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K předmětu (tématu) práce:  
  

Předložená diplomová práce zpracovaná na téma „Působnost obcí“ si klade za cíl 
učinit analýzu přenesené a samostatné působnosti obcí v České republice. Cílem práce je 
komparace právní úpravy samostatné působnosti v ČR a v Dolním Sasku. Předem předesílá, 
že větší akcent bude kladen na působnost samostatnou.  

Diplomantka slibuje, že nabídne i možné návrhy de lege ferenda, které by dle jejího 
názoru mohly přispět k posílení samosprávného postavení obcí. 
  
K metodice a práci s prameny:  
  

Autorka vychází z právní úpravy České republiky, která se primárně dané 
problematiky týká, pracuje s judikaturou a odbornou literaturou. Vzhledem k tomu, že práce 
je z části i srovnáním úpravy práva na samosprávu v českém a německém právním řádu, čerpá 
rovněž z německého právního řádu a německé odborné literatury. Judikatura Ústavního soudu 
je rozsáhlá. Autorka nerezignovala ani na judikaturu soudů německých.  Autorka prokázala 
schopnost zpracovat vybrané téma v adekvátním rozsahu. 
  
Formální a systematické členění práce: 
  

Diplomová práce o rozsahu 78 stran celkem je členěna do čtyř kapitol, Úvodu a 
Závěru. Jednotlivé kapitoly jsou dále podrobně rozčleněny. Každá kapitola obsahuje vždy 
shrnutí. Po stručném „Úvodu“, ve kterém autorka představuje záměr (cíl) své práce, následuje 
první kapitola s názvem „Pojem působnost a historický vývoj od roku 1990“. V této kapitole 
autorka podává charakteristiku pojmu působnost (územní působnost a její změny, věcnou 
působnost a dělení působnosti na samostatnou a přenesenou). Dále se věnuje právní úpravě od 
roku 1990 (ústavní základy působnosti obcí, obecní zřízení z roku 1990, samostatná 
působnost, přenesená působnost, pověřené obecní úřady, okresní úřady, vytvoření krajů a II. 
Fáze reformy veřejné správy). Kapitola druhá „Přenesená působnost“ se zabývá ústavním 
zakotvením, rozsahem přenesené působnosti a jeho změny (obce s pověřeným obecním 
úřadem, obce s rozšířenou působností, nařízení), kontrolou a dozorem v oblasti přenesené 
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působnosti (kontrola obcí v oblasti přenesené působnosti a dozorem nad výkonem záležitostí 
v přenesené působnosti). Třetí kapitola „Samostatná působnost – ústavní záruky v českém a 
německém právu“ je velice pečlivě a zajímavě zpracována. Předmětem této kapitoly jsou 
ústavní garance obecní samosprávy v ČR, vybrané aspekty obecní samosprávy v judikatuře 
ústavního soudu (obsah práva na samosprávu, ústavní limity zásahu a vydávání obecně 
závazných vyhlášek), ústavněprávní garance samosprávy ve Spolkové republice Německo 
(garance právní instituce a částečná finanční záruka samosprávy) a srovnání české a německé 
ústavní garance obecní samosprávy. Poslední kapitola „Pojetí samostatné působnosti 
v českém a dolnosaském právu“ se zabývá samostatnou působností obcí v ČR (kontrola a 
dozor v oblasti samostatné působnosti), samostatnou působností obcí v Dolním Sasku 
(dobrovolné samosprávné úkoly, povinné samosprávné úkoly a právní dozor), příklady 
samosprávných úkolů obcí, oblastí školství (zřizování škol v dolnosaském školském zákoně a 
zajištění základního povinného vzdělání českými obcemi), oblastí požární ochrany 
(zajišťování požární ochrany dolnosaskými obcemi a zajišťování požární ochrany českými 
obcemi), oblastí pohřebnictví (zřizování a správa hřbitovů v Dolním Sazku a zřizování a 
provozování veřejných pohřebišť v ČR) a kvazi povinnými úkoly obcí v českém právním 
řádu. Práce je ukončena shrnujícím „Závěrem“.  

Práce je logicky a přehledně členěna. Lehce nevyvážený je poměr mezi přenesenou a 
samostatnou působností obcí. Na to ale autorka upozorňuje již v úvodu. Práce je psána 
kultivovanou češtinou. 

 
V průběhu obhajoby by se paní Jana Mráčková mohla vyjádřit k následující otázce: 

Jak lze postihnout obec, která finanční prostředky určené k zajištění přenesené působnosti 
využívá k zajištění samostatné působnosti?  
 
 Shrnuji:  
  

Paní Jana Mráčková předložila v celku zdařilou práci. Její diplomová práce splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto typu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a 
(v závislosti na průběhu ústní obhajoby) navrhuji klasifikovat ji známkou „velmi dobře“. 
  
  
  
V Praze dne 22.1.2016 
  
  
  

JUDr. Ivana Millerová, Dr. 
  
  


