb byli do 

funkcí zvoleni jak tito bývalí poslanci Národních výborů, tak i úplně noví lidé, kteří se nikdy 

dříve v komunální politice neangažovali. Prvně jmenovaných byla menšina, celých 71 % 

procent mandátů získali kandidáti, kteří kandidovali poprvé v životě. Poměr starých a 

nových zastupitelů se lišil dle velikosti municipality. (Illner 1998: 64) Čím menší obec, tím 

větší poměr bývalých poslanců Národních výborů v zastupitelstvu, jak ukazuje tabulka č. 

1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Konkrétně 31%, po prvních komunálních volbách, v roce 1990 to bylo již pouze 16%.  
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Tabulka 1 

 % Nikdy nebyli poslanci Národního výboru 

Velikost populace v municipalitě Zastupitelé Starostové 

0 – 1999 63,6 50,0 

2000 – 9999 63,2 50,6 

10000 – 19999 71,4 53,3 

20000 – 39999 77,2 55,6 

40000 a více 75,8 68,0 

Průměr 70,8 56,3 

Zastupitelé N = 1183, Starostové N = 135 

Zdroj: The Local Democracy and Innovation Survey, 1992 

 

Data uvedená v tabulce mají několik vysvětlení. Čím menší obec je, tím menší 

počet lidí ochotných ucházet se o veřejné funkce. V menších municipalitách se také voliči 

častěji rozhodují na základě osobnostních charakteristik kandidátů, než podle jejich 

politické minulosti či příslušnosti. Členství v Komunistické straně je zde menším 

handicapem než ve větších městech. Dalším důvodem je, že role poslanců Národních 

výborů v menších obcích se podstatně lišila od těch ve velkých městech. Jejich 

odpovědnost za místní rozvoj byla větší a zřetelnější, a jejich rozhodnutí transparentnější, 

protože se nemohli schovávat za anonymitu velkého města a byli v každodenním osobním 

kontaktu se svými voliči. (Illner 1998: 65) 

 

2.3.7 Specifická situace na českém venkově 

Většina prací zabývajících se rozbory politických změn po listopadu 1989 se 

věnovala hlavní politické scéně a globální úrovni tohoto procesu. Ve stati Evy Heřmanové, 

Michala Illnera a Zdeny Vajdové publikované Sociologickým časopisem v roce 1992, je 

však zachyceno politické klima a průběh českého politického jara 1990 na českém 
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venkově. (Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 369) Proměny lokálního politického života 

mezi listopadem 1989 a prvními parlamentními volbami v červnu 1990 byly sledovány na 

panelu venkovských obcí a malých měst v České republice. Panel zahrnoval 35 obcí o 

velikosti do 10 000 obyvatel a byl vytvořen tak, aby obsáhnul obce různých velikostí i 

různé regionální polohy. Informace byly získávány těmito metodami: pomocí deníků 

vedených spolupracovníky z řad místních občanů daných obcí, prostřednictvím rozhovorů 

s těmito spolupracovníky a s představiteli národních výborů, z dotazníků o situaci 

v obcích, z písemné a obrazové dokumentace o lokálním politickém, sociálním a kulturním 

životě (místní časopisy, letáky, volební programy apod.). (Heřmanová, Illner, Vajdová 

1992: 370) Vzhledem k tématu této diplomové práce a vybranému vzorku obcí použitého 

v její výzkumné části, se zaměříme na část stati týkající se vesnic do 1000 obyvatel. 

Typickým znakem většiny těchto obcí je dlouhodobý populační pokles a špatná 

vybavenost obchody a službami. Do zdravotního zařízení musejí obyvatelé dojíždět, 

podobné je to se školstvím, občas se vyskytne mateřská nebo 1. stupeň základní školy. 

(Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 371) Ekonomická základna těchto obcí zahrnuje 

povětšinou pouze státní statek nebo JZD s přidruženou výrobou, takže někteří obyvatelé 

pracují v místě bydliště, ale většina jich za prací dojíždí. Politické strany zde v minulosti 

byly zastoupeny především v podobě KSČ, výjimečně i ČSL. V tomto typu obcí jsou 

zastoupeny zájmové organizace, zejména dobrovolní hasiči, myslivci, tělovýchovná 

jednota, zahrádkáři či chovatelé. V období po 17. listopadu 1989 byly některé politické a 

zájmové organizace zrušeny či byla jejich činnost omezena, jiné byly naopak nově 

zakládány. (Heřmanová, Illner, vajdová 1992: 372) V 64 % sledovaných obcí bylo založeno 

Občanské fórum a to již během prosince 1989. Záleželo však na tom, kdo Občanské fórum 

v dané obci zakládal, často to byly osoby dříve se politického a veřejného života v obci 

neúčastnící a nijak se neprojevující. Neměly tedy důvěru veřejnosti. Nově byly zakládány i 

další strany – Československá sociální demokracie, Strana zemědělská, Politické hnutí 

členů JZD a Strana zelených. Komunistické straně klesla členská základna, prodělala 

změny ve vedení i aktivizaci činnosti uvnitř některých zájmových organizací. Poté 

následoval naopak příliv členů ze zrušených závodních organizací. (Heřmanová, Illner, 

Vajdová 1992: 372) Ve většině zkoumaných obcí tohoto typu se probíhající společenské 

změny do poloviny roku 1990 ještě příliš neprojevily nebo probíhaly pomalu a 
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komplikovaně. Nově nastalá situace znamenala uvolnění řady informací a obnovení 

některých starých sporů, křivd a vyřizování účtů. V malých obcích byl navíc velmi rozšířený 

názor, že právě ony budou těmi, kdo na probíhajících změnách prodělá, protože jejich 

obyvatelé nemají dopředu přesné informace a dostatek peněz na nakupování deficitního 

a zdražovaného zboží, dále taky, že vše bude stejně rozhodnuto v Praze, případně že 

těchto obcí se změny vlastně netýkají, neboť mají jiné starosti. (Heřmanová, Illner, 

Vajdová 1992: 372) Celkově můžeme atmosféru v těchto obcích charakterizovat úpadkem 

veřejného života, přesto byla vcelku otevřená, mírně optimistická, klidná, opatrnická a 

rozpačitá. Pasivitu a konzervatismus obyvatel demonstruje i situace kolem rekonstrukcí 

místních národních výborů, které měly proběhnout do 31. března 1990. V polovině 

zkoumaných obcí rekonstrukce buď neproběhla vůbec, nebo nedostatečně. Častěji než 

předsedové byli vyměňování tajemníci a poslanci národních výborů. (Heřmanová, Illner, 

Vajdová 1992: 373) Zmíněná rekonstrukce byla příležitostí zbavit legálně komunisty moci 

ještě před volbami. Tam, kde se podařila, vedla k prolomení strachu a lhostejnosti 

obyvatel obce, neúspěch poznamenal negativně další vývoj. Stejná byla situace ve vedení 

většiny místních hospodářských a rozpočtových organizací. To zčásti souviselo s odbornou 

kvalifikací těchto lidí, zčásti se strachem obyvatel malých obcí vystoupit proti lidem, které 

osobně znají a denně se s nimi potkávají. (Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 373) Také se 

ukázalo, že větší aktivizace obyvatel je znatelná v obcích, které trápí nějaký všeobecně 

známý problém, nebo v obcích nuceně sloučených nelogicky se značně vzdálenými 

sousedy během minulého režimu. Obyvatelstvo v těchto obcích se snadněji aktivizuje a 

sjednocuje, je zde alespoň minimální lokální povědomí, situace je obecně přehlednější. 

(Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 373)  Kladný vliv na integraci a lokální aktivitu má 

příměstská poloha obcí a s tím související lepší informovanost. Naopak negativně se 

projevuje poválečná diskontinuita přirozeného socio-kulturního vývoje způsobená 

dosídlováním pohraničních obcí po poválečném odsunu sudetských Němců, je zde 

znatelně slabší pocit sounáležitosti s obcí a méně vyvinuté lokální povědomí obyvatel. 

(Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 374) 

Autoři uvádějí, že souhrnně lze k popisu polistopadových politických změn na 

českém venkově říct následující: Reakce lokální scény na dění v Praze a dalších velkých 

městech byla opožděná a svým způsobem specifická. Za to může nejen fyzická vzdálenost, 
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která negativně ovlivnila možnosti šíření informací, nových hodnot a vzorců chování41. 

Malé města a vesnice se navíc odlišují rozměrem, odlišným sociálním profilem, sociální 

organizací i vyznávanými hodnotami ve srovnání s obyvatelstvem velkých měst. 

(Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 378) K pomalejšímu tempu politických a sociálních 

změn, uchování větší kontinuity institucí, osob, chování i hodnot a větší skepsi, váhavosti 

a obavám přispěly také následující faktory: 

- Velká vnitřní provázanost venkovské společnosti a viditelnost a konkrétnost jejich 

vzájemných vztahů, což má za následek větší sociální kontrolu a nižší náchylnost 

k náhlým změnám politického chování. 

- Menší podíl inteligence a omezená sociální základna pro formování nových 

místních elit, když většina schopných lidí již byla zainteresovaná v institucích 

minulého režimu a tedy politicky zdiskreditovaná. 

- Zájem určitého segmentu společnosti na ekonomických a sociálních podmínkách 

minulého režimu, zejména na dotovaném zemědělství. Politická změna by mohla 

tyto jistoty narušit. 

- Úloha integrujících lokálních zájmů, které snižují pravděpodobnost vyostřených 

stranických politických konfliktů. 

- Náchylnost obyvatel venkova ke konzervatismu a tedy i k rychlým změnám. 

(Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 378) 

Celkově lze konstatovat, že na českém venkově byly v období do červnových 

parlamentních voleb vytvořeny základní institucionální předpoklady pro změnu místního 

politického života, avšak nebyly moc pevně ve společnosti zakotveny. Specifické bylo i 

politické klima – přestože listopadové události byly většinou přijaty pozitivně a zvýšily 

aktivitu veřejnosti, na jaře 1990 již přišel určitý útlum. Dostavuje se únava a vystřízlivění 

z přílišného optimizmu. Venkovské obce a malá města začínají mít pocit, že zůstala 

stranou zájmů, ať už se to týkalo předvolební kampaně či řešením lokálních problémů, 

které je dlouhodobě trápily. (Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 380)  Přetrvává odcizenost 

k řízení obce a veřejným záležitostem, tendence stahovat se do soukromí a čekat, že 

problémy vyřeší nějaká vyšší autorita. Přetrvávají tedy vzorce chování vytvořené za doby 

reálného socialismu, navíc ve spoustě obcí schází vedoucí osobnosti schopné společnost 

                                                             
41 Kvůli špatné distribuci denního tisku do odlehlejších oblastí. 



 56 

jakkoliv stmelovat. Jde zejména o nedostatečný pocit sounáležitosti s obcí a následnou 

neochotu a nezájem udělat něco pro obec.  (Heřmanová, Illner, Vajdová 1992: 381) 

Stejnou vinu nese i absence institucí, které by občana s obcí spojovaly a zprostředkovaly 

tak jeho vliv na veřejné záležitosti. Jinak řečeno, český venkov se potýkal a dost možná 

stále místy potýká s nerozvinutou politickou kulturou a nerozvinutou občanskou 

společností. (Heřmanová, Illner , Vajdová 1992: 380-381) 
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2.4 Teritoriální fragmentace  

2.4.1 Teritoriální fragmentace v Evropě 

Po roce 1990 došlo k výrazné změně municipálních struktur v  mnoha středo a 

východoevropských zemích, ve kterých padl komunistický režim. V České republice, 

Slovensku, Maďarsku, Makedonii a dalších státech došlo k navýšení teritoriální 

fragmentace, což bylo z velké části následkem předchozího nedobrovolného slučování 

obcí, za účelem větší efektivity, avšak bez jakékoliv širší veřejné diskuze. (Swianiewicz 

2010: 1) Konkrétně například v Maďarsku dostaly obce po reformě lokální samosprávy 

v roce 1990 možnost se slučovat i dělit se na menší celky, což způsobilo v krátké době 

nárůst počtu obcí, který brzy překročil 3000 (z původních zhruba 1500 obcí s volenou 

radou a správními úřady) (Marková 2009: 169-170). Pro vznik nové obce je v Maďarsku 

stanovena hranice pouhých 300 obyvatel. Navíc je místní veřejná správa založena na 

systému, kdy každé sídlo má právo se stát samosprávnou jednotkou, což také značně 

přispívá k vysoké fragmentaci maďarských municipalit (Pfeil 2010: 256). Slovensko bylo, 

stejně jako Česká republika, ovlivněno nedobrovolným slučováním obcí v 70. a 80. letech 

minulého století, kdy jejich počet klesl ze 3344 v roce 1950 na 2669 v roce 1989. Po 

revoluci si prošlo vlnou osamostatňování obcí a dodnes je zde vysoký stupeň fragmentace 

– 67% obcí má méně než 1000 obyvatel, nejmenší obec Príkra jich má dokonce pouze 7. 

Zato obce s více než 100 000 obyvateli jsou na Slovensku pouze dvě (Bratislava a Košice). 

Snaha zvrátit tento trend se projevila v roce 2001 přijetím novely zákona č. 369/1990 Sb. 

o obcích, která stanovila minimální počet obyvatel v nově vzniklých obcích na 3000. 

V roce 2004 byla navržena reforma místní správy, která měla zredukovat počet obcí 

z 2891 na 239 – 300 s průměrnou populační velikostí 18 000 – 22 500, ta však nakonec 

nebyla přijata. (Klimovský 2010: 238-250). Poněkud odlišný důvod pro porevoluční nárůst 

počtu obcí, než v ostatních jmenovaných státech, nalezneme v Makedonii. Zde hrálo 

hlavní roli napětí mezi dvěmi největšími etnickými skupinami obyvatel. Rozvoj místní 

samosprávy a podpora participace občanů na místním politickém životě byly stěžejními 

prvky pro budování lepších vztahů mezi všemi občany státu a také jednou z cest, jak se 

stát moderním demokratickým státem. V roce 1995 byl během decentralizačního procesu, 

který měl dát více pravomocí místním vládám, navýšen počet municipalit z 30 na 123. 
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Následně byl po reformě roku 2004 zkonsolidován na 84, z důvodu zvýšení efektivity 

místní samosprávy. (Kreci, Ymeri 2010: 129-135).  

Naopak ve zbytku Evropy můžeme pozorovat opačný trend – a to jak ve východní, 

kde např. v Srbsku, Černé Hoře, Litvě, Bulharsku nebo Polsku není průměrná velikost 

populace v obci nižší než 1000 (Swianiewicz 2010: 1), tak i v západní Evropě, kde 

defragmentační procesy probíhají již od 50.let. Tehdy Rakousko zredukovalo počet svých 

municipalit na polovinu a Švédsko na osminu. Následovalo je Dánsko, které na začátku 

70.let snížilo počet obcí na pětinu, v roce 2007 pak prošlo další reformou, díky níž byl 

počet ještě snížen z 271 na 98 (CEMR 2008: 9). Západní Německo snížilo počet obcí v 60. a 

70. letech na třetinu, Belgie v roce 1975 na čtvrtinu, Nizozemsko (kde proces probíhal 

celou polovinu 20. st.) na polovinu, a Finsku, kde proběhla v 60. a 70. letech neúspěšná 

obecní reforma, se nakonec podařilo v roce 2009 snížit počet obcí o 67 tím, že zavedlo 

nový model, slučující dvě, tři i více obcí do jedné. (Váňa 2013: 105, Kopric 2012: 1179) 

Také V Srbsku, Černé Hoře, Bulharsku či Polsku neklesá průměrná velikost populace v obci 

pod 1000 (Swianiewicz 2010: 1). V Litvě začal proces defragmentace roku 1994, počet 

klesl na desetinu, v Řecku roku 1997 na šestinu a od roku 1998 se o reformu pokouší i 

Lotyšsko, které by rádo zredukovalo počet na pětinu. (Váňa 2013: 105) 

Nejmenší obce v Evropě má Francie42, v průměru 1300 obyvatel na obec, a 

podobně velké jako v ČR jsou i slovenské municipality, průměrně kolem 1870 obyvatel v 

jedné obci, a menší obce jsou i v Maďarsku – průměrná velikost 3100 obyvatel. 

(Swianiewicz 2002: 7, Kling 2002: 107, Fekete 2002: 36) Na druhé straně spektra stojí 

Anglie (průměrná velikost obcí 125 000), Dánsko (57 000),  Litva (53 300) nebo Švédsko 

(32 900). (Juptner a kol. 2007, 2009) 

Příliš vysoký stupeň fragmentace obecní struktury je obecně vnímán jako negativní 

prvek, který není vhodný pro politicko-administrativní uspořádání země.  Mezi uváděné 

důvody pro defragmentaci patří zejména: možnost poskytovat svým občanům větší 

množství služeb, následkem čehož se občané také více zajímají o komunální politiku a mají 

                                                             
42 Francie však přijala roku 1999 zákon, který prohluboval finanční podporou nastolený trend meziobecní 
spolupráce a minimalizoval tak ekonomickou nevýhodnost vysoké fragmentace obecní struktury. Kromě 
rozvoje meziobecní spolupráce umožnil zákon také vznik meziobecních veřejných korporací s daňovými 
pravomocemi, jež přesahují pravomoci jednotlivých obcí. Začátkem roku 2007 tak bylo více než 33 000 
francouzských obcí  sdruženo v 2588 meziobcí. Podobné trendy zakládání neobecních struktur meziobecní 
spolupráce proběhly také v Maďarsku, Itálii a Španělsku. (UCLG 2008: 136, Váňa 2013: 104).  
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zájem se na ní podílet; menší disproporce mezi rozpočty jednotlivých obcí; větší efektivita 

plánování a ekonomického rozvoje, snížení nesouladu mezi oblastmi, kde lidé trvale žijí a 

platí daně a oblastmi, kde využívají veřených služeb hrazených jinou municipalitou (tzv. 

jízda na černo) (Swianiewicz 2010: 3) Z toho důvodu také byly v Evropě prováděny výše 

uvedené konsolidační reformy, které měly tento trend zvrátit. Nicméně neexistuje 

jednoznačná shoda o celkové výhodnosti či nevýhodnosti fragmentace obcí (Váňa 2013: 

104) Volba mezi velkými nebo malými municipalitami záleží v každé zemi na několika 

faktorech, mimo jiné na hodnotách a vůli současné vlády, charakteristice krajiny, 

historických kořenech místní samosprávy, demografii, struktuře a velikosti sídel, 

celkových možnostech sídelních jednotek (ekonomických, finančních, organizačních, 

administrativních, aj.) (Kopric 2012: 1178)  

Z ekonomického hlediska je defragmentace zcela jistě výhodná, sociologické 

hledisko již tak jednoznačné není. Naopak uvádí některé argumenty ve prospěch 

fragmentované struktury, například silnou identifikaci obyvatelstva s obcí (Klimovský 

2009: 183). Dalšími pozitivními aspekty jsou: relativní blízkost populace místní vládě a 

přímá komunikace s ní, implicitní kontrola orgánů veřejné moci, zvýšený potenciál 

subsidiárních řešení a další výhody vyplývající z úzkého vztahu obyvatelstva a představiteli 

moci (Váňa 2013: 104). 

 

Tabulka č. 2 uvádí pro orientaci přehled počtu municipalit a průměrnou velikost obce 

v některých evropských zemích 

Země Počet obcí Průměrná velikost obce 

Dánsko 98 57 000 

Estonsko 227 6000 

Finsko 416 13 000 

Francie 36 686 1800 

Island 79 4000 

Litva 56 53 300 

Lotyšsko 558 3600 

Maďarsko 3108 3200 

Norsko 434 11 600 
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Nizozemsko 496 33 800 

Polsko 2478 15 500 

Rakousko 2359 3600 

Slovensko 2892 1900 

SRN 13 844 6000 

Španělsko 8111 5800 

Švédsko 290 32 900 

Velká Británie 540 120 000 

Zdroj: Jüptner, Polinec, Švec a kol.: 2007; Jüptner, Polinec a kol.: 2009; Copus in 

Swianiewicz: 2010; vlastní výpočty na základě aktuálních údajů o počtu obyvatel daných 

zemí.  
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2.4.2 Teritoriální fragmentace v ČR 

Problém velké fragmentace obcí je v Evropě známý již od 19. století. V době 

rostoucích nároků komplexnější společnosti vznikajícího sociálního státu se malé 

municipality staly špatně fungujícími administrativními celky. (Illner 2006: 11) Ve století 

dvacátém pak byla potřeba ustanovit větší celky ještě naléhavější. Zejména z důvodu lepší 

komunikace, větší sociální mobility a technologického rozvoje. Bylo nutné, aby lokální 

veřejná správa plnila stále více funkcí ve všech oblastech, zejména ve sféře sociální, 

kulturní a ekonomické. (Keating 1995: 118) Veřejná správa intenzivně pronikala do všech 

oblastí života lokálního společenství. Malé obce však nedokázaly plnit všechny jim zadané 

povinnosti a funkce. Většina evropských reforem veřejné správy se pak snažila najít 

rozumný kompromis mezi žádoucí efektivitou veřejné právy v obci a lokální autonomií. 

(Illner 2006: 11) Existují dvě možnosti jak reagovat na stav enormní rozdrobenosti lidských 

sídel, malých administrativních jednotek na území, narůstající potřeby komplexních služeb 

občanům a kompenzace globalizačních tendencí – a to buď slučováním obcí nebo jejich 

spoluprací. Míra vhodnosti jejich aplikace pak záleží na předchozí historii veřejné správy a 

charakteru jejích minulých reforem v každé jednotlivé zemi. (Illner 2006: 11) 

Co se týče konkrétně českých zemí, existují historické a geografické důvody, proč 

navzdory poměrně pokročilé modernizaci v 19. st. hrála lokální scéna, kterou reprezentují 

hlavně malá zemědělská sídla, důležitou roli v jejich společenském, politickém a kulturním 

životě. Právě na venkově a v malých městech totiž probíhala zásadní část procesu českého 

národního obrození. Někteří autoři jsou dokonce přesvědčení, že její plebejské kořeny 

měly zásadní vliv na formování moderní české společnosti. V moderních dějinách se pak 

lokální patriotismus stal jistou formou kritiky komunistického režimu. Venkov je proto 

stále důležitou součástí celé národní identity. (Illner 1998: 51-52)     

Historická kontinuita sídelní struktury43 České republiky sahá až do 17. století, kdy 

se po třicetileté válce v podstatě ustálila do současné podoby. Zdejší sídelní struktura je 

charakteristická vysokou hustotou sídel a jejich poměrně rovnoměrným rozložením, 

velkou četností malých venkovských sídel a malým počtem velkých měst, s dominantním 

postavením Prahy. Existují však územní rozdíly: pro Čechy a Českomoravskou vysočinu je 

                                                             
43 Sídlo je základní jednotkou osídlení; sídly jsou tedy města, vesnice, prostorově oddělené části obcí, osady 
apod. bez ohledu na to, zda jsou či nejsou samosprávnými obcemi. 
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typická hustá síť malých sídel, na Moravě a ve Slezsku zase převažují sídla větší a 

vzájemně více vzdálená. (ČSÚ 2004). Síť sídel jako geografických jednotek částečně 

koresponduje i se sítí obcí jako územních politicko-správních jednotek. Řada obcí se však 

skládá z více než jednoho sídla, průměrně připadá na jednu obec 2,5 sídla (Statistický 

lexikon obcí České republiky 2005). Stupeň administrativní integrace sídel do obcí 

ovlivňují tyto tři procesy: vznik nových sídel, fyzické srůstání sídel způsobené postupnou 

zástavbou a administrativní změny struktury obcí – jejich slučování nebo dělení. V letech 

1960-1989 se počet sídel připadajících na jednu obec zvětšoval, neboť probíhala vynucená 

a často jen formální integrace obcí. Roku 1960 bylo téměř 20% všech samostatných 

municipalit zrušeno a administrativně připojeno k větším sousedním obcím. Další vlna 

slučování následovala v roce 1971, tentokrát společně s kampaní, která se snažila zavést 

více centralizovaný sídelní systém. Cílem bylo celý systém zjednodušit a lépe rozvrstvit. 

Celkově byl počet municipalit během let 1970-1989 snížen asi o 50% oproti původnímu 

stavu. (Illner 2010: 222-223) Naopak po roce 1989 se z důvodu fragmentace obcí sídelní a 

územně-správní struktura země začala opět sbližovat. V této době se velká část 

venkovských obcí vytvořených bývalým režimem sloučením původně samostatných vesnic 

rozpadla a části obcí se znovu osamostatnily. V roce 1990 vzniklo 1684 nových obcí 

odtržením od větších celků, roku 1992 to bylo 337, v roce 1993 pak 104, a už jen 36 v roce 

1994. (Illner 2010: 224) Mezi lety 1990 a 1993 se tak počet obcí zvýšil zhruba o polovinu a 

zastavil se koncem 90. let na počtu kolem 6250 (Illner 2006: 15-16, Malý lexikon obcí 

České republiky 2004).  

 

Tabulka č. 3 uvádí vývoj počtu obcí v českých zemích v letech 1921 – 2013 

Rok 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1989 1991 1993 2013 

Počet 

obcí 

11417 11768 11459 8726 7509 4778 4120 5768 6196 6253 

  Zdroj: Statistické ročenky ČR, ČSÚ 

 

Z dat v tabulce lze vyčíst, že počet obcí v českých zemích dlouhodobě systematicky 

klesá či stagnuje a tento trend lze očekávat pravděpodobně i do budoucna. Odchylku tvoří 

specifický vývoj na začátku 90. let.   
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Tabulka č. 4 zobrazuje rozložení obcí dle počtu obyvatel (stav v roce 2013) 

Velikostní pásmo (počet obyvatel) Počet obcí Počet obyvatel 

Do 199 1461 181 529 

Od 200 do 499 2012 657 282 

Od 500 do 999 1356 953 571 

Od 1000 do 1999 742 1 031 212 

Od 2000 do 4999 411 1 246 895 

Od 5000 do 9999 140 961 260 

Od 10000 do 19999 68 951 428 

Od 20000 do 49999 42 1 207 873 

Od 50000 do 99999 16 1 132 962 

Nad 100000 5 2 192 113 

Celkem 6253 10 516 125 

Zdroj: Malý lexikon obcí České republiky 2013, ČSÚ 

 

V polovině 90. let se začaly viditelně projevovat negativní následky fragmentované 

teritoriální struktury, která se stala předmětem kritiky. Hlavními argumenty byly špatná 

ekonomická udržitelnost, nedostatečná efektivita administrativy malých obcí a jejich 

špatné nakládání s obecním majetkem. Malé obce se stávaly politicky nestabilními, navíc 

neschopnými plnit všechny své závazky a povinnosti, zejména co se týče zajištění služeb 

svým občanům. Konkrétně např. nízká úroveň vybavenosti technickou infrastrukturou či 

snižování úrovně dopravní obslužnosti veřejnou dopravou (Návrh věcného záměru novely 

zákona o obcích (nová forma meziobecní spolupráce) 2005: 9-10) Logicky nebyly schopné 

zajistit dostatečné personální, politické, ekonomické a organizační zdroje, ani realizovat 

náročnější rozvojové projekty. Rozdíly mezi obcemi v poskytování služeb tak rapidně 

narůstaly. (Illner 2010: 219) Některé obce dokonce nebyly schopny poskytovat svým 

občanům ani odpovídající životní podmínky a tím je značně znevýhodňovaly vůči 

ostatním, což vedlo k odlivu obyvatel z venkova a migraci do měst (Návrh věcného 

záměru novely zákona o obcích (nová forma meziobecní spolupráce) 2005: 11)). Nejvíce 

byly těmito problémy postiženy nejmenší obce do 200-300 obyvatel, většina středně 

velkých vesnic funguje bez vážnějších problémů (Illner 2006: 23). Političtí aktéři na 
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národní úrovni shodně sdíleli pocity nespokojenosti se současným stavem a snahu to 

změnit, na druhé straně však většina malých obcí byla se svou samostatností spokojena a 

nechtěla na tom nic měnit. (Illner 2010: 220) 

Přesto bylo přijato několik opatření, ať již ze strany vyšších autorit nebo obcí 

samotných, kterými mělo být negativním následkům fragmentace předcházeno, případně 

je měly zpomalit či kompenzovat. Patří mezi ně: 

- Přerušení procesu fragmentace a prevence jeho dalšího pokračování pomocí 

legislativní změny, která přísněji upravovala pravidla pro vznik nových obcí. 

- Umožnění dobrovolného slučování obcí. 

- Větší podpora meziobecní spolupráce. 

- Svěření výkonu přenesené působnosti malých obcí do rukou obcí větších. Toto 

bylo realizováno prostřednictvím rozdělení obcí na základě jejich populace a 

geografické polohy do tří kategorií, z nichž každá má jinou míru kompetencí, na 

obce I., II. a III: stupně.44 (Illner 2010: 220-221) 

- Vytvoření návrhu věcného záměru novely zákona o obcích v roce 2004, podle 

kterého by stát podporoval, zejména finančně, zakládání tzv. společenství obcí. 

Obce by navzájem spolupracovaly a předaly by orgánům společenství některé ze 

svých pravomocí. Návrh byl inspirován systémem meziobecní spolupráce ve 

Francii (Provazníková 2009: 249). 

- Umožnění zakládání dobrovolných svazků obcí, tzv. mikroregionů, dle zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích. Obce se sdružují za účelem dosažení určitého cíle. Rozdíl 

oproti výše zmíněným je fakt, že svazky obcí vznikají dobrovolně a z vlastní 

iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného orgánu či ze zákona (Vajdová, Čermák 

2006: 46). 

Celkově lze říci, že přestože se proces fragmentace obecní struktury nastartovaný rokem 

1990 podařilo zastavit přijetím příslušné legislativy, nepodařilo se ho úplně zvrátit. Jedním 

z nejvhodnějších nástrojů k jeho regulaci se zdá být dobrovolná spolupráce obcí iniciovaná zdola, 

případně finančně podporovaná státem. 

                                                             
44 Obcí I. stupně je každá obec, obecní úřad má pouze základní přenesenou působnost, kterou vykonává 
pouze na vlastním území. Obcí II. stupně jsou obce s pověřeným obecním úřadem, které vykonávají státní 
správu přiznanou pro tuto kategorii i pro okolní obce, je jich přibližně 5%. Obcí III. stupně jsou obce 
s rozšířenou působností, které tvoří mezičlánek přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a 
obecními úřady, taktéž vykonávají státní správu přiznanou pro tuto kategorii i pro všechny obce ve svém 
okolí, jsou jich asi 3%.   
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2.4.3 Lokální rozvoj 

S problematikou velkého počtu malých obcí způsobeného vysokou mírou 

fragmentace v České republice úzce souvisí i téma lokálního rozvoje. Je zajímavé sledovat, 

jakého stupně rozvoje tyto obce dosáhly po získání nezávislosti. Je tento stupeň rozvoje 

vyšší než jaký by mohl být, pokud by zůstaly součástí větší obce? A jaké jsou vůbec 

indikátory rozvinutosti malých obcí? Jak uvádí Josef Bernard v článku „Endogenní 

rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva“ plní malé venkovské obce 

zejména rezidenční a rekreační funkci, a proto s lokálním rozvojem souvisí hlavně takové 

sociální změny v lokalitě, které pozitivně ovlivňují kvalitu života a bydlení jejích obyvatel 

(Bernard 2010: 7).  

V malých venkovských obcích s populací do 2000 obyvatel žije téměř 2,7 milionu 

obyvatel, tedy pětina české populace. Jejich obyvatelé v nich bydlí a zpravidla také tráví 

svůj volný čas, jsou také místem spotřeby každodenních služeb a důležitou součástí 

sociální sítě, některé obce mohou také nabízet pracovní příležitosti. Plní tedy celou řadu 

funkcí. V průběhu času však tyto obce procházejí postupnými změnami, které se dotýkají i 

jejich obyvatel. Může docházet k rozvoji, stagnaci nebo úpadku jednotlivých funkcí obce. 

(Bernard 2010: 11) 

Obce mohou pro svůj vlastní rozvoj využívat několika typů nástrojů: 

administrativní nástroje (legislativa, závazné procedury, postupy, organizační normy), 

koncepční nástroje (strategie, programy, plány, politické deklarace, územně plánovací 

dokumenty, pozemkové úpravy), institucionální nástroje (instituce, spolupráce, regionální 

management), věcné nástroje (infrastruktura, poskytnutí prostor, služeb, hmotného 

plnění, poradenství), sociálně-psychologické nástroje (vzdělávání, komunikace, motivace), 

finanční nástroje (systémy finančních podpor, dotace, granty) (Rozvojové možnosti obcí, 

Ministerstvo pro místní rozvoj 2010: 11) 

Každá obec má rozdílné rozvojové podmínky v závislosti na možnostech a 

charakteristikách daného území. Je možné se na ně dívat z několika možných úhlů. 

Z hlediska obyvatel obce jde o přítomnost faktorů, které mohou pozitivně ovlivňovat 

jejich život, např. dobrá dopravní obslužnost, dostupné služby, kvalitní bydlení, pracovní 

příležitosti, kvalita životního prostředí, možnosti volnočasových aktivit aj.  Z hlediska 

ekonomického rozvoje jsou to pak hodnoty, které mohou do dané obce přilákat nové 

obyvatele, investory a podnikatele, např. objekty a pozemky vhodné pro podnikání, 
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kvalitní dopravní komunikace, dostupnost inženýrských a dopravních sítí, kvalifikovaná 

pracovní síla aj. Z hlediska návštěvníků se jedná o faktory ovlivňující výběr lokality 

k pobytu či návštěvě. (Rozvojové možnosti obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj 2010: 17)  

Na základě výchozích podmínek a dynamiky rozvoje v posledních deseti letech, je možné 

rozdělit regiony České republiky na tři základní typy: rozvojová území, stabilizovaná území 

a periferní území. A to vzhledem k identifikaci rozvojových, resp. nerozvojových znaků 

daných územních jednotek, mezi které patří sociálně-ekonomický potenciál jednotky, 

polohový potenciál jednotky a dynamika vývoje jednotky v určitém aktuálním období. 

(Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020, Ministerstvo pro místní rozvoj 

2013: 54-55) 

Obrázek č. 1: Mapa typologie území ČR 

 
Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020, MMR ČR. 

 

 

Ovšem říci, co lze považovat za jednoznačně pozitivní lokální rozvoj není 

jednoduché. Ne každý vnímá změny týkající se jeho obce stejně. Pro někoho je výstavba 
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nového obchodního centra pozitivní změnou v rozvoji, pro někoho naopak negativní. 

Rozvojové možnosti jednotlivých obcí vždy závisí na daných regionálních 

charakteristikách, protože malá obec je vždy součástí nějakého většího geografického 

celku. Velký vliv mají rovněž politické priority na regionální a národní úrovni rozhodující o 

územní distribuci dotačních prostředků a rozpočtovém určení daní. Přesto není obec 

pouze pasivní pozorovatel. Má vlastní samosprávu, která by měla zajistit všestranný 

místní rozvoj a může disponovat svým rozpočtem a dalšími vnitřními rozvojovými 

potenciály, velkou roli hraje zejména osoba starosty a jeho schopnosti. (Bernard 2010: 11) 

Pro úspěšný rozvoj každé obce je stěžejní aktivita, informovanost a schopnost jejího 

vedení. Na vysokém stupni kvalifikace a iniciativy příslušných pracovníků a představitelů 

obce souvisí i volba vhodného přístupu k řízení finančního a majetkového hospodaření 

obce. (Rozvojové možnosti obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj 2010: 27) Důležitým 

faktorem je rovněž míra zapojení občanů, obec by měla vytvářet zázemí pro aktivní 

spolupodílení se občanů na dění v obci a prostor pro realizaci jejich zájmů (Ibid, s. 31).   

Jak tedy definovat lokální rozvoj? Nejčastěji se jím rozumí pohyb žádoucím 

směrem, pozitivní vzestup či obecně pozitivní sociální změna v obci. Vzhledem k tomu, že 

malé obce plní v první řadě obytnou funkci, je jejich rozvoj spojen zejména s takovými 

změnami, které zvyšují kvalitu života místních obyvatel, a to v různých oblastech. 

Například Cook et. al. (2009) zahrnují pod pojem „community vitality“  ekonomické 

podmínky obce, kvalitu bydlení v obci a celkovou atraktivitu obce pro její obyvatele. 

(Bernard 2010: 17-19) Pro svůj výzkum si Josef Bernard a Tomáš Kostelecký stanovili čtyři 

kategorie indikátorů rozvinutosti malých obcí, a to: 

1. kvantitativní indikátory, které jsou k dispozici pro všechny obce v ČR, v pravidelných, 

dostatečně podrobných časových řadách. 

Mezi ně patří: nezaměstnanost, pohyb obyvatelstva, ekonomické subjekty a neziskové 

organizace, obecní rozpočty a majetek, volební data, druhy pozemků v obci a jejich 

využívání, účast a výsledky v soutěži Vesnice roku. 

2. kvantitativní indikátory, které jsou k dispozici pro všechny obce v ČR, v nepravidelných 

intervalech nebo v málo podrobných časových řadách. 
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Mezi ně patří: vzdělanostní struktura, věková struktura, struktura zaměstnanosti, 

vybavenost domácností a bytový fond, vybavenost obcí službami a infrastrukturou, 

vyjížďka do škol a do zaměstnání, pracovní příležitosti v obci. 

3. indikátory dostupné jen vlastním šetřením, tedy zpravidla jen pro výzkum v rámci 

mikroregionu či regionu. 

Mezi ně patří: informace o činnosti obecní samosprávy, podrobnější informace o službách 

dostupných v obci, činnost spolků a občanských organizací. 

4. indikátory, pro které je třeba šetření mezi větším počtem obyvatel každé obce; takové 

indikátory lze využít v podstatě jen při porovnávání několika málo obcí mezi sebou.  

Mezi ně patří: spokojenost obyvatel, důvěra a další indikátory sociální koheze, identifikace 

obyvatel s obcí, migrační záměry obyvatel. (Bernard, Kostelecký 2010: 29-30) 

Z tohoto teoretického zakotvení pak bude vycházet i empirická část této 

diplomové práce, týkající se stupně lokálního rozvoje osamostatněných obcí v okrese 

Česká Lípa, počet faktorů však bude významně redukován, vzhledem k omezeným 

možnostem řešitele. 
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3. Empirická část 

3.1 Správní vývoj Českolipska   

Česká Lípa se stala císařským rozhodnutím ze 4. srpna 1849 krajským městem, na 

úkor Litoměřic a Liberce.  Krajská vláda v České Lípě zahájila svou činnost 15. ledna 1850. 

Českolipský kraj tvořilo deset politických okresů45. Okresní hejtmanství Česká Lípa, 

tvořené soudními okresy Cvikov, Česká Lípa, Mimoň a Nový Bor, zahájilo činnost 31. ledna 

1850. Na území okresu leželo 148 obcí a osad, z toho 8 měst46. (Sovadina 1998: 30-31). 

Obrázek č. 2: Mapa okresu Česká Lípa 1848-1855 

 
Zdroj: M.Sovadina: Správní vývoj Českolipska, SokA Česká Lípa, 1998.  
                                                             
45 Česká Lípa, Děčín, Dubá, Frýdlant, Jablonné v Podještědí, Liberec, Litoměřice, Rumburk, Šluknov a Ústí 
nad Labem.  
46 Cvikov, Česká Lípa, Žandov, Kuřívody, Mimoň, Stráž pod Dalekem, Zákupy, Nový Bor. 
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11. května 1855 krajský úřad v České Lípě ukončil svou činnost a dosavadní území 

kraje bylo rozděleno mezi dva nové kraje: litoměřický a mladoboleslavský. Od roku 1855 

do roku 1868 byla v první instanci sloučena politická a soudní správa, takže politický a 

soudní okres byly územně totožné. Na území nynějšího okresu Česká Lípa leželo 6 

politických okresů47. (Sovadina 1998: 48-49).   

Obrázek č. 3: Mapa okresu Česká Lípa 1855-1867 

 

Zdroj: M.Sovadina: Správní vývoj Českolipska, SokA Česká Lípa, 1998.  

 

 

                                                             
47 Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Jablonné v Podještědí, Mimoň a Nový Bor. 
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Roku 1862 byly zrušeny kraje a při správní reformě 1868 již nebyly obnoveny. 

Opětovně byly zřízeny až na konci první světové války. Nařízením ministerstva vnitra z 19. 

května 1918 č. 175/1918 ř. z. bylo zřízeno 12 krajů48. Do Libereckého kraje patřilo 11 

politických okresů včetně České Lípy49. Nová státní organizace měla vstoupit v platnost 1. 

ledna 1919, k tomu však již kvůli vzniku samostatné Československé republiky nedošlo. 

(Sovadina 1998: 63).   

Usnesením z 30. října 1918 č. 1/1918 SGB1 byla zřízena provincie Deutschböhmen. 

Zahrnovala severočeské pohraniční oblasti a jejím hlavním městem byl Liberec. Ze začátku 

vláda převzala starý úřednický aparát, ale velmi rychle vybudovala novou správní 

organizaci, lépe odpovídající nově vzniklým podmínkám. Území provincie bylo rozděleno 

na 40 okresních hejtmanství. (Sovadina 1998: 85). Správní organizace na Českolipsku až 

do roku 1938 v podstatě beze změny. V letech 1918-1927 působila v České Lípě okresní 

správa politická, od roku 1928 byla přejmenována na okresní úřad. Politický okres Česká 

Lípa se dělil na tři soudní okresy50 (Sovadina 1998: 86).  

V letech 1938-45 došlo k v politické správě k obnově krajů. Na území říšské župy 

Sudety byly zřízeny kraje Cheb, Ústí nad Labem a Opava. Kraj Ústí nad Labem se skládal 

z městkých okresů Ústí nad Labem a Liberec a z dvaceti venkovských okresů, včetně České 

Lípy51. (Sovadina 1998: 100). Dne 1. května 1939 vstoupil v činnost úřad landratu v České 

Lípě. Okres Česká Lípa se dle nařízení o členění říšské župy Sudety z 29. dubna 1939 

skládal ze soudních okresů Česká Lípa, Dubá a Nový Bor (Sovadina 1998: 101).  Tento stav 

trval do konce července 1939. Od 1. srpna, kdy byl zřízen samostatný okres Dubá, se okres 

Česká Lípa skládal ze soudních okresů Česká Lípa a Nový Bor. (Sovadina 1998: 101).  

Celé území okresu Česká Lípa připadlo po 1. říjnu 1939 Německu. Většina obyvatel 

byla německé národnosti, a proto měly po válce správu v obcích přebrat dle zákona místní 

správní komise, jmenované příslušným okresním národním výborem nebo okresní správní 

                                                             
48 České Budějovice, Čáslav, Cheb, Jičín, Hradec Králové, Liberec, Litoměřice, Písek, Plzeň, Praha, Tábor, 
Trutnov.   
49 Dále Dubá, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Liberec, Liberec-město, Mimoň, 
Rumburk, Šluknov a Varnsdorf.  
50 Česká Lípa, Mimoň a Nový Bor.  
51 Dále Bílina, Broumov, Děčín, Dubá, Duchcov, Frýdlant, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jablonné 
v Podještědí, Liberec, Litoměřice, Most, Rumburk, Šluknov, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Varnsdorf a 
Vrchlabí. 
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komisí. (Sovadina 1998: 115).  Místní národní výbory v České Lípě, Novém Boru a Mimoni 

se na společné schůzce na českolipské radnici 14. května 1945 dohodly na vytvoření 

okresního národního výboru v České Lípě. Dva dny nato byl obsazen dosavadní německý 

okresní úřad (landrat) a jeho přednosta byl zatčen. Hlavním úkolem okresního národního 

výboru bylo zajištění bezpečnosti. (Sovadina 1998: 115). Existovalo několik různých 

způsobů, jakým byla správa přebírána. V obcích kde zůstala alespoň nějaká česká 

menšina, přebírali místní Češi po konci války správní moc do vlastních rukou revoluční 

cestou. Často jim v tom pomáhali němečtí antifašisté. V těchto místech rychle stoupal 

počet českého obyvatelstva, což pomohlo udržet místní národní výbory52. Okresní národní 

výbor Česká Lípa se choval tolerantně, nesnažil se dle zákona dosazovat místní správní 

komise, ale schvaloval postupně se vyvíjející místní národní výbory, volené místním 

obyvatelstvem. (Sovadina 1998: 115). Jiným způsobem bylo převzetí správy ojedinělým 

českým starousedlíkem nebo časným osídlencem, spolupracujícím se spolehlivými Němci. 

Díky narůstajícímu počtu českého obyvatelstva byly místní správní komise rychle 

nahrazovány volenými místními národními výbory53. (Sovadina 1998: 115).  

Od 1. ledna 1949 bylo území státu rozděleno na 19 krajů a to dle zákona z 21. 

prosince 1948 č. 280/1948 Sb. o krajském zřízení. Většina území Českolipského regionu 

nyní příslušela k Libereckému kraji. Také okres Česká Lípa, původně složený ze soudních 

okresů Česká Lípa, Nový Bor a Mimoň doznal jistých územních změn, Nový Bor se stal 

samostatným okresem a část obcí původního okresu nyní spadala pod nově vytvořený 

okres Doksy. (Sovadina 1998: 131). Mezi lety 1949 a 1959 proběhla v okrese první vlna 

slučování, řádově se to týkalo několika desítek osad a obcí. Většinou šlo o sloučení dvou 

až tří osad či menších obcí v jednu, a to usnesením Okresního národního výboru (ONV) 

Česká Lípa, Nový Bor a Doksy (Sovadina 1998: 134-141). 

 

 

 

                                                             
52 Např. v Chotovicích, Lindavě, Okrouhlé, Polevsku, Skalici, Sloupu, Svojkově, Velenicích, Dubici, 
Hradčanech, Lasvicích, Staré Lípě, Stráži pod Ralskem. 
53 Např. v Bořetíně, Božíkově, Dolní Libchavě, Jezvé, Karasech, Pihelu, Slunečné, Stráži u České Lípy, Vlčím 
Dole.  
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Obrázek č. 4: Mapa okresu Česká Lípa 1949-1960 

 

Zdroj: M.Sovadina: Správní vývoj Českolipska, SokA Česká Lípa, 1998.  

 

Zákonem č. 36/1960 Sb. o územním členění státu byly vytvořeny nové okresy a 

kraje, které byly větší než původní. Okres Česká Lípa se zvětšil o různě velké části okresů 

Doksy, Nový Bor, Liberec a Litoměřice. Českolipský okres se stal součástí Severočeského 

kraje. (Sovadina 1998: 150-151).  Rozsah okresu se již do roku 1990 nezměnil, změny však 

nastaly uvnitř regionu. Od padesátých let se některé menší a špatně dostupné osady 

vylidňovaly. Řada z nich v šedesátých letech dokonce fyzicky zanikla. Proto se osady a 

obce začaly ve větší míře připojovat k sousedním městům. Tato slučování probíhala v 60. i 

70. letech, vždy ke dni voleb do národních výborů. V roce 1980 došlo v rámci procesu tzv. 
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integrace obcí k ještě razantnějšímu slučování, počet obcí v okrese klesl z 96 v roce 1960 

na 22 v roce 1989. (Sovadina 1998: 151). O jednotlivých slučováních opět bylo 

rozhodováno na plenárních zasedáních ONV Česká Lípa (Sovadina 1998: 156-164).  Po 

změně politického systému v listopadu 1989 došlo od počátku roku 1990 k obnově 

místních národních výborů v některých obcích, které považovaly vazbu na střediskovou 

obec za brzdu vlastního rozvoje (Sovadina 1998: 151).  

Obrázek č. 5: Mapa okresu Česká Lípa 1960-1990 

 

Zdroj: M.Sovadina: Správní vývoj Českolipska, SokA Česká Lípa, 1998.  
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Tabulka č. 5 znázorňuje vývoj počtu obcí v okrese Česká Lípa 

Rok 1965 1974 1982 1991 2013 

Počet obcí v okrese ČL 96 90 22 58 57 

Zdroj: Statistický lexikon obcí ČSSR 1965; Statistický lexikon obcí ČSSR 1974; Statistický 

lexikon obcí ČSSR 1982; Statistický lexikon obcí ČR 1992; Malý lexikon obcí ČR 2013.   

 

3.2 Formální aspekty autonomizace obcí po roce 1989 v okrese 

Česká Lípa 

Jako první se zaměříme na datum osamostatnění obcí v okrese Česká Lípa. 

Naprostá většina municipalit získala samostatnost 1. 7. 1990, případně později. Důvodem 

byly volby do Federálního shromáždění a České národní rady konané v červnu roku 1990. 

Do té doby nebyla obcím dezintegrace umožněna. Důkazem je „Upozornění organizačního 

odboru k provádění územních změn“ vydané ve Věstníku ONV Česká Lípa č. 3/1990, kde 

se praví: „K zajištění stabilizace územních obvodů národních výborů v ČSR v souvislosti 

s přípravou voleb do Federálního shromáždění a České Národní rady v roce 1990, uložila 

vláda ČSR usnesením č. 33 z 31. 1. 1990 radám KNV zabezpečit, aby v době od 1. 3. 1990 

do dne konání voleb do FS a ČNR nebyly prováděny změny územních obvodů národních 

výborů. 

Na základě tohoto usnesení nelze provádět připravované dezintegrace národních 

výborů, přejmenovávání ulic a veřejných prostranství. Všechny tyto změny, které by 

probíhaly v období před volbami, by destabilizovaly dané územní celky a ohrožovaly 

přípravu voleb do zákonodárných sborů. Doporučujeme další změny připravovat 

k 1. 7. 1990. Přípravné práce mohou probíhat.“  

Obce se při procesu autonomizace řídily „Postupem při vytváření samostatných 

místních národních výborů odtržením části obce (dezintegrace)“, který vydal příslušný 

Okresní národní výbor. Bylo třeba, aby národní výbory předložily ONV do konce května 

1990 tyto podklady: 

1. datum rady, kdy se tato změna projednala; 
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2. datum plenárního zasedání, které tuto změnu schválilo-neschválilo; 

3. zápis z veřejné schůze občanů, kde byli o chystané změně informováni, včetně 

vyjádření občanů (podpisové archy); 

4. stanovisko k místopisu obce a jejích částí (název obce a jejích částí); 

5. informaci o tom, zda bude nutné měnit číslování domů nebo zda má tato část již 

nyní samostatnou číselnou řadu. Při změně číslování navrhněte vhodný postup 

změny; 

6. údaje o počtu obyvatel jednotlivých částí obce; 

7. důvody dezintegrace části obce (krátce); 

8. důsledky této změny pro dané správní území. Např. změna volebního obvodu, 

vyřešení doplnění poslaneckého sboru, počet poslanců apod. 

 

Bez těchto materiálů nebylo možné řádně projednat tyto změny, dle zákona č. 

36/1960 Sb. o územním členění státu a vyhlášky č. 97/1961 Sb. o názvech obcí a označení 

ulic. (Informace k dezintegracím částí obcí, Věstník ONV č. 4/1990). Výše uvedeným 

zákonem byla provedena územní reorganizace krajů a okresů a dále také zákon upravuje 

postup pro vytvoření, zrušení nebo změnu území a sídla kraje či okresu. Nicméně 

podmínky pro vznik nových obcí nijak neupravuje, pouze stanoví, že „Území Republiky 

československé se dělí na kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce a vojenské 

újezdy. (1)Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních 

území“ (§ 1 a § 1a zákona č. 36/1990 Sb. o územním členění státu). 

Územní změny byly projednávány a schvalovány na červnovém plenárním zasedání 

ONV. Konkrétní archivní dokumenty z uvedeného plenárního zasedání bohužel nelze 

doložit v příloze této práce a blíže analyzovat, protože se jedná o dosud nezpracovaný 

materiál, do kterého není možné nahlížet.  

Ve Věstníku ONV č. 4/1990 se dále uvádí, toto: „Schválené změny ve většině 

případů budou mít účinnost již od 1. 7. 1990. Do podzimních voleb půjdou již nové správní 

jednotky. Stávající národní výbory mají povinnost objednat budoucím národním výborům 

razítka, aby byly schopny vykonávat ihned svoje správní úkoly. Další případné 

dezintegrace budou prováděny v roce 1991.“ 
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V nově vzniklých obcích, kde nebyl zvolen místní národní výbor, řídil obec až do 

dne komunálních voleb městský národní výbor obce, ke které patřila do svého 

osamostatnění. Jednalo se zhruba o polovinu z nich (Sovadina 1998: 165). Ke komunálním 

volbám, konaným v listopadu 1990, dostaly nově vzniklé obce od ONV podrobné pokyny 

(Věstník ONV č. 12, 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

Obrázek č. 6: Podpisové archy občanů obce Bohatice: 

 

Zdroj: Soukromý archiv L. Luxíkové 
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3.3 Výběr vzorku a jeho popis 

Pro tento výzkum byla použita metoda účelového výběru, kdy do šetření byly 

zahrnuty pouze obce, splňující následující kritéria: nalézající se na území okresu Česká 

Lípa, za minulého režimu v rámci procesu vynucené integrace sloučeny s větší obcí a 

osamostatněny v roce 1990, kdy ještě mohla hrát určitou roli porevoluční euforie. Tyto 

podmínky naplnilo 28 obcí z následující tabulky. 

 

Tabulka č. 6: Přehled změn v územním členění a v názvech obcí a jejich částí, ke kterým 

došlo v době po 1. lednu 1982 do 31. prosince 1992 v okrese Česká Lípa. 

Bezděz Nově vytvořená samostatná obec z části obce Doksy 1. 7. 1990 

Blatce Nově vytvořená samostatná obec z části obce Dubá 1. 7. 1990 

Blíževedly Nově vytvořená samostatná obec z části obce Kravaře  1. 7. 1990 

Bohatice Nově vytvořená samostatná obec z části obce Zákupy 1. 7. 1990 

Dubnice Nově vytvořená samostatná obec z části obce Stráž 
pod Ralskem 

1. 7. 1990 

Hamr na Jezeře Nově vytvořená samostatná obec z části obce Stráž 
pod Ralskem 

31.8.1990 

Horní Libchava Nově vytvořená samostatná obec z části obce Žandov 1. 7. 1990 

Horní Police Nově vytvořená samostatná obec z části obce Žandov 1. 7. 1990 

Chlum Nově vytvořená samostatná obec z části obce Dubá 1. 7. 1990 

Jestřebí Nově vytvořená samostatná obec z části obce Jestřebí-
Provodín 

1. 7. 1990 

Krompach Nově vytvořená samostatná obec z části obce 
Mařenice 

31.8.1990 

Kunratice u Cvikova Nově vytvořená samostatná obec z části obce Cvikov 1. 7. 1990 

Luka Nově vytvořená samostatná obec z části obce Doksy 1. 7. 1990 

Noviny pod Ralskem Nově vytvořená samostatná obec z části obce Mimoň 1. 7. 1990 

Okna Nově vytvořená samostatná obec z části obce Doksy 1. 7. 1990 

Okrouhlá Nově vytvořená samostatná obec z části obce Nový 1. 7. 1990 
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Bor 

Pertoltice pod 
Ralskem 

Nově vytvořená samostatná obec z části obce Mimoň 1. 7. 1990 

Polevsko Nově vytvořená samostatná obec z části obce Nový 
Bor 

1. 7. 1990 

Provodín Nově vytvořená samostatná obec z části obce Jestřebí-
Provodín 

1. 7. 1990 

Prysk Nově vytvořená samostatná obec z části obce 
Kamenický Šenov 

1. 7. 1990 

Skalice u České Lípy Nově vytvořená samostatná obec z části obce Nový 
Bor 

1. 7. 1990 

Skalka u Doks Nově vytvořená samostatná obec z části obce Doksy 1. 7. 1990 

Sloup v Čechách Nově vytvořená samostatná obec z části obce Nový 
Bor 

1. 9. 1990 

Sosnová Nově vytvořená samostatná obec z části obce Česká 
Lípa 

2. 8. 1990 

Stvolínky Nově vytvořená samostatná obec z části obce Kravaře 1. 7. 1990 

Velenice Nově vytvořená samostatná obec z části obce Zákupy 1. 7. 1990 

Vrchovany Nově vytvořená samostatná obec z části obce Dubá 1. 7. 1990 

Ždírec Nově vytvořená samostatná obec z části obce Doksy 1. 7. 1990 

Zdroj: Statistický lexikon obcí ČR 1992.  
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Graf č. 1. znázorňuje nárůst počtu nových obcí v průběhu roku 1990: 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 srovnává počet obcí v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji (tzn. v okresech, 

které dnes tvoří jeho území54) a v celé České republice v letech 1982 a 1992.  

 Počet obcí v roce 1982 Počet obcí v roce 1992 

Okres česká Lípa 22 58 

Liberecký kraj 135 210 

Česká Republika 4778 6768 

Zdroj: Statistický lexikon obcí ČSSR 1982; Statistický lexikon obcí ČR 1992. 

                                                             
54 Okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily. 
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3.4 Dotazník 

Dotazník, který byl vybranému vzorku obcí rozesílán, je strukturován do tří částí – 

iniciace, postoj veřejnosti a zhodnocení současné situace. Každá z částí je uvedena 

krátkým odstavcem a obsahuje dvě, respektive tři otázky, celkem jde tedy o osm otázek. 

Respondenti z řad hlavních aktérů procesu osamostatnění mohou vybírat z nabídky 

předem připravených odpovědí, případně je nějak doplnit či dopsat odpověď vlastní. 

Kompletní dotazník je připojen v příloze č. 1 této práce.  

 

Tabulka č. 8 přináší kompletní přehled otázek uvedených v dotazníku a rozčleněných dle 

jednotlivých sekcí 

Sekce Otázka 

1. Jaké byly důvody snahy o osamostatnění Vaší obce? Iniciace 

2. Kdo se podílel na iniciaci procesu osamostatnění obce? 

3. Jakým způsobem byl zjišťován názor občanů na snahy o 
osamostatnění? 

4. Existovalo mezi obyvateli názorové štěpení v postoji 
k osamostatnění? 

Postoj veřejnosti 

5. Byl postoj veřejnosti k osamostatnění ve shodě s postojem hlavních 
aktérů? 

6. Dosáhla, dle Vašeho názoru, obec vyššího nebo nižšího stupně 
rozvoje (technická a občanská vybavenost) než kdyby zůstala součástí 
větší obce? 

7. Vnímáte výraznější rozdíl mezi stupněm rozvoje (technická a 
občanská vybavenost) Vaší obce a srovnatelných obcí, které se 
neosamostatnily a zůstaly součástí větší obce? 

Zhodnocení 
současné situace 

8. Kdybyste dnes stál (a) před stejným rozhodnutím, se znalostí 
pozdějšího vývoje, usiloval (a) byste opět o osamostatnění Vaší obce? 

 

 



 83 

Email s žádostí o spolupráci a přiloženým dotazníkem byl rozeslán celkem 28 

obcím, splňujícím výše stanovené podmínky. Vyplněné dotazníky se podařilo získat zpět 

od 15 z nich, což je 53,6 %. Zde se nabízí srovnání návratnosti dotazníků s jinými sociálně-

vědními výzkumy prováděnými v prostředí české politicko-sociologické scény mezi 

reprezentanty obcí. Například v knize Dana Ryšavého a Pavla Šaradína Zastupitelé českých 

měst a obcí v evropské perspektivě (2012), prováděli autoři dotazníkové šetření obecních 

zastupitelů nazvané Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě, jež bylo 

součástí mezinárodního projektu MAELG55. Jejich návratnost byla méně než třetinová (v 

první vlně šetření, která proběhla v roce 2008 dokonce jen 17,4%, u větších obcí a 22,2%, 

u menších obcí (Ryšavý, Šaradín 2010: 725)). Sami autoři jsou s reprezentativností 

výzkumu spokojeni a tvrdí, že je velmi dobrá (Ryšavý, Šaradín 2012: 184-186). S tím však 

nesouhlasí jejich recenzent Jan Ptáčník, který považuje návratnost dotazníků, zejména od 

zastupitelů největších měst, za nedostatečnou a navrhuje příště pro tuto skupinu změnit 

metodu sběru dat, např. na strukturované rozhovory (Ptáčník, Sociologický časopis/Czech 

Sociological Review 2013, Vol. 49, No. 4, s. 661). Názor na postačující míru návratnosti 

dotazníků tedy není mezi českými akademiky jednotný. 

Vzhledem k tomu, že tento výzkum byl prováděn pouze v rámci diplomové práce, 

v jejímž původním projektu byl stanoven vzorek deseti obcí (z důvodu očekávané nízké 

návratnosti dotazníků), lze konečný počet patnáct považovat v rámci možností za 

dostačující a vypovídající. Jisté úskalí by však mohlo spočívat v relevanci a objektivnosti 

získaných informací, které vycházejí výhradně ze vzpomínek tehdejších aktérů procesu 

osamostatňování obcí, a mohou tak být částečně podbarvené subjektivními názory a 

hodnotami respondentů. Výsledky výzkumu však lze v rámci tohoto konkrétního okresu 

zobecnit a mohou přinést detailnější náhled na danou situaci a tehdejší atmosféru. 

 

                                                             
55 Municipal Assemblies in European Local Governance. 
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3.5 Analýza výsledků 

3.5.1 Iniciace 

U otázky č. 1 mohli respondenti zaškrtnout kombinaci různých důvodů, čehož také 

ve velké většině případů využili. Nejčastěji zvolenou odpovědí jsou „finanční důvody 

(přesvědčení, že pokud obec získá finanční samostatnost, budou prostředky na provoz a 

rozvoj vynakládány efektivněji),“ a to ve dvanácti případech z patnácti, ve čtyřech 

případech jako jediný důvod. Druhou nejčastěji vybranou odpovědí je „pocit perifernosti a 

přehlížení ze strany vedení centrální obce,“ tato odpověď byla zaškrtnuta v osmi 

z patnácti případů, nejčastěji v kombinaci s dalšími faktory, v jednom případě56 jako jediný 

a tedy hlavní důvod snah o osamostatnění. Třetí nejčastěji zvolenou odpovědí bylo „znovu 

získat historickou samostatnost“ a to v sedmi případech z patnácti. Pouze jednou57 je tato 

odpověď uvedena jako jediný důvod, jinak vždy v kombinaci s dalšími. Lze tedy vyvozovat, 

že znovuzískání historické samostatnosti nebyl pro většinu obcí hlavní důvod a pokud by 

zde nebyly ještě další, závažnější faktory, obce by o nezávislost neusilovaly. Pouze 

v jednom případě z patnácti byla zvolena odpověď „neshody s tehdejším vedením 

centrální obce ohledně dalšího rozvoje a směřování“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
56 Obec Bohatice. 
57 Obec Blatce. 
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Graf č. 2 znázorňuje četnost odpovědí na otázku č. 1 

 

 

Pozn. Každý respondent mohl u otázky č. 1 vybírat kombinaci více odpovědí, proto je 

součet odpovědí vyšší než počet respondentů.  

 

 

U otázky č. 2 respondenti uvedli v osmi případech z patnácti, že se jednalo o 

„několik jedinců z řad vlivných osobností obce, nepodílejících se na tehdejší samosprávě“, 

třikrát byla zaškrtnuta možnost „osobnosti z řad reprezentantů v MNV“ a ve čtyřech 

případech se na procesu iniciace podílela širší veřejnost. V necelé třetině případů, což je 

poměrně vysoké číslo, se tedy procesu účastnilo větší množství lidí než pouze několik 

málo osobností z řad tehdejší elity obce. 
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Graf č. 3 znázorňuje, kdo se podílel na procesu iniciace snah o osamostatnění 

 

 

 

 

3.5.2 Postoj veřejnosti  

U otázky č. 3 z šetření vyplynulo, že názor ve všech případech zjišťován byl, a to 

následujícími způsoby: v šesti případech prostřednictvím organizované veřejné diskuze, 

v pěti případech náhodnými osobními rozhovory s obyvateli, v jednom případě pomocí 

ankety, v jednom případě šlo o kombinaci organizované veřejné diskuze a osobních 

rozhovorů s obyvateli a v jedné z obcí byl vybrán způsob „jiný“ – situace byla probírána 

v obecní hospodě.  
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Graf č. 4 znázorňuje, jakým způsobem byl zjišťován názor veřejnosti 
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Obrázek č. 7: Anketa mezi občany obce Bohatice 

 

Zdroj: Soukromý archiv L. Luxíkové 
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Dále také z výsledků vyplynulo, že v osmi případech, podle názoru tehdejších aktérů, 

mezi obyvateli žádné štěpení nebylo a občané měli na osamostatnění jednotný názor. 

V šesti případech štěpení bylo, a to marginální a nepolarizované, tedy v obci existovalo 

menší množství lidí, kteří nedůrazně projevovali opačný názor na věc. Pouze v jednom 

případě58 bylo mezi občany štěpení výrazné a polarizované, tedy větší množství lidí 

důrazně projevovalo opačný názor. To dokládá i komentář jedné z tehdejších aktérek: 

„Lidé v obci tehdy byli rozděleni na dva tábory – jedni měli pocit, že když zůstaneme dál 

pod Dubou, bude to pro nás do budoucna lepší, že to má větší perspektivu. Hodně se o tom 

tenkrát diskutovalo.  Ale nakonec převážil druhý názor, že o svých záležitostech bysme si 

měli rozhodovat sami, protože jsme to my, kdo ví nejlíp, co je ve vesnici potřeba a do čeho 

by se mělo investovat, co opravit.“ (bývalá zastupitelka obce Blatce, nepřála si zveřejnit 

své jméno) 

 

Graf č. 5 znázorňuje, zda bylo v obci názorové štěpení a jaké 

 

 

 

                                                             
58 Obec Blatce. 
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 Ve všech patnácti případech aktéři uvedli, že názor veřejnosti byl ve shodě s jejich 

postojem vůči osamostatnění obce. V opačném případě by velmi pravděpodobně k 

samotnému uskutečnění autonomizace ani nedošlo. 

 

Graf č. 6 znázorňuje, zda byl názor veřejnosti ve shodě s aktéry 

 

 

 

 

3.5.3 Zhodnocení současné situace 

Dle odpovědí na otázku č. 6 jsou ve čtrnácti případech z patnácti respondenti 

přesvědčeni, že jejich obec dosáhla vyššího stupně rozvoje (technická a občanská 

vybavenost) než kdyby zůstala součástí větší obce. Jeden z nich nedokázal situaci 

posoudit. 
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Graf č. 7 zobrazuje zhodnocení stupně rozvoje obce oproti stavu, kdy by se obec 

neosamostatnila 

 

 

 

 

Co se týče subjektivního porovnání stupně rozvoje (technická a občanská 

vybavenost) mezi vlastní obcí a srovnatelných obcí (velikostí populace), které se 

neosamostatnily a zůstaly součástí větší obce, dopadly výsledky takto: tři respondenti 

nevidí ve stupni rozvoje výraznější rozdíl, devět respondentů tvrdí, že v jejich samostatné 

obci je stupeň rozvoje vyšší než v nesamostatných obcích, dva respondenti neví, protože 

vývoj okolních obcí nesledují a jeden uvedl, že v okrese není velikostně srovnatelná obec, 

která by zůstala součástí větší obce. Je zřejmé, že ačkoliv tyto výsledky nemusejí 

odpovídat reálnému stavu, jsou tehdejší aktéři procesu autonomizace se stupněm rozvoje 

své obce evidentně spokojeni. 
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Graf č. 8 zobrazuje zhodnocení stupně rozvoje obce oproti srovnatelným 

neosamostatněným obcím 

 

 

 

 

Na poslední otázku v dotazníku všichni respondenti shodně odpověděli, že pokud 

by dnes stáli před stejným rozhodnutím, se znalostí pozdějšího vývoje, o samostatnost by 

opět usilovali. Jeden z nich k tomu dodává: „Usiloval, a okamžitě. Na malé obci se musí 

hospodařit a nic zde není anonymní. Občané se ptají, proč to či ono, mají zájem na věcech 

veřejných. Ani v současné době obce třetího stupně nepochopily, proč se malé obce 

osamostatnily. Jejich zastupitelé jsou stále přesvědčeni o své genialitě a znalosti všeho. 

Vůbec nemají potuchy o spádovosti území a nutnosti vše řešit komplexně, včetně 

spádovosti území. Oni jsou v regionu největší a tak to bude podle nich. Ani v současné 

době obce třetího stupně neplní svou funkci, mají absenci nadhledu a vizí do budoucna a 

zapomínají, že v regionu nejsou samy.“ (Jiří Vosecký, starosta obce Okrouhlá).   
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Graf č. 9 zobrazuje, zda by se dnes, se znalostí pozdějšího vývoje, aktéři rozhodli stejně 

jako tehdy 

 

 

 

 

3.6 Stupeň rozvoje obcí 

Vzhledem k tomu, že hodnocení stupně rozvoje daných obcí tehdejšími aktéry 

může být do značné míry subjektivní, s čímž souvisí i fakt, že oni sami jsou částečně 

zodpovědní zato, jakého stupně rozvoje obec dosáhla (jde o bývalé starosty a zastupitele), 

bude jejich názor konfrontován s konkrétními daty o rozvoji obce. Další část výzkumu se 

tedy zaměří na zhodnocení stupně rozvoje jednotlivých zkoumaných obcí, před a po 

osamostatnění. Jak již bylo uvedeno v teoretické části týkající se lokálního rozvoje, 

existuje mnoho indikátorů stanovujících stupeň rozvoje malých obcí. Vzhledem k tomu, že 

některé ze zkoumaných obcí patří mezi ty nejmenší59 a ani při nejlepší vůli by nebyly 

schopny vybudovat určitá zařízení (školy, zdravotnická zařízení atd.), byl počet indikátorů 

výrazně zredukován pouze na ty, z hlediska životních podmínek nejnutnější, a také 

                                                             
59 Např. obec Blatce má cca 80 obyvatel. 
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z časového hlediska nejstabilnější (na rozdíl např. od prodejny potravin nebo hospody). 

Půjde o vodovod, kanalizaci, plynofikaci a dětské hřiště. Přítomnost a doba vzniku daných 

indikátorů byla zjišťována rozhovory se zástupci obcí a místním šetřením. 

 

Tabulka 9 

Obec Občanská vybavenost 
vybudovaná před 
slučováním obcí 

Občanská vybavenost 
vybudovaná po 
slučování obcí 

Občanská vybavenost 
vybudovaná po 
osamostatnění 

Bezděz Vodovod   Dětské hřiště 

Blatce Vodovod  Dětské hřiště 

Blíževedly Vodovod  Kanalizace, dětské hřiště 

Bohatice   Dětské hřiště 

Chlum Vodovod  Dětské hřiště 

Jestřebí  Vodovod Kanalizace, plynofikace, 
dětské hřiště 

Luka   Vodovod, dětské hřiště 

Okna   Vodovod, dětské hřiště 

Okrouhlá   Vodovod, kanalizace, 
plynofikace, dětské 
hřiště 

Polevsko Vodovod  Kanalizace, plynofikace, 
dětské hřiště 

Prysk Vodovod  Plynofikace 

Sosnová Vodovod, kanalizace  Plynofikace, dětské 
hřiště 

Stvolínky Vodovod   Dětské hřiště 

Velenice   Dětské hřiště 

Vrchovany   Vodovod, dětské hřiště 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.7 Návrh na kategorizaci obcí  

Z výše uvedeného šetření a rozhovorů s respondenty vyplývá, že obce, které se po 

roce 1989 osamostatnily, lze v podstatě rozdělit do tří kategorií. Kategorie A jsou obce, 

které měly vybudovanou více či méně rozsáhlou infrastrukturu ještě před připojením 

k větší obci. Poté nastala stagnace či úpadek ve vývoji, který byl způsobem 

nerovnoměrným vynakládáním finančních prostředků v rámci nově rozšířené obce. Tyto 

obce tedy logicky přivítaly možnost znovu získat historickou samostatnost a navázat tak 

na předchozí pozitivní trend svého rozvoje.  

Kategorii B představují obce, které před připojením žádnou infrastrukturu ani 

občanskou vybavenost vybudovanou neměly a po připojení se tato situace nijak 

nezměnila. Infrastruktura nebyla vybudována a dosavadní problémy přetrvávaly. Tyto 

obce tedy v možnosti se osamostatnit viděly šanci konečně zlepšit svůj špatný stav a to 

tentokrát vlastními silami. To se jim také podařilo a dnes jsou na tom výrazně lépe než 

před osamostatněním.  

Kategorii C reprezentují obce, jež stejně jako kategorie B před připojením žádnou 

infrastrukturu vybudovanou neměly a od připojení očekávaly zlepšení stupně svého 

rozvoje. Tato představa se, bohužel, nenaplnila. Obce nebyly se svou novou situací 

spokojeny, mnohdy se oproti původnímu stavu ještě zhoršila, a proto po roce 1989 využily 

možnost se opět osamostatnit a rozhodovat o svých záležitostech samy. Avšak i po 

osamostatnění je míra jejich rozvoje nízká (měřeno mírou výskytu stanovených indikátorů 

v obci), byla vybudována pouze dětská hřiště, technická infrastruktura není v této 

kategorii obcí žádná, čímž se od kategorie B liší.  

Mimo tyto kategorie stojí obec Jestřebí. V této obci byla v době jejího sloučení 

budována infrastruktura. Možným vysvětlením může být, že obec byla pouze součástí 

„dvojobce“ Jestřebí – Provodín, tudíž měli její obyvatelé prostřednictvím svých zástupců 

vetší možnost ovlivňovat vynakládání obecních finančních prostředků. Přesto však 

v tomto společném svazku nebyli obyvatelé jedné či obou obcí spokojeni a po roce 1989 

se rozhodli pro samostatnost. 
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Tabulka č. 10 ukazuje rozložení obcí v jednotlivých kategoriích 

Kategorie Obce 

A Bezděz, Blatce, Blíževedly, Chlum, Polevsko, Prysk, Sosnová, Stvolínky 

B Luka, Okna, Okrouhlá, Vrchovany 

C Bohatice, Velenice 

 

 

Graf č. 10 zobrazuje rozložení zkoumaných obcí v jednotlivých kategoriích 

 

 

 

 

3.7.1 Kategorie A 

Míra vybudované infrastruktury se v jednotlivých obcích liší. Někde je vybudován 

pouze vodovod a dětské hřiště, jinde je technická vybavenost kompletní a v obci je tak 

vodovod, kanalizace, plyn i dětské hřiště. Určujícími faktory jsou v tomto případě velikost 
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populace v obci a její vzdálenost od většího města. V malých a vzdálených obcích je 

například technicky nemožné vybudovat kanalizaci a napojit ji na kanalizační síť většího 

města, a proto mají jednotlivé domy vlastní čističky odpadních vod, to však v rámci 

výzkumu zjišťováno nebylo. Pro mnoho malých obcí je tedy vodovod a dětské hřiště 

nejvyšším možným dosaženým stupněm technické vybavenosti.  

Příkladem této kategorie obcí je Sosnová, která byla nuceně připojena k České 

Lípě. Obec má kolem sedmi set obyvatel. Bývalá zastupitelka a jedna z hlavních aktérek 

procesu osamostatnění obce k tehdejší situaci uvedla toto: „V roce 1980 nás ‘znásilnili’ a 

připojili Sosnovou k České Lípě, aniž se nás kdokoliv ptal. Já jsem na to přišla náhodou, 

protože jsem už od roku 1976 byla poslanec Národního výboru, a šla jsem něco řešit na 

tehdejší Okresní národní výbor a tam jsem zaslechla, jak se mluvilo o tom, že v květnu roku 

1980 skončí škola v obci, z důvodu zeštíhlování, a žáci budou přesunuti do České Lípy. A to 

byl začátek toho šoupnutí pod Lípu. Takže v lidech v Sosnový byla taková ta, slušně řečeno, 

naštvanost, protože aniž se s nima někdo bavil, tak jim bylo oznámeno, že k 1. 1. se 

všechno přebírá a končí. Takže my jsme ani k tomu přebrání nešli, jenom jsme odevzdali 

klíče a odmítli to jakkoliv předávat, taková tam byla naštvanost. Dolní Libchava, Dubice, 

Stará Lípa – to všecko byly enklávy Český Lípy. Ale Sosnová ta se udržela, a byla docela i 

opečovávaná, peníze se tu vkládaly na údržbu obce. My jsme měli veřejné osvětlení, 

kanalizaci, i cesty byly jakž takž upravený. No a proto jsme byli naštvaný. Protože tím 

pádem, jak jsme byli připojeni, tak byl zřízen Občanský výbor, tam jsem taky byla, a ten 

musel posílat supliky na město a následně dostával subvence nula nula nic. Takže jsme byli 

v tu ránu v područí a v podstatě jsme si nic nemohli rozhodnout. A protože my jsme na 

tom byli nejlíp ze všech těch okolních přidružených obcí, tak v žádným případě jsme neměli 

nárok na nic. Mám jednu úsměvnou historku, kdy paní měla 99 let a my jsme si říkali, 

kdoví jak to s ní bude a možná se tý stovky ani nedožije, tak jí uděláme oslavu 99. 

narozenin. Já jsem šla pokorně požádat odbor kultury, aby nám dali na larisu, kterou jsme 

jí chtěli koupit jako dárek. A oni mi řekli, že to není sto let, že na co takový dar, že stačí 

obyčejná deka, tak jsem říkala, a neměla bych jí koupit deku pro koně? Ta by byla ještě 

levnější. Takže tak to bylo, byli jsme v moci úředníků, nedalo se nic zařídit. A tím pádem 

jsme měli velkou radost z možnosti se osamostatnit. A já jsem do toho šla znovu. Protože 

Občanské fórum, co vzniklo v Sosnové, to byla parta chlapů, kteří se rozhodli, že budou 
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dělat snad všechno, měli velikášský cíle, takže jsme se trochu báli. Naštěstí se nestihli v tý 

hospodě zaregistrovat jako Občanské fórum, a ještě jsem přemluvila všechny lidi, aby šli 

kandidovat sami za sebe, ne za strany. Každý tehdy potřeboval pro registraci dvacet 

podpisů, aby mohl jít do voleb. Okresní národní výbor tomu nebyl nakloněn, protože chtěli, 

aby se dělala sdružení. A já jsem tvrdila, že každý, když půjde sám za sebe, tak že se 

nebude za nikoho schovávat, že to je lepší, otevřenější. No a stalo se to, že v podstatě po 

tři volební období se nám podařilo udržet to, že jsme šli vždycky každý sám za sebe. 

Padesát lidí se hlásilo do zastupitelstva, za patnácti se zavřela voda, a bylo to takový 

spravedlivý. Takže ta obec, v podstatě i když nám město nedalo vůbec nic, tak my jsme po 

devětaosumdesátym začínali dobře. Protože jsme měli v obci hodně podnikatelů, takže se 

do obce lilo dost peněz a ještě jsme jimi nemrhali. My jsme infrastrukturu celkem měli 

vyřešenou, takže jsme zbytečně neutráceli, rozpočet byl vyrovnaný a vždycky se ušetřilo. 

Vodovod jsme měli díky náhodě. Ředitel Severočeských vodovodů a kanalizací byl obyvatel 

Sosnové, pan Tichý. Bylo tam sídlo Správy a údržby silnic, takže jsme měli i cesty. 

Z šedesátých let bylo vybudované i sportovní hřiště. Kulturák se dělal v akci Z už 

v šedesátých letech. Obchod tam byl taky. Byli jsme zvyklí dobře hospodařit. Takže bylo 

snadný se zpátky chopit moci, taky jsme byli tým rozumných lidí a vždycky jsme se shodli. 

Dnes máme plnou občanskou vybavenost a infrastrukturu, i dva obchody a hospodu, 

vybudovali jsme dokonce i dešťovou kanalizaci.“ (Vladimíra Jeřalová, bývalá zastupitelka 

obce). 

 

3.7.2 Kategorie B 

I zde je, stejně jako v kategorii A, míra technické vybavenosti jednotlivých obcí 

různá, v závislosti na jejich velikosti, vzdálenosti od větších měst a finančních možnostech. 

V obcích Luka, Okna a Vrchoviny, které mají mezi jedním a dvěmi sty obyvatel, je pouze 

vodovod a dětské hřiště, a naopak v Okrouhlé, která má obyvatel až šestkrát více, 

nalezneme vybudovanou kompletní technickou infrastrukturu.  

Příkladem kategorie B je obec Okrouhlá, se zhruba šesti sty obyvateli, která byla za 

minulého režimu připojena k Novému Boru. Jeden z hlavních aktérů snah o 

osamostatnění a dosavadní starosta popsal tehdejší stav obce těmito slovy: „ Obec byla 
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zanedbaná, nebyla tady škola, nebylo tady hřiště, nebylo tady veřejný osvětlení, nebyla 

tady kanalizace, nebyla tady plynofikace, elektrický vedení vedlo vrchem a v létě netekla 

pitná voda. Netekla, bylo jí málo. Protože tady byl velkej prasečák a v létě, když uhodilo 

teplo, tak protože měli prasata ustájený oplachovacím způsobem, tak aby prasatům 

nebylo teplo, tak statkáři otevřeli vodu a chladili podlahu, aby prasata nepochcípaly. Obec 

tehdy měla 365 obyvatel. Do roku 1980 byla obec samostatná. Fungovaly tady spolky, 

které měly majetek, jako třeba traktory, měly vybavení a všechny věci, a normálně to 

fungovalo, že si lidi pomáhali. Za těch 20 let co jsme patřili pod Nový Bor, to šlo rapidně 

dolu. Předtím tady byla škola, školka, když jsme patřili pod Bor tak se to všechno zrušilo. 

My jsme neměli nic a teď si troufnu tvrdit, že máme lepší vybavenost než má Nový Bor 

jako město, tedy hlavně než jeho okrajové části, jako Arnultovice.  A to nemluvím o Pihelu 

a o Janovu. Máme plynofikovanou celou vesnici, udělali jsme vodovodní přivaděče, takže 

už nemáme problém s vodou, povedla se rekonstrukce rozvodných sítí, teď už máme 

všechno v zemi, všechny budovy v obci splňujou energetický normy, všude máme 

bezbariérový přístupy, a až na malé výjimky máme opravené místní komunikace. A taky 

jsme nechali postavit náves, otevřeli jsme školku a školu, 1. až 4. třídu, s nejlepším 

technickým a materiálovým vybavením na Českolipsku. Pravda je, že jsme hodně používali 

dotace. Když jsme patřili pod Nový Bor, měli jsme i jednoho zástupce v zastupitelstvu, to 

byl předseda Komunistický strany tady, místní základní organizace, který tam seděl a 

přednášel svoje požadavky, ale oni je nebrali v úvahu. A to jsme ještě, na rozdíl od 

ostatních, měli výhodu, že borskej starosta bydlel v Okrouhlý. Ale stejně to fungovalo 

systémem, že je zajímali akorát ty velký města. Protože když byly volby, tak tady bylo jen 

necelejch 300 voličů, což je zanedbatelný, to znamená, že se s váma vůbec nebavěj. Dřív 

byla obec samostatná, a když byla samostatná, tak se tady žilo líp. V okamžiku kdy, to šlo 

pod Bor, tak Bor tady v podstatě vůbec nic neinvestoval. To byl ten základní podnět. Já 

jsem šel do voleb z toho důvodu, že bydlím vlastně v jednom z nejvyšších míst obce, a když 

nebyla voda tak já jsem byl mezi prvními. Takže jsem řekl, že do toho půjdu, protože chci, 

aby mi tekla pitná voda i v létě. Někdy to bylo dost dramatický. Tak jsem řekl, že udělám 

vodovod a vykašlu se na to. To byl hlavní důvod, že jsem chtěl některé věci změnit. 

Nakonec z toho vyšlo, že je potřeba tu vodu i někam odvést, takže byla třeba kanalizace, 

potom plynofikace, spousta dalších věcí…a najednou zjistíte, že vás to i baví. Poslední věc 

je, že ty velký města si neuvědomují jednu věc – že je nějaká regionální spádovost a 
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v rámci té regionální spádovosti, by České Lípě i Novému Boru příslušelo, že by měli 

přemýšlet víc regionálně. Nemůžou dělat jen vlastní rozvoj jako města, musí dělat rozvoj 

celý regionální spádovosti a tohle se neděje, aspoň u nás ne. Ty zastupitelstva nevědí, co je 

spádovost. Já si pamatuju, když pan Rychetský přednášel, a mluvilo se o tom, že malé obce 

budou mít jen 4000,- na občana, tak jsme se ho ptali, proč tak málo oproti České Lípě a 

Novému Boru. A on řekl, že proto, že oni pro nás budou dělat určitou agendu. My 

vybíráme poplatky za psy, za odpad, vedeme obyvatelstvo; ale Bor zajišťuje stavební úřad, 

školy vyššího stupně, dopravní obslužnost a další věci. A proto mají ty daňové výnosy vyšší, 

aby mohli tyhle věci zajistit. A já nato, že tohle nikde není napsáno. A on mi řekl, že přece 

samosprávu nemůžeme k něčemu nutit a něco jí nařídit, o tom se musí rozhodnout sami, 

ale že je to přeci jasné, že to tak budou dělat. Za pět let si vzpomněli, že jsou investiční 

náklady ve školách a po malých obcích chtěli, aby když nemají vlastní školu, aby připlácely. 

Stejně tak dopravní obslužnost, připlácí se na obyvatele, a podobně. Na všechno se 

zapomnělo.“ (Jiří Vosecký, starosta obce) 

 

3.7.3 Kategorie C 

Kategorii C reprezentuje obec Bohatice. Má necelých dvě stě obyvatel a v roce 

1980 byla nuceně sloučena s městem Zákupy. Situaci detailněji popisuje bývalá 

zastupitelka takto: „ Když přišlo vládní nařízení o střediskových obcích tak k Zákupům byly 

připojeny Bohatice, Božíkov, Brenná, Lasvice, Kamenice a Velenice. První se připojily 

Velenice, my jsme se taky rozmýšleli a tak jsme udělali takové referendum, a někteří si 

mysleli, že se budeme mít líp se Zákupama. Ale postupně jsme zjišťovali, že to, co jsme 

očekávali, se nenaplnilo. Oni si pořád hromadili to svoje a tyhle obce zůstávaly na okraji 

zájmu. Nedělalo to dobrotu, zjišťovali jsme, že některé věci nerozdělujou správně a 

spravedlivě. V obci byl Občanský výbor a měli jsme tak zvolené zástupce, ale moc jich 

nebylo. Můj muž tam byl, ten dělal ekonomiku, předsedu finanční komise. Takže od něho 

jsme taky lecos věděli. V Zákupech nakupovali, co potřebovali sami a na ostatní obce se 

neotáčeli, měli to jen pro sebe. Zjistili jsme, že naše situace je vlastně ještě horší. Taky se 

nám zvýšily daně. Něco jiného bylo, když byly Bohatice samostatný, tak to nebylo tak 

hrozný, jak když jsme patřili k Zákupům. Ti měli vyšší daně a pak už to spadalo i na nás. 
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Když obec přešla pod Zákupy, tak byla zrušena hasičská zbrojnice, všechno se odvezlo do 

Zákup. Dokonce jsme měli nejstarší stříkačku, a to všechno se zrušilo. Taky Svaz mládeže 

byl zrušen. Červený kříž zůstal, my jsme byli docela dobrý, dokonce jsme dostali 

vyznamenání, že dobře pracujeme. Svaz žen zůstal taky. To jsme si mohli řídit sami. 

Samozřejmě, že všechny prostředky, DKP (pozn. drobné a krátkodobé předměty, dnes již 

neexistující účetní kategorie). a tak, to se všechno odstěhovalo do Zákup. A už jsme to 

nikdy neviděli, už nám to nikdy nevrátili. Třeba, já nevím, pro Bohatice, které byly malá 

obec, a měli jsme málo peněz, tak se koupilo nové gramorádio a to se prostě ztratilo. 

Všechno si to odvezli. Takže nijak líp jsme na tom s nima nebyli, opravdu ne. Někteří starší 

občané ani nechtěli jezdit do Zákup na schůze, bylo to pro ně náročné. Takže na schůze 

nás chodilo vždycky jenom pár. Ale pořád jsme se s nima kvůli nečemu dohadovali. Bylo 

nás tam ale málo, abysme něco odsouhlasili. Když jsme se připojovali, tak jsme si mysleli, 

že nám pomůžou se stavbou obecního vodovodu. Protože ne všichni lidi měli vlastní 

studnu. Pomohli nám jenom v tom, že už tenkrát tady chtěli otevřít těžbu štěrkopísku a my 

jsme to nechtěli, říkali jsme, že lidi by byli kvůli tomu bez vody. Ale bylo v tom to, že 

Zákupy tady pod Ptačím vrchem měli svůj hlavní zdroj pitné vody, takže oni se k nám 

připojili a tím pádem se ta těžba oddálila. Nebo jsme si spíš tenkrát mysleli, že je to úplně 

zaražený. Jenže Zákupy si udělali nový vodovod z Lasvic, tam mají udělané vrty a tohle už 

mají jen jako náhradní zdroj, takže teď už nám to v boji proti těžbě nepomůže, už je to 

jenom rezerva. Ale tenkrát nám to pomohlo. Když se lidem řeklo, že by se muselo něco 

zaplatit (pozn. při výstavbě vodovodu), tak od toho ustoupili a různě si dělali svoje studny. 

No ale prostě jsme čekali, že do té obce opravdu něco dají a oni spíš brali. Měli jsme 

v plánu vyměnit okna v budově národního výboru. A někdo ze Zákup si ty nové okna 

připravené na výměnu vzal, a dali nám místo toho staré, co jim někde zbyly. Tohle lidi 

hrozně rozčilovalo, že dostaneme vždycky až to, co zbyde. Žádný přínos to pro nás nebyl. 

Měli jsme postavený kulturní dům a chtěli jsme ho opravit. Byly tam tekuté písky, takže to 

ujíždělo. Slibovali nám, jak se to všechno předělá, nakonec se to jenom rozbouralo. Takže 

samý takovýhle, spíš negativní věci. Takže, když jsme po tom v roce 1990 hlasovali znovu, 

jestli se to má vrátit a obec osamostatnit, tak většina lidí byla pro. Prostě se jim jednání 

zákupských nelíbilo, protože pořád měli jenom svoje. S revolucí to nijak nesouviselo, tím se 

nám jenom naskytla možnost. My jsme byli dlouhodobě nespokojení s tím, v jaké jsme 

pozici. V roce 1990 pak první odešly Velenice, a pak i Kamenice a Bohatice. A ti ostatní tam 
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zůstali dál, protože nesehnali lidi, aby si ustanovili samostatný národní výbor.“ (Jaroslava 

Justová, bývalá zastupitelka obce).  

 

3.8 Analýza komunálních voleb 

Nově vzniklé municipality je možné analyzovat také z hlediska výsledků komunálních 

voleb, které proběhly v nejbližších letech po jejich osamostatnění. Konkrétně se zaměříme 

na míru plurality a volební účast. Z důvodu špatné dostupnosti dat z prvních komunálních 

voleb, které proběhly v listopadu 1990, budou analyzovány komunální volby z let 1994 a 

1998.  

V knize Demokracie v lokálním politickém prostoru charakterizují autoři stranické 

systémy malých obcí takto: „Komunální stranické systémy malých venkovských obcí se 

vyznačují častou neúplností kandidátních listin a nepostradatelností kandidatury 

nezávislých kandidátů, kteří mohou kandidovat i samostatně. Takový stav je většinou 

důsledkem nestability lokálních politických subjektů a neochoty místních obyvatel aktivně 

participovat na místním politickém procesu. Kandidátní listiny se mnohdy sestavují těsně 

před volbami [viz Jüptner 2004] a vzniklá volební strana tak nemusí vždy spojovat 

kandidáty s jednotným názorem na vedení obce. Dokonce i tehdy, když se voleb účastní 

pouze jediný politický subjekt, nelze vyloučit vznik pluralitního politického prostředí 

v rámci zvoleného zastupitelstva (to však kvantitativně měřit nelze)“ (Čmejrek, Bubeníček, 

Čopík 2010: 109).   

Podle Bubeníčka je možné za určující indikátor plurality lokálních systémů 

považovat podíl celkového počtu kandidátů na kandidátních listinách vůči počtu volených 

zastupitelů. Za pluralitní je pak možné považovat každý stranický systém, kde je počet 

kandidátů vyšší než počet volených mandátů (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 110). 
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Tabulka č. 11 srovnává počty mandátů a kandidátů v komunálních volbách v letech 1994 a 

1998 ve zkoumaných obcích 

 Volby 1994 Volby 1998 

Obec Počet mandátů Počet kandidátů Počet mandátů Počet kandidátů 

Bezděz 7 15 7 19 

Blatce 7 10 7 12 

Blíževedly 15 15 15 20 

Bohatice 5 6 5 6 

Chlum 7 7 7 7 

Jestřebí 9 16 9 18 

Luka 5 10 7 7 

Okna 5 10 5 11 

Okrouhlá 9 19 9 9 

Polevsko 9 14 9 16 

Prysk 7 11 7 14 

Sosnová 15 15 15 27 

Stvolínky 7 12 7 10 

Velenice 9 9 9 9 

Vrchovany 7 15 7 13 

Zdroj: ČSÚ (www.volby.cz) 
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Graf č. 11 zobrazuje podíl pluralitních a nepluralitních lokálních systémů 

 

 

 

Jako pluralitní jsou označeny ty obce, kde byl v obou volbách počet kandidátů vyšší než 

počet mandátů do obecního zastupitelstva. Za částečně pluralitní považujeme obce, kde 

byl počet kandidátů vyšší než počet mandátů pouze v jedněch ze dvou voleb. Jako 

nepluralitní jsou označeny obce, kde byl v obou sledovaných volbách počet kandidátů 

shodný s počtem mandátů. 
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Tabulka č. 12 srovnává využití aktivního a pasivního volebního práva v komunálních 

volbách v letech 1994 a 1998 ve zkoumaných obcích: 

 Volby 1994  Volby 1998  

Obec Aktivní volební 
právo %   

Pasivní volební 
právo v % 

Aktivní volební 
právo v % 

Pasivní volební 
právo v % 

Bezděz 79.15 7.10 77.33 8.44 

Blatce 78.00 20.00 75.61 29.26 

Blíževedly 47.37 3.75 48.53 4.20 

Bohatice 66.04 5.66 64.55 5.45 

Chlum 67.80 3.95 56.92 3.58 

Jestřebí 53.00 3.09 60.74 3.51 

Luka 74.32 13.51 48.00 9.33 

Okna 68.32 4.95 64.11 5.26 

Okrouhlá 82.96 6.10 46.87 2.68 

Polevsko 82.86 6.66 74.45 7.04 

Prysk 76.43 3.92 62.83 4.60 

Sosnová 69.27 3.34 66.93 5.34 

Stvolínky 68.13 7.50 65.22 5.43 

Velenice 72.87 6.97 71.53 6.56 

Vrchovany 81.08 20.27 75.34 17.80 

Průměr 71.17 7.78 63.93 7.89 

Zdroj:Vlastní zpracování dle dat ČSÚ (www.volby.cz) 
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Tabulka č. 13 srovnává průměrnou volební účast ve zkoumaných obcích, v obcích, od 

kterých se zkoumané obce odtrhly, v okrese Česká Lípa, v Severočeském/Libereckém kraji 

a v celé České republice v komunálních volbách 1994 a 1998: 

 Volby 1994 Volby 1998 

 Volební účast v % Volební účast v % 

Zkoumané obce 71.17 63.93 

Původní obce60 59.69 42.11 

Okres Česká Lípa 52.94 40.13 

Severočeský/Liberecký kraj 54.63 44.94 

Česká republika 62.26 46.74 

Zdroj: ČSÚ (www.volby.cz) 

 

Výše volební účasti v komunálních volbách je ovlivňována několika faktory. Jednak 

velikostí obce – malé obce bez statutu města dosahují vyšší volební účasti než je 

celostátní průměr (Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 79-80). Velkou roli hraje rovněž 

charakter lokálního politického systému a jeho změny. Nesoutěživost systému zpravidla 

vede k nižší volební účasti, soutěživost ji zvyšuje. (Ibid, s. 81-82) 

První teze byla potvrzena. U sledovaných obcí byla průměrná volební účast 

skutečně vyšší než okresní, krajský i celorepublikový průměr. U druhého tvrzení již to tak 

jednoznačné není. V obcích Chlum a Velenice byl charakter politického systému 

nesoutěživý v obou sledovaných volbách. V Chlumu byla volební účast pouze lehce 

podprůměrná, ve Velenicích dokonce nadprůměrná. V obcích Blíževedly a Sosnová se 

jednalo o nesoutěživý systém pouze při volbách v roce 1994. V Blíževedlech byla volební 

účast nižší než v následujících, soutěživých volbách, ovšem pouze o 1.16 procentního 

bodu. V Sosnové byla dokonce vyšší. Ve dvou obcích – Luka a Okrouhlá, se jednalo o 

nesoutěživé volby pouze v roce 1998. V Lukách klesla volební účast oproti předchozím, 

soutěživým volbám o 26.32 procentního bodu, v Okrouhlé o 36.09. Tyto dvě obce 

potvrzují teorii Čmejrka, Bubeníčka a Čopíka o souvislosti soutěživosti lokálního 
                                                             
60 Česká Lípa, Doksy, Dubá, Kamenický Šenov, Kravaře, Nový Bor, Zákupy. 
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politického systému a míře volební účasti v komunálních volbách (Čmejrek, Bubeníček, 

Čopík 2010: 81-82).  
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo analyzovat politické aspekty procesu 

osamostatňování obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa. Studiem dostupných historických 

dokumentů ze Státního okresního archivu Česká Lípa byly zjištěny následující skutečnosti: 

i přes tehdejší jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru porevoluční euforie a 

demokratizace všech politických úrovní a společenských sfér byla stanovena jistá formální 

pravidla procesu dezintegrace obcí. Tehdejší části obcí, které měly zájem se osamostatnit, 

musely předložit řadu podkladů a dokumentů, jinak nebyla jejich žádost schválena. 

Žádosti byly projednávány a schvalovány na plenárním zasedání Okresního národního 

výboru Česká Lípa. Také datum, kdy započala první vlna osamostatňování (1. 7. 1990), 

nebylo náhodné, ale vycházelo z vládního usnesení, které nařizovalo, aby v rámci příprav 

na volby do Federálního shromáždění a České Národní rady v červnu roku 1990 byla 

zajištěna stabilita územních obvodů národních výborů. Do té doby proto nesměly být 

prováděny žádné územní změny, které by mohly potenciálně ohrozit tyto volby, a 

dezintegrace obcí tak naplno začala až v červenci 1990. Osamostatňování sice formálně 

probíhalo dle zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu a vyhlášky č. 97/1961 Sb. o 

názvech obcí a označení ulic, nicméně vzhledem k tomu, že daný zákon podmínky pro 

vznik obcí či dělení obcí nijak neošetřuje, byl potvrzen předpoklad, že celý tento proces 

vlastně probíhal v prostředí právního vakua.  

Také se podařilo objasnit, jakým způsobem byly obce řízeny v době přechodného 

období mezi ziskem samostatnosti, což bylo zpravidla v létě roku 1990 a prvními 

svobodnými komunálními volbami, které proběhly až v listopadu téhož roku. Z dobových 

dokumentů vyplývá, že obce, které si nezvolily místní národní výbor, byly řízeny až do dne 

voleb městskými národními výbory obcí, jichž byly dříve součástí. Tato situace nastala 

zhruba v padesáti procentech nově samostatných obcí, v ostatních se podařilo místní 

národní výbor ustanovit.  

Nejčastějším důvodem, proč se aktéři v malých obcích po roce 1989 snažili o 

osamostatnění, byly důvody finanční a nespokojenost s efektivitou vynakládání finančních 

prostředků na provoz a rozvoj obce. Tento důvod byl uváděn v kombinaci s dalšími 

důvody i samostatně. Druhým nejčastějším důvodem byl pocit perifernosti a přehlížení ze 
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strany vedení obce. Tato zjištění dokreslují i detailní rozhovory s některými z aktérů, kteří 

vypověděli, že menší obce očekávaly od sloučení hlavně investice do vybudování základní 

technické infrastruktury (zejména vodovodu) a celkové zlepšení stavu obce z pohledu její 

občanské vybavenosti. Místo toho zažily negativní zkušenost se špatně fungujícím 

konsolidovaným teritoriálním systémem, který nebyl schopen efektivně plnit nároky 

občanů jednotlivých částí obcí. Slučování nepřineslo očekávané výhody, které dle 

některých teorií přinést mělo, jako je poskytnutí širšího rozsahu efektivnějších služeb, 

vyrovnanější obecní rozpočty, které ve svém důsledku umožní více investic do rozvoje 

obcí či zvýšení zájmu občanů o dění v obci (Swianiewicz 2010: 3). Jejich představy tak 

často nebyly naplněny, ba naopak se poměry ještě zhoršily. Byl zabaven obecní majetek, 

rušeny některé spolky, zavírány jednotlivé třídy nebo i celé školy. Finance nebyly 

investovány do oprav již existujícího vybavení obcí, ani žádné nové budováno nebylo. 

Kvůli nízkému počtu obyvatel a tedy potenciálních voličů v připojených obcích, neměli 

zastupitelé potřebu si získávat jejich přízeň právě výše zmíněnými investicemi. V obcích, 

které v době slučování již potřebnou infrastrukturu vybudovanou měly, nastalo 

rozčarování z nemožnosti rozhodovat ani o základních věcech a záležitostech týkajících se 

jejich bydliště a životního prostoru. Veškeré žádosti o finanční prostředky, které chtěli 

obyvatelé použít na kulturní či jiné dění v obci, procházely přes úředníky národních 

výborů, kterým chyběla znalost místních poměrů. Ač se mohou tyto důvody zdát na první 

pohled banální a malicherné (příklady s dekou k 99. narozeninám občanky Sosnové nebo 

zabavenou hasičskou stříkačkou a gramorádiem v Bohaticích), je evidentní, že i takovéto 

maličkosti mohou hrát v životě místní komunity důležitou roli a ovlivňovat celkovou 

náladu v obci, včetně gradujícího nepřátelského postoje k vynucené centralizaci obecního 

systému. Třetím nejčastěji uváděným důvodem byla snaha o znovuzískání historické 

samostatnosti. Lze se však domnívat, že v případě dostatečného uspokojení finančních 

zájmů obyvatel, ve smyslu vybudování potřebné technické infrastruktury a občanského 

vybavení v obci, by tento důvod sám o sobě nehrál příliš velkou roli.  Dále se většina 

respondentů shodla na tom, že přestože největší vlna dezintegrací obcí proběhla v době 

bezprostředně následující po sametové revoluci, neměl faktor tzv. porevoluční euforie na 

tehdejší snahy o získání samostatnosti obce zásadní vliv. V obcích panovala dlouhodobá 

nespokojenost s místními poměry, stupněm rozvoje a nemožností jakkoliv rozhodovat o 



 110 

vlastních záležitostech, a občané v roce 1990 pouze využili příležitost, která se jim 

naskytla.  

Kdo vůbec byli tito aktéři, kteří ve svých obcích iniciovali snahu o získání 

samostatnosti? Z výzkumu vyplývá, že se v naprosté většině případů jednalo pouze o 

několik málo aktivních jedinců. Někteří reprezentovali svou část obce v místním národním 

výboru, většina z nich se však na tehdejší samosprávě nepodílela, šlo pouze o vlivné 

osobnosti v obci, neboli místní elitu. Necelá třetina respondentů naopak uvedla, že do 

tehdejších iniciačních snah byla zainteresována širší veřejnost a tento proces v jejich obci 

nebyl žádnou výlučnou záležitostí.  

Názor veřejnosti na osamostatnění byl zjišťován ve všech zkoumaných obcích, což 

zjevně souvisí s povinností doložit zápis z veřejné schůze občanů, kde byli o chystané 

změně informováni, včetně vyjádření občanů v podobě podpisových archů, které byly 

obce nuceny dodat okresnímu národnímu výboru. Postoj byl zjišťován různou formou, 

nejčastěji prostřednictvím organizované veřejné diskuze, náhodnými osobními rozhovory 

s obyvateli nebo pomocí ankety. Většina respondentů tvrdí, že mezi obyvateli žádné 

významné názorové štěpení nebylo, že byli ve svém postoji jednotní. Pouze v jedné obci 

se našla významnější skupina odpůrců dezintegrace, šlo o obec Blatce. 

Většina tehdejších aktérů je přesvědčena, že jejich obec na osamostatnění 

vydělala. Považují svůj stupeň rozvoje za vyšší, než kdyby zůstaly součástí větších obcí, a 

to i s ohledem na svou maximální možnou vybavenost, která obecně klesá s populační 

velikostí municipality. Toto zjištění odporuje tvrzení Michaela Keatinga, že ve 

fragmentované municipální struktuře není dost dobře možné efektivně budovat 

technickou infrastrukturu a poskytovat občanům odpovídající služby (Keating 1995: 126), 

a že konsolidované systémy poskytují lepší možnosti pro redistribuci zdrojů a celkový 

rozvoj obce (Ibid., s. 132). Dle názoru některých zastánců teritoriální konsolidace ze 60. let 

20. století bylo prioritou rozšíření všech dostupných služeb a technické vybavenosti do 

malých měst a odlehlých venkovských oblastí, které trpěly jejich nedostatkem (Keating 

1995: 119). To se však v případě českého slučování obcí, dle názoru tehdejších aktérů, 

uskutečnit nepodařilo. Respondenti také sami sebe hodnotí lépe v porovnání se 

srovnatelně velkými obcemi, které se neosamostatnily. Toto koresponduje se zjištěním, že 
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by všichni bez rozdílu o osamostatnění usilovali znovu, pokud by před takovým 

rozhodnutím opět stáli. Jde však pouze o jejich subjektivní pocit nebo jsou na tom 

skutečně a prokazatelně lépe? Obecně řečeno na tom lépe skutečně jsou, a to každá 

z nich. Nicméně míra tohoto zlepšení se případ od případu značně liší. Toto zjištění 

dokresluje rozřazení zkoumaných obcí do jednotlivých kategorií podle stavu jejich 

občanské vybavenosti – 53% z nich spadá do kategorie A a 27% do kategorie B, což jsou 

skupiny obcí, které jsou na tom po osamostatnění prokazatelně lépe než v době sloučení. 

Pouze 13% obcí patří do kategorie C, kde nelze toto tvrzení jednoznačně dokázat stavem 

infrastruktury a vybavenosti obce, jde pouze o subjektivní vnímání tehdejších aktérů, že 

obec je na tom i přesto lépe než dřív. 7% (tj. jedna obec) stojí mimo navržené kategorie. 

Z hlediska politické participace občanů, která byla pozorována na komunálních 

volbách 1994 a 1998, lze konstatovat, že osamostatnění nemělo žádný negativní vliv na 

počty kandidátů do obecních zastupitelstev ani volební účast. Volební účast byla v roce 

1994 i 1998 vyšší než v obcích, od kterých se zkoumané obce odpojily, i než okresní, 

krajský i celorepublikový průměr. Přestože volební účast bývá v malých obcích při 

komunálních volbách tradičně vyšší než ve větších městech, značí toto zjištění, že ve 

zkoumaných obcích nedošlo jejich osamostatněním k demokratickému deficitu, hodnoty 

jdou spíše opačným směrem. Z patnácti zkoumaných obcí lze devět z nich označit na 

jednoznačně pluralitní systémy (v obou volbách kandidovalo více kandidátů, než bylo 

mandátů), čtyři za částečně pluralitní (v jedněch volbách pluralitní, ve druhých 

nepluralitní) a dvě za jednoznačně nepluralitní (v obou volbách kandidoval stejný počet 

kandidátů, jako byl počet mandátů).  

Jedním ze stěžejních závěrů této práce je zjištění, že malé obce měly 

k osamostatňování konkrétní a objektivní důvody, a nešlo tak pouze o bezúčelný návrat 

k původnímu stavu. Negativní zkušenost malých obcí se slučováním, plynoucí 

z nenaplnění jejich očekávání ohledně investic do vlastního rozvoje a efektivnějšího 

vynakládání finančních prostředků, může být dalším důvodem k jejich nedůvěře 

a blokování budoucí možné defragmentace české municipální struktury, která je stále 

aktuálním tématem české komunální politiky.  
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Summary 

Diploma thesis Municipal Secessions after 1989 in the District of Česká Lípa deals 

with a wave of disintegration of municipalities which took place immediately after a 

restoration of democracy in the Czech Republic. 

The first part of this paper is focused on a theoretical grounding and context of the 

process, including the development of municipal administration in the Czech lands from 

1848 until now, the current position and function of municipality, the legal conditions for 

a constitution of new municipality in the Czech republic, the concept of secession in 

international relations, basic aspects of democratisation on a local level, territorial 

fragmentation in Europe and in the Czech republic and local development.  

The second, empirical part, is focused on a description of political aspect of the 

process of disintegration in the district of Česká Lípa. At first, it discusses administrative 

development in the district of Česká Lípa. A proper research follows. It consist of two 

parts – content analysis of historical documents from the district Record Office and 

questionnaire survey with the then major players of the process who were questionned 

through semi-structured interviews. 

 The analysis of documents clarified formal aspects of the process, like 

circumstances of determinantion of the date, necessary documents which parts of 

municipalities had to present (reasons for disintegration, signature sheets, a written 

record of meetings of local national committees where the change was discussed, etc.), 

an act that officialy regulated this process of disintegration. 

The questionnaire survey showed that the main reasons for municipal 

disintegration in the district of Česká Lípa were: finance and poor sense of belonging. 

Small communities artificially amalgamated in 1980s felt overlooked by their local 

governments, no investments into infrastructure have been done, on the contrary their 

own small property was confiscated. The major players of the process claim that their 

financial and developing situation is better when they are self-governing than like a part 

of bigger municipality and they are standing by their former decision. Detailed research 

shows that it is mostly true and an absloute majority of newly independent municipalities 
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has higher level of development than during the period of amalgamation. We can also 

observe mostly pluralistic local systems and heavy polls in local election which means that 

there is no democratic deficit caused by the disintegration. Generally speaking these 

communities went through negative experience with bad governance of artificially 

amalgamated municipalities which led them to an attempt to become self-contained and 

decide independently about their own issues.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

Tento výzkum, který bude realizován formou polostrukturovaných rozhovorů, je součástí 

diplomové práce na téma Autonomizace obcí po roce 1989 v okrese Česká Lípa, vedené 

na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Práce se 

zabývá procesem osamostatňování českých obcí, který nastal v období porevoluční 

euforie. Zejména se pak zaměřuje na roli hlavních politických aktérů tohoto procesu. 

Cílem je, mimo jiné, vyhodnotit současnou finanční situaci malých obcí. Ty se vinnou pro 

ně nevýhodného systému financování prostřednictvím rozpočtového určení daní často 

nacházejí ve stavu, kdy jim obecní rozpočty stačí pouze na udržování provozu obce, nikoli 

však na potřebné investice do dalšího rozvoje. Řada municipalit se tak paradoxně ocitá 

v horší situaci než před svým osamostatněním, přestože jedním z důvodů ke snaze o zisk 

nezávislosti mohlo být naopak úsilí o větší samostatný rozvoj obce. 

Rozhovor tvoří osm otázek, rozdělených do tří tématických bloků – iniciace, občanská 

participace, zhodnocení současné situace. Každému bloku předchází krátký úvod do 

problematiky. Respondent vybírá z nabízených odpovědí. Je možné vybrat více než jednu 

odpověď (dle povahy otázky), případně k odpovědi připojit vlastní upřesňující či doplňující 

komentář. 

Otázky: 

1. blok: Iniciace 

Po roce 1989 byly v mnoha českých obcích ze strany jejich obyvatel iniciovány snahy o 

znovuzískání samostatnosti. Příčiny tohoto úsilí se v jednotlivých municipalitách mohly 

lišit. Stejně tak prostředí, ze kterého podnět k iniciaci zisku nezávislosti vzešel. 

 

 Jaké byly důvody snahy o osamostatnění Vaší obce? 

a) znovu získat historickou samostatnost  

b) pocit perifernosti a přehlížení ze strany vedení centrální obce 



 125 

c) finanční důvody (přesvědčení, že pokud obec získá finanční nezávislost, budou 

prostředky na provoz a rozvoj vynakládány efektivněji) 

d) neshody s tehdejším vedením centrální obce ohledně dalšího rozvoje a 

směřování 

e) jiný. Uveďte jaký: 

 

 Kdo se podílel na iniciaci procesu osamostatnění obce? 

a) osobnosti z řad reprezentantů v Národním výboru 

b) několik jedinců z řad vlivných osobností obce, nepodílejících se na tehdejší 

samosprávě 

c) širší veřejnost  

 

2. blok: Postoj veřejnosti 

Souhlas většiny je důležitým prvkem legitimity politických rozhodnutí.  Na komunální 

úrovni je nejčastěji užívaným nástrojem místní referendum, veřejné mínění lze však 

zjišťovat i jinými způsoby.  Dalším významným aspektem občanské participace je názorové 

štěpení ve společnosti, tedy zda bylo obyvatelstvo obce ve snahách o zisk samostatnosti 

jednotné či nikoliv. 

 

 Jakým způsobem byl zjišťován názor občanů na snahy o osamostatnění? 

a) referendum 

b) organizovaná veřejná diskuze 

c) anketa 

d) náhodné osobní rozhovory s obyvateli 
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e) jinak. Uveďte jak: 

f) názor zjišťován nebyl 

 

 Existovalo mezi obyvateli názorové štěpení v postoji k osamostatnění? 

a) štěpení nebylo (= občané měli na osamostatnění jednotný názor) 

b) štěpení bylo marginální a nepolarizované (= menší množství lidí, kteří 

nedůrazně projevovali opačný názor) 

c) štěpení bylo marginální, ale polarizované (=menší množství lidí, kteří důrazně 

projevovali opačný názor) 

d) štěpení bylo výrazné, ale nepolarizované (=větší množství lidí, kteří nedůrazně 

projevovali opačný názor) 

e) štěpení bylo výrazné a polarizované (=větší množství lidí, kteří důrazně 

projevovali opačný názor) 

 

 Byl postoj veřejnosti k osamostatnění obce ve shodě s postojem hlavních aktérů? 

a) ano, byl ve shodě 

b) ne, nebyl ve shodě 

 

3. blok: Zhodnocení současné situace 

I přes reformu veřejné správy, která byla v ČR realizována v posledních letech a vedla 

k nárůstu příjmů nejmenších obcí, se tato kategorie municipalit stále potýká s finančními 

problémy. Obecní rozpočet často stačí pouze na chod a údržbu obce, na investice a další 

rozvoj už prostředky nezbývají. Tato situace rozpoutává diskuze o přílišné fragmentaci 

české municipální struktury, která je finančně neefektivní. Nabízí se proto otázka, zda by 

na tom byly malé obce dnes finančně lépe, kdyby zůstaly součástí větší municipality. 



 127 

 

 Dosáhla, dle Vašeho názoru, obec vyššího nebo nižšího stupně rozvoje (technická a 

občanská vybavenost) než kdyby zůstala součástí větší obce? 

a) vyššího stupně 

b) nižšího stupně, pro naši obec má však větší hodnotu možnost samostatného 

spravování 

 

 Vnímáte výraznější rozdíl mezi stupněm rozvoje (technická a občanská 

vybavenost) Vaší obce a srovnatelných obcí, které se neosamostatnily a zůstaly 

součástí větší obce? 

   a) není mezi námi výrazný rozdíl 

b) jejich stupeň rozvoje je nižší než náš 

c) jejich stupeň rozvoje je vyšší než náš 

d) nevím, nesleduji rozvoj okolních obcí 

 

 Kdybyste dnes stál (a) před stejným rozhodnutím, se znalostí pozdějšího vývoje, 

usiloval (a) byste opět o osamostatnění vaší obce? 

a) ano, opět bych usiloval (a) o samostatnost 

b) ne, po vyhodnocení následujícího vývoje bych o samostatnost neusiloval (a) 
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