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Abstrakt 

Předkládaná práce se zabývá vznikem a fungováním vyšších územních 

samosprávných celků v České republice a na Slovensku. Obsahuje informace 

o vývoji územního členění v bývalém Československu v letech 1918 – 1993, 

s důrazem na zavedení krajského zřízení v období komunistického režimu. Práce 

detailně popisuje proces vytváření krajské úrovně samosprávy v 90. letech 20. 

století v České republice a na Slovensku. Po roce 1993 probíhaly v parlamentech 

obou zemí debaty ohledně nejvhodnějšího modelu územně správního uspořádání. 

V České republice byly zvažovány varianty zemského zřízení a krajského zřízení, na 

Slovensku naopak varianty župního zřízení či krajského zřízení. Území České 

republiky bylo nakonec rozděleno do 14 vyšších územních samosprávných celků 

(13 krajů a Hlavní město Praha), území Slovenska do 8 krajů. Při zpracovávání 

tématu autor vychází především z detailní analýzy příslušných návrhů zákonů a ze 

stenografických protokolů z debat ohledně vyšších územních samosprávných celků 

v zákonodárných sborech obou států. Právě parlamenty jsou pro proces vytváření 

územního členění zcela zásadními aktéry. Vyšší územní samosprávné celky 

v podmínkách unitárních států totiž představují spíše uměle vytvářené jednotky 

vzniklé ze správních důvodů, než přirozené či historické regiony. Jejich vznik proto 

souvisí s neustále probíhajícími procesy reforem veřejné správy. Vymezení vyšších 

územních samosprávných celků bývá výsledkem výslovně politického rozhodnutí, 

které by mělo odrážet momentální potřeby států v oblasti veřejné správy. Stejně 

tak ale odráží priority jednotlivých politických aktérů, proto bývá vymezení území 

vyšších územních samosprávných celků výsledkem kompromisu mezi politickými 

stranami. Práce se kromě toho ve vší stručnosti zabývá fungováním krajů, zmíněny 

jsou mimo jiné obecné informace o krajských volbách a další souvislosti krajského 

zřízení. Za dobu necelých 20 let se kraje etablovaly více či méně úspěšně jako 

pevná součást politických systémů obou států. Záměrem disertační práce je tedy 

přispět svým zaměřením do odborné diskuse o krajské úrovni samosprávy díky 

dosud v tomto rozsahu nepublikovaným detailním informacím z parlamentních 

debat ohledně schvalování vyšších územních samosprávných celků.  

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This dissertation thesis deals with the establishment and practical functioning of 

the higher territorial self-governing units in the Czech Republic and in the Slovak 

Republic. It contains information on the development of the territorial division of 

former Czechoslovakia between the years 1918 and 1993, with an emphasis on the 

establishment of a regional system during the communist regime. The dissertation 

is focused on the process of the establishment of regional level of self-government 

in the Czech and Slovak Republic in 1990s. Debates over the most appropriate 

territorial and administrative division took place in parliaments of both countries 

after 1993. Two models of territorial division were considered in the Czech 

Republic – a provincial system, based on historical lands, and a regional system. 

Two alternatives were discussed in Slovakia – a county system and regional 

system. The territory of the Czech Republic was ultimately divided into 14 higher 

territorial self-governing units (13 regions and the Capital City of Prague), and the 

territory of Slovakia into 8 regions. The author focuses especially on the detailed 

analysis of respective draft bills and stenographic reports of parliamentary debates 

regarding the higher territorial self-governing units in parliaments of both 

countries. The reason is that parliaments are crucial participants for creation of the 

territorial division. Higher territorial self-governing units, in terms of unitary 

states, are artificially created administrative units made for administrative 

reasons, rather than natural or historical regions. Therefore, their creation is 

linked to a continuous and ongoing process of public administration reforms. The 

establishment of higher territorial self-governing units is also the result of an 

explicit political decision that should reflect current needs of the countries in 

public administration issues. Such establishment also reflects the priorities of 

individual political participants, and is, therefore, the result of political 

compromise made between political parties. In addition, the dissertation briefly 

describes practical functioning of administrative regions. Among others, general 

information on regional elections and other issues connected with regional system 

are also described. Within 20 years of their existence, administrative regions were 

established – more or less successfully – as an integral part of political systems of 

both countries. The aim of this dissertation is to contribute to the expert discussion 

on the regional level of self-government due to so far unpublished detailed 



 

 

information from parliamentary debates concerning the process of establishment 

of higher territorial self-governing units. 
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1. ÚVOD 

 

 Předkládaná disertační práce se věnuje vyšším územním samosprávným 

celkům v České republice a na Slovensku. Jedná se o téma, které není českou ani 

slovenskou odbornou literaturou příliš zpracované. Disertační práce vychází 

částečně z diplomové práce autora, která byla jako konkrétní případová studie 

zaměřena na teorii a praxi krajského zřízení v České republice s důrazem na 

praktické fungování Jihomoravského kraje.  

 Vyšší územní samosprávné celky představují mezičlánek mezi obecní úrovní 

a úrovní centrální, přičemž jejich existence není zdaleka pouze českou či 

slovenskou záležitostí. Důvodem zpracování tohoto tématu je především 

skutečnost, že krajské úrovni politiky je v rámci současné politologie v České 

republice věnováno poměrně málo prostoru. Přitom tato substátní úroveň politiky 

představuje významné jednotky v rámci politických systémů České i Slovenské 

republiky. Na druhou stranu ale musím podotknout, že v poslední době se touto 

problematikou postupně začíná zabývat čím dál tím více odborníků, a to nejen 

z řad právníků (správní právo, veřejná správa), ekonomů (veřejné finance), 

sociologů (společenské změny), geografů (demografie, politická, regionální 

a sociální geografie), ale také politologů.  

 Krajské politice se můžeme věnovat v rámci několika politologických 

sdisciplín a hned z několika možných úhlů pohledu. Pokud pro zjednodušení 

vezmeme v rámci politologie například disciplíny česká politika, komparativní 

politologie, mezinárodní vztahy a politická filosofie, zjistíme, že substátní úroveň 

politiky se dá zkoumat a analyzovat v podstatě stejně jako úroveň státní.  

 V rámci studia české politiky, respektive českých politických systémů, lze 

obecně sledovat vývoj územně správního členění v jednotlivých etapách vývoje 

státu. Můžeme sledovat jejich konstituování, historické okolnosti a důvody vzniku, 

fungování orgánů apod. V rámci specifických případových studií lze zkoumat vývoj 

každého jednotlivého regionu, zmínit se o výrazných osobnostech, institucích či 

orgánech a jejich vývoji v čase. V rámci komparativní politologie pak můžeme 

nejen studovat regionální politické systémy v jednotlivých zemích, ale také 

porovnávat určité lokality a analyzovat tak společné či rozdílné faktory, které 

ovlivňují jejich fungování. Zaměřit se můžeme na instituce, stranické systémy, 

volební systémy atd. Stejně jako se dají porovnat z hlediska fungování politických 
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systémů dvě či více zemí, tak se dají obdobně porovnávat různé vyšší územní 

samosprávné celky. Vždy je v podstatě zaručeno, že nikdy nebudou výsledky 

zkoumání stejné. Diskutovat se samozřejmě dá o decentralizaci jako takové, 

o vhodnosti nebo nevhodnosti užití různých volebních systémů na regionální 

úrovni, uplatnění přímé demokracie apod. Zaměřit se lze na regionální stranické 

systémy, teorie či vytváření koalic, programy politických stran, politický marketing 

v souvislosti s předvolebními kampaněmi, formování elit (vždyť regionální politika 

slouží – stejně jako politika komunální - jako předstupeň celostátní politiky), 

vztahy center a periferií a takhle bychom mohli pokračovat dále.  

 V rámci mezinárodních vztahů se pak dají zkoumat třeba mezinárodní 

aktivity měst a regionů, které v poslední době nabývají stále na intenzitě. Tzv. 

paradiplomacii, jak se tyto aktivity odborně označují, pak lze analyzovat také 

z teoretického hlediska.  

 V rámci politické filosofie se pak jednotlivé substátní jednotky mohou dostat 

do předmětu zájmu z hlediska teorie komunitarismu, multikulturalismu či 

deliberativní demokracie. Stejně tak se lze zabývat otázkou identity a vztahu 

občanů k území, ve kterém žijí.  

 Zkrátka nejen státy, ale i obce či regiony mohou být velmi zajímavým 

předmětem analýzy. Při tomto výčtu je nastíněna řada témat, která lze na 

regionální úrovni zkoumat a analyzovat. Každá obec, každé město a každý region 

v podstatě představují hodnotný a zcela jedinečný politický subsystém, kterým 

stojí za to se zabývat, ať už z hlediska praxe nebo naopak z hlediska teorie. 

 

1.1 Vymezení disertační práce  

 Vzhledem k výše popsanému představuje předkládaná práce příspěvek do 

diskusí o formování vyšších územních samosprávných celků v obou státech 

bývalého Československa. Je třeba zdůraznit, že není záměrem této práce zabývat 

se do detailu těmi aspekty krajské úrovně politiky, které již jsou odbornou 

literaturou víceméně zpracovány. Z toho důvodu v práci nebudou obsáhleji 

popsány záležitosti fungování a kompetencí krajů, kterými se zabývá spíše 

právnická než politologická literatura. Stejně tak práce nebude obsahovat 

podrobnější analýzu výsledků krajských voleb, které v obou státech proběhly 

doposud čtyřikrát. Oba tyto tematické okruhy nicméně práce zahrnuje, protože 

jsou pro popsání fungování regionální či krajské úrovně politiky podstatné.  
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 Práce si klade za cíl popsat dosud nezpracované okolnosti vzniku vyšších 

územních samosprávných celků, čímž se stává ve své podstatě unikátní. Do 

současné doby totiž v odborné literatuře nebyl obsáhleji zpracován proces 

formování vyšších územních samosprávných celků. Pro současnou Českou 

republiku i Slovensko bylo zavedeno krajské zřízení, proto se práce v úvodu zabývá 

vývojem územně správního členění po roce 1918. Tento rok byl vybrán s ohledem 

na snahy o sjednocení územního členění v souvislosti se vznikem společného státu. 

V úvodní, tzv. historické, kapitole bude popsáno, jakým způsobem se vyvíjela 

územně správní soustava republiky. Období první republiky dalo vzniknout 

župnímu i zemskému zřízení, které tak představují tradiční články v územně 

správních systémech. Vzhledem k ustavení krajského zřízení je klíčové období po 

skončení druhé světové války a s ním spojený zápas politických stran o budoucí 

směřování republiky. Tyto diskuse se nevyhnuly ani systému vnitřní správy, která 

je pro každý stát velmi důležitá. Vznik krajů v rámci komunistického režimu položil 

základy moderní tradice krajského zřízení v soudobých správních dějinách obou 

republik, byť krajské zřízení rozhodně nelze chápat jako výslovně komunistický 

výtvor. S ohledem na vznik krajů je potřeba také rámcově popsat fungování 

systému národních výborů jednotlivých stupňů (zejména těch krajských) i jejich 

kompetencí. Kraje totiž vznikly právě z potřeby centrálně řízeného státu, 

především pak z potřeby řízení plánované ekonomiky. Historická část práce 

obsahuje také některé zásadní geografické údaje ohledně krajů, které jsou ale pro 

pochopení formování územního uspořádání velmi důležité.  

 Stěžejní částí práce jsou kapitoly věnované procesu utváření krajské úrovně 

samosprávy. Po pádu komunistického režimu bylo nutné provést celou řadu 

reforem, přičemž v prvních letech byl logicky kladen největší důraz na reformu 

politického systému a reformu ekonomickou. Nelze ale opomíjet také správní 

reformu, která je do jisté míry s oběma výše zmíněnými reformami úzce propojena. 

Po roce 1989 došlo velmi rychle k obnově samosprávy a spolu s tímto procesem ke 

zrušení krajských národních výborů, aniž by místo nich vznikly na úrovni mezi 

obcí a státem nové demokratické samosprávné instituce. Již za časů federace se 

například na půdě České národní rady vedly diskuze o možnosti zavedení 

zemského zřízení, které bylo reálně zvažovanou variantou územního členění. Po 

rozpadu společného státu se však oba státy vydaly vlastní cestou formování střední 

úrovně samosprávy. Nově přijaté Ústavy obou států obsahovaly příslušné Články 
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o fungování územní samosprávy, obě zároveň předjímaly vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků. V České republice trvalo v podstatě dvě volební 

období, než byla schválena politicky akceptovatelná varianta vyšších územních 

samosprávných celků, kterými se staly kraje. Krajské zřízení se totiž ukázalo jako 

jediné realizovatelné, ovšem diskuse se vzápětí stočily směrem k dohadování se 

o počtu krajů. Na Slovensku toto období trvalo ještě déle i s ohledem na formování 

politického systému a tamní politickou situaci. Ze zvažovaných variant župy versus 

kraje bylo nakonec, po značně bouřlivých debatách, přijato krajské zřízení. Z toho 

důvodu se práce detailně zabývá jednotlivými variantami možného členění, včetně 

názorů zákonodárců, analyzuje příslušné důvodové zprávy i předkládané 

pozměňovací návrhy, které ve svém důsledku ovlivnily konečnou podobu přijaté 

varianty vyšších územních samosprávných celků. Právě tato analýza představuje 

v současné době chybějící článek v odborném hodnocení politického aspektu 

reformy veřejné správy, s níž je reforma územně správního členění neodmyslitelně 

spjata. Zaměřil jsem se na analýzu parlamentních debat, které jsou spojeny se 

vznikem středního stupně samosprávy. Práce obsahuje informace i související 

autentické citace z doby projednávání této problematiky v jednotlivých 

zákonodárných sborech. Analýza parlamentních debat totiž představuje velmi 

zajímavý a důležitý pramen k pochopení přijímaných politických rozhodnutí, je na 

ní totiž zcela patrné rozložení názorů představitelů politických stran i jednotlivých 

programových priorit, které ve své konečné podobě dávají vzniknout územnímu 

členění států. 

 Vzhledem k použité terminologii je důležité zmínit, že v České republice se 

pro útvary středního stupně samosprávy používá termín vyšší územní 

samosprávné celky (VÚSC), kdežto na Slovensku termín vyšší územní celky (VÚC) 

nebo také samosprávné kraje. Při popisu těchto celků bude používán jejich český 

název (např. Trenčínský, nikoliv Trenčianský), stejně tak názvy některých měst či 

politických stran nezohledňují slovenskou diakritiku (např. Filakovo, nikoliv 

Fiľakovo). Citace z projevů poslanců Národní rady a citace ze slovenských 

parlamentních dokumentů jsou ponechány ve slovenštině. 

 

1.2 Současný stav bádání a analýza literatury 

 Schválená podoba krajského zřízení není v České republice ani na Slovensku 

úplnou novinkou. Vždyť od ustavení krajů brzy uběhne 20 let, což je dostatečně 
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dlouhá doba, aby o těchto jednotkách bylo pojednáno také v odborné literatuře. 

Faktem ale zůstává, že krajská úroveň samosprávy či politiky není v odborné 

literatuře příliš popsána, i když v posledních několika letech vznikla řada 

odborných publikací zabývajících se krajským zřízením z různých úhlů pohledu. 

Vzhledem k významnosti těchto celků je rozsah takové literatury možné chápat 

jako nedostatečující. Většina odborníků se totiž zabývá úrovní komunální či úrovní 

centrální. Lze tak konstatovat, že kraje zůstávají spíše stranou zájmu.  

 Z odborné literatury je třeba zmínit především existenci právnické 

literatury, vždyť fungování krajů spadá do oblasti správního i ústavního práva. Zde 

je na místě vyzdvihnout snad jediné dvě publikace, které se praktickým 

fungováním krajů komplexně zabývají – jedná se o knihu Rudolfa Cogana Krajské 

zřízení z roku 2004 a knihu Zdeňka Koudelky Samospráva z roku 2007, jejíž jedna 

část je zaměřena výhradně na krajskou úroveň samosprávy. Ze specificky zaměřené 

právnické literatury lze uvést také několik titulů profesora brněnské právnické 

fakulty Petra Průchy, dále kupříkladu Jiřího Grospiče, Stanislava Kadečky 

a dalších právníků, kteří se zabývají především správním právem. Na přelomu 

tisíciletí byla také vydána řada publikací věnujících se procesu reformy veřejné 

správy, která u nás naplno započala po roce 1998. Z tohoto pohledu jsou přínosné 

publikace Pavla Matese, Olgy Vidlákové nebo specifické brožury vydané 

Ministerstvem vnitra a nazvané Reforma veřejné správy z roku 2003 a Veřejná 

správa v České republice z roku 2005. 

 Územně správní členění státu lze zkoumat také z pohledu jeho historického 

vývoje. Všechny státy ve své podstatě procházejí neustálými reformami územního 

členění a neustálými reformami vnitřní správy. Pro podrobné seznámení se s touto 

problematikou je snad nejvhodnějším titulem kniha kolektivu autorů Zdeňky 

Hledíkové, Jana Janáka a Jana Dobeše Dějiny správy v českých zemích od 

počátku státu po současnost nebo publikace Karla Schelleho o vývoji veřejné 

správy v letech 1848-1990. Přehled různých systémů veřejné správy na našem 

území ve druhé polovině minulého století velmi dobře prezentuje kniha Vladimíra 

Čecháka Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945–2004). 

 S krajským zřízením je z jistého úhlu pohledu spojena také problematika 

regionálního rozvoje, jejíž rozmach nepřišel pouze v souvislosti se vznikem krajů, 

ale také v souvislosti s plánovaným vstupem České republiky do Evropské unie 
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a jistým důrazem Unie na regiony a regionální politiku. Těmto záležitostem se 

mimo jiných věnují knihy bývalého rektora ústecké univerzity René Wokouna.  

 Krajům se lze věnovat také z pohledu sociologického. Nejnovějším 

přírůstkem do politologicko-sociologické diskuze o krajích je kniha Dana 

Ryšavého, Daniela Čermáka a kolektivu autorů nazvaná Na/O kraji, kterou vydalo 

Sociologické nakladatelství počátkem roku 2015. Tato publikace je zaměřena 

především na postoje krajských politiků, díky čemuž představuje zatím unikátní 

dílo. 

 Specifickým okruhem zkoumání krajů jsou otázky spojené s financováním 

územní samosprávy, která od roku 2000 prochází také neustálým vývojem. Tato 

problematika je zaměřena čistě ekonomicky a představuje také specifický úhel 

pohledu na fungování nejen nově vzniklých krajů, ale také obcí. U obou jednotek 

územní samosprávy se totiž jejich financování bezprostředně odráží na rozsahu 

a výkonu jejich činností. Na toto téma bylo v posledním desetiletí napsáno také 

několik knih, této problematice se ale v práci věnovat nebudu. 

 A konečně lze poznamenat, že z politologického hlediska není problematika 

krajů popsána víceméně vůbec. Zatímco okruhy souvisejícími s komunální 

politikou se zabývá řada autorů a nalezneme je v především v dílech Stanislava 

Balíka, Petra Jüptnera, Jaroslava Čmejrka nebo v knize Lukáše Valeše 

o politologických aspektech veřejné správy, otázky související výhradně s krajskou 

politikou v současnosti víceméně zpracovány nejsou. Tuto literaturu tak supluje 

především výše uvedená literatura právnická. Opět musím zmínit, dle mého 

názoru, do současné doby nejlepší knihu věnující se krajům od Rudolfa Cogana. 

Z politologického pohledu jsou velmi dobře zpracovány krajské volby. Již v roce 

2000 vyšla kniha Ladislava Mrklase analyzující právě první volby do krajských 

zastupitelstev. O čtyři roky později vydali politologové z brněnské Masarykovy 

univerzity pod vedením Stanislava Balíka a Jakuba Kylouška knihu Krajské volby 

2004, na kterou po třetích krajských volbách navázali opět brněnští politologové, 

konkrétně Otto Eibl, s titulem Krajské volby 2008. Po posledních krajských 

volbách vydal Stanislav Balík s kolektivem dalších autorů knihu Krajské volby 

2012. K diskuzi o posledních krajských volbách vydala ústecká univerzita publikaci 

připravenou Pavlem Maškarincem a Petrem Bláhou o krajských volbách v roce 

2012 v Ústeckém kraji. Tato publikace představuje zajímavou případovou studii 

věnovanou konkrétnímu regionu. A krajským volbám se věnoval také Pavel 
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Šaradín z univerzity v Olomouci, který stojí za vydáním titulů Krajské volby 

v České republice a Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České 

republice.       

 

 Na Slovensku je otázka literatury zaměřené na fungování vyšších územních 

celků trochu komplikovanější. Samozřejmě i zde je možné tematicky rozdělit 

literaturu související s krajským zřízením. Na jednotlivé aspekty formování 

politického systému na Slovensku v období po roce 1989 se zaměřuje kniha 

Dušana Lešky, která obsahuje také kapitolu věnovanou místním a regionálním 

orgánům samosprávy a státní správy. Slovenské ministerstvo vnitra v roce 2007 

vydalo brožuru Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia 

Slovenska, popisující změny územního uspořádání státu. Nově vytvářeným vyšším 

územním celkům se věnují zejména publikace Viktora Nižňanského, především 

Decentralizácia na Slovensku: bilancia nekonečného príbehu 1995 – 2005 z roku 

2005. Slovenský Institut pre verejné otázky vydal v roce 2002 knihu Viktora 

Nižňanského,1 Grigorije Mesežnikova a dalších autorů Reforma verejnej správy na 

Slovensku 1998 – 2002: súvislosti, aktéri, volby. Grigorij Mesežnikov se věnoval 

také druhým krajským volbám, které analyzuje v knize Regionálne volby 2005: 

súvislosti a výsledky. V těchto publikacích ovšem není popsán jen systém 

a výsledky voleb do orgánů samosprávných krajů, ale jednotlivé kapitoly jsou 

věnovány také procesu formování vyšších územních celků či institucionálním 

aspektům jejich fungování.  

 

1.3 Teoretické vymezení 

 Vzhledem k povaze práce je komplikované popsat rozhodování 

zákonodárných sborů o formování územně správního členění na základě 

teoretických konceptů jednoduše proto, že se jedná čistě o rozhodnutí politická. 

A ta nepodléhají žádným teoriím. Česká republika i Slovensko jsou unitárními 

státy. Vzhledem k jejich povaze je výsostným rozhodnutím zákonodárců, pro jakou 

formu územně správního členění, odpovídající potřebám daných státům, se ve 

svém důsledku rozhodnou.  

                                                           
1 Nevýhodou některých z těchto jinak velmi zajímavých a přínosných titulů je jistá zaujatost spolu 
autora V. Nižňanského, který svého času vykonával post vládního zmocněnce pro decentralizaci 
veřejné správy na Slovensku. 
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 Územní uspořádání moderních států můžeme ztotožnit s vertikální dělbou 

moci, která ve své podstatě vypovídá o způsobu územní organizace státu, o stupni 

centralizace či decentralizace a s tím související mírou autonomie jednotlivých 

územních jednotek. Moderní státy se tak člení buď na územně politické jednotky, 

které mají ústavně politické základy státu, nebo územně správní jednotky, které 

jsou ve větší či menší míře podřízeny centru. V prvním případě se jedná 

o federativní uspořádání, ve druhém případě o unitární státy.2 Unitární stát se 

„vyznačuje ucelenou soustavou státních orgánů a jednotným právním řádem. 

Jednotný charakter státu vyjadřují ústavy unitárních států, přičemž nevylučují 

uplatnění široké správní, popřípadě samosprávné decentralizace. Unitární státní 

zřízení nevylučuje ani uplatnění územní autonomie.“3 Jako velmi vhodná se jeví 

charakteristika unitárních států od ústavního právníka, profesora Václava 

Pavlíčka, který vymezuje znaky unitárního státu následujícím způsobem: 

1) V unitárním státě existuje jediná, nedílná státní suverenita, nejen 

z hlediska mezinárodního i vnitrostátního. Unitární stát v mezistátních 

vztazích reprezentují jen jeho nejvyšší orgány. Na výkonu svrchovaných 

pravomocí nejvyšších státních orgánů neparticipují nižší státní či 

samosprávné orgány. Územní svrchovanost unitárního státu je vyjádřena 

principem nedělitelnosti jeho území. 

2) Právní řád unitárního státu má jednotný charakter. Vychází z jediné 

celostátní ústavy a v souladu s ní platným zákonodárstvím a dalšími 

právními předpisy. Ústavy vyhrazují celostátnímu zákonodárství úpravu 

všech podstatných záležitostí, zejména úpravy práv a povinností občanů, 

organizace a kompetence státních a samosprávných orgánů, trestní 

odpovědnosti a procesně právních pravidel. Regionální a lokální právní 

normy se mohou vydávat jen na základě celostátních zákonů a v jimi 

stanovených mezích, mají zpravidla prováděcí či doplňkový charakter. 

3) Soustava státních orgánů je hierarchicky uspořádaná, její nejvyšší stupeň 

tvoří jediná soustava nejvyšších orgánů zákonodárných, výkonných 

i soudních. Jediným zákonodárným orgánem je parlament, s výjimkou 

unitárních států se statutárními regiony, jímž je ústavou svěřena část 

                                                           
2 Svatoň, J.: Stát a formy státoprávního uspořádání in: Tomeš, J.: Stát, prostor, politika, 
Karolinum. 2000, s. 237. 
3 Pavlíček, Václav: Ústavní právo a státověda I. 1998, str. 115.  
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zákonodárné kompetence regionálního významu nebo vydávání 

prováděcích norem k celostátním zákonům. 

4) Vnitřní územní uspořádání unitárního státu bez ohledu na počet stupňů 

má územně správní ráz a je určováno celostátním zákonodárstvím. I při 

vysoce decentralizovaném uspořádání státní správy se vertikální dělba 

moci z ní vyplývajících kompetencí nedotýká státní suverenity. 

5) Kromě již zmíněné nedělitelnosti státního území se unitarita (jednotnost) 

státu projevuje též v jediném (z vnitrostátního hlediska) státním 

občanství. Neexistuje tu proto jako ve federacích občanství dvojí.4 

 

 Formu územně správního členění v rámci unitárního státu je třeba 

posuzovat z hlediska potřeb veřejné správy, které se v každém státě v určitém čase 

liší. Existuje řada teorií veřejné správy, nicméně není účelem této práce se 

takovými teoriemi zabývat. Ve stručnosti lze veřejnou správu chápat jako správu 

veřejných záležitostí a jako projev výkonné moci ve státě. Takovouto výkonnou 

mocí nicméně nedisponuje jen stát, ale i další nestátní veřejnoprávní subjekty, 

které spolu se státem zabezpečují veřejnou správu jako správu státu. Veřejná 

správa v sobě zahrnuje jak státní správu, tak i samosprávu. 

- státní správa je tedy jedna ze základních složek veřejné správy a zároveň 

samostatný a často nejrozsáhlejší druh činnosti státu, kterým se 

zabezpečuje realizace všech jeho funkcí, ať už vnitřních či vnějších. Státní 

správa je především činností výkonnou a nařizovací, která je prováděna 

na základě platných zákonů, a stojí za ní donucovací moc státu. Tato 

výkonná činnost vyjadřuje vztah státní správy k zastupitelské soustavě 

a spočívá ve vykonávání zákonů a ostatních právních aktů státní moci. 

Naopak nařizovací činnost je vyjádřena vztahem k fyzickým a právnickým 

osobám, přičemž je jejím obsahem vydávání normativních 

a individuálních správních aktů. 

- samospráva je pak druhým komponentem veřejné správy a představuje 

takovou část správy státu, která je decentralizovaná na subjekty 

nestátního veřejného charakteru, které jsou odlišné od veřejnoprávních 

subjektů ve státní správě. Existence samosprávy je slučitelná ve své 

podstatě pouze s demokratickým zřízením (což bude názorně ukázáno 

                                                           
4 Pavlíček, Václav, c. d. s. 116, 117. 



20 
 

v následných kapitolách práce s ohledem na činnost národních výborů) 

a je založena na vzájemném vztahu mezi státem a samosprávnými 

subjekty. Je třeba vzít v úvahu, že metody a formy samosprávy nemají 

povahu mocenského charakteru státu. Prostřednictvím samostatných 

a státem uznaných veřejnoprávních korporací vykonává samospráva 

přesně vymezené úlohy správy státu. Samospráva je uskutečňována jak 

na základě zákonů, tak na základě vlastních mocenských aktů, které 

schvaluje v rámci platných právních předpisů. Na výkon konkrétních 

záležitostí si samosprávné korporace zřizují příslušné samosprávné 

orgány. Jejich formování i vymezení je definováno ústavou či příslušnou 

legislativou. 

Samospráva se dále dělí na samosprávu územní a zájmovou. Územní 

samosprávné celky tvoří přirozeně obce, ale podle místních zvyklostí také 

další územní celky středního stupně (například regiony, provincie, kraje, 

župy, okresy apod.). Územní samosprávu lze charakterizovat jako jistou 

organizační formu veřejné správy, kde místní společenství zabezpečuje 

řešení takových úkolů, které jsou odlišné od úkolů státu, a jejichž 

realizace je regulována závaznými právními předpisy vydanými státem.5 

Pro formování místní (i regionální) samosprávy v evropském prostoru je 

jistým způsobem určující Evropská charta místní samosprávy, kterou 

schválila Rada Evropy v roce 1985 a následně byla postupně ratifikována 

v jednotlivých členských zemích. Tato mezinárodní úmluva definuje 

základní pravidla zaručující politickou, správní a finanční nezávislost 

územní samosprávy.6 Připravována byla také Evropská charta regionální 

samosprávy, nicméně ta nakonec nebyla přijata.  

 

 Vznik územních samosprávných celků souvisí s přenášením působnosti 

centrálních orgánů na územní orgány. Ve veřejné správě moderních států se proto 

setkáváme s uplatněním principu subsidiarity. „Jednotlivé instituce, které 

reprezentují stát, jeho územní části a společenství, mají podle této zásady 

                                                           
5 Informace převzaty z: Malý parlamentný slovník: VI. volebné obdobie. 2013 (heslo verejná 
správa, s. 155; heslo štátna správa, s. 154; heslo samospráva, s. 151; heslo územná samospráva, s. 
154). 
6 Bližší informace k mezinárodním organizacím a veřejné správě (včetně odkazu na text Evropské 
charty místní samosprávy) [on-line] dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-
spoluprace-92.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d [cit. 12. března 2016]. 
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subsidiárně (tj. zástupně) plnit pouze takové úkoly, které nemohou nižší celky 

(společenství) nebo jejich orgány dobře nebo lépe plnit samy. Typickým projevem 

vertikální dělby státní moci (resp. reálné vertikální decentralizace státní moci) je 

proto decentralizace veřejné správy. V kontinentální evropské tradici znamená 

přechod výkonu části veřejné správy na autonomní veřejnoprávní korporace. 

Rozsah tohoto přechodu, tj. rozsah decentralizace veřejné správy, vypovídá pak 

o rozsahu samosprávy (autonomie) v daném státě.“7 V našem geopolitickém 

prostoru se setkáváme s kontinentálním evropským systémem veřejné správy, 

jehož charakteristickým rysem je vytvoření tzv. dvojkolejné územní správy. Jedna 

kolej představuje orgány územní státní správy řízené jednotlivými ministerstvy, 

druhou kolej představuje samospráva se svými volenými orgány. Tento systém se 

vyvinul v reakci na emancipační tendence místních samospráv vůči centrální moci 

v podmínkách absolutistických monarchií. V rámci vývoje došlo k přesunu 

některých kompetencí z ústřední úrovně na orgány samosprávy. Především 

v prostředí německy mluvících zemí k vytvoření systému, kdy orgány místních 

samospráv začaly vykonávat tzv. přenesenou působnost. To znamená, že kromě 

vlastních samosprávných funkcí vykonávají v rámci této přenesené působnosti také 

státní správu.8   

 Vzhledem k výše popsanému patří mezi základní teze této práce tato 

konstatování:  

- Vyšší územní samosprávné celky v podmínkách unitárních států 

představují spíše uměle vytvářené jednotky, než přirozené, tradiční či 

historické regiony. Jejich podoba je často výsledkem momentálních 

potřeb států ve správní oblasti a jejich vznik bývá spojen s komplexní či 

dílčí reformou veřejné správy jako celku. Zatímco reformy veřejné správy 

probíhají často na základě definování správních potřeb a musí tak 

akcentovat jistá odborná hlediska, reformy územně správních členění 

jsou spíše výsledkem politických dohod. 

 

- Unitární státy mají jednotný charakter, který definují jejich Ústavy, které 

ale nevylučují uplatnění široké správní či samosprávné decentralizace. 

                                                           
7 Svatoň, Jan: Stát a formy státoprávního uspořádání. 2000, s. 239. 
8 Svatoň, Jan: c. d., s. 239. 
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Nehledě na počet jednotlivých stupňů, podoba vnitřního územně 

správního členění unitárních států bývá tedy výsledkem výlučně 

politických rozhodnutí přijatých na půdě příslušných zákonodárných 

sborů.  

 

- Jestliže je podoba územně správního členění a vyšších územních 

samosprávných celků výsledkem politického rozhodování, tak při jejich 

utváření nehrají podstatnou roli teoretické či exaktní vědecké postupy, 

ale je pro ně naopak charakteristické hledání nikoliv optimálního, ale 

naopak politicky přijatelného kompromisu.  

 

- Při hledání tohoto kompromisu mezi politickými aktéry je třeba brát 

v úvahu jednak priority politických stran a vzájemné vztahy mezi nimi. 

Nelze přitom podcenit jistý lokální či regionální patriotismus 

zákonodárců, který se ve svém důsledku ve výsledné podobě vyšších 

územních samosprávných celků může projevit.  

 

- Konečně, je zcela mylné se domnívat, že z odborného hlediska existují 

dokonalé projekty vyšších územně samosprávných celků, které by se 

setkaly s obecným přijetím a uznáním. Při rozhodování o vymezení 

vyšších územních samosprávných celků je totiž třeba brát vždy v úvahu 

více hledisek, která si ale často vzájemně odporují.  Proto lze jen velmi 

těžko dospět ke stanovisku, který použitý model je nejvhodnější. 

Nejvhodnějším se v momentální chvíli zkrátka jeví ten, který je podpořen 

většinou.  

 

 O zásadním politickém vlivu na konstituování jednotek střední úrovně 

státní správy či samosprávy (ty jsou v současné době častější) svědčí také příklady 

z jiných zemí. Jako ukázkový příklad, jakým způsobem postoje politických stran 

dokáží ovlivnit územní členění státu, může posloužit polská zkušenost v době 

projednávání tamní reformy veřejné správy.  Zde proběhla tato reforma za vlády 

Jerzyho Buzka v roce 1998, respektive 1999. Pro vládu bylo provedení reformy 

jednou z klíčových programových priorit. Proto předložila Sejmu návrh zákona, 

který původně předpokládal zřízení 12 vojvodství. Parlamentní debaty nad tímto 

návrhem ale probíhaly podobně jako v případě České republiky i Slovenska a opět 
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dokreslují několikrát zdůrazněný fakt, že vznik umělých samosprávných celků je 

čistě politickým rozhodnutím. Taková rozhodnutí reflektují lokální ambice 

zákonodárců i jiné skutečnosti související s politickými reáliemi v jednotlivých 

státech. V Sejmu tehdy vypukl zásadní spor o počtu nově zřizovaných vojvodství, 

terčem kritiky se tak stala vládní varianta 12. S předloženým návrhem ale 

nesouhlasil opoziční Svaz demokratické levice (SLD), který přišel s návrhem 17 

vojvodství. „Sejm nakonec po dlouhých debatách schválil kompromisní variantu 

15 vojvodství. Tento kompromis však nečekaně vetoval především z politických 

důvodů president republiky A. Kwaśniewski, který podpořil původní návrh SLD, 

tedy 17 vojvodství (opozice chtěla vládní koalici ukázat, že i když nemá v Sejmu 

většinu, spolu se svým presidentem dokáže účinně blokovat vládní politiku). Sejm 

se pokusil presidentovo veto odmítnout, avšak neúspěšně. Po neúspěšném 

hlasování o odmítnutí veta byla na půdě Sejmu zahájena horečná jednání mezi 

jednotlivými politickými uskupeními.“9 Dne 24. července 1998 došlo na základě 

kompromisní dohody mezi politickými stranami zastoupenými v Sejmu k přijetí 

zákona o vytvoření trojstupňové správní soustavy. Podle tohoto zákona bylo Polsko 

k 1. lednu 1999 rozděleno do 16 nových vojvodství.10 

 Fakt, že reformy veřejné správy a procesy formování územního členění 

procházejí neustálým vývojem v důsledku politických rozhodnutí, dokazuje 

v poslední době zkušenost typicky centralizovaného unitárního státu, jakým je 

Francie. Koncept francouzských regionů vznikl v roce 1982, kdy bylo území státu 

rozděleno do 22 regionů (pokud počítáme kontinentální Francii), které ale ve všech 

případech nepředstavovaly přirozené či historické celky. Francie je dobrým 

příkladem dokazujícím, že hranice administrativních a přirozených regionů se 

nemusí shodovat.11 Důvodem reorganizace regionů byla přílišná nákladnost jejich 

administrativy i správní důvody kvůli přebujelé byrokracii a překrývání institucí. 

Prezident Hollande a premiér Valls proto rozhodli zredukovat počet těchto 

regionů.  Vláda původně plánovala vznik 14 regionů, Senát schválil variantu 15, 

ovšem Národní shromáždění koncem listopadu 2014 schválilo konečnou variantu 

13 regionů. Francouzské regiony sice nejsou příliš významné, nicméně některé 

                                                           
9 Kubát, Michal: Demokracie v Polsku. 2005, s. 85, 86. Informace k vytváření regionální 
samosprávy v Polsku viz c. d., s. 81 – 91. 
10 Kromě vojvodství bylo vytvořeno také 379 samosprávných okresů nazvaných powiaty, základní 
územní jednotkou jsou obce (gminy), kterých je v Polsku přibližně 2 500.  
11 Například historický region Gaskoňsko na jihozápadě země, který svého času býval samostatnou 
provincií, byl při správní reformě rozdělen mezi dva administrativní regiony – Akvitánii (Bordeaux 
a okolí) a region Midi-Pyréneés (historické hlavní město Auch a okolí).  
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z nich mají značný symbolický charakter. Snaha o zachování jisté regionální 

identity také ze správního hlediska byla patrná především u obyvatel Alsaska 

a Lotrinska. Oba dva tyto regiony totiž byly sloučeny v jeden celek společně 

s regionem Champagne-Ardenne. Změna území regionů totiž spočívala především 

ve spojování dvou či tří regionů do jednoho. Z původních regionů zůstalo 

v původních hranicích pouze 6. Tyto změny se často nesetkaly s pochopením 

u veřejnosti, existovaly dokonce iniciativy na vypsání referenda, nicméně reforma 

územního vymezení regionů byla ve Francii stejně provedena.12 

 Mimochodem diskuze o snížení počtu zemí z ekonomických důvodů 

proběhly také v Německu, kde jednou ze zvažovaných variant je vytvořit ze 

současných 16 spolkových zemí pouze 9, kde by ve svých stávajících hranicích měly 

být zachovány přibližně 4 spolkové země. 

 Každý stát ovšem upravuje své územní členění nejen podle momentálních 

správních potřeb, nicméně velikost a charakter regionů může zároveň vycházet 

také z respektování historických hranic, specifického národnostního či jazykového 

složení obyvatelstva či z kombinace různých dalších faktorů charakteristických pro 

daná území. V takovém případě může dojít u těchto specifických územně správních 

jednotek k vyhlášení autonomního statutu. Autonomní celky jsou nadány vyšším 

stupněm samostatnosti a mají také rozsáhlejší kompetence než vyšší územní 

samosprávné celky v unitárních státech. „Pro regionální autonomie je 

charakteristické, že mají zvláštní právní statut schválený celostátním 

parlamentem. Statut vychází z příslušných kompetenčních a organizačních 

ustanovení ústavy unitárního státu. Regionální autonomní celek má vlastní 

soustavu orgánů, zejména regionální parlament a výkonný orgán. Regionální 

zastupitelský orgán má ústavou vymezenou zákonodárnou pravomoc. Tato 

zákonodárná pravomoc musí být přirozeně uskutečňována v souladu s ústavou 

a celostátním zákonodárstvím. Celostátní zákony mohou delegovat 

zákonodárnou pravomoc v jednotlivých věcech též parlamentům autonomních 

regionů.“13 Příkladem takovýchto států je Itálie nebo Španělsko. Itálie představuje 

typickou ukázku unitárního státu se značně decentralizovanou správou. Ústava 

v Článku 131 vyjmenovává všech 20 regionů, zároveň je v Článku 116 vyjmenováno 

5 regionů s autonomním statutem vydaným ve formě ústavního zákona. Tento 

                                                           
12 Informace k územní reformě. Gouvernement.fr [on-line].  
Dostupné z: http://www.gouvernement.fr/en/territorial-reform [cit. 12. března 2016]. 
13 Pavlíček, Václav: c. d., s. 118.  
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autonomní statut mají regiony Friuli-Venezia Giulia (s centrem v Terstu), Sardínie, 

Sicílie, Trentino-Alto Adige (jižní Tyrolsko) a Údolí Aosty při hranicích s Francií. 

Zajímavým příkladem státu se silným postavením regionů je také Španělsko, které 

představuje unitární stát se silnými autonomními oblastmi. Jelikož lze španělské 

dějiny vnímat jako dějiny sjednocování jednotlivých území, představují tyto oblasti 

po etnické i kulturní stránce značně odlišné oblasti. Na základě ústavy z roku 1978 

se území království dělí do 17 regionů, respektive autonomních oblastí 

(Comunidades Autónomas), v samotné ústavě je místní samosprávě věnován 

poměrně značný prostor. K ustavení autonomních oblastí mělo dojít dvojím 

principem – buď formou místních referend, nebo vyhlášením. První referenda byla 

vypsána v tzv. historických autonomních oblastech – v roce 1979 v Katalánsku 

a Baskicku, v roce 1980 v Galícii (tyto oblasti získaly statut autonomie již za tzv. 

druhé republiky v roce 1931) a navíc v roce 1981 také v Andalusii. Právě Andalusie 

představovala zajímavý příklad vytvoření de facto nového etnika, o kterém se v 

předešlém dějinném vývoji „nevědělo“. Andalusané tak využili možnosti, které jim 

nabídl pád Frankova režimu, přijetí nové Ústavy a jisté problémy s vytvářením 

autonomních oblastí počátkem 80. let. Pro ostatní regiony byl autonomní statut 

vypracován v roce 1982.14 Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že španělské regiony 

byly obnoveny ve svých historických hranicích. Postavení regionu odráží také 

složení Senátu, do kterého je část členů delegována právě regiony. Silnou 

regionální identitu obyvatel dokládají nedávné iniciativy na vypsání referenda 

o samostatnosti Katalánska nebo iniciativy baskických politických stran.  

 V některé odborné literatuře se lze setkat s názory, že k prosazení správních 

reforem s ohledem k vytváření vyšších územních samosprávných celků byla řada 

států střední a východní Evropy, ale nejen ony, byla „donucena“ vnějšími 

okolnostmi, především v souvislosti se vstupem do Evropské unie či v souvislosti 

s čerpáním finančních prostředků z unijních zdrojů. Tento proces „europeizace“ ale 

nelze na formování vyšších územních samosprávných celků v České republice a na 

Slovensku aplikovat. Jednoduše proto, že o jejich zřízení bylo rozhodnuto dávno 

před tím, než obě země podaly přihlášku ke členství v Evropské unii. Vznik vyšších 

územních samosprávných celků byl zakotven již v ústavách obou republik, Česká 

republika zažádala o členství v Unii v roce 1996, Slovensko v roce 1995. Nelze 

                                                           
14 Lorenz, J.: Španělsko a regionální správa. 1996, s. 6. Blíže ke španělskému regionalismu c. d., s. 
6, 7. 
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popřít fakt, že důraz na regionální politiku ovlivňoval podobu vyšších územních 

samosprávných celků, nicméně pro jejich konečnou podobu nebyl primární. 

Během parlamentních debat relativně často zaznívaly argumenty odvolávající se na 

velikost regionů s ohledem na statistické jednotky NUTS 2, ale konečné hlasování 

tuto skutečnost v podstatě nezohledňovalo.    

 Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je poměrně obtížné jakkoliv 

teoreticky uchopit vytváření vyšších územních samosprávných celků v unitárních 

státech. Proces jejich formování je odlišný v každém státě s přihlédnutím 

k místním podmínkám. Především se však jedná o čistě praktickou úroveň politiky, 

při níž hraje zásadní roli politické rozhodování zákonodárců, jak konec konců bylo 

ukázáno na příkladech Polska, Francie, Itálie či Španělska. Česká republika i 

Slovenská republika zřídily jako vyšší územní samosprávné celky kraje, které se 

více či méně etablovaly jako nové články politických systémů obou zemí. Cesta 

k jejich vytvoření ovšem nebyla vůbec jednoduchá, jak ukáží následující kapitoly 

práce. 
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2. VÝVOJ ÚZEMNĚ SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ 
ČESKOSLOVENSKA 1918  -  1989 

 

 Krajské zřízení není v dějinách české veřejné správy žádnou novinkou. 

Územně správní členění českých zemí zahrnovalo existenci krajů relativně často. 

Hranice krajů i jejich sídla se v průběhu správního vývoje lišila, nicméně řada 

správních středisek zůstávala stejná. Vzhledem k povaze práce se budu zabývat 

pouze územně správním členěním od vzniku Československa, od kdy byla veřejná 

správa koncipována víceméně jednotně pro území republiky. 

 

2.1 Územně správní členění Československa do roku 1938 

 Situace ohledně politické správy nebyla po vzniku nového československého 

státu vůbec jednoduchá. Tato záležitost spadala do gesce ministerstva vnitra, jehož 

úkolem bylo mimo jiné vytvořit takovou správní soustavu, která by co nejlépe 

odpovídala novým podmínkám. Navíc bylo nutné prezentovat změny v oblasti 

politické správy takovým způsobem, aby se nově tvořený systém co nejvíce 

vzdaloval rakouské byrokratické praxi. Situaci komplikovalo rozdílné územně 

správní členění státu, kdy v českých zemích existovalo na úrovni vyšších územních 

celků zemské zřízení, na Slovensku a Podkarpatské Rusi pak tradiční uherské 

župní zřízení. Právě na Slovensku a Podkarpatské Rusi totiž spočívala za 

monarchie politická správa na zcela jiných základech než správa rakouská. 

Uherské župní zřízení nemělo v dějinách české veřejné správy žádnou tradici, 

přesto byl v roce 1920 přijat zákon o župním zřízení,15 jehož cílem bylo 

roztříštěnou správu sjednotit. Na základě tohoto zákona bylo území 

Československa rozděleno do 21 žup,16 kdy mělo být v Čechách zřízeno 15 žup17 

                                                           
15 Zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé. Zákon 
mimo jiné definoval župní orgány: župní zastupitelstvo mělo mít 35 volených členů (u žup s více než 
700 000 obyvateli měl být na každých 20 000 obyvatel volen jeden další člen). Volební období bylo 
šestileté. Předsedou župního zastupitelstva měl být župan. Zastupitelstva volila také osmičlenné 
župní výbory (a jejich osm náhradníků) a mohla také zřizovat župní komise. 
16 Zajímavostí je, že v názvech žup se objevily římské číslice, nikoliv tedy sídla žup či třeba tradiční 
názvy některých přirozených regionů. 
17 Na území českých zemí vznikly župy se sídly v Praze, Pardubicích, Hradci Králové, Mladé 
Boleslavi, České Lípě, Lounech, Karlových Varech, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, 
Olomouci, Uherském Hradišti, Moravské Ostravě a Těšíně. Vzhledem k posledně jmenovanému je 
třeba dodat, že zákon byl přijat před definitivním rozdělením Těšínska mezi Československo a 
Polsko. Tzv. Župa XXI. zahrnovala soudní okresy nacházející se na území Těšínského Slezska, 
kromě českých měst Bohumína, Frýdku (společně s moravským Místkem sloučen až roku 1943), 
Fryštátu (dnes historická část města Karviné), Jablunkova, Slezské Ostravy (s Moravskou Ostravou 
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a na Slovensku 6 žup18, přičemž území jednotlivých žup bylo vymezeno soudními 

okresy. Situace na Podkarpatské Rusi byla ještě o něco komplikovanější, protože 

tato bývalá nejvýchodnější část republiky měla zvláštní statut. Zákon měl být do 

praxe uveden postupně v horizontu několika let. Již na tomto návrhu zákona se 

projevil fakt, že vytváření umělých vyšších územních celků bývá často politickým 

rozhodnutím, což bude v této práci ještě několikrát připomenuto. Odpůrcem 

navržené podoby župního zřízení byla Československá strana lidová, prosazující 

tradiční historické zemské zřízení. Kritiky zvoleného modelu žup se postupně stali 

také vlivní národní demokraté, kteří poukazovali na fakt, že by se přibližně dvě 

župy ocitly v rukou německého obyvatelstva,19 což – vzhledem k separatistickým 

tendencím německého obyvatelstva v příhraničních oblastech po roce 1918 – 

nebylo možné ignorovat. Mimochodem složitá národnostní situace v nově vzniklé 

republice se zcela jistě promítla také do vymezení území některých žup a do 

stanovení jejich sídelního města.20 Vzhledem k celé řadě problémů a komplikací 

začal zákon platit od počátku roku 1923, přičemž župní zřízení bylo zavedeno 

pouze na Slovensku. „Aktivováním zákona o župním zřízení pouze na Slovensku 

se stav politické správy ještě více roztříštil, neboť nyní existovaly na území 

republiky tři různé systémy politické správy: v českých zemích to byl starý 

rakouský systém, v tzv. Podkarpatské Rusi starý systém uherský a na Slovensku 

župní zřízení podle nového zákona, nicméně odpor proti aktivování žup v českých 

zemích byl takový, že realizace župního zákona zde byla stále odkládána 

a nakonec v českých zemích nikdy nevstoupil v platnost.“21 Problém 

s roztříštěností politické správy v republice tedy vyřešen nebyl, naopak se ještě 

prohloubil. Proto došlo v polovině 20. let k přípravě nového zákona, jehož cílem 

bylo tuto nejednotu napravit. Stalo se tak roku 1927, kdy byl schválen zákon 

                                                                                                                                                                                
sloučena roku 1941), se jednalo o dnes polská města Cieszyn/Těšín, Bialsko-Biala/Bilsko, 
Skoczów/Skočov a Strumień/Strumeň.  
18 Na území Slovenska vznikly župy se sídly v Bratislavě, Nitře, Turčianském Sv. Martinu, Zvolenu, 
Liptovském Sv. Mikuláši a Košicích. Na Slovensku došlo k zániku tradičních historických uherských 
žup, které byly v řadě případů územně rozděleny či sloučeny do větších správních celků.   
19 Blíže viz Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátku 
státu po současnost. 2005, s. 351. 
20 Například sídelním městem Župy IV. se stala Mladá Boleslav. Území župy zahrnovalo také soudní 
okres Liberec. Toto město bývalo v 19. století druhým nejlidnatějším městem v Čechách, ale 
zároveň také jedním ze středisek německé menšiny v Československu. V roce 1918 byl Liberec 
dokonce sudetskými separatisty vyhlášen hlavním městem provincie Deutschböhmen.  A za zmínku 
stojí také fakt, že sídlem Župy VI. se stalo tradičně české město Louny, i když župa zahrnovala 
významnější města s početným německým obyvatelstvem, jako např. Chomutov, Most, Teplice 
nebo Žatec. Podobná situace nastala také u župy XIV., kde byla sídelním městem určena tehdejší 
Moravská Ostrava na místo Opavy, kde žila početná německá menšina. 
21 Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 351. 
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o organizaci politické správy v Československu (jednalo se v podstatě o novelu výše 

zmíněného zákona o zřízení župních a okresních úřadů).22 Zákon nabyl účinnosti 

dnem 1. ledna 1928. „Nejdůležitějšími body tohoto návrhu zákona bylo zrušení 

žup a místo nich zavedení zemí, postátnění okresní a zemské samosprávy, a tím 

definitivně odstranění dvojkolejnosti veřejné správy, zesílené postavení vlády 

a posílení byrokratismu a utužení policejní a trestní pravomoci správních úřadů. 

Duchovními otci tohoto zákona byli národní demokraté, jejichž představy 

o veřejné správě zde docházely uplatnění.“23 Návrh zákona respektoval také jisté 

požadavky slovenské politické reprezentace na autonomii, byť ji přímo nezaváděl.  

 
Na území Československa tak byly vytvořeny čtyři země: 

1. země Česká se sídlem v Praze 

2. země Moravskoslezská se sídlem v Brně 

3. země Slovenská se sídlem v Bratislavě 

4. země Podkarpatoruská se sídlem v Užhorodu 

  
 Na zemské úrovni byla státní správa reprezentována zemským úřadem 

v čele se zemským prezidentem, samosprávu vykonávalo zemské zastupitelstvo 

a zemský výbor.24 Země se tak staly nejvyšším článkem trojstupňové územní 

samosprávy, kromě nich existovaly také okresy (242) a základní jednotkou byly 

logicky jednotlivé obce.25  

 V období let 1939 – 1945, v období protektorátu, zůstala Česká země 

a Moravskoslezská země zachovány jako správní jednotky. Naopak v období 

Slovenského státu bylo obnoveno 6 žup (bratislavská, nitranská, pohronská, 

tatranská, trenčínská a zemplínská).26 

 

                                                           
22 Zákon č. 125/1927 Sb., o organisaci politické správy.  
23 Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 352. 
24 Funkční období zemského zastupitelstva bylo šestileté, zastupitelstvo mělo v zemi České 120 
členů, v zemi Moravskoslezské 60, na Slovensku 54 a na Podkarpatské Rusi 18, přičemž dvě třetiny 
členů byly voleny a jedna třetina jmenována vládou z řad odborníků. Zemský výbor byl volen 
zemským zastupitelstvem – v zemi České, Moravskoslezské a na Slovensku měl výbor 12 členů (a 12 
náhradníků), na Podkarpatské Rusi 6 členů (a 6 náhradníků). Zemský prezident byl služebně 
podřízen ministru vnitra, přičemž ho jmenoval prezident republiky. 
25 Bližší informace o systému politické správy a o územním členění první československé republiky 
např. viz Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 350 – 383. 
26 Tomeš, Josef: Slovník k politickým dějinám Československa 1918 – 1992. 1994, s. 224, 225 a 227. 
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2.2 Koncept národních výborů po roce 1945 

 Po skončení druhé světové války se obnovené Československo ocitlo ve zcela 

nové politické situaci. I když byla republika budována na základě právní kontinuity 

s první republikou přesto v zemi vznikal zcela nový politický systém, jehož hlavní 

politickou silou se postupně stala komunistická strana. Představy politiků 

působících v londýnském i moskevském exilu o budoucím směřování státu se 

v řadě aspektů značně lišily, stejně jako nálady v české a slovenské společnosti. 

Klíčovými tématy se stala obnova republiky, hospodářské a sociální záležitosti. 

Problematika veřejné správy a územně správního členění nebyla zcela zásadní, 

nicméně nebyla ani marginální záležitostí. Naopak se postupně stala jedním 

z bodů, u kterého docházelo k nejčastějším názorovým střetům mezi komunisty 

a nekomunistickými stranami. Důvodem byl zvolený systém národních výborů, 

jejichž fungování se stalo jedním ze symbolů zápasu o budoucí směřování 

republiky a o celkové uspořádání systému veřejné správy. Činnost národních 

výborů však značně zasahovala také do otázek sociálních či ekonomických. I když 

není účelem této práce detailně popisovat systém veřejné správy, přece jen je na 

místě se u systému národních výborů rámcově zastavit. Pojem národní výbor není 

v dějinách české, respektive československé, veřejné správy a dějin 

československého politického systému žádnou novinkou. V souvislosti s válečnými 

i poválečnými událostmi je třeba zmínit, že se původně jednalo o revoluční orgány, 

které byly vytvořeny ke konci války. Postupně ale tyto orgány začaly přejímat moc 

na území osvobozené republiky a nakonec převzaly funkce složek veřejné správy. 

Již před osvobozením republiky bylo patrné rozdílné chápání existence národních 

výborů u představitelů výše zmíněného londýnského i moskevského exilu. 

Prezident Beneš chápal národní výbory jako dočasné orgány, kdežto představitelé 

moskevského exilu je chápali jako orgány trvalé. V dekretu prezidenta republiky 

o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění je stanoveno: „Na 

území Československé republiky, které bude osvobozeno od nepřítele, buďtež na 

základě voleb ustaveny národní výbory, a to místní, okresní a zemské, jakožto 

prozatímní orgány veřejné správy ve všech jejích oborech. Jakožto orgány státní 

správy národní výbory budou podřízeny vládě.“27 Oproti tomu Košický vládní 

program již národní výbory jako dočasné nezmiňoval, dokument naopak 

                                                           
27 Dekret prezidenta č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním 
shromáždění.  
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stanovoval, že: „na rozdíl od dřívějšího byrokratického, lidu vzdáleného 

správního aparátu tvoří se v obcích, okresech a zemích, jakožto nové orgány 

státní a veřejné správy, lidem volené národní výbory. Tyto lidem volené, pod 

neustálou kontrolou lidu stojící a až na další lidem odvolatelné národní výbory 

budou v obvodu své působnosti spravovat všechny záležitosti a dbát vedle orgánů 

ústředních o veřejnou bezpečnost a zřídí si podřízený jim demokratický úřednický 

aparát. Vláda bude svou politiku uskutečňovat přes národní výbory a plně se 

o ně opírati.“28 Národní výbory byly chápány jako orgány, v níž dochází ke spojení 

obou složek veřejné správy, což se stalo také jedním z konfliktních témat mezi 

poválečnými politickými stranami. V prohlášení první poválečné československé 

vlády Zdeňka Fierlingera, v sekci Nová lidová správa, bylo mimo jiné zmíněno toto 

sloučení obou složek veřejné správy: „odstranili jsme dřívější dvojí loket veřejné 

správy, vykonávané dříve jednak orgány samosprávnými, jednak 

zbyrokratizovanými úřady státními, a nahradili jsme ji vybudováním sítě 

národních výborů místních, okresních a zemských. Vláda tím chtěla vytvořiti 

orgány skutečně lidové, složené z přímých zástupců lidu, lidem volené a jím 

odvolatelné, aby vliv lidu na rozhodování o věcech veřejných uplatnil se v míře co 

největší.“29 V revolučních květnových dnech roku 1945 vláda přijala nařízení 

o volbě a pravomoci národních výborů.30 Postavení národních výborů na 

Slovensku, bylo upraveno podle nařízení předsednictva Slovenské národní rady ze 

dne 7. dubna 1945.31 Národní výbory v osvobozené republice měly být ustaveny na 

základě voleb, jak bylo deklarováno, nicméně k tomu nedošlo. Toto nařízení 

zavedlo problematickou vzájemnou podřízenost národních výborů, což kompletně 

degradovalo samosprávné činnosti. Místní národní výbory byly podřízeny 

okresním národním výborům a ty byly podřízeny národním výborům zemským. 

Zemské národní výbory byly podřízeny přímo vládě. Dnem zřízení národních 

výborů tak zanikly místní, okresní a zemská zastupitelstva, přičemž počet členů 

místních, okresních i zemských národních výborů zůstal stejný jako počet 

                                                           
28 Košický vládní program. Totalita.cz [online]. Dostupný z: 
http://www.totalita.cz/txt/txt_kvp.pdf, [cit. 12. března 2016]. 
29 Programové prohlášení vlády Zdeňka Fierlingera. Vláda ČR [online]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1945-1960-
csr/zdenek-fierlinger-1/ppv-1945-fierlinger1.pdf, [cit. 12. března 2016]. 
30 Vládní nařízení č. 4/1945 Sb. ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů 
31 Nařízení předsednictva Slovenské národní rady č. 27/1945 Sb.n. SNR ze dne 7. dubna 1945, 
o národních výborech. Zřízeny byly místní a okresní národní výbory. Místo zemských národních 
výborů na Slovensku působila Slovenská národní rada. Na základě nařízení byly zrušeny župní 
úřady, pravomoci župních zastupitelstev byly přeneseny na pověřenectví SNR. 
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zastupitelů na jednotlivých úrovních. V říjnu 1945 byl také vydán dekret prezidenta 

Beneše ohledně organizace územní správy, kterou vykonávaly národní výbory.32 Na 

základě tohoto dekretu došlo k obnově správní soustavy Československa ke dni 29. 

září 1938. Obnoveny byly tedy jednotlivé země (Podkarpatská Rus byla po konci 

války na základě kontroverzního referenda podstoupena Sovětskému svazu), došlo 

také k úpravě hranic a sídel okresů, k úpravě postavení statutárních měst nebo ke 

změnám území měst a obcí. Lze tedy konstatovat, že po konci druhé světové války 

došlo k obnově československé správní soustavy, byť nikoliv ve stejné podobě, jako 

před zářím 1938.33 Základním kamenem veřejné správy se staly výše zmíněné 

národní výbory, které „neplnily pouze funkce orgánu veřejné správy, ale 

představovaly i důležitou součást propagandy režimu budovaného 

v Československu po květnu 1945. Pro tyto účely byl kladen důraz především na 

skutečnost, že národní výbory údajně překlenovaly dávný rozpor mezi státní 

správou a samosprávou tím, že ve svém rámci sjednotily obě tyto složky veřejné 

správy, odňaly výkon státní správy byrokracii a vložily jej údajně do rukou lidu 

a jeho zástupců. V pojímání národních výborů a v očekáváních, jež na ně byla 

kladena, se tak zejména v letech 1945 – 1948 neustále potýkaly odborně správní 

a politické motivy.“34 Kontroverzně mohou působit také některé kompetence 

národních výborů (především těch na místní úrovni), které vykonávaly řadu 

činností souvisejících s reáliemi v poválečném Československu (např. na základě 

dekretů prováděly konfiskace majetku Němců a dalších kolaborantů, zajišťovaly 

osídlení území po odsunutém obyvatelstvu nebo měly řadu kompetencí v oblasti 

bezpečnosti). Dále se jeví jako problematická výše zmíněná vzájemná podřízenost 

národních výborů, kdy národní výbory nižšího stupně byly podřízeny národním 

výborům vyššího stupně (národní výbory jako takové podléhaly vládě, respektive 

ministerstvu vnitra). „Tyto skutečnosti však znamenaly jednak změnu dřívějšího 

stavu (v Předlitavsku i meziválečném Československu) a hlavně porušení 

obecných zásad samosprávy, v nichž platí, že jedna její složka nemůže být 

nadřazena jiné. Připouští se pouze právní dozor. Podstatné oslabení samosprávy 

bylo tedy v koncepci národních výborů obsaženo již od samého počátku.“35  

                                                           
32 Dekret presidenta republiky 121/1945 Sb. ze dne 27. října 1945 o územní organisaci správy, 
vykonávané národními výbory. 
33 Nově byla zřízena například expozitura moravskoslezského zemského národního výboru 
v Ostravě. 
34 Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 443. 
35 Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 445. 



33 
 

2.3 Diskuze ohledně územně správního uspořádání 
Československa v letech 1946 - 1948 

 Diskuze o národních výborech, o novém vhodném uspořádání země 

a o efektivním fungování veřejné správy se ale vedly dále. V souvislosti 

s informacemi uvedenými v předešlé kapitole od sebe nelze zcela oddělit diskuse 

ohledně konceptu národních výborů, a fungování systému veřejné správy, od 

hledání optimálního územně správního uspořádání poválečné republiky. Jestliže 

jsem zmínil, že poválečné Československo bylo obnovováno na základě jisté právní 

kontinuity s předmnichovskou republikou, nelze v tomto směru opomenout také 

kontinuitu správní. Na základě dekretu prezidenta republiky z 27. října 1945 sice 

byla správní soustava nové republiky převzata v takové podobě, v jaké existovala 

v září 1938, ovšem nikoliv ve své úplné podobě. Po válce, ale i před válkou, se mezi 

představiteli politických stran vedly dlouhé debaty ohledně změn v územním 

uspořádání. Například již v londýnském exilu uvažoval prezident Beneš 

o budoucím teritoriálním a správním uspořádáním Československa. Vzhledem k již 

několikrát zmíněné kontinuitě prezident Beneš navrhoval, aby republika ze 

správního pohledu zůstala jednotným státem členěným na čtyři země – tedy zemi 

Českou, Moravskoslezskou, Slovenskou a Podkarpatoruskou. Země se dále měly 

členit na okresy a okresy na jednotlivé obce. Všechny tyto jednotky měly mít 

vlastní sněm, respektive zastupitelstvo, a vlastní exekutivu. Při svých úvahách 

vycházel také z otázky budoucího postavení Slovenska, od něhož se měla dále 

odvíjet úprava kompetencí a míry decentralizace v ostatních zemích.36 Politici 

reprezentující moskevský exil ale se zemským zřízením nesouhlasili. Debaty 

ohledně budoucího územně správního uspořádání tak naplno propukly 

v předvolebních debatách a zejména po volbách v souvislosti s přípravou nové 

československé ústavy. 

 V květnu 1946 proběhly důležité parlamentní volby, na jejichž základě bylo 

zvoleno Ústavodárné národní shromáždění. Jeho cílem bylo právě přijetí ústavy, 

která by zakotvila nové politické i společenské podmínky v Československu. Volby 

byly také testem pro obnovené politické strany, které měly vlastní představy 

o směřování země. Vzhledem k prosazenému modelu jednotné Národní fronty ale 

postupně docházelo k menším či větším roztržkám mezi představiteli politických 

stran. Oblast veřejné správy byla pro voliče spíše okrajovým tématem, nicméně 
                                                           
36 Blíže viz Čechák, Vladimír: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 – 
2004). 2004, s. 20. 
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i zde jednotlivé strany přicházely se svými návrhy na budoucí územně správní 

členění republiky. Před volbami vydalo nakladatelství Naše vojsko brožuru Koho 

volit?, která obsahovala programy a priority politických stran. Předvolební spory 

ohledně zemského a krajského zřízení, samosprávy a jednotné veřejné správy byly 

patrné především v tezích národních socialistů a komunistů. Zatímco lidovci 

i národní socialisté byli zastánci samosprávy a zemského zřízení, komunisté 

prosazovali jednotnou veřejnou správu a vznik menších územních celků (žup, 

respektive krajů). Pokud se tedy podíváme na teze stran, národní socialisté v sekci 

Veřejná správa požadovali následovné: 

- „Přímý a bezprostřední výkon veřejné správě budiž vyhrazen 

samosprávě. Ústřední orgány nechť převezmou funkce plánovací, řídící 

a kontrolní. Orgány samosprávy nechť obstarají i nadále záležitosti, jež 

již dříve náležely k oboru samostatné působnosti samosprávy, jež se 

však dotýkají zájmů státních a jsou pouze částí veřejné správy ve 

státě.“ 

- „V čele územních samosprávných celků jsou národní výbory, volené 

podle všeobecného, přímého a tajného volebního práva podle zásady 

poměrného zastoupení. Současně budiž provedena reforma volebních 

řádů do obcí, okresů a zemí tak, aby tyto vyhovovaly nově se 

vytvořivším poměrům politickým a zvýšenému významu komun ve 

veřejné správě.“ 

- „Působnost národního výboru budiž vymezena co nejšíře. Zákon 

o organisaci veřejné správy budiž nahrazen novým zřízením zemským 

a okresním. V zájmu obyvatelstva buďtež dány všechny záruky, aby 

územní svazky samosprávné včas prováděly a mohly provádět všechny 

zákonná opatření.“ 

- „Strana předpokládá, že v budoucnosti bude možno prohloubit 

decentralisaci správy v tom směru, že účast úkolů, obstarávaných 

zeměmi, bude přenesena na svazky, tvořící přechod mezi zeměmi 

a okresy. Tím bude ulehčeno příliš přetíženému aparátu zemí.“ 

- „Strana žádá vydání nového obecního zřízení, které by vyhovovalo 

změněným poměrům politickým, hospodářským a sociálním. Toto nové 

obecní zřízení nechť vymezí přesně zejména kompetenci národních 
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výborů. Okresní, obecní a zemské zřízení buďtež dále doplněna novými 

jednacími řády pro národní výbory.“ 37 

 

 Představa komunistů byla odlišná. Jejich výhodou bylo obsazení klíčových 

ministerstev již ve vládách sociálního demokrata Zdeňka Fierlingera, kde post 

ministra vnitra zastával Václav Nosek. Komunisté si tak mohli národní výbory 

částečně formovat podle svých představ. Podle jejich programových tezí 

zveřejněných v předvolební brožuře Koho volit? se komunisté jednoznačně 

vyslovili pro „jejich“ systém národních výborů a předpokládali zrušení zemí a vznik 

krajů: 

- „Našim národním výborům se novou ústavou musí dostat ne méně 

práv a ne méně povinností než dosud, nýbrž naopak více práv a víc 

povinností. Při přesné ústavně-právní kodifikaci systému národních 

výborů, jakožto hlavních nositelů státní a veřejné správy, musí naše 

státní administrativní soustava doznat důkladné modernisace 

a decentralisace. Přechod od administrativy zemské k administrativě 

župní je více než zralý. Župním zřízením a přenesením velké části anebo 

případně celé pravomoci zemských národních výborů na národní 

výbory župní, přiblížíme tyto nové státní úřady více obcím, okresům 

a tím i lidu, učiníme jejich činnost lidem více dostupnou 

a kontrolovatelnou a budeme tak s to potírat výstřelky všelijakého 

byrokratismu. My jsme dosud nalévali nové víno do starých měchů, čili 

těsnali jsme nový lidový demokratický obsah národních výborů do 

starých byrokratických norem. Nyní již nastal čas, abychom tomuto 

přechodnému stavu učinili konec, a to také bude jedním z hlavních 

úkolů příštího ústavodárného Národního shromáždění.“38 

 

 Ve volbách zvítězili v českých zemích komunisté před národními socialisty, 

lidovci a sociálními demokraty, na Slovensku zvítězila Demokratická strana před 

komunisty a dvěma menšími stranami, jejichž vliv byl ale marginální. Ministrem 

vnitra se stal opět Václav Nosek, který sehrál pro komunisty důležitou roli při 

vládní krizi počátkem roku 1948. 

                                                           
37 Koho volit? 1946, s. 100, 101. 
38 Koho volit? c. d., s. 128, 129. 
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 I když bylo v řadě důležitých dokumentů stanoveno, že národní výbory 

budou zvoleny lidem, po parlamentních volbách k tomu ale nedošlo (první volby 

do národních výborů proběhly až v roce 1954). Naopak, den po volbách, tedy 27. 

května 1946, vydala vláda nařízení, na základě kterého byly národní výbory 

obnoveny na základě výsledku parlamentních voleb.39 V Článku 1 tohoto nařízení 

stálo, že: „složení zemských, okresních a místních národních výborů (ústředního 

národního výboru hlavního města Prahy) a jejich složek se přizpůsobí výsledku 

voleb do ústavodárného Národního shromáždění, konaných dne 26. května 1946, 

tak, že se národní výbory obnoví podle poměru hlasů, odevzdaných politickým 

stranám při těchto volbách v obvodu působnosti dotyčného národního výboru. 

K tomuto účelu se platné hlasy odevzdané politickým stranám ve volbách do 

ústavodárného Národního shromáždění považují za hlasy odevzdané listinám 

kandidátů, které tyto strany předloží podle tohoto nařízení.“ První poválečné 

národní výbory byly obsazeny na základě paritního zastoupení politických stran. 

Vzhledem ke zmíněnému nařízení a výsledku voleb v nich v rámci českých zemí 

získali silné pozice komunisté.40  

 Nová vláda Národní fronty v čele s Klementem Gottwaldem se ve svém 

programovém prohlášení, v sekci O některých zásadách nové ústavy, přihlásila 

k decentralizaci (myšleno zavedení krajského zřízení) a modernizaci veřejné 

správy, která měla vycházet právě z připravované nové československé ústavy: 

„ústavní zakotvení soustavy národních výborů musí býti provázeno 

přebudováním, decentralizací, modernizací, zjednodušením a zhospodárněním 

                                                           
39 Předpis č. 120/1946 Sb. Vládní nařízení ze dne 27. května 1946 o obnovení národních výborů na 
podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění. 
40 Na místní úrovni komunisté získali 45,2% mandátů, lidovci 22,9%, národní socialisté 17,7%, 
sociální demokraté 14,4% a 1,4%členů místních národních výborů bylo bez politické příslušnosti. 
Podobná situace panovala také v okresních národních výborech, kde komunisté obsadili 43,9% 
mandátů, národní socialisté 22,1%, lidovci 18,7% a sociální demokraté 15,3%. Představitelé 
komunistické strany získali také funkce předsedů národních výborů, když 55% místních národních 
výborů mělo předsedu právě z této strany. Ze 162 tehdy existujících okresních národních výborů 
stanulo v jejich čele 127 komunistů (dále 18 lidovců, 8 národních socialistů, 7 sociálních demokratů 
a 2 předsedové byli bez politické příslušnosti). V zemských národních výborech zasedlo 40% 
komunistů, 23%národních socialistů, 21% lidovců a 16% sociálních demokratů, přičemž se 
kandidáti komunistické strany stali předsedy obou zemských národních výborů (Hledíková, 
Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 445, 446). 
Na základě květnových voleb byla obnovena také Slovenská národní rada a národní výbory (na 
základě nařízení Slovenské Národní rady č. 91/1946 Sb.n. SNR ze dne16. července 1946, o obnovení 
Slovenské národní rady podle výsledku voleb do Ústavodárného národního shromáždění, a na 
základě nařízení Slovenské národní rady č. 92/1946 Sb.n SNR ze dne 16. července 1946, o obnovení 
národních výborů na Slovensku podle výsledku voleb do Ústavodárného národního shromáždění). 
ve stočlenné Slovenské národní radě obsadili představitelé Demokratické strany 63 mandátů 
a z celkového počtu 79 předsedů okresních národních výborů obsadili 73 postů (Čechák, Vladimír. 
c. d.).  



37 
 

celé naší veřejné správy – ministerstvy a jinými ústředními orgány počínajíc 

a místními národními výbory končíc. Vláda se vyslovuje pro rozšíření a přesné 

vymezení pravomoci národních výborů všech stupňů tak, aby národní výbory 

v mezích platného právního řádu mohly ve své pravomoci řešiti včas a účelně 

věcné i osobní otázky, pokud se nedotýkají zájmů vyšších celků a nejsou jim 

vyhrazeny. Úřady – a to od úřadů místních národních výborů až po úřady 

ministerské – musí být spravovány tak, aby obyvatelstvo v praksi vidělo a cítilo, 

že lid tu není pro úřady, nýbrž úřady pro lidi.“41 Vzhledem k debatám ohledně 

návrhů ke zmíněné ústavě došlo také ke střetu několika koncepcí ohledně 

budoucího územněsprávního členění republiky a reformy veřejné správy.42 Nová 

ústava totiž měla obsahovat mimo jiné sekci věnovanou národním výborům. Právě 

jejich struktura a charakter se staly dosti konfliktním tématem mezi představiteli 

jednotlivých politických stran. První spornou otázkou bylo pojetí veřejné správy, 

druhou bylo územně správní členění. Vzhledem k prvně zmíněnému se při 

debatách o nové ústavě střetla koncepce požadující odstranění dvojkolejnosti 

veřejné správy tak, aby samospráva i státní správa byly sloučeny v jednotnou 

lidovou správu. Národní výbory by se tak staly orgány veřejné správy ve všech 

jejích oborech. Zastánci tohoto konceptu byli samozřejmě komunisté, protože daný 

model vedl v dobových podmínkách k větší centralizaci a snadnějšímu ovládnutí 

národních výborů všech úrovní. Představitelé nekomunistických stran v této 

koncepci viděli zjevnou snahu o likvidaci samosprávy a trvali na odděleném 

modelu samosprávy a státní správy. Z logiky věci vyvstal další spor, a sice ohledně 

výše zmíněného územního členění. Komunisté byli zastánci vytvoření správní 

soustavy založené na krajském zřízení. Z jejich pohledu se jednalo o zcela logický 

požadavek s ohledem na centrální plánování, pro které byly země jako územní 

jednotky příliš velké a okresy naopak příliš malé. V diskusích v rámci Národní 

fronty argumentovali snahou decentralizovat a odbyrokratizovat veřejnou správu, 

i když realita byla zcela jiná. Naopak jejich oponenti se původně stavěli za 

zachování zemského zřízení. Situaci komplikovalo také plánované ústavní 

ustanovení o podřízenosti národních výborů, což podle některých znamenalo 

faktickou likvidaci samosprávy. Představitelé nekomunistických stran proto 

                                                           
41 Programové prohlášení vlády Klementa Gottwalda. Vláda ČR [on-line]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1945-1960-
csr/klement-gottwald-1/ppv-1946-1948-gottwald1.pdf [cit. 12. března 2016]. 
42 K diskuzím ohledně nové ústavy blíže viz: Kaplan, Karel: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 – 
1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Soubor dokumentů, 1993. 
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takovou formulaci do ústavy včlenit nechtěli, ale požadovali úpravu této 

problematiky zvláštním zákonem. A aby komplikací v této oblasti nebylo málo, 

princip fungování národních výborů a jejich soustava narážely na vyřešení otázky 

ohledně poměru Čechů a Slováků. K tomu se přidal spor kraje versus země, když 

poslanci slovenské Demokratické strany považovali krajské zřízení za zcela 

nevhodné pro Slovensko. Byla by tak totiž na Slovensku vytvořena značně 

komplikovaná hierarchie na bázi obecní národní výbory – okresní národní výbory 

– krajské národní výbory – pověřenectva – ministerstva. A tak v momentě, kdy by 

krajské zřízení mělo být realizováno pouze v českých zemích, a nikoliv současně na 

Slovensku, se k němu negativně stavěli i jeho zastánci z nekomunistických stran. 

Sociální demokraté, zastánci župního zřízení za první republiky, a postupně také 

národní socialisté, pokládali krajské zřízení za modernější a účelnější pro správu 

republiky. Proti krajskému zřízení tak zůstali pouze lidovci a slovenští demokraté. 

Na jednom z jednání Národní fronty počátkem roku 1948 byla stanoviska 

jednotlivých stran ke krajskému zřízení shrnuta předsedou národních socialistů 

Petrem Zenklem následovně: „KSČ je pro krajské zřízení, přičemž zdůrazňuje 

decentralizaci a netrvá bezpodmínečně na tom, aby táž úprava byla také na 

Slovensku. To přenechává Slovákům. Demokratická strana říká, že pro Slovensko 

se krajské zřízení nehodí. Strana nár. soc. je toho názoru, že není nutno tuto 

otázku řešit v ústavě, je pro decentralizaci, což není totožné s krajským zřízením, 

ale jako hlavní požadavek klade jednotnou úpravu celostátní. Strana lidová má 

za to, že věc není zatím zralá k řešení, zdůrazňuje jednotnou úpravu v celé 

republice, trvá na decentralizaci. Prohlašuje, že nemohou-li ustoupit komunisté, 

nemohou ustoupit ani oni. KSS říká, že kraje jsou žádoucí i pro Slovensko, bez 

újmy slovenských národních orgánů a bez ohledu na řešení ústavního poměru 

Čechů a Slováků. Sociální demokracie je pro krajské zřízení, ale za předpokladu 

jednotné úpravy pro celý stát. To znamená řešit tuto otázku, až bude vyřešena 

otázka poměru Čechů a Slováků a nebyla-li by vyřešena, doporučuje vyhradit 

otázku národních výborů zvláštnímu zákonu. Strana slobody je pro jednotnou 

úpravu pro celou republiku.“43  

 I když bylo prvořadým úkolem nově zvoleného parlamentu schválit ústavu, 

vzhledem ke stále se stupňujícímu napětí mezi představiteli politických stran 

sdružených v Národní frontě k tomu nedošlo. Únorové události, demise 

                                                           
43 Kaplan, Karel: c.d., s. 49, 50. 
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nekomunistických ministrů a související okolnosti otevřely komunistům cestu 

k moci. Následná očista Národní fronty od nepohodlných členů ostatních 

politických stran, související s činností nelegálních akčních výborů Národní fronty, 

a podpořená zákonem č. 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů na ochranu 

veřejných zájmů, umožnila komunistům, krom jiného, také přijetí jejich návrhu 

nové ústavy.  

 

2.4 Cesta ke krajskému zřízení 

 Soustavu i postavení národních výborů upravila tzv. Ústava 9. května (zákon 

č. 150/1948 Sb.) schválená jednomyslně na poslední schůzi ústavodárného 

Národního shromáždění. Národním výborům byla věnována Kapitola šestá, 

konkrétně §123 - §133. Ústava v této své části definovala existenci místních, 

okresních a krajských národních výborů,44 které tak představovaly novou správní 

soustavu Československé republiky. Národní výbory měly na svém území 

vykonávat veřejnou správu ve všech jejich oborech. Ústavně zde tedy bylo 

zakotveno spojení státní správy a samosprávy. Ústava rovněž zakotvila vzájemnou 

podřízenost národních výborů, kdy národní výbor nižšího stupně byl podřízen 

národnímu výboru vyššího stupně. Obecně byly národní výbory podřízeny moci 

výkonné, především ministerstvu vnitra. §167 Ústavy pak předjímal zánik 

zemského zřízení a komunisty tolik prosazované vytvoření krajů: „územní správní 

celky buďtež vytvořeny se zřetelem k potřebám národního hospodářství a ke 

kulturním a sociálním zájmům lidu. Správní soustava republiky je založena na 

krajském zřízení. Kraje se dělí na okresy, okresy na obce.“ Po květnových volbách 

1948 se předsedou vlády stal Antonín Zápotocký, Klement Gottwald byl po 

abdikaci Edvarda Beneše, který odmítl podepsat novou ústavu, zvolen 

československým prezidentem. Programové prohlášení jeho vlády obsahovalo také 

ustanovení, týkající se připravovaného zavedení krajského zřízení: „s úkoly, které 

chceme splnit v nejkratší době, úzce souvisí otázka decentralisace veřejné správy. 

To znamená zrušení zemských národních výborů a vytvoření krajů s krajskými 

národními výbory. Ty mají přinést větší pružnost do státní administrativy, 

                                                           
44 První československý krajský národní výbor vznikl již během revolučních dnů v květnu 1945 
v Táboře, jeho předsedou byl spisovatel Ivan Olbracht. Byl vytvořen zástupci okresů Tábor, 
Milevsko, Sedlčany, Pelhřimov, Kamenice nad Lipou, Jindřichův Hradec a Třeboň. Krajské národní 
výbory ve své podstatě předjímala také již zmíněná expozitura moravskoslezského zemského 
národního výboru zřízená v poválečném období v Ostravě (blíže viz Dubský, Josef; Chamrád, 
Vladimír: Pro krajské zřízení. 1947, s. 13, 14). 
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zdokonalení její kontroly lidem. Vytvoření krajů a krajských národních výborů 

pomůže zdokonalit soustavu národních výborů a rozvine jejich působnost tak, jak 

to předpokládají příslušná ustanovení nové ústavy. Také to nebude bez obtíží 

a mnozí budou musit svůj lokální patriotismus umět podřídit společnému 

zájmu.“45 Zápotocký zde naznačil, že vznik krajů se nerodil zcela jednoduše, a že 

i v podmínkách tehdejšího politického systému lokální zájmy zákonodárců často 

ovlivňovaly výslednou podobu vyšších územních celků.  

 Ve dnech 26. a 27. května roku 1948 se konal celonárodní manifestační 

sjezd národních výborů v Kroměříži a hlavním bodem jeho programu se stala 

příprava krajského zřízení. Jelikož byly národní výbory po únorových událostech 

„očištěny“ od protikomunisticky smýšlejících členů, zazněla zde jasná podpora pro 

vytvoření nové správní soustavy založené na třístupňové územně správní hierarchii 

obec – okres - kraj.  

  

2.5 Krajské zřízení 1949 – 1960 

 Zákon zavádějící do československé správní soustavy kraje, byl Národním 

shromážděním schválen dne 21. prosince 1948. Návrh projednal parlamentní 

ústavně-právní a rozpočtový výbor, které doporučily jeho přijetí. Vznik krajů byl 

stanoven k 1. lednu 1949. Na základě zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení 

(tisk 163),46 bylo na území republiky vytvořeno celkem 19 krajů, 13 v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku a 6 na Slovensku.47 Vzhledem k přijatému modelu došlo také 

k částečné územní reorganizaci okresů. Zákon definoval kompetence krajských 

národních výborů. Podle § 9 zákona (a na základě § 125 Ústavy) bylo jejich úkolem 

chránit a posilovat lidově demokratické zřízení, spolupůsobit při plnění úkolů 

obrany státu, pečovat o národní bezpečnost, podporovat udržování a zvelebování 

národního majetku, pečovat o národní zdraví. Důležité byly ekonomické 

pravomoci, kvůli kterým konec konců komunisté bojovali za vytvoření krajské 

                                                           
45 Programové prohlášení vlády Antonína Zápotockého. Vláda ČR [on-line]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1945-1960-
csr/antonin-zapotocky/ppv-1948-1953-zapotocky.pdf, [cit. 12. března 2016]. 
46 Návrh zákona, tisk 163. Poslanecká sněmovna[online]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0163_01.htm [cit. 12. března 2016]. 
47 Otázka vymezení českých krajů byla vyřešena během poloviny roku 1948, nicméně komplikace 
nastaly na Slovensku. „Původně navrhoval Slovenský plánovací a statistický úřad politicko-
administrativní rozdělení Slovenska na pět krajů, na základě zohlednění především geografických 
kritérií. Později tento návrh změnil a rozšířil počet krajů na šest. Na pracovní poradě zástupců 
tohoto úřadu s Pověřenectvem vnitra (která se uskutečnila v Kroměříži 23. června) bylo 
dohodnuto rozdělení Slovenska na sedm až osm krajů. Během října 1948 nakonec 
vykrystalizovalo rozdělení Slovenska na šest krajů.“ (Čechák, Vladimír. c. d., s. 55). 
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úrovně správy. Krajské národní výbory se totiž měly účastnit vypracování 

a provádění jednotného hospodářského plánu a v jeho rámci plánovat a řídit 

hospodářské, sociální a kulturní budování na svém území, měly také zajišťovat 

předpoklady plynulé zemědělské a průmyslové výroby a starat se o zásobování 

i výživu obyvatelstva. Jak již bylo zmíněno, a jak také stanovila ústava, i v zákoně 

o krajském zřízení byla stanovena vzájemná podřízenost národních výborů, 

v případě krajských národních výborů se jednalo o jejich podřízenost vůči vládě. 

Zákon vymezil mimo jiné i orgány krajských národních výborů – počet jejich členů 

se lišil v závislosti na počtu obyvatel příslušného kraje: 

  v krajích do 500 000 obyvatel   36 členů 

  v krajích s 500 000 až 750 000 obyvateli 48 členů 

  v krajích se 750 000 až 1 000 000 obyvatel 60 členů 

  v krajích nad 1 000 000 obyvatel   72 členů 

 
 Tito členové měli být voleni i odvoláváni občany. I když volba členů 

národních výborů byla deklarována v příslušných dokumentech již z doby po 

skončení války, je třeba zdůraznit, že první volby do těchto orgánů proběhly až 

v roce 1954.48 Politika krajských národních výborů byla určována na jejich 

plenárních zasedáních, která se konala minimálně dvakrát do roka. Plenární 

zasedání byla ve své podstatě usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční 

většiny všech členů, k přijetí usnesení stačila nadpoloviční většina přítomných. Na 

těchto zasedáních docházelo například ke schvalování a kontrole krajského plánu 

(stanoveného v mezích jednotného hospodářského plánu), usnášení se o rozpočtu, 

rozhodování o záležitostech majících mimořádnou hospodářskou důležitost, 

rozhodování o záležitostech krajské správy nebo volbě a odvolávání výkonných 

složky. Ze zaměstnanců výboru byl radou ustanoven krajský tajemník, který byl 

nadřízeným zaměstnancům krajského národního výboru. Výkonnými složkami 

                                                           
48 „I když Ministerstvo vnitra již 21. prosince 1948 navrhlo termín konání voleb do národních 
výborů (nejen do krajských národních výborů) na květen 1949, volby se nejen v tomto termínu, 
ale ani později neuskutečnily. Předpokladem k jejich uskutečnění bylo, že se do května 1949 
‚přijmou‘ nová volební pravidla a přijmou příslušné zákony. Reálná situace však byla taková, že 
jak členové nově ustavených krajských národních výborů, tak i jejich vedoucí funkcionáři byli 
ustanoveni. Jejich ustanovení proběhlo na základě předcházejícího projednání v krajských 
orgánech KSČ a následně v dosud fungujících (akčních) výborech Národní fronty. V zásadě se 
proces ‚ustavení‘ krajských národních výborů probíhal ve stejných intencích jako ‚personální 
změny‘ v národních výborech ostatních stupňů po únoru 1948.“ „Transformace správního 
systému využila KSČ k posílení svých mocenských pozic ve státním a správním aparátu. Všichni 
nově jmenovaní předsedové KNV byli členy KSČ, zpravidla členy krajského vedení KSČ (krajských 
výborů nebo předsednictva krajského výboru KSČ)“ Čechák, Vladimír. c. d., s. 56, 57. 
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krajského národního výboru byla dle zákona rada, předseda krajského národního 

výboru a jeho náměstkové, referenti a komise. Hospodaření krajských národních 

výborů upravoval zvláštní zákon, v prvním roce jejich existence bylo zabezpečeno 

zvláštními příspěvky ze státního rozpočtu. 

 Při koncipování území krajů byla dána přednost tzv. středním krajům před 

kraji velkými. Díky většímu počtu krajů totiž došlo ke vzniku hned několika silných 

městských center, což mělo pro komunisty dobré důvody i z hlediska lepší 

centralizace a upevnění moci v jednotlivých regionech. Při stanovování hranic 

krajů hrály svoji roli mimo jiné geografické aspekty, spádovost jednotlivých oblastí, 

hospodářské a kulturní vazby. Pominout nelze důležitá politická a administrativní 

hlediska. Bylo totiž jednodušší takto koncipované střední kraje ovládnout politicky, 

administrativně, ale také hospodářsky (vzhledem k plánovanému hospodářství). 

Při konstituování nepřirozených samosprávných celků, kterými československé 

kraje bezesporu byly, hrály důležitou roli také politické a regionální zájmy 

zákonodárců. Větší počet krajů tyto ambice také naplňoval. Sídla krajů totiž byla 

v tradičních městských centrech, ať už v českých zemích nebo na Slovensku. 

Důležitým aspektem byla relativně dobrá dostupnost sídel krajů i vzhledem k ne 

zcela optimální dopravní obslužnosti a infrastruktuře v poválečné republice. 

Soustava krajů byla koncipována tak, aby vznikly regiony o rozloze přibližně 5000 

km2 s počtem obyvatel kolem 500 000 obyvatel a s průměrným počtem 13 až 14 

okresů. Našly se však i výjimky. Například Pražský kraj, který v sobě zahrnoval jak 

hlavní město, tak i území středních Čech. Slovenské kraje zase měly rozlohu 

nadprůměrnou, což bylo dáno jednak reliéfem a přírodními podmínkami, ale také 

jejich slabší hospodářskou úrovní. První československé kraje byly na základě 

zákona vymezeny následovně: 

 
- Pražský kraj vymezený územím okresů Benešov, Beroun, Brandýs nad 

Labem, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad 

Vltavou, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nové Strašecí, Nymburk, 

Poděbrady, Praha-jih, Praha-sever, Praha-východ, Praha-západ, 

Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim a Votice 

- Českobudějovický kraj vymezený územím okresů České Budějovice, 

Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, 

Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, 

Vimperk a Vodňany 
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- Plzeňský kraj vymezený územím okresů Blatná, Blovice, Domažlice, 

Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Plasy, Plzeň, Přeštice, Rokycany, 

Stod, Stříbro, Sušice a Tachov 

- Karlovarský kraj vymezený územím okresů Aš, Cheb, Jáchymov, Kadaň, 

Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Podbořany, Sokolov a Toužim 

- Ústecký kraj vymezený okresy Bílina, Děčín, Duchcov, Horní Litvínov, 

Chomutov, Litoměřice, Louny, Lovosice, Most, Roudnice nad Labem, 

Teplice, Ústí nad Labem a Žatec 

- Liberecký kraj vymezený územím okresů Česká Lípa, Doksy, Frýdlant, 

Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Mnichovo Hradiště, Nový Bor, 

Rumburk, Semily a Turnov 

- Hradecký kraj vymezený územím okresů Broumov, Dobruška, Dvůr 

Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Náchod, 

Nová Paka, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí 

a Žamberk 

- Pardubický kraj vymezený územím okresů Čáslav, Hlinsko, Holice, 

Chotěboř, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Pardubice, Polička, Přelouč, 

Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto 

- Jihlavský kraj vymezený územím okresů Dačice, Havlíčkův Brod, 

Humpolec, Jihlava, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad Sázavou, Moravské 

Budějovice, Pacov, Pelhřimov, Třebíč, Třešť, Velké Meziříčí a Žďár  

- Brněnský kraj vymezený územím okresů Blansko, Boskovice, Brno, 

Břeclav, Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Hustopeče, Mikulov, 

Moravská Třebová, Moravský Krumlov, Rosice, Slavkov, Svitavy, Tišnov, 

Velká Bíteš, Vyškov, Znojmo a Židlochovice  

- Olomoucký kraj vymezený územím okresů Bruntál, Hranice, Jeseník, 

Kojetín, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov, Rýmařov, Šternberk, 

Šumperk, Zábřeh 

- Gottwaldovský kraj vymezený územím okresů Gottwaldov, Hodonín, 

Holešov, Kroměříž, Kyjov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské 

Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou a Vsetín 

- Ostravský kraj vymezený územím okresů Bílovec, Český Těšín, Frenštát 

pod Radhoštěm, Fryštát (Karviná), Hlučín, Krnov, (Frýdek-) Místek, 

Nový Jičín, Opava, Ostrava a Vítkov 
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- Bratislavský kraj vymezený územím okresů Bratislava-mesto, Bratislava-

okolie, Čalovo (Velký Meder), Dunajská Streda, Galanta, Malacky, 

Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Senec, Senica, 

Sereď, Skalica, Šamorín, Trenčín a Trnava 

- Nitranský kraj vymezený územím okresů Bánovce nad Bebravou, 

Hlohovec, Hurbanovo, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, 

Partizánske, Prievidza, Šala, Štúrovo, Šurany, Topolčany, Vráble, Zlaté 

Moravce a Želiezovce 

- Banskobystrický kraj vymezený územím okresů Banská Bystrica, Banská 

Štiavnica, Brezno, Hnúšťa, Jesenské,49 Kremnica, Krupina, Lučenec, 

Modrý Kameň, Nová Baňa, Rimavská Sobota, Šafárikovo (Tornala), Šahy 

a Zvolen 

- Žilinský kraj vymezený územím okresů Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, 

Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok, Liptovský Svätý Mikuláš, 

Námestovo, Považská Bystrica, Púchov, Rajec, Ružomberok, Trstená, 

Turčianské Teplice, Turčianský Svätý Martin a Žilina 

- Košický kraj vymezený územím okresů Gelnica, Kežmarok, Košice-

mesto, Košice-okolie, Královský Chlumec, Levoča, Moldava nad Bodvou, 

Poprad, Revúca, Rožňava, Sečovce, Spišská Nová Ves, Trebišov a Vysoké 

Tatry  

- Prešovský kraj vymezený územím okresů Bardejov, Giraltovce, 

Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, 

Spišská Stará Ves, Stará Lubovňa, Stropkov, Svidník, Velké Kapušany 

a Vranov    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 V roce 1951 byl zrušen okres Jesenské a nově byly vytvořeny okresy Filakovo a Poltár. 
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Tabulka 1: Krajské zřízení 194950 

 

KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ 1949 

kraj sídlo KNV 
rozloha      
(v km2) 

počet 
obyvatel 

počet 
okresů 

Pražský Praha 9 684 2 011 363 26 

Českobudějovický České Budějovice 9 018 496 559 15 

Plzeňský Plzeň 7 849 547 899 14 

Karlovarský Karlovy Vary 4 607 301 425 10 

Ústecký Ústí nad Labem 4 145 622 747 13 

Liberecký Liberec 4 237 479 874 11 

Hradecký Hradec Králové 5 201 555 789 14 

Pardubický Pardubice 4 231 423 685 12 

Jihlavský Jihlava 6 605 419 937 13 

Brněnský Brno 7 482 936 375 18 

Olomoucký Olomouc 6 214 584 973 12 

Gottwaldovský Gottwaldov 4 985 586 154 11 

Ostravský Ostrava 4 612 795 581 11 

Bratislavský Bratislava 7 519 838 134 17 

Nitranský Nitra 7 968 689 853 16 

Banskobystrický Banská Bystrica 9 266 486 683 14 (15) 

Žilinský Žilina 8 269 509 403 16 

Košický Košice 7 440 461 938 14 

Prešovský Prešov 8 495 448 358 15 

české země xxx 78 870 8 762 361 179 

Slovensko xxx 78 957 3 434 369 97 (98) 

ČSR celkem xxx 127 827 12 196 730 276 (277) 

 

 Při projednávání návrhu zákona v Národním shromáždění vystoupil se svým 

projevem také ministr vnitra Nosek, který při této příležitosti pronesl: „nyní tedy, 

paní a pánové, zmizí poslední pozůstatky starých zemských úřadů i duch 

neblahých tradic, duch útisku čs. lidu, atmosféra byrokratické cizoty vůči lidu, 

                                                           
50 Zdroj: důvodová zpráva k návrhu zákona. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0163_01.htm [cit. 12. března 2016]. 
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kterou nestačily zcela vymýtit a zahladit v zemském zřízení ani lidové orgány po 

roce 1945. To samo o sobě je velká změna a naprostý rozchod se starými 

tradicemi a metodami. Jsem dalek toho, abych pouze kritizoval dřívější veřejnou 

správu. Vycházím z poznatku, že zemské zřízení a dřívější veřejná správa 

odpovídaly kapitalistickému řádu a zájmům buržoasní třídy. Údobí 

socialistického budování a velikým perspektivám socialistického řádu odpovídá 

dnes zřízení krajské.“51 Z jistého úhlu pohledu lze konstatovat, že kraje ustavené 

v roce 1949 měly v podmínkách svého vzniku poměrně logické opodstatnění. 

Zemské zřízení bylo pro nový režim zcela nevhodné, navíc představovalo jistou 

připomínku první republiky, která byla velmi častým terčem kritiky představitelů 

komunistické strany. Země zkrátka představovaly příliš velké celky, se kterými bylo 

pro komunisty těžké jakkoliv pracovat. Ti potřebovali pomocí národních výborů co 

nejlépe ovládnout jednotlivé oblasti Československa. Navíc potřebovali vytvořit 

silná městská centra, odkud by bylo snazší celé oblasti lépe kontrolovat. A to tzv. 

střední kraje umožňovaly nejlépe. Dalším argumentem pro vznik nových krajů byla 

jistá obava z vývoje na Slovensku. Z hlediska kontroly veřejné správy proto byly 

kraje ideálním řešením na rozdíl od zřízení zemského. Slovenské regiony zkrátka 

byly pod lepším dohledem strany. Ale možná nejdůležitějším argumentem byla 

návaznost vznikajících krajů na centrálně plánovanou ekonomiku, což dokazují 

výše zmíněné kompetence krajských národních výborů v souvislosti s jejich 

spoluúčastí na vypracování a provádění jednotného hospodářského plánu. Nově 

vytvořené kraje totiž komunistům umožňovaly koordinovat průmyslový rozvoj 

celých oblastí, což by země ani okresy jednoduše nedokázaly splnit.  

 Poválečné Československo bylo regionálně značně diferenciovanou zemí, 

kde existovaly značné regionální rozdíly. Obecně platí, že české země byly oproti 

Slovensku ve všech směrech rozvinutější, i když i zde byly patrné značné rozdíly 

mezi jednotlivými kraji. Komplexní rozvoj Slovenska tak představoval poměrně 

důležitý úkol. Po všech stránkách vůbec nejzaostalejší a nejchudší částí republiky 

se stal Prešovský kraj, který bylo potřeba celkově dobudovat. Vždyť v rámci tohoto 

kraje existovalo pouze 12 obcí, které měly v té době více než 2 000 obyvatel. 

Účelem krajského zřízení, mimo jiné, bylo tyto rozdíly postupně stírat, přičemž 

důraz byl kladen na rozvoj rozličných průmyslových odvětví, upřednostňován byl 

především těžký průmysl. Každý nově vzniklý kraj v sobě obsahoval pomyslná 

                                                           
51 Stenoprotokoly z projednávání návrhu zákona. Poslanecká sněmovna [on-line]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/020schuz/s020004.htm, [cit. 12. března 2016]. 
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centra i periferie. Nově vzniklé územní celky by se daly charakterizovat na základě 

několika specifických statistických i geografických ukazatelů, které konec konců 

obsahovala také poměrně obsáhlá a relativně odborně zaměřená důvodová zpráva 

k návrhu zákona.  

 Specifické postavení mělo hlavní město. Praha byla vždy vnímána jako 

významné administrativní centrum a středisko služeb i průmyslové výroby, v jehož 

nejbližším okolí bylo několik významných průmyslových středisek, především 

Kladensko s těžbou černého uhlí a hutním průmyslem nebo Mladá Boleslav díky 

tradici automobilového průmyslu. Ve významné administrativní i průmyslové 

centrum se vyvinula také Bratislava, která navíc mohla těžit z výhodné pozice na 

důležité dunajské dopravní cestě. Z průmyslových oblastí byla pro Československo 

důležitá Plzeň a okolí s rozvinutým těžkým strojírenstvím a keramickým 

průmyslem a zejména pak pohraniční kraje na severu Čech - Karlovarský a Ústecký 

kraj díky těžbě hnědého uhlí (nelze opomenout ani chemický průmysl díky 

výstavbě velkého závodu v dnes již neexistující obci Záluží u Litvínova v roce 1939) 

a Liberecký kraj s tradiční orientací na sklářský a textilní průmysl. Dalším 

důležitým českým průmyslovým střediskem byly Pardubice díky místnímu 

chemickému průmyslu. Také na Moravě a ve Slezsku existovalo několik tradičních 

průmyslových oblastí. Na jihu Moravy se jednalo především o brněnskou 

aglomeraci s orientací na strojírenský a textilní průmysl a také v meziválečném 

období budovanou zlínskou (v dobové terminologii gottwaldovskou) aglomeraci. 

Průmyslovým srdcem republiky ale bylo Ostravsko a okolí díky těžbě černého uhlí 

a hutnímu průmyslu v Ostravě a Třinci. Na Slovensku byla z hlediska průmyslové 

výroby situace diametrálně odlišná od českých zemí. Slovensko představovalo 

především zemědělskou část republiky bez výrazných průmyslových středisek, 

snad s výjimkou Bratislavy (chemický průmysl), tzv. Hauerlandu v okolí města 

Handlová (těžba uhlí) a oblasti Pováží (těžké strojírenství). Proto právě nově 

zřízený Žilinský kraj představoval nejprůmyslovější oblast Slovenska s návazností 

na průmyslové Ostravsko. Na druhou stranu Nitranský a Prešovský kraj 

představovaly z hlediska průmyslové výroby vůbec nejslabší regiony v republice. 

Proto také systematická industrializace Slovenska představovala jeden z důležitých 

cílů centrálně plánované ekonomiky.  

 I z hlediska zemědělské produkce existovaly tradiční kraje či oblasti, což je 

dáno geografickými podmínkami. Mezi takové oblasti patřilo úrodné Polabí 
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s přilehlým územím, jinak rozdělené mezi Pražský a Ústecký kraj. Typicky 

zemědělskými kraji byl Českobudějovický a Jihlavský kraj, které patřily mezi 

nejméně rozvinuté regiony v českých zemích v poválečném období. Na Moravě je 

tradiční zemědělskou oblastí území jižní Moravy při hranicích s Rakouskem nebo 

úrodná Haná v okolí Olomouce. Jak již bylo uvedeno, zemědělská produkce byla 

charakteristická pro celé Slovensko (oblast Žitného ostrova u hranic s Maďarskem, 

podhorské oblasti apod.). Na zemědělskou produkci byl navázán potravinářský 

průmysl, na jehož rozvoj byl také kladen důraz vzhledem k produkci potravin 

a zásobování obyvatelstva. Například v Hrochově Týnci na Chrudimsku nebo 

v Šuranech na jihu Slovenska byly postupně vybudovány velké cukrovary. Nutno 

poznamenat, že zemědělskou produkci na celém území státu značně ovlivnila 

kolektivizace v zemědělství. 

 Krajské národní výbory se při plánování průmyslové výstavby musely 

vypořádat s dostatkem kvalifikované pracovní síly. V řadě krajů s tímto problém 

nebyl, nicméně především v průmyslových oblastech Karlovarského, Ústeckého 

a Libereckého kraje byl po odsunu původního německého obyvatelstva problém 

tuto pracovní sílu rychle a plnohodnotně nahradit. Proto také výměna obyvatelstva 

byla jedním z důležitých úkolů národních výborů v prvních letech jejich existence, 

což dokládají také informace uvedené při charakteristice jednotlivých krajů 

v důvodové zprávě. V případě Karlovarského kraje, který byl s počtem 300 000 

obyvatel vůbec tím nejmenším, bylo osídlení na úrovni 50% až 60% předválečného 

stavu.   

 Při konstituování krajů a jejich rozvoji byl kladen důraz také na dopravní 

obslužnost, protože celá řada krajů, především některých jejich periferních částí, 

byla z hlediska dopravní infrastruktury poměrně špatně vybavena. Velkou výhodou 

byla hustá železniční síť, proto také zejména severočeské regiony nebo velká česká 

i moravská města byla vzájemně dobře dostupná. To platilo i o některých 

slovenských sídlech. Špatně byla dopravně řešená například Vysočina, kde se 

mimochodem již v roce 1949 plánovala výstavba dálnice spojující Prahu s Brnem 

a obě města měla spojit také nová železniční trať vedoucí přes Žďár nad Sázavou 

a Havlíčkův Brod. Podobně na příkladu Nitranského kraje bylo plánováno 

vybudování jihoslovenské magistrály a tzv. severojižního spojení propojujícího 

Nitru se Žilinou. 
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 Pro plánovaný rostoucí počet zaměstnanců průmyslových závodů a jejich 

trávení volného času byly v důvodové zprávě poměrně často zmíněny příhodné 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Předpoklady pro rozvoj 

cestovního ruchu jsou opět dány především příznivými geografickými 

podmínkami. V českých zemích toto splňovala horská území v příhraničních 

oblastech jižních, západních, severních a východních Čech, dále oblast lázeňských 

měst v Karlovarském kraji, Jeseníky a Beskydy. Na Slovensku pak logicky Vysoké 

a Nízké Tatry, Fatra, Kysuce či Orava, na jejichž rozvoj měl být také kladen větší 

důraz. 

 Fakt, že kraje byly důležité z hlediska plnění hospodářského plánu, 

dokládají statistické přehledy obsažené v důvodové zprávě k návrhu zákona 

o krajích. Rozdíly v hospodářské struktuře krajů dokládají přehledy počtu 

zaměstnanců v té době nejdůležitějších sektorech ekonomiky, tedy v průmyslu 

a zemědělství:  

 

Tabulka 2: Přehled krajů 1949 z hlediska zaměstnanosti v průmyslu 

a zemědělství52 

 

PŘEHLED KRAJŮ Z HLEDISKA 
ZAMĚSTNANOSTI  

kraj 
počet 

zaměstnaců               
v průmyslu 

počet 
zaměstnanců             
v zemědělství 

Pražský 278 243 207 285 

Českobudějovický 43 860 149 500 

Plzeňský 69 070 128 977 

Karlovarský 52 554 40 044 

Ústecký 120 080 71 011 

Liberecký 90 015 70 855 

Hradecký 88 898 112 241 

Pardubický 46 512 107 043 

Jihlavský 32 560 136 897 

Brněnský 108 555 189 611 

                                                           
52 Stenoprotokoly z projednávání návrhu zákona. Poslanecká sněmovna [on-line], dostupné na: 
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/020schuz/s020004.htm, [cit. 12. března 2016]. 
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Olomoucký 76 823 118 133 

Gottwaldovský 84 538 156 911 

Ostravský 165 245 106 861 

Bratislavský 70 561 89 793 

Nitranský 24 892 108 148 

Banskobystrický 33 298 54 527 

Žilinský 44 042 52 452 

Košický 28 712 43 933 

Prešovský 5 608 68 032 

české země 1 256 953 1 595 369 

Slovensko 207 113 416 905 

ČSR celkem 1 464 066 2 012 273 

 

 K některým zásadnějším změnám ve fungování národních výborů došlo 

v 50. letech. Tyto změny začaly přijetím ústavního zákona č. 81/1953 Sb., o řízení 

národních výborů vládou. Na základě tohoto zákona bylo řízení národních výborů 

odňato ministerstvu vnitra a nově byly tyto instituce podřízeny přímo 

československé vládě. „Tento ústavní zákon měl bezprostřední dopad na způsob 

řízení především krajských národních výborů. K řízení národních výborů zřídila 

vláda ‚komisi‘ složenou ze členů vlády a vedenou přímo předsedou vlády nebo 

jeho náměstkem. To vedlo k jistému zvýšení aktivity jednotlivých resortních 

ministrů ve vztahu k národním výborům, zejména krajským. Do značné míry 

zůstala zachována i stávající pozice Ministerstva vnitra, především v oblasti 

řízení administrativních záležitostí. Současně s přímým řízením národních 

výborů vládou se objevily kritické připomínky k jejich činnosti. Předmětem této 

kritiky byla např. skutečnost, že některé agendy, které byly od centrálních 

orgánů přesunuty na krajské národní výbory s tím, aby byly delegovány dále, 

zůstaly neúměrně dlouhou dobu v rukou KNV. Podle dobového tisku to nebylo 

v souladu s principem přibližování veřejné správy co nejblíže k ‚lidu‘“53  

 Pro další fungování národních výborů byl podstatný především soubor tří 

zákonů předložených do Národního shromáždění počátkem roku 1954. Prvním 

z nich byl ústavní zákon č. 12/1954 Sb., o národních výborech, který vymezil 

postavení národních výborů. Ty byly chápány jako místní orgány státní moci 

                                                           
53 Čechák, Vladimír. c. d., s. 62 
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pracujícího lidu Československa. Národní výbory měly ve svých obvodech řídit 

hospodářskou a kulturní výstavbu socialismu podle směrnic vlády a zákonů 

republiky. Zároveň měly mimo jiné upevňovat důvěru pracujících k orgánům 

lidově demokratického státu. Platilo ustanovení o podřízenosti národních výborů 

nižšího stupně národním výborům vyššího stupně, přičemž ve své činnosti byly 

podřízeny vládě, jak bylo zmíněno výše. Zákon stanovil, že národní výbory byly 

voleny na období tří let, aktivní volební právo bylo 18 let, pasivní 21 let. Opět bylo 

potvrzeno, že členové národních výborů byli nejen voleni občany, ale mohli být 

také občany odvoláni, což ovšem v praxi v podstatě nefungovalo. Výkonným 

orgánem národních výborů byla rada volená ze členů národních výborů. Druhým 

dokumentem byl zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech, který konkrétně 

upravoval činnost a organizaci jednotlivých národních výborů. Území republiky 

bylo stále rozděleno na kraje, okresy a obce, nový zákon neměnil vymezení 

územních obvodů.54 Kromě národních výborů na krajské, okresní a místní úrovni 

(městské a místní národní výbory) byly v Praze a Bratislavě zřízeny navíc ústřední 

národní výbory. Ty byly postaveny na úroveň krajských národních výborů (jejich 

území se dělilo do obvodů, přičemž obvodní národní výbory byly postaveny na 

úroveň okresních národních výborů) a odpovědny byly přímo vládě.55 Zákon 

proklamoval spojení národních výborů s lidem (právo občanů obracet se na 

národní výbory s podněty aj.). Definoval také počet členů jednotlivých národních 

výborů, kdy v případě krajských národních výborů měl být vždy volen 1 člen na 

7 000 obyvatel s tím, že v krajích s počtem obyvatel do 350 000 se volilo 50 členů. 

Z hlediska kompetencí bylo základním úkolem národních výborů budovat 

a upevňovat dle směrnic a zákonů socialistický řád a všestranně pečovat o blaho 

člověka. Ve svých obvodech měly národní výbory organizovat a řídit hospodářskou, 

kulturní a sociální výstavbu. Národní výbory měly řadu úkolů v oblasti místního 

hospodářství, zemědělství a všeobecného rozvoje území, například měly 

zabezpečovat příznivé podmínky pro plnění státního plánu národního 

                                                           
54 § 4 zákona se věnoval právě územně správnímu vymezení. Pro vytvoření či zrušení kraje, stejně 
jako pro zásadní změnu jeho území či změnu sídla, bylo třeba zvláštního zákona, jiné změny 
v území krajů mohla provádět vláda. Vytvářet či rušit okresy, měnit jejich území nebo sídla bylo 
možné na základě nařízení vlády. Ostatní změny na území okresů mohly provádět krajské národní 
výbory. Ty také mohly vytvářet či rušit obce a měnit jejich hranice (po předchozím zjištění 
stanoviska dotčených obcí). Slučování obcí a drobné úpravy jejich hranic mohly provádět okresní 
národní výbory (na základě souhlasu místních národních výborů dotčených obcí).  
55 Nově byl zřízen také městský národní výbor ve Vysokých Tatrách přímo řízený sborem 
pověřenců, jehož území bylo vymezeno zákonem Slovenské národní rady. Tento národní výbor byl 
ustaven z důvodu významu cestovního ruchu ve Vysokých Tatrách. 
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hospodářství. Národní výbory se scházely pravidelně (krajské národní výbory 

minimálně čtyřikrát do roka), usnášeníschopné byly za přítomnosti nadpoloviční 

většiny svých členů a k přijetí usnesení postačila nadpoloviční většina přítomných. 

Zasedání národních výborů bylo vyhrazeno mimo jiné volit a odvolávat předsedu, 

jeho náměstky, tajemníka a ostatní členy rady, dále volit a odvolávat předsedy 

a ostatní členy stálých komisí, schvalovat plány rozvoje hospodářství příslušných 

území, schvalovat rozpočet apod. Národní výbory také mohly vydávat obecně 

závazná nařízení. Na základě zákona byly vytvořeny stálé komise národních 

výborů, které se skládaly z členů národních výborů, a dostaly poměrně zásadní 

pravomoci. Tyto komise byly zvolené vždy pro jednotlivé pracovní úseky 

a národním výborům měly pomáhat k úspěšnému plnění jejich 

národohospodářských plánů. Stálé komise měly také spolupracovat na přípravách 

usnesení národních výborů a jejich rad, prověřovat provádění usnesení národních 

výborů i rad aj. Radám mohly předkládat své návrhy, které rady musely projednat 

co nejdříve. Stálé komise směly spolupracovat také s aktivisty z různých odvětví 

hospodářského života, tito aktivisté v komisích disponovali poradním hlasem. 

Zákon stanovil také práva a povinnosti členů národních výborů. Výkonným 

orgánem národních výborů byla rada, která se skládala z předsedy, jeho náměstků, 

tajemníka a ostatních členů rady, všichni byli voleni národními výbory během 

prvního zasedání. Rada krajského národního výboru měla 13 členů a byla 

podřízena jak svému národnímu výboru, tak i vládě. Rady se scházely dle potřeby, 

nejméně však jednou za 14 dní, z hlediska usnášeníschopnosti platila stejná 

pravidla jako v případě národních výborů. V rámci rad byly národními výbory 

(kromě těch místních) zřizovány plánovací komise. 

 Třetím byl zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů. Jak již bylo 

zmíněno výše, i když bylo v podstatě od skončení druhé světové války 

proklamováno, že národní výbory budou voleny občany, do roku 1954 se žádné 

takové volby na území Československa neuskutečnily. Zákon stanovoval pravidla 

pro volby do národních výborů všech úrovní. Volby do národních výborů probíhaly 

v jednotlivých volebních obvodech, v případě krajských národních výborů jejich 

vymezení stanovovala rada národního výboru. Jak již bylo naznačeno výše, ty byly 

vymezeny tak, aby na každých 7 000 obyvatel připadl jeden obvod (nejméně jich 

však mělo být 50). Vzhledem k politickému systému navrhovala kandidáty do 

národních výborů Národní fronta. Na hlasovacím lístku voliči ponechali jméno 
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toho kandidáta, pro kterého se rozhodli hlasovat, ostatní kandidáty voliči přeškrtli. 

Zvolen byl ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů v příslušném 

volebním obvodu. V případě, že žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů 

nezískal, konaly se do 14 dnů nové volby, do kterých postoupili dva kandidáti 

s nejvyšším množstvím obdržených hlasů. Zákon také definoval proceduru 

odvolávání členů národních výborů. První volby do národních výborů proběhly dne 

16. května 1954, pro kandidáty národní fronty do krajských národních výborů bylo 

odevzdáno 93,6% hlasů.56  

 V roce 1957 byly přijaty další zákony, které se týkaly činnosti národních 

výborů – zákon č. 10/1957 Sb., kterým se měnil a doplňoval výše zmíněný zákon 

o národních výborech z roku 1954. Tento zákon se týkal úpravy vnitřní organizace 

národních výborů, například zvýšil počty členů národních výborů (v případě 

krajských národních výborů byl volen 1 člen na 7 000 obyvatel, v krajích do 

525 000 obyvatel se volilo 75 členů). Zajímavá byla úprava § 14 týkajícího se 

stálých komisí národních výborů. Nově totiž mohli být jejími členy také osoby, 

které nebyly členy národních výborů, což vedlo k zapojení většího množství 

„angažovaných“ občanů do činností národních výborů. Nicméně i přes tyto úpravy 

byla úroveň spolupráce národních výborů s veřejností častým terčem kritiky.  

 Další volby se uskutečnily 19. května 1957 (kandidáti Národní fronty do 

všech stupňů národních výborů získali celkově 99,10% hlasů),57 volby se řídily 

zákonem č. 11/1957 Sb., který pouze měnil a doplňoval taktéž výše zmíněný zákon 

o volbách do národních výborů z roku 1954.  

 Při vytváření krajského zřízení bylo často argumentováno procesem 

decentralizace a přiblížením správy blíže občanům, nicméně ve skutečnosti vznik 

krajů v podmínkách totalitního režimu znamenal spíše „centralizaci provedenou 

skrze decentralizaci.“ Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je třeba mít při 

zvažování existence krajského zřízení ve 2. polovině 20. století na paměti, že 

„zavedení krajského zřízení v roce 1948, v podmínkách totalitního politického 

systému, však nebylo cestou k rozšíření samosprávy na krajskou úroveň. Přes 

dobovou rétoriku nebyly národní výbory prostředkem demokratické 

decentralizace správy, ale naopak prostřednictvím konceptu demokratického 

centralismu nástrojem podřízení jednotlivých stupňů správy ústředním orgánům 

(státním a stranickým). Volební mechanismus vylučoval otevřenou soutěž 

                                                           
56 Čechák, Vladimír. c. d., s. 64. Obdobně Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 450.  
57 Čechák, Vladimír. c. d., s. 65, resp. Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 450. 
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politických proudů o křesla v jednotlivých stupních veřejné správy. Volby byly 

jen formální událostí, praxe byla založena na kvótním systému rozdělování míst 

mezi exponenty stran sdružených v Národní frontě.“58 Zároveň je třeba zdůraznit, 

že území krajů bylo vytyčeno na základě relativně racionálních předpokladů 

sledujících celou řadu geografických, hospodářských i politicko-správních 

hledisek. Krajské zřízení z roku 1949 lze považovat za jedno z územně nejlépe 

provedených správních členění vzniklých v novodobých dějinách na území České 

republiky či Československa. Na základě předložených odborných i politických 

argumentů totiž velmi dobře posloužily přesně těm účelům, pro které byly 

zřizovány. A to by neměl zastřít i fakt, v jakých reáliích, a v jakém politickém 

systému, tyto správní jednotky vznikly.  

 

2.6 Krajské zřízení 1960 – 1990 

 V roce 1960 byla Národním shromážděním přijata nová Ústava 

Československé socialistické republiky (zákon č. 100/1960 Sb.), která mimo jiné 

vytvořila nový rámec pro fungování orgánů veřejné správy. Podobně jako u Ústavy 

9. května, také zde byla Hlava sedmá (§86 - §96) věnována národním výborům. Ty 

charakterizovala jako nejširší orgány pracujících, jako orgány státní moci a správy 

v krajích, okresech a obcích. Stále platila podřízenost národních výborů, kdy 

národní výbory vyššího stupně usměrňovaly činnost národních výborů nižšího 

stupně. Národní výbory měly ve svých územních obvodech plánovitě řídit, 

organizovat a zajišťovat výstavbu v oblasti hospodářství, kulturní, zdravotní 

a sociální, přičemž se ve své činnosti řídily státním plánem rozvoje národního 

hospodářství, účastnily se jeho vypracování i uskutečňování a na jeho základě měly 

stanovovat plány rozvoje svých územních obvodů. Na základě Ústavy došlo 

například ke změně funkčního období, když národní výbory měly být nově voleny 

na čtyřleté funkční období. 

 V Ústavě byla tedy zakotvena existence krajských národních výborů, 

nicméně takové územně správní členění, jaké bylo koncipováno v roce 1948, 

nevydrželo příliš dlouho. Systém národních výborů doznal také několika úprav, 

které se ale týkaly výhradně jejich fungování. Ke změně členění státu došlo 

jedenáct let po zavedení stávajícího krajského zřízení. Ve dnech 3. a 14. ledna 1960 

totiž ústřední výbor KSČ schválil zásady nové územně správní organizace 

                                                           
58 Cogan, Rudolf: Krajské zřízení. 2004, s. 76, 77. 
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republiky. Návrh zákona o územním členění státu byl následně předložen 

k projednávání do Národního shromáždění (tisk 378).59 Ústavně-právní výbor se 

návrhem zabýval na své schůzi dne 1. dubna60 a v sobotu 9. dubna 1960 byl návrh 

projednán a jednomyslně schválen během předposlední parlamentní schůze před 

chystanými volbami jako zákon č. 36/1960 Sb.  

 Důvodů k reorganizaci československé správní soustavy bylo několik. 

Ukazovalo se totiž, že reforma veřejné správy měla jisté nedostatky a původně 

zamýšlený proces decentralizace také neprobíhal zcela bez problémů. K tomu se 

přidaly některé ekonomické problémy,61 a když vezmeme v potaz navázání správní 

organizace na plánované hospodářství, byla reorganizace územních celků jedním 

z možných řešení, jak nastalou situaci řešit. Cílem návrhu zákona bylo přizpůsobit 

území krajů, ale také okresů, novým politickým, hospodářským a sociálním 

podmínkám tak, aby byl umožněn nový rozvoj jednotlivých oblastí. Jak zmínil ve 

své úvodní řeči během projednávání zpravodaj tisku: „život ukázal, že dosavadní 

státní organizace v okresech a krajích již zdaleka neodpovídá dosaženému stupni 

rozvoje naší společnosti. Je vcelku známo, že současné hranice okresu byly 

stanoveny v podstatě více než před 100 lety. … Rozdělení státu na kraje 

provedené po roku 1948 bylo tehdy naprosto správné. Je však třeba vidět, že 

území dnešních krajů bylo tehdy převážně určováno potřebami správy státu 

v době, kdy se hospodářskoorganizátorská a kulturně výchovná funkce státu 

začala teprve rozvíjet v podmínkách přestavby národního hospodářství 

a v počátcích socialistické výstavby. Dnes je třeba vidět, že vývoj tuto státní 

organizaci již překonal a že se tato stává pomalu brzdou v další cestě vpřed. 

V současné době velký počet a malý územní rozsah dosavadních okresů a krajů 

nevytváří dostatečný prostor pro efektivní činnost hospodářských a státních 

organizací. Například národní výbory dnes spravují již jednu třetinu národního 

hospodářství. Ale převážná část je řízena přímo z krajů nebo okresů. … Také 

malý rozsah území okresů zapříčiňuje proč většina hospodářství spravovaného 

                                                           
59 Návrh zákona, tisk 378. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1954ns/tisky/t0378_00.htm, [cit. 12. března 2016]. 
60  Zpravodajem tisku byl poslanec Chalánek. 
61 Činnost národních výborů právě v hospodářské oblasti byla v 50. letech vnímána poměrně 
rozporuplně. Jako značně problematická se ukázala nedostatečná odbornost při řízení podniků 
národními výbory. U těch totiž často chyběl kvalifikovaný odborný personál, který by vykonával 
potřebné organizační a řídící funkce technického či ekonomického charakteru. Národní výbory 
během 50. let spravovaly značnou část tehdejšího národního hospodářství. V podnicích, které 
spadaly do kompetencí národních výborů, pracovalo 46% všech pracujících. (Čechák, Vladimír. c. 
d., s. 66).  
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národními výbory zůstala u krajských národních výborů a nebyla převedena na 

okresní a místní národní výbory.“62   

 Pro změnu územního členění státu byly podstatné především politicko-

ekonomické důvody. „Složitost řízení obcí, okresů i krajů v soustavě 

integrovaného plánování působila další komplikace. Jestliže byly v roce 1958 

charakterizovány okresní národní výbory jako rozhodující články při řízení 

a výkonu správní agendy, pak již sama skutečnost, že těchto výborů bylo jen 

v českých zemích sto osmdesát, působila při nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků značné potíže. Také velká územní rozdrobenost a ‚přesahování‘ 

hospodářských aktivit podniků řízených okresními národními výbory ‚přes‘ 

hranice okresů, způsobily nemalé komplikace. To vše byly důvody (kromě 

politických), které vedly k přípravě nového územního členění státu.“63 Zřízení 

stávajícího modelu s devatenácti kraji a více než třemi sty okresy64 se tedy podle 

dobové argumentace jevilo jako vhodné pro poválečnou dobu a pro první etapy 

plánovaného hospodářství, nicméně vzhledem k silné industrializaci 

Československa po roce 1948 už byla tato soustava chápána jako jistý přežitek. 

Dosavadní územní organizace státu již z pohledu tehdejšího režimu neumožňovala 

lepší rozvoj některých oblastí. Argumentace ohledně změny správní soustavy byla 

obsažena v důvodové zprávě k návrhu zákona, v té bylo mimo jiné konstatováno, že 

„zkušenosti z plánování komplexního rozvoje hospodářství ukázaly, že dosavadní 

územní organizace neumožňuje také účinnou koordinaci rozvoje hospodářství 

řízeného ministerstvy s rozvojem hospodářství ve správě národních výborů. Aby 

se zvýšila úloha krajských a okresních národních výborů v oblastním plánování, 

jak stanovil ústřední výbor, v ‚Zásadách zvýšení ekonomické účinnosti řízení 

hospodářství spravovaného národními výbory‘ a na plenárním zasedání 

                                                           
62 Stenoprotokoly z projednávání. Poslanecká sněmovna [online]. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1954ns/stenprot/037schuz/s037001.htm [cit. 12. března 2016]. 
63  Čechák, Vladimír. c. d., s. 66. 
64 K roku 1960 existovalo v Československu 306 okresů (včetně 16 pražských obvodů, 
4 bratislavských obvodů a 17 dalších krajských měst majících statut okresu). Poměrně značné 
rozdíly byly u velikosti okresních měst. Podle dobových statistik, zmíněných v důvodové zprávě 
a během projednávání návrhu zákona, mělo 17 okresních měst méně než 2000 obyvatel, 192 
okresních měst mělo mezi 3000 a 20 000 obyvateli a zbytek tvořila města nad 20 000 obyvatel. 
Existovaly tedy okresy, v nichž žilo kolem 20 000 obyvatel, stejně jako okresy mající více jak 
100 000 obyvatel. Nepoměr v této okresní struktuře byl tedy pádným argumentem pro jejich rušení 
a slučování. 
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ústředního výboru KSČ, je nutno vytvořit základní předpoklad, to je stanovit 

takové kraje a okresy, aby zhruba odpovídaly ekonomickým oblastem.“65  

 Podle předkladatelů se stávající krajské zřízení osvědčilo a splnilo své 

politické a organizační úkoly v době výstavby socialismu, nicméně novým řešením 

bylo vytvoření větších územních celků, jejichž existence povede k prohloubení 

decentralizace řízení a především ke komplexnějšímu rozvoji krajů a okresů. 

V případě snížení počtu územních celků návrh zákona předpokládal také značné 

úspory ve výdajích ze státního rozpočtu na činnost jednotlivých národních výborů. 

Důležitým faktem bylo, že zůstala zachována stávající třístupňová soustava 

národních výborů, organizovaných na bázi obec – okres – kraj. Vytvořeno mělo být 

deset krajů (sedm v českých zemích a tři na Slovensku), počet okresů se měl snížit 

na 108 (s pražskými obvody dohromady na 118, což bylo oproti předchozímu stavu 

snížení o 188 okresů). Kraje byly předkladateli koncipovány tak, aby vznikly oblasti 

s podobnou – především hospodářskou - charakteristikou, přičemž přihlédnuto 

bylo také k přírodním podmínkám i ke spádovosti jednotlivých území (to se však 

v řadě případů nedodrželo a naopak byly tradiční nadobecní a nadregionální vazby 

značně rozrušeny). Jednotlivé kraje byly vymezeny následovně: 

 

- Středočeský kraj vymezený územím okresů Benešov, Beroun, Kladno, 

Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, 

Praha západ, Příbram a Rakovník 

- Jihočeský kraj vymezený územím okresů České Budějovice, Český 

Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice 

a Tábor 

- Západočeský kraj vymezený územím okresů Domažlice, Cheb, Karlovy 

Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov 

a Tachov 

- Severočeský kraj vymezený územím okresů Česká Lípa, Děčín, 

Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, 

Teplice a Ústí nad Labem 

                                                           
65 Návrh zákona, tisk 378. Poslanecká sněmovna [online]. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1954ns/tisky/t0378_00.htm, [cit. 12. března 2016]. 
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- Východočeský kraj vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Hradec 

Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, 

Semily, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí 

- Jihomoravský kraj vymezený územím okresů Blansko, Brno-město, 

Brno-venkov, Břeclav, Gottwaldov, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, 

Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo a Žďár nad 

Sázavou 

- Severomoravský kraj vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, 

Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk 

a Vsetín 

- Západoslovenský kraj vymezený územím okresů Bratislava-mesto, 

Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, 

Nové Zámky, Senica, Topolčany, Trenčín a Trnava 

- Středoslovenský kraj vymezený územím okresů Banská Bystrica, Čadca, 

Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, 

Prievidza, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina66  

- Východoslovenský kraj vymezený územím okresů Bardejov, Humenné, 

Košice-mesto, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, 

Spišská Nová Ves a Trebišov67   

 

Tabulka 3: Krajské zřízení 196068 

 

KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ 1960 

kraj sídlo KNV 
cca 

rozloha      
(v km2) 

cca počet 
obyvatel 

počet 
okresů 

Středočeský Praha 11 250 1 260 000 12 

Jihočeský České Budějovice 11 450 653 000 8 

Západočeský Plzeň 10 970 873 000 10 

Severočeský Ústí nad Labem 7 860 1 135 000 10 

Východočeský Hradec Králové 11 040 1 219 500 11 

                                                           
66 V roce 1968 byl navíc vytvořen okres Velký Krtíš. 
67 V roce 1968 byly navíc vytvořeny okresy Stará Lubovňa, Stropkov a Vranov. 
68 Návrh zákona, tisk 378. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1954ns/tisky/t0378_00.htm, [cit. 12. března 2016]. 
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Jihomoravský Brno 14 870 1 896 000 14 

Severomoravský Ostrava 11 100 1 658 000 10 

Západoslovenský Bratislava 14 490 1 720 900 12 (13) 

Středoslovenský Banská Bystrica 18 200 1 224 500 12 

Východoslovenský Košice 16 160 1 035 000 10 (13) 

 

 Poválečné kraje byly na různém stupni hospodářského vývoje. Značně se 

lišily také svojí velikostí i zalidněním, nicméně přesto respektovaly jistá regionální 

specifika, která byla v souvislosti s postupnou industrializací ještě více zvýrazněna. 

Nově koncipované kraje lze opět rozdělit dle různých charakteristik, detailnější 

analýza jednotlivých oblastí by ukázala, jak se v období let 1949 – 1960 podařilo 

vládě rozdíly v jednotlivých regionech postupně stírat. Opět bylo jedním 

z klíčových argumentů i faktorů pro vymezení krajů respektování centrálního 

plánování. Důraz byl kladen na rozvoj sídel spojený s rozvojem průmyslu 

a výstavbou nových průmyslových závodů či rozšířením těch stávajících. Často 

k takové výstavbě docházelo v dříve víceméně bezvýznamných lokalitách bez 

širších vazeb na surovinovou základnu. 

 Střediska těžkého průmyslu byla soustředěna do tradičních průmyslových 

oblastí. Těmi bylo v Čechách hlavní město Praha s blízkým okolím, plzeňská 

aglomerace, Podkrušnohorská oblast, Liberecko, aglomerace měst Hradec Králové 

a Pardubice. Na Moravě a ve Slezsku se pak jednalo o brněnskou a zlínskou 

aglomeraci, oblast Hané a samozřejmě Ostravsko. Na Slovensku byly významnými 

průmyslovými centry Bratislava, Pováží a okolí města Martin. Nicméně na celém 

území Československa postupně přibývala nová střediska průmyslové výroby.69 

                                                           
69 V českých zemích byly rozšiřovány stávající průmyslové podniky v tradičních průmyslových 
centrech, ale postupně docházelo k budování zcela nových závodů. Například ve Štětí byla 
vybudována velká papírna, která se následně stala největší ve střední Evropě, v Milevsku byl 
založen podnik ZVVZ, který se stal největším výrobcem vzduchotechnických zařízení 
v Československu, v Kralupech nad Vltavou byl v 50. letech vybudován velký chemický kombinát 
Kaučuk, v Jablonci nad Nisou byla v roce 1951 založena továrna na výrobu nákladních automobilů 
LIAZ, v Ostrově u Karlových Varů začala v 50. letech výroba trolejbusů. Ve Žďáru nad Sázavou byla 
v roce 1951 zahájena výroba ve strojírenském a slévárenském podniku Žďas, který představoval 
jednoho z největších zaměstnavatelů na Vysočině. V ostravských Kunčicích byl v roce 1951 založen 
národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda. Prioritou režimu byla zejména industrializace 
Slovenska, na jehož území postupně docházelo k budování různých průmyslových podniků 
zahrnujících veškerá odvětví – z nových průmyslových podniků zmiňme chemické továrny v Šale 
(založena 1958), Humenném (1956) nebo v nedalekém městě Strážske (1952). Z hlediska hutnictví 
je třeba uvést nově vybudovanou hliníkárnu, jedinou v tehdejším Československu, ve Žiaru nad 
Hronom (1953) a v košické části Šaca byla plánována výstavba velkých železáren (započata v roce 
1960). Strojírenský průmysl byl soustředěn zejména do západních oblastí Slovenska, nicméně také 
na chudším východě země docházelo k zakládání nových továren – kupříkladu ve městě Snina byla 



60 
 

Nově budované podniky přispěly k rozvoji a růstu měst, kdy se často z původních 

malých obcí stala okresní města. 

 Rozvíjeny byly také tradiční zemědělské oblasti, tedy jižní Čechy, Polabí, 

Vysočina, jih Moravy, oblast Hané, na Slovensku Žitný ostrov i podhorské oblasti. 

Velký vliv na celkovou zemědělskou produkci mělo vytváření jednotných 

zemědělských družstev zakládaných po nucené kolektivizaci zemědělství po roce 

1948. 

 Z hlediska sektoru služeb, na který ale komunistický režim nekladl příliš 

velký důraz, bylo dominantní postavení hlavního města Prahy, na Slovensku plnila 

podobnou funkci Bratislava. Zmínit je třeba také pozici Brna, které se stalo 

centrem výstavnictví.70 Důraz byl ovšem kladen na možnosti rekreace. Proto byla 

v tradičních místech - jakými byla lázeňská města západních Čech, vodní plochy 

Máchovo jezero a nově vybudovaná největší přehradní nádrž na Lipně, příhraniční 

horské oblasti Čech i moravská pohoří Jeseníky a Beskydy - vystavěna nová 

ubytovací zařízení a navazující infrastruktura. Totéž platí pro tradiční turistické 

oblasti Slovenska, především pro Vysoké Tatry, které měly v tehdejší republice 

výsadní a specifické postavení.   

 Nové územně správní členění státu bylo ale z celé řady pohledů značně 

problematické, a je otázkou, zda splnilo předpoklady, které do něj předkladatelé 

vkládali. Problematicky lze vnímat často zcela zásadní narušení některých 

tradičních regionálních vazeb, které se vytvářely po desetiletí či staletí, a které 

nezměnilo ani zrušení zemského zřízení a zavedení zřízení krajského. Vznikly sice 

velké kraje, které ale byly často hospodářsky na různém stupni vývoje a také 

hospodářsky odlišně strukturované, byť předkladatelé tvrdili opak. Bylo 

proklamováno zohlednění veškerých důležitých kritérií při stanovení nových 

hranic okresů i krajů, včetně projednání stanovené koncepce všemi společenskými 

organizacemi a na řadě veřejných schůzí, nicméně z různých úhlů pohledu se 

jednalo mnohdy o problematická rozhodnutí.71 Příkladů existuje hned několik. 

                                                                                                                                                                                
v roce 1950 založena strojírenská továrna Vihorlat, která se stala jedním z nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů v regionu severovýchodního Slovenska. A takto bychom mohli pokračovat dále.   
70 Pro jinak stagnující město byla klíčová poválečná obnova výstavního areálu. Brno, jakožto 
tradiční středisko československého strojírenského průmyslu, se stalo dějištěm výstavy 
československého strojírenství v letech 1955 – 1957. Na tyto výstavy navázal od roku 1959 
Mezinárodní strojírenský veletrh a v následujících letech další veletrhy s mezinárodní účastí. 
71 „Relativně menší problémy vyvolalo nové územní členění na Slovensku. Šlo prakticky o spojení 
dvou ‚sousedních‘ krajů provázané relativně přijatelnými úpravami vzájemných hranic. Složitější 
situace však byla s ustavováním nových okresních center, vzhledem k tomu, že ještě v 60. letech 
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V případě Západočeského kraje se bývalý Plzeňský kraj hospodářsky značně lišil od 

kraje Karlovarského, stejně tak v případě Severočeského kraje se z hlediska 

průmyslové výroby značně rozvinutý Ústecký kraj odlišoval od kraje Libereckého, 

který byl tradičně orientován spíše na lehký průmysl. S výjimkou Středočeského 

kraje, a z jistého úhlu pohledu také Jihočeského kraje, bylo vytvoření českých krajů 

problematické u každého celku. Z pohledu narušení tradičních vazeb bylo 

markantní zejména rozdělení území ležících historicky na Moravě mezi moravské 

a české kraje, čímž byla ještě více degradována historická zemská hranice 

a příslušnost obcí k historickým zemím.72 Při vytváření nových krajů došlo 

zpravidla ke spojení dvou sousedních krajů, z tohoto pohledu se provedená změna 

územního členění nejvíce dotkla bývalého Jihlavského kraje, který byl rozdělen 

hned mezi tři nové kraje. Další problematicky vedená hranice, ovlivňující 

přirozenou spádovost jednotlivých měst a jejich nejbližšího okolí, byla na území 

Hané.73 Narušení spádovosti některých obcí k větším sídlům bylo patrné 

především na lokální úrovni.74 Postavení a hierarchie některých významných měst 

byly také degradovány. Vždyť záměrem autorů krajského zřízení z roku 1948 bylo 

vytvoření silných městských center, proto ono zavedení středních krajů s více 

krajskými centry a větším množstvím okresů. Své pozice tak ztratila celá řada 

významných sídel, ze kterých se stala pouhá okresní města. Především se jednalo 

o Liberec (ve prospěch Ústí nad Labem), Gottwaldov/Zlín (ve prospěch Brna), 

Olomouc (ve prospěch Ostravy) a na Slovensku o Nitru (ve prospěch Bratislavy), 

Žilinu (ve prospěch Banské Bystrice) a Prešov (ve prospěch Košic). Rivalita mezi 

jednotlivými velkými městy byla zvláště markantní v případě Hradce Králové 

a Pardubic, tedy dvou měst vzdálených od sebe pouhých 25 kilometrů. Do roku 

1960 byla obě dvě města sídly kraje, po tomto roce se krajským centrem stal 

Hradec Králové (historicky významnější město) na úkor průmyslových a dopravně 

lépe umístěných Pardubic.  

                                                                                                                                                                                
minulého století byla zejména dopravní infrastruktura na Slovensku méně rozvinuta než 
v českých zemích.“ (Čechák, Vladimír. c. d., s. 70) 
72 Například historicky na Moravě ležící město Dačice se stalo součástí okresu Jindřichův Hradec 
v Jihočeském kraji (dříve Jihlavský kraj) nebo okolí měst Svitavy a Moravská Třebová, ležící taktéž 
historicky na Moravě, se územně nově stalo součástí Východočeského kraje (dříve kraj Brněnský).  
73 Okres Prostějov se nově stal součástí Jihomoravského kraje, byť veškeré vazby a spádovost vedly 
k Olomouci a nikoliv k Brnu. Brno ale pro okres představovalo bližší sídlo kraje než Ostrava. 
74 Složitost správního členění a příslušnost k regionům ukazuje například oblast Svratecka na 
Vysočině. Město Svratka, ležící částečně na Moravě a částečně v Čechách, bylo v roce 1949 
začleněno pod okres Hlinsko (Pardubický kraj), v roce 1960 pod okres Žďár nad Sázavou 
(Jihomoravský kraj).  
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 Na základě výše zmíněné charakteristiky je patrné, že tzv. velké kraje z roku 

1960 byly vytvořeny zcela uměle. Kritériem se stalo čistě politické rozhodnutí 

podmíněné horšícími se hospodářskými výsledky republiky i problémy ve správní 

oblasti, jak již bylo naznačeno. Samozřejmě při vytváření vyšších územních celků 

vždy rozhoduje politická vůle a hledání kompromisního řešení. V podmínkách 

totalitního režimu byl tento proces značně usnadněn. Kraje z roku 1960 jistě měly 

své opodstatnění, vždy totiž záleží na účelu, pro který jsou tyto celky vytvářeny. 

Problematicky se tak jeví především ono zmíněné rozrušení tradičních lokálních 

i regionálních vazeb, které zákon o územním členění státu v mnoha místech 

umožnil a podporoval. Takto koncipované územní členění státu z roku 1960 

vydrželo až do pádu komunistického režimu, respektive je platné dodnes. 

V hranicích jednotlivých krajů a okresů totiž byly zřizovány jednotlivé instituce 

veřejné správy. Až reforma veřejné správy po roce 2000 dokázala komplikovaně 

reagovat na měnící se správní členění republiky.  

 Na základě zákona o územním členění státu tedy vznikla nová správní 

soustava, která až do pádu režimu nebyla měněna. Nicméně stále se vyvíjel systém 

národních výborů. Fungování národních výborů upravil nově zákon č. 65/1960 Sb., 

o národních výborech. Ten opět stanovoval základní principy fungování těchto 

orgánů. Kompetence krajských národních výborů byly stále důležité s akcentem na 

plánované hospodářství, vždyť ve své kompetenci měly z logiky věci ty významnější 

a větší podniky. Krajské národní výbory odpovídaly v hospodářské výstavbě „za 

správné stanovení a rovnoměrné plnění úkolů hospodářské a kulturní výstavby 

řízené národními výbory. Při plnění těchto úkolů vycházejí z jednoty celostátních 

a místních zájmů. Napomáhají k zabezpečení celostátních úkolů na území kraje, 

organizují využívání všech jeho zdrojů a rezerv, dbají o správné rozmístění 

hospodářství řízeného národními výbory a iniciativně navrhují ústředním 

orgánům řešení problémů rozvoje kraje. Řídí činnost okresních národních 

výborů a vytvářejí předpoklady pro to, aby všechny národní výbory na jejich 

území mohly úspěšně plnit své úkoly v rozvoji hospodářství a kultury. Přímo řídí 

hospodářské a rozpočtové organizace krajského významu. Zabezpečují jednotu 

odvětvových a územních hledisek v řízení a plánování rozvoje národního 

hospodářství a kultury.“ (§15, odst.1). Orgány národních výborů byly: plenární 

zasedání (do krajských národních výborů bylo voleno 80 – 150 poslanců), 

výkonným orgánem rada, kterou volilo plenární zasedání (ta se skládala z předsedy 
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a jeho náměstků, tajemníka a dalších členů, v případě krajských národních výborů 

měla 15 až 18 členů). Jako iniciativní, výkonné a kontrolní orgány byly zřizovány 

komise. Zajímavé bylo jejich složení, když 2/3 jejich členů tvořili zvolení poslanci 

národního výboru a zbývající třetinu pak ostatní osvědčení pracovníci z různých 

závodů, jednotných zemědělských družstev apod. Postavení komisí nelze 

podceňovat, protože jim zákon dal relativně velké kompetence. V rámci národních 

výborů byly zřizovány také jednotlivé odbory představující administrativní aparát 

vytvořený z „politicky vyspělých a odborně kvalifikovaných pracovníků“, jejichž 

úkolem bylo pro volené orgány národních výborů připravovat odborné podklady 

aj. Dalším důležitým zákonem pro fungování národních výborů byl zákon 

č. 71/1960 Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů 

a o uspořádání a činnosti jejich orgánů. Paragrafy 27 až 41 definovaly postavení 

a kompetence krajských národních výborů. 

 V průběhu 60. let docházelo k přesunu hospodářských organizací, které 

místo příslušných národních výborů nově spadaly pod jednotlivá resortní 

ministerstva. Zároveň se praktickými záležitostmi fungování národních výborů 

začalo zabývat také Národní shromáždění, v rámci kterého došlo ke zřízení Výboru 

pro národní výbory. Na jednání výboru byli přizváni mimo jiných také předsedové 

krajských národních výborů. V některých případech se jednání účastnili také 

tajemníci či členové rad.75  

 V 60. letech byl ještě přijat zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, 

který reflektoval názory veřejnosti i stranických funkcionářů na fungování veřejné 

správy. Svým způsobem odrážel jisté demokratizační tendence, které byly pro dobu 

jeho přijetí charakteristické. Nicméně v době nastupující normalizace počátkem 

70. let nebylo možné tyto tendence plnohodnotně realizovat. Činnost i kompetence 

národních výborů byly částečně modifikovány. Národní výbory byly 

charakterizovány jako orgány socialistické státní moci a správy v krajích, okresech 

a obcích (§1) a paradoxně také jako státní orgány samosprávného charakteru (§2). 

Samostatnou působnost národních výborů stanovoval §38. Krajský národní výbor 

podle zákona například „zabezpečuje proporcionální rozvoj hospodářství 

a kulturní, zdravotnické a sociální výstavby v kraji; za tím účelem vypracovává 

návrh plánu rozvoje v oblasti, v jehož rámci usměrňuje správné proporce 

v rozvoji kraje. Účastní se dalších prací na přípravě státního plánu rozvoje 

                                                           
75 Blíže viz Čechák, str. 75 nebo Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1964ns/rejstrik/vybory.htm [cit. 12. března 2016]. 
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národního hospodářství, úzce spolupracuje s ústředními orgány státní správy 

a předkládá jim iniciativní návrhy na řešení otázek dotýkajících se rozvoje kraje“ 

(§28, odst.1). Krajské národní výbory „určovaly koncepci rozvoje kraje v oblasti 

hospodářství, kultury, zdravotnických a sociálních záležitostí. Disponovaly 

velkými pravomocemi v oblasti investic, neboť vydávaly závazné stanovisko 

k rozmístění všech staveb.“76 Zákon obsahoval kompetence národních výborů 

a celou řadu dalších ustanovení ohledně jejich fungování (mimo jiných schvalovaly 

dlouhodobé hospodářské plány či prováděcí plány a rozpočty).  Do krajských 

národních výborů bylo voleno nejméně 80 poslanců, orgány národních výborů 

i jejich složení bylo obdobné jako v případě zákona o národních výborech z roku 

1960 (plenární zasedání, rada, komise, odbory). Zákon po jednotlivých 

novelizacích, byl měněn celkem patnáctkrát, platil až do roku 1990.   

 Pro fungování národních výborů byl důležitý také ústavní zákon č. 143/1968 

o československé federaci. Sedmá hlava byla totiž věnována státním orgánům obou 

republik. Článek 108 stanovoval, že příslušná „národní rada jako nejvyšší 

zastupitelský orgán republiky se zabývá podněty národních výborů, jedná 

o jejich činnosti a usnáší se na opatřeních týkajících se jejich výstavby“. Národní 

výbory tak byly dány do kompetence těchto republikových zákonodárných orgánů, 

čehož využila Slovenská národní rada. Ta 27. června 1969 přijala zákon č. 71/1969 

o územním členění Slovenské socialistické republiky (účinnosti nabyl 1. července), 

na základě kterého se území republiky mělo členit na okresy a obce, čímž došlo ke 

zrušení krajské úrovně. Tím pádem byly v obou částech federace různé správní 

soustavy. Tento stav netrval příliš dlouho, 28. prosince 1970 Slovenská národní 

rada přijala nový zákon o územním členění státu (zákon č. 130/1970), který 

s účinností od 1. ledna 1971 znovu obnovil krajské zřízení, na Slovensku tak byly 

opět zřízeny 3 kraje. Tímto obnovením byla opět sjednocena správní soustava 

v obou částech federace. Vladimír Čechák rozděluje obecné problémy systému 

veřejné správy v 70. a 80 letech do několika okruhů:  

 
- „Problémy způsobené charakterem ‚centralismu‘ v oblasti 

hospodářského plánování a ‚regionální‘ odpovědnosti územních orgánů 

veřejné správy (národních výborů) za komplexní (nejen hospodářský) 

rozvoj územních celků. 

                                                           
76 Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. c. d., s. 454 
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- Výkon hospodářských řídících funkcí vůči podnikům a organizacím 

řízeným ‚centrálně‘ (ať již republikovými, nebo federálními centrálními 

orgány), zejména nevyjasněné kompetence v této oblasti. 

- Přímé řízení podniků a hospodářských organizací, které byly 

v kompetenci národních výborů (týká se národních výborů všech 

stupňů). 

- Problémy způsobené ‚personálním‘ obsazením správního aparátu všech 

stupňů, zejména po personálních opatřeních z počátku 70. let. 

- Sjednocení ‚funkce výkonu státní správy‘ a ‚samosprávné‘ funkce 

v jednom orgánu (národním výboru) bez jakéhokoliv rozlišení specifiky 

těchto dvou činností, což se promítalo i do kompetenčních vztahů. 

- Univerzální systém ‚dvojí odpovědnosti‘. Za výkon činností 

vycházejících z kompetence příslušného národního výboru jako 

‚zastupitelského orgánu‘ odpovídaly jednotlivé orgány (i pracovníci) 

příslušného národního výboru orgánům národního výboru vyššího 

stupně.“77  

 

 Tyto problematické okruhy byly charakteristické víceméně pro všechny 

etapy vývoje systému národních výborů, lišily se však svojí intenzitou v závislosti 

na daných dobových reáliích a kompetencích, které jednotlivé národní výbory 

měly. Poslední volby do národních výborů proběhly v roce 1986. Jejich definitivní 

zánik nastal v roce 1990. Ústavní zákon č. 294/1990 Sb., který novelizoval Ústavu 

z roku 1960 a ústavní zákon o československé federaci z roku 1968, zrušil systém 

národních výborů a obnovil místní samosprávu. Po roce 1989 nastala nová etapa 

směřování Československa, provázená celou řadou reforem, politickou 

i ekonomickou transformací či nutností reformovat veřejnou správu vytvářenou 

v podmínkách, a pro potřeby, totalitního režimu. Před demokraticky zvolenou 

politickou reprezentací vyvstaly nové otázky ohledně správního členění a hledání 

akceptovatelných variant územní reformy.   

 

 

                                                           
77 Čechák, Vladimír. c. d., s. 96 
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3. ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ K VYŠŠÍ ÚZEMNÍM 

SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM 

3.1 Situace po roce 1989 

 Po pádu komunistického režimu v Československu bylo potřeba provést 

celou řadu reforem. Před nově zvolenou politickou reprezentací tak vyvstalo 

několik důležitých úkolů, které bylo třeba urgentně řešit. Jednalo se především 

o reformu politického systému a ekonomické reformy, které byly ve své podstatě 

nejviditelnější. Neméně důležitá ale byla také reforma veřejné správy, neboť 

stávající instituce byly budovány v podmínkách totalitního režimu a pro potřeby 

centrálně plánované ekonomiky. Jedním z prvních kroků tak byla obnova 

samosprávy. Sedmou hlavu Ústavy z roku 1960, která se týkala národních výborů, 

nahradil zákon č. 294/1990 Sb. Ten byl zaměřen v podstatě výhradně na obce, 

když ustanovil základem místní samosprávy právě obec. Na okresní i krajské 

úrovni došlo ke zrušení národních výborů, místo nichž byly na okresní úrovni 

zřízeny okresní úřady s působností v oblasti státní správy. Na krajské úrovni ovšem 

nové demokratické úřady zřízeny nebyly, místo nich převzaly kompetence bývalých 

krajských národních výborů okresní úřady a příslušná ministerstva. Kraje tak 

existovaly pouze jako správní jednotky na základě zákona o územním členění státu 

z roku 1960. V Československu se tak vytvořila vcelku unikátní soustava územní 

samosprávy, kdy mezi obcí a centrem žádné další samosprávné útvary 

neexistovaly. Politická reprezentace si byla vědoma nutnosti vytvoření takových 

nových demokratických vyšších územních samosprávných celků, které by 

odpovídaly nastalé politické situaci, a které by posloužily k funkční decentralizaci 

republiky. Nicméně vzhledem ke složitým jednáním ohledně budoucího 

státoprávního postavení obou národů v rámci společného státu bylo téma 

vytvoření takovýchto nových samosprávných celků spíše na okraji politické debaty.  

Téma řešení státoprávního a územně správního uspořádání České republiky se 

přesto stalo jednou z nejčastěji diskutovaných záležitostí. Vždyť už první česká 

vláda pod vedením Petra Pitharta věnovala obnově (zemské) samosprávy poměrně 

značný prostor ve svém programovém prohlášení. V něm vláda stanovila, že: 

„jeden aspekt této problematiky můžeme pokládat za zralý k řešení. Je to ten 

okruh problémů, který předložila Morava. Dějinné vědomí i tradice 

společenského života z ní činí víc než pouhý region. Moravané, kteří aktualizovali 
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téma svébytnosti, poskytli sami návod k řešení. Tím bude zemské zřízení. 

Obnovou samosprávy se jejich snahám dostane zadostiučinění. … Vláda bude 

podporovat sebeuvědomovací proces Moravy, Slezska i samotných Čech. 

Představujeme si, že v Čechách se budou probouzet jednotlivé regiony, a ty pak ve 

svém úhrnu ‘složí‘ zemi Českou.“78 Také na jednání České národní rady se 

problematika zemského zřízení dostala roku 1992, tedy ke konci jejího funkčního 

období. Česká národní rada se zabývala třemi tisky, které obnovovaly zemské 

zřízení. To bylo totiž reálně zvažovanou variantou v podmínkách československé 

federace, kdy mělo jednak svoji historickou tradici, ale také jistou logiku. Navíc 

kraje byly, byť neprávem, považovány za jistý komunistický relikt. Kromě 

zemského zřízení bylo zvažováno také vytvoření středního stupně samosprávy na 

úrovni okresů, které se ale ukázalo jako nevhodné. Důraz na znovuobnovení 

zemského zřízení ovlivnila také skutečnost, že v prvních demokratických volbách 

uspělo Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko, 

které akcentovalo především silnější postavení Moravy a obnovení zemského 

zřízení. Ve volbách získalo hnutí 10,03% hlasů. Nicméně zastánci zemského zřízení 

byli také v občanských stranách, například v KDS nebo KDU-ČSL. Zemskému 

zřízení se mimo jiné věnovalo několik usnesení České národní rady. Všechny tři 

předkládané návrhy zákonů měly celou řadu společných znaků, v jistých 

záležitostech se ale také lišily. Z politologického hlediska je důležité územní 

vymezení a formování jednotlivých orgánů. 

 Skupina převážně moravistických poslanců, společně s poslanci OF a KSČ, 

předložila v únoru 1992 návrh zákona o zemské samosprávě České republiky (tisk 

619),79 na jehož základě měly být vytvořeny dvě země – země Česká a země 

Moravskoslezská.  Návrh počítal také s variantou, že by Praha měla postavení 

země, což by blíže upravil zvláštní zákon České národní rady. Podle tohoto tisku 

mělo být území země České a Moravskoslezské obnoveno v zemských hranicích 

platných k 31. prosinci 1948, alternativou bylo vytvoření země České na území 

kraje Středočeského, Jihočeského, Západočeského, Severočeského 

a Východočeského, země Moravskoslezské pak z kraje Jihomoravského 

                                                           
78 Programové prohlášení české vlády. Vláda ČR [online].  
Dostupný z: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-
cr/1990-1992-cr/petr-pithart/ppv-1990-1992-pithart.pdf, [cit. 12. března 2016]. 
79 Tisk 619. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0619_01.htm [cit. 12. března 2016]. 
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a Severomoravského (tedy na základě zákona o územním členění státu z roku 

1960). Jak je uvedeno výše, zákon definoval mimo jiné zemské orgány.80  

 Do diskuze v roce 1992 ohledně nového zemského zřízení přispěli také 

lidovečtí poslanci, kteří předložili obdobný návrh zákona o zemské samosprávě 

(tisk 642).81 Tento návrh počítal se dvěma variantami: první variantou bylo 

vytvoření tří zemí (České, Moravské a Slezské), druhou variantou vytvoření sedmi 

zemí (Praha, Severočeské, Západočeské, Jihočeské, Východočeské, Moravské 

a Slezské).82 Návrh opět stanovoval složení a pravomoci zemských orgány83 a jiná 

opatření související s fungováním zemí. 

 Třetím předloženým dokumentem byl vládní návrh zákona o zemské 

samosprávě v České republice (tisk 674).84 Na základě návrhu měly být vytvořeny 

tři země – Česká, Moravská a Slezská,85 postavení Prahy měl upravit zvláštní 

                                                           
80 Zastupitelským orgánem zemí měl být Zemský sněm volený na čtyřleté funkční období. Pasivní 
volební právo bylo stanoveno na 21 let. Sněmy měly pravomoc samy stanovit počty poslanců, kdy 
počet členů sněmu země České nesměl být vyšší než 105 a země Moravskoslezské 75. V čele sněmu 
měl být předseda volený zemskými poslanci, ti volili také jeho místopředsedy. Sněm mohl zřídit 
výbory jako své kontrolní a pracovní orgány (povinné mělo být zřízení výboru právního, 
rozpočtového a mandátového a imunitního), stejně tak bylo možné zřizování komisí. Předkladatelé 
počítali také se vznikem zemské vlády, která představovala výkonný orgán země jak v samostatné 
působnosti, tak i v přenesené působnosti. Návrh předpokládal, že se bude skládat z předsedy, dvou 
místopředsedů, ředitele zemského úřadu a vedoucích odborů zemského úřadu. Předsedu zemské 
vlády měl volit na období čtyř roků zemský sněm. Ten měl také na návrh předsedy zemské vlády 
jmenovat místopředsedy a další členy. Návrh zákona upravoval také postavení zemského úřadu, 
představující administrativní aparát země.  
81 Tisk 642. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0642_01.htm [cit. 12. března 2016]. 
82 Do účinnosti nového zákona o územním členění České republiky měly u první varianty tvořit 
obvod země České stávající české kraje a Praha, země Moravské Jihomoravský kraj a okresy 
Šumperk, Olomouc, Přerov a Vsetín, země Slezské okresy Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-
Místek, Karviná a Ostrava. U druhé varianty bylo území českých zemí vymezeno stávajícími kraji, 
u moravských zemí platilo stejné vymezení jako u varianty první. Sídlem zemí u varianty první měly 
být Praha, Brno a Ostrava, u druhé varianty bývalá sídla krajských národních výborů v letech 1960-
1990. 
83 Zastupitelským orgánem měl být zemský sněm volený na období 5 let. Měl mít různý počet členů: 
u první varianty v zemi České 117, v zemi Moravské 70 a v zemi Slezské 40. V případě druhé 
varianty v zemi Praha 117, v zemi Severočeské 60, v zemi Západočeské 42, v zemi Jihočeské 35, 
v zemi Východočeské 62, v zemi Moravské 140 a v zemi Slezské 65. Sněm měl rozhodovat např. 
o vydávání obecně závazných vyhlášek, měl právo zákonodárné iniciativy vůči ČNR, ve věcech 
samostatné působnosti směl vyhlašovat referendum aj. Výkonným orgánem se měla stát zemská 
rada, kterou volil a odvolával sněm. Tvořil ji zemský prezident, viceprezident a další členové, 
přičemž měla mít 9 členů (pokud sněmy nestanoví jinak). Rada mohla zřizovat jako své iniciativní 
a poradní orgány zemské komise. V čele země měl být zemský prezident volený sněmem na 5 let. 
Chod činnosti zemského sněmu měla mít na starosti jeho Kancelář.   
84 Tisk 674. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0674_01.htm [cit. 12. března 2016]. 
85 Podobně jako u lidoveckého návrhu mělo být území zemí až do účinnosti nového zákona 
o územním členění státu vymezeno následovně (opět na základě území okresů z roku 1960): země 
Česká v hranicích českých krajů, země Moravská v hranicích Jihomoravského kraje, plus okresy 
Olomouc, Přerov a Vsetín (variantně okres Šumperk), země Slezská okresy Bruntál, Opava, Nový 
Jičín, Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava. 
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zákon. Návrh opět mimo jiné stanovoval nové zemské orgány86 a upravoval také 

volby do zemského sněmu.87 Důvodová zpráva k tomuto vládnímu návrhu 

konstatovala, že: „podrobně byla zvažována otázka, pro jaké území má být druhý 

stupeň samosprávy konstituován; zda pro okresy nebo zda pro větší územní 

obvody - země. Navrhovaný zákon vychází z toho, že v podmínkách české 

republiky je optimálním řešením druhého stupně místní samosprávy samospráva 

zemí. Pro tento návrh mluví zejména tyto skutečnosti: 

 a) samospráva zemí je určitým kompromisem mezi v současné době 

nerealizovatelnými požadavky na postavení Moravy a Slezska jako třetího 

článku československé federace a mezi naprostým odmítáním zvláštního 

postavení obou zemí v České republice; je vhodným předstupněm event. 

pozdějšího spolkového uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky; 

 b) samospráva země České, Moravské a Slezské má svou tradici; i když 

v roce 1927 došlo ke spojení Moravy a Slezska v zemi Moravskoslezskou šlo 

o spojení čistě administrativní. Jak vyplývá ze zprávy tehdejšího ústavně 

právního výboru sněmovny k zákonu o organizaci politické správy /tisk 831/, 

toto spojení "se v ničem nedotýká a nechce dotýkat historické individuality 

Slezska"; 

 c) Česká národní rada svým usnesením z května 1990 prohlásila zrušení 

země české a země Moravskoslezské k 1. lednu 1949 za akt nespravedlivý 

a rozporný s principy demokracie a samosprávy a vyslovila přesvědčení, že tato 

nespravedlnost bude napravena; 

 d) vzhledem ke zkušenostem ze státoprávního uspořádání České 

a Slovenské Federativní Republiky navrhovaná zemská samospráva nespočívá 

na dualismu; Praha jako součást země České bude mít v zemi zvláštní postavení 

upravené samostatným zákonem; 

                                                           
86 Představitelem zemské samosprávy měly být zemské sněmy volené na 4 roky. V zemi České měl 
mít sněm 120 členů, v zemi Moravské 70 a v zemi Slezské 40. Výkonným orgánem se měla stát 
zemská rada tvořená v Čechách 15 členy, na Moravě 11 a ve Slezsku 9. Její členy volil a odvolával 
zemský sněm. Rada mohla jako své poradní, iniciativní a kontrolní orgány zřídit komise. V čele 
země stál zemský prezident, který byl volen sněmem na 4 roky. Činnost sněmu zabezpečovala 
Kancelář. 
87 Členové zemských sněmů měli být voleni nepřímo na základě tzv. směrného čísla, které 
stanovoval zákon. Důvodová zpráva říká, že „členy zemského sněmu volí členové obecních 
zastupitelstev: v okresech tajnou volbou na zasedání okresního zastupitelstva. Navrhovaný volební 
systém je výrazem principu, že země je svazkem všech obcí, a proto také členové zastupitelstev v 
obcích rozhodnou o složení zemského sněmu. Města Brno, Ostrava a Plzeň jsou sice okresy, ale jsou 
obcemi, a proto v nich členy zemského sněmu volí pouze zastupitelstvo města.“ Ustavující zasedání 
zastupitelstva mohlo proběhnout pouze v případě, že byly zvoleny alespoň 4/5 jeho členů. 
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 e) návrh umožňuje převést některé úkoly, které dosud řešila centrální 

státní správa, do samosprávy a jejich zabezpečování svěřit orgánům druhého 

stupně místní samosprávy; je tedy cestou další demokratizace veřejných 

záležitostí; 

 f) volba menšího územního obvodu než je země jako druhého stupně místní 

samosprávy by zcela opomíjela ‚zemské cítění‘; kromě toho záležitosti 

samosprávy týkající se několika obcí, obcí větší části okresu nebo celého okresu, 

popř. i většího území, mohou obce řešit formou svazků obcí v souladu 

s připravovanou novelou zákona České národní rady o obcích /obecní zřízení/. 

Naproti tomu nereálnou je představa použití formy dobrovolných svazků obcí 

k řešení problematiky celé země.“88 

 Tyto tři návrhy z roku 1992 tedy byly posledními koncepty na řešení 

územního uspořádání České republiky před rozpadem státu. Vzhledem 

k výsledkům parlamentních voleb v roce 1992 a vzhledem k selhání jednání mezi 

českou a slovenskou politickou reprezentací ohledně hledání kompromisu 

o státoprávním uspořádání Československa došlo k rozdělení společného státu. 

V září 1992 přijala novou slovenskou ústavu Slovenská národní rada, v prosinci 

přijala novou českou ústavu Česká národní rada. K 1. lednu 1993 tak 

Československo přestalo existovat. Diskuze ohledně vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků ale v obou zemích pokračovala, protože jednak byl stávající 

stav nevyhovující, navíc regionální politika byla velmi akcentována také Evropskou 

unií. 

 

3.2 Ústavní základy vyšších územních samosprávných celků 

 Cestu k vytvoření nových vyšších územních samosprávných celků (dále také 

VÚSC) otevřela česká Ústava, která v Hlavě sedmé definovala základy územní 

samosprávy.89 Ve vztahu k VÚSC je třeba zmínit, že sama ústava je 

nekonstituovala, na jejich definitivní ustanovení bylo třeba ještě několik let počkat. 

                                                           
88 Důvodová zpráva k tisku 674. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupná z: http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0674_01.htm [cit. 12. března 2016]. 
89 Důvodová zpráva stanovovala, že „Hlava sedmá: ‚Územní samospráva‘ (Čl. 99 až 105) vymezuje 
členění České republiky na obce a vyšší územní samosprávné celky. Dále vymezuje pojem 
samosprávného celku jako územního společenství občanů, který má právo na samosprávu a je 
samostatně spravován zastupitelstvem. Stát může zasahovat do činnosti obcí a vyšších územních 
samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.“ 
Důvodová zpráva k tisku 152. Poslanecká sněmovna. [online].  
Dostupná z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_03.htm [cit. 12. března 2016]. 
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Podstatný je Článek 99, který říká, že: „Česká republika se člení na obce, které jsou 

základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími 

územními samosprávnými celky.“ Nicméně sněmovní tisk číslo 152,90 vládní 

návrh Ústavy České republiky, zněl při předložení v České národní radě 

následovně: „Česká republika se člení na obce a vyšší územní samosprávné celky 

s názvem kraj nebo region nebo země.“91 Tehdy ještě nebylo zřejmé, v jaké podobě 

nové VÚSC vzniknou, proto návrh v tomto ohledu předjímal několik možností. 

Koalice ODS-KDS, KDU-ČSL a ODA disponovala v České národní radě totiž jen 

105 hlasy, ke schválení Ústavy tak bylo potřeba širšího konsensu na základě 

dohody s opozicí. V otázce samosprávy nepanovala příliš velká shoda, proto bylo 

v předloženém znění ústavy předjímáno několik variant VÚSC. Navíc se do České 

národní rady opět dostali zástupci moravistických stran. 

 Článek 100, odstavec 3 pak definuje, že „vytvořit nebo zrušit vyšší územní 

samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.“ Vzhledem k výše popsanému tak 

ústava zakotvila, jakým způsobem budou nové VÚSC vznikat - pro přijetí 

ústavního návrhu zákona je třeba třípětinové většiny všech poslanců (a třípětinové 

většiny přítomných senátorů, Senát byl definitivně ustaven po prvních volbách 

v roce 1996). Toto ustanovení tak v podstatě ještě více komplikovalo vytvoření 

VÚSC, protože takový návrh musel být ve Sněmovně podpořen minimálně 120 

poslanci. Na druhou stranu je však při hledání politicky akceptovatelné varianty 

územně správního členění státu nutné najít shodu napříč politickým spektrem, pro 

ustavení VÚSC jsou potřeba hlasy jak koaličních, tak i opozičních stran (za 

předpokladu, že nějaká koalice nezíská ústavní většinu v obou parlamentních 

komorách). Navíc jako ústavní zákon nesmí být takový návrh vetován Senátem. 

Jakákoliv změna územně správního členění musí tedy být záležitostí širší politické 

diskuse. Toto ústavní zakotvení se s odstupem času tedy jeví jako velmi praktické. 

Na příkladu Slovenska, kde takové ustanovení v Ústavě nenajdeme, určovaly 

podobu územně správního členění spíše spory mezi jednotlivými politickými 

stranami než nějaký širší konsensus politických aktérů.  

                                                           
90 Tisk 152. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_02.htm [cit. 12. března 2016]. 
91 V rámci legislativního procesu došlo k úpravě tohoto článku, když výsledný text zněl: „Česká 
republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Vyššími 
územními samosprávnými celky jsou země nebo kraje.“ Blíže viz důvodová zpráva k tisku 152, 
odkaz viz výše. 
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 Ústava stanovila, že obec i vyšší územní samosprávný celek jsou samostatně 

spravovány svými zastupitelstvy, tedy volenými orgány chráněnými proti zásahům 

státní moci. Výkon státní správy jim je možné svěřit v případech, kdy tak stanoví 

zákon. Zastupitelstvům byla také ústavně dána pravomoc vydávat obecně závazné 

vyhlášky pro svá území. Tyto vyhlášky tak představují vlastní právní předpisy 

územních samosprávných celků.  

 

3.3 Počátek reformy veřejné správy 

 Po vzniku samostatné České republiky se na parlamentní půdě začaly 

postupně objevovat návrhy (většinou z iniciativy poslanců) na nové územně 

správní členění republiky, které by naplnily výše zmíněný Článek 99 Ústavy 

a zaplnily mezeru po zrušených krajských národních výborech. Vznik VÚSC byl ale 

pouze jedním krokem, byť relativně důležitým, v rámci reformy veřejné správy, 

která započala v podstatě po pádu komunistického režimu obnovením samosprávy 

a zrušením sítě národních výborů. Ze širšího pohledu se proces transformace 

České republiky v oblasti veřejné správy odehrával „v následujících etapách: 

  
 1. obnova samosprávy a veřejné správy (1990 – 1992);  

 2. mezidobí (1992 – 1997);  

 3. reforma veřejné správy (1997 – 2006).  

 

Třetí etapu je možno dále rozdělit do tří dílčích úseků:  

 1) vznik krajské úrovně samosprávy;  

 2) vznik obcí tzv. třetího typu a zánik okresních úřadů;  

 3) reforma státní správy, zejména na úrovni centrálních státních   

 orgánů.“92 

 

3.4 Volební období 1993 – 1996 

 Zákon o VÚSC byl tedy jedním ze základních kamenů komplexní reformy 

veřejné správy, která v České republice, respektive Československu, probíhala již 

od roku 1990. Po schválení Ústavy byla otevřena cesta ke vzniku VÚSC, ať už 

                                                           
92 Valeš, Lukáš: Politologické aspekty veřejné správy. 2006, str. 73 
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v podobě krajů či zemí. Územně správnímu členění státu se věnuje i prohlášení 

vlády Václava Klause ještě z roku 1992, kde v sekci Demokracie a veřejná správa 

v občanské společnosti stojí, že: „v této oblasti bude proto v následujícím období 

prvořadým úkolem vlády reforma státní správy a její decentralizace. Obojí je 

podmínkou úspěchu ekonomické transformace i fungování svobodné občanské 

společnosti. Vláda bude dbát na to, aby se v prostoru jí vymezeném více než 

dosud uplatnila regionální a místní samospráva. Svou roli sehrají i právě 

probíhající změny ve struktuře federální i české vlády. Vláda připraví návrh 

zákona, kterým se nově vymezí působnost některých ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy, a kterým se zruší některá ministerstva 

a vytvoří nová. Spolu s postupem procesu privatizace a s rozvojem tržních vztahů 

a institucí tak dojde k další racionalizaci struktury a fungování státní správy. 

Základnímu demokratickému požadavku přenesení rozhodovacích pravomocí 

a odpovědnosti co nejblíže k občanovi bude odpovídat i územní uspořádání státu, 

jehož základem budou samosprávné obce, přirozené regiony, případně historické 

územní celky, vybavené odpovídajícími kompetencemi a prostředky, jež sníží 

jejich závislost na rozpočtu republiky a posílí spoluodpovědnost občana za rozvoj 

komunity, v níž žije. Vytvoříme podrobný právní rámec, který umožní přirozený 

vznik samosprávných celků na základě podmínek a mechanismů zakotvených 

v ústavě. Vláda bude touto cestou řešit požadavky na zvýšení samosprávného 

postavení jednotlivých oblastí Čech, Moravy a Slezska. To vše jí umožní překonat 

přežívající administrativní metody státní správy a soustředit se na skutečně 

koncepční makroregulaci, která je pravou funkcí moderního státu. Předpokladem 

toho je i zkvalitnění samotné státní správy, zvýšení její profesionality, jejího 

technického a informačního vybavení a obnovení její prestiže ve veřejnosti. Proto 

vláda urychleně připraví návrh zákona o právním postavení pracovníků státní 

správy, v němž budou zakotveny jak nároky na tyto pracovníky a jejich 

povinnosti, tak určitá kompenzační opatření, zabezpečující stabilitu a nezávislost 

jejich postavení.“93  

 Během prvního funkčního období Poslanecké sněmovny bylo předloženo 

několik návrhů na vytvoření nových VÚSC, žádný z nich ale nakonec nebyl přijat. 

Je třeba připomenout, že v tomto volebním období byla ve sněmovně zastoupena 

                                                           
93 Programové prohlášení vlády Václava Klause. Vláda ČR [online].  
Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-
cr/1993-2010-cr/vaclav-klaus-1/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf [cit. 12. března 2016]. 
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také politická reprezentace akcentující specifické postavení Moravy, což se do 

předkládaných variant často promítalo.94 Závažnost problematiky reformy veřejné 

správy po pádu komunistického režimu, a potřebu zavedení střední úrovně 

samosprávy spojené se vznikem nových VÚSC, dokládá nejen vládní prohlášení, 

ale také ustavení šestnáctičlenné Stálé komise pro reformu veřejné správy, která 

byla na parlamentní půdě zřízena. Pokud se podíváme na jednotlivé předkládané 

návrhy ústavních zákonů o vytvoření VÚSC, obecně lze říci, že nejčastěji byly 

předkládané varianty 3, 7 - 9 a 13 - 14, byť se samozřejmě našlo několik výjimek. 

Z jednotlivých koncepcí krystalizovala politicky akceptovatelná, nikoliv optimální, 

podoba VÚSC, k jejímuž definitivnímu schválení ale vedla relativně dlouhá a místy 

i komplikovaná cesta.    

 Poslanec František Kačenka (ČMUS) a 64 dalších,95 předložili návrh zákona 

o územní samosprávě a státní správě v České republice (sněmovní tisk 836),96 na 

základě kterého měly být vytvořeny tři vyšší územní celky (aniž by byly konkrétně 

pojmenovány). Jedním z nich mělo být Hlavní město Praha a zbývající dva měly 

být ustaveny v historických hranicích Čech a Moravy z roku 1927. To znamenalo, že 

ke změnám územní příslušnosti vzhledem k platnému územnímu členění státu 

mělo dojít pouze u obcí na česko-moravském pomezí. Kromě vytyčení území těchto 

celků návrh upravoval také jejich samostatnou i přenesenou působnost, orgány 

apod.,97 což u ostatních projednávaných návrhů zákonů o vytvoření VÚSC nebylo 

pravidlem. Návrh poslance Kačenky je v tomto ohledu ojedinělý. Návrh zákona byl 

zamítnut na 18. schůzi v dubnu 1994, když pro něj hlasovalo 55 ze 137 přítomných 

poslanců.  

 Bouřlivou debatu vyvolal o několik měsíců později projednávaný vládní 

návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Ten 

vláda předložila Poslanecké sněmovně 30. června 1994, návrh byl ve Sněmovně 

                                                           
94 Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko získalo ve volbách do 
České národní rady v roce 1992 celkem 5,87% hlasů, což znamenalo v přepočtu 14 mandátů.  
95 Návrh byl podpořen především poslanci ČMUS, LB a sociálními demokraty.  
96 Návrh zákona, tisk 836. Poslanecká sněmovna [online]. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t083600.htm [cit. 12. března 2016]. 
S tímto dokumentem souvisel také tisk 492 a 922. 
97 V rámci samostatné působnosti mohlo zastupitelstvo např. vyhlásit referendum, předložit návrh 
zákona Poslanecké sněmovně či vydávat obecně závazné vyhlášky. Počet členů zastupitelstva byl 
stanoven tak, že na každých 30 000 voličů připadal jeden zastupitel. Zastupitelstvo ze svých řad 
mělo volit předsedu, místopředsedy a podle poměrného zastoupení také tzv. stálý výbor, jehož 
počet členů neměl přesáhnout 1/6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo mohlo také zřizovat komise. 
Výkonným orgánem měla být rada VÚSC, předseda rady měl být volen zastupitelstvem po 
předchozím projednání s vládou a členy rady jmenoval – opět po předchozím projednání s vládou – 
předseda. Dalšími členy rady měli být ředitel a vedoucí odborů úřadu VÚSC. 
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projednáván na 32. schůzi o rok později. Zástupcem navrhovatele byl 

místopředseda vlády Jan Kalvoda (ODA), který byl zároveň pověřen řízením Úřadu 

pro legislativu a veřejnou správu. Tento návrh zákona (tisk 1077)98 byl prvním 

pokusem české vlády zavést VÚSC v rámci reformy veřejné správy.99 Návrh 

vycházel ze Zásad ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných 

celků (tisk 782), které byly sněmovně předloženy koncem roku 1993. Podle 

vládního návrhu mělo na území České republiky vzniknout celkem 17 VÚSC.  

 

1. Pražský – vymezený územím hlavního města Prahy a okresů Praha-

východ a Praha-západ 

2. Kladenský – vymezený územím okresů Kladno, Beroun, Příbram 

a Rakovník 

3. Mladoboleslavský – vymezený územím okresů Mladá Boleslav 

a Mělník 

4. Kolínský - vymezený územím okresů Kolín, Benešov, Kutná Hora 

a Nymburk 

5. Budějovický - vymezený územím okresů České Budějovice, Český 

Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor 

6. Plzeňský - vymezený územím okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, 

Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov 

7. Karlovarský - vymezený územím okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

8. Ústecký - vymezený územím okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, 

Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem 

9. Liberecký - vymezený územím okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 

Liberec a Semily 

10. Královéhradecký - vymezený územím okresů Hradec Králové, Jičín, 

Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 

11. Pardubický - vymezený územím okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy 

a Ústí nad Orlicí 

                                                           
98 Návrh zákona, tisk 1077. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t107700.htm [cit. 12. března 2016]. 
99 V této souvislosti se v Poslanecké sněmovně v jejím prvním volebním období objevily také další 
dokumenty, které souvisely s probíhající reformou veřejné správy. V dubnu 1994 vláda Sněmovně 
předložila Zásady ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků (tisk 
968). Připomínky výborů obsahovalo usnesení Organizačního výboru č. 390. Poslanecké sněmovně 
byl následně na základě zmíněných zásad předložen sněmovní tisk 1129, tedy návrh ústavního 
zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků.  
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12. Jihlavský - vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, 

Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou 

13. Brněnský - vymezený územím okresů Blansko, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Prostějov, Vyškov a Znojmo 

14. Opavský - vymezený územím okresů Opava, Bruntál a nově vytvořený 

okres Jeseník 

15. Olomoucký - vymezený územím okresů Olomouc, Přerov a Šumperk 

16. Ostravský - vymezený územím okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový 

Jičín a Ostrava-město 

17. Zlínský - vymezený územím okresů Hodonín, Kroměříž, Uherské 

Hradiště, Vsetín a Zlín 

 

Jak uvádí důvodová zpráva k vládnímu návrhu: „jako základní kritéria pro 

vymezení uvedených vyšších územních samosprávných celků byla zvažována: 

- kvantifikovatelná kritéria, resp. kritéria představující takové vztahy, 

které lze jednoznačně popsat a sledovat (počet obyvatel, dojížďka do 

zaměstnání, dojížďka za veřejnými službami, migrace apod.), 

- regionální význam, tj. posouzení významnosti jednotlivých středisek 

osídlení,  a to na základě souhrnného zhodnocení shora uváděných 

kvantifikovatelných  kritérií, 

- fyzickogeografické charakteristiky území (konfigurace terénu, vodní 

toky  apod.), 

- existující sociální vztahy v území v jejich historicky podmíněné kulturní 

a  sociální souvislosti  s určitými centry osídlení a respektování těchto 

přirozeně vzniklých kulturních a společenských center v území, 

- kritérium politické, dané požadavkem snížení nebezpečí dualismu.“100 

 

 Pro potřeby parlamentní diskuze ohledně procesu reformy veřejné správy 

byla pro volební období ustavena zmíněná komise pro reformu veřejné správy. Ta 

vypracovala zprávu k ústavním zákonům ohledně VÚSC (tisky 1077 a 1129). 

Komise doporučila, aby nově vytvořené celky nesly název kraje, nikoliv země. 

Požadovala také, aby zákon, v případě schválení, nabyl účinnosti již v průběhu léta 

                                                           
100 Důvodová zpráva k návrhu zákona, tisk 1077. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t107700.htm [cit. 12. března 2016]. 
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1995. Tato zpráva je vedena jako tisk 1768101 a stala se základem pro projednávání 

problematiky v Poslanecké sněmovně. Byl tak prakticky obejit původní vládní 

návrh, čímž se situace ještě více zkomplikovala. Komise totiž ve své zprávě navrhla 

dvě varianty územního členění republiky. Varianta I počítala se vznikem 13 

„středních krajů“, oproti vládnímu návrhu se lišila v prostoru středních Čech, kde 

měl vzniknout pouze jeden kraj, a také na severní Moravě, kde navrhla vytvoření 

pouze jednoho kraje, na místo krajů dvou. Drobně byly pozměněny také hranice 

některých krajů. Varianta II počítala s vytvořením 8 „velkých krajů“, které byly 

v podstatě totožné s kraji z roku 1960 vytvořenými na základě zákona o územním 

členění státu. Jedinou změnou bylo vytvoření zcela nového Středomoravského 

kraje se sídlem v Olomouci. Obě varianty se staly předlohou pro řadu dalších 

návrhů zákonů, kterými se sněmovna po roce 1993 zabývala. Z důvodu větší 

přehlednosti a lepší orientace v navrhovaných konceptech VÚSC přikládám jejich 

stručnou charakteristiku na základě vymezení jednotlivými okresy i několik 

statistických údajů:  

 

VARIANTA I: 

1. Pražský - vymezený územím hlavního města Prahy a okresů Benešov, 

Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, 

Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník  

2. Budějovický - vymezený územím okresů České Budějovice, Český 

Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor 

3. Plzeňský - vymezený územím okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, 

Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov 

4. Karlovarský - vymezený územím okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

5. Ústecký - vymezený územím okresů Česká Lípa, Děčín, Chomutov, 

Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem 

6. Liberecký - vymezený územím okresů Jablonec nad Nisou, Liberec 

a Semily 

7. Královéhradecký - vymezený územím okresů Hradec Králové, Jičín, 

Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 

8. Pardubický - vymezený územím okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy 

                                                           
101  Tisk 1768. Poslanecká sněmovna [online]. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1768_00.htm [cit. 12. března 2016]. 
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a Ústí nad Orlicí 

9. Jihlavský - vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Jihlava a 

Pelhřimov 

10. Brněnský - vymezený územím okresů Blansko, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Hodonín, Třebíč, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou 

11. Olomoucký - vymezený územím okresů Olomouc, Prostějov, Přerov a 

Šumperk 

12. Ostravský - vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, 

Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město 

13. Zlínský - vymezený územím okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, 

Vsetín a Zlín 

 

Tabulka 4: Navrhované kraje dle Varianty I102 

 

VARIANTA I - 13 KRAJŮ 

kraj 
rozloha      

(v km2) 

počet 

okresů 

počet 

obcí 

počet 

obyvatel 

Pražský 11 490 12 1 146 2 327 000 

Českobudějovický 10 055 7 620 623 000 

Plzeňský 7 560 7 501 558 000 

Karlovarský 3 315 3 130 302 000 

Ústecký 6 496 8 409 927 000 

Liberecký 2 023 3 156 323 000 

Hradecký 4 757 5 446 553 000 

Pardubický 4 519 4 447 509 000 

Jihlavský 3 735 3 358 279 000 

Brněnský 9 169 8 928 1 218 000 

Olomoucký 5 053 4 388 638 000 

Ostravský 5 642 6 290 1 288 000 

Zlínský 5 051 5 377 758 000 

CELKEM 78 865 75 6 196 10 303 000 

 

                                                           
102 Zdroj: důvodová zpráva k návrhu zákona (viz odkaz výše). 
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VARIANTA II: 

1. Pražský a Středočeský - vymezený územím hlavního města Prahy a 

okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá 

Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník 

2. Jihočeský - vymezený územím okresů České Budějovice, Český 

Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice 

a Tábor 

3. Západočeský - vymezený územím okresů Domažlice, Cheb, Karlovy 

Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov 

a Tachov 

4. Severočeský - vymezený územím okresů Česká Lípa, Děčín, Chomutov, 

Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí 

nad Labem 

5. Východočeský - vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Hradec 

Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, 

Semily, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí 

6. Jihomoravský - vymezený územím okresů Blansko, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Vyškov, Znojmo a Žďár nad 

Sázavou 

7. Středomoravský - vymezený územím okresů Kroměříž, Olomouc, 

Prostějov, Přerov, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín 

8. Moravskoslezský - vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, 

Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava, a Ostrava-město 

 

Tabulka 5: Navrhované kraje dle Varianty II103 

 

VARIANTA II - 8 KRAJŮ 

kraj 
rozloha      

(v km2) 

počet 

okresů 

počet 

obcí 

počet 

obyvatel 

Středočeský 11 490 12 1 146 2 327 000 

Jihočeský 11 345 8 738 697 000 

                                                           
103 Zdroj: důvodová zpráva k návrhu zákona (viz odkaz výše). 
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Západočeský 10 875 10 631 860 000 

Severočeský 7 820 10 500 1 174 000 

Východočeský 11 240 11 1 077 1 233 000 

Jihomoravský 11 436 10 1 130 1 487 000 

Středomoravský 7 874 7 626 1 071 000 

Moravskoslezský 6 785 7 348 1 452 000 

CELKEM 78 865 75 6 196 10 303 000 

ČESKÉ KRAJE 52 770 51 4 092 6 293 000 

MORAVSKÉ KRAJE 26 095 24 2 104 4 010 000 

 

 Aby situace ohledně vytvoření nových VÚSC v roce 1995 byla ještě 

komplikovanější, ve společné zprávě sněmovních výborů (tisk 1809)104 se objevilo 

hned několik koncepcí VÚSC.105 Na základě této zprávy bylo Sněmovně 

doporučeno zabývat se ústavním zákonem ve znění zprávy Stálé komise pro 

reformu veřejné zprávy (tj. výše zmíněným tiskem 1768), přičemž jako výchozí 

podklad měla sloužit uvedená Varianta II, tedy 8 krajů.  

 Návrh zákona uvedl za předkladatele Jan Kalvoda, obsáhle se 

k projednávané záležitosti vyjádřil jeden ze společných zpravodajů, poslanec 

Radim Špaček (ODA). Debata se vedla ohledně jednotlivých návrhů, celkové 

koncepce reformy veřejné zprávy, o vývoji územně správního členění, zazněla také 

kritika vlády kvůli jejímu nekonání v procesu reformy, návrhy na přerušení 

projednávání nebo zpochybnění předkládaného konceptu aj. V rámci poměrně 

zdlouhavého projednávání vystoupilo 29 poslanců a bylo podáno celkem 30 

pozměňovacích návrhů.106 V diskuzi i v jednotlivých pozměňovacích návrzích je 

patrný jistý regionální patriotismus poslanců, stejně tak zazněla argumentace pro 

obnovu zemského zřízení prezentovaná poslanci stran hájících historické územní 

uspořádání a postavení Moravy. Předložené pozměňovací návrhy se týkaly 

několika oblastí, jednak šlo o jisté technické parametry, především se ale týkaly 

územně správního členění. Právě na pozměňovacích návrzích je zřetelně patrné, 

jak složité vytváření VÚSC bylo, a jak komplikovaně se hledal kompromis napříč 

                                                           
104 Tisk 1809. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t180900.htm [cit. 12. března 2016]. 
105 Vesměs se jednalo o různé varianty 13 a 8 VÚSC (tedy Varianta I a Varianta II tisku 1768). 
106 Stenoprotokoly z projednávání návrhu zákona, Poslanecká sněmovna [online]. Dostupný z: 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/032schuz/index.htm [cit. 12. března 2016]. 
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politickými stranami. Navíc poslanecké iniciativy, především u pozměňovacích 

návrhů, narušovaly předkládaný koncept a z jistého úhlu pohledu komplikovaly 

parlamentní debatu.  

 Jedním z témat pozměňovacích návrhů bylo postavení hlavního města 

Prahy, které mělo být podle původního návrhu včleněno do Středočeského kraje. 

Pražský poslanec Zdeněk Vorlíček (LB) navrhl ze Středočeského kraje vyčlenit 

Pražský kraj tvořený územím hlavního města a okresy Praha-východ a Praha-

západ. V případě neschválení navrhoval vytvoření Pražského kraje vzniklého na 

území hlavního města a připojením katastrálních území 17 obcí bezprostředně 

sousedící s Prahou.107 Argumentoval skutečností, že prvně zmíněnou variantu 

schválila rada i zastupitelstvo hlavního města hlasy koaličních i opozičních 

zastupitelů. Podobný návrh předložil poslanec Jan Decker (KDU-ČSL), tedy aby 

Praha byla samostatným VÚSC, zbytek středočeských okresů by tvořil Středočeský 

kraj. Důvodem byl vysoký počet obyvatel v původně navrhovaném Pražském 

a Středočeském kraji.108 Stejný návrh na vyčlenění Prahy předložil i poslanec 

Václav Frank z KSČM. Také poslanec Payne (ODS) navrhl udělat z Prahy (případně 

ze dvou „pražských okresů“) samostatný celek oddělený od zbytku středních Čech.  

Často zaznívaly také argumenty na vznik 3 VÚSC (v podstatě obnova zemského 

zřízení). Například poslanec Jan Kryčer (ČMUS) navrhoval vznik Pražského (na 

území Prahy a okresů Praha-východ a Praha-západ), Českého (zbylé české kraje) 

a Moravskoslezského (moravské kraje). Tato varianta vycházela z krajského zřízení 

1960, nerespektovala tedy historickou hranici mezi Čechami a Moravou. 

Jihomoravský poslanec Petr Kavan (HSD-SMS, později nezařazený) navrhl také 

vznik tří VÚSC – Pražského (na území hlavního města), Českého a Moravsko-

Slezského (oba posledně jmenované v historických zemských hranicích platných 

k 31. prosinci 1948). Poslanec Jiří Drápela (tč. ČMUS) navrhl také vytvoření tří 

zemí (jak jsou v jeho návrhu doslova nazvány), tedy České a Moravskoslezské 

v jejich historických hranicích, navíc měla vzniknout země Pražská tvořená 

územím hlavního města a okresy Praha-východ a Praha-západ. Podobně poslanec 

František Kačenka (ČMUS), který předložil hned 7 pozměňovacích návrhů, 

                                                           
107 Katastry obcí Hostivice, Jeneč, Chýně, Chrášťany, Jinočany, Rudná, Nučice, Průhonice, Jesenice, 
Vestec, Čestlice, Dobřejovice, Nupaky, Radonice, Jenštějn, Podolánka a Přezletice. 
108 Stejný poslanec navrhl také změnu názvu Moravskoslezského kraje na Severomoravský z obavy, 
že v případě schválení názvu země zastupitelstvem, by se nejednalo o Moravskoslezský kraj, ale 
Moravskoslezskou zemi (terminologická záměna s celou Moravou). 
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požadoval vytvoření Moravského VÚSC, který měl vzniknout spojením 

Jihomoravského a Středomoravského kraje.  

 Existovaly také návrhy požadující územně správní zviditelnění Slezska. 

Například poslanec Rudolf Opatřil (ČMUS), pocházející z tohoto regionu, 

navrhoval přejmenování Moravskoslezského kraje na Slezský, případně 

Slezskomoravský a požadoval také použití termínu země. Poslanec Josef Kubiš 

(KDU-ČSL) prosazoval stejnou změnu názvu. Změnu názvu na Slezský požadoval 

mimo jiných i bývalý ředitel Slezského muzea v Opavě, poslanec Kalus (ODS). 

Argumentem byla rozloha Českého Slezska, která představovala 4452 km2 

z celkové rozlohy kraje 6249 km2. Jeho kolega Jaromír Šimánek (ODS), navrhoval 

rozdělení Moravskoslezského kraje a vytvoření kraje Opavského a Ostravského.109 

Několik pozměňovacích návrhů pocházelo od poslanců, kteří hájili zájmy regionů, 

ze kterých pocházeli. Například poslanec Tomáš Fejfar (ODS) pocházející 

z Jihlavska, žádal vytvoření Českomoravského regionu.110 Pardubická poslankyně 

Hana Tomanová (ODS) navrhovala rozdělit Východočeský kraj na kraj Pardubický 

a Královéhradecký.111 Jesenický poslanec Jindřich Němčík (ODS) předložil návrh, 

aby nově vzniklý okres Jeseník byl přiřazen k tomu VÚSC, který má sídlo 

v Olomouci. Argumentoval dopisem starostů z Jesenicka, kteří takovéto začlenění 

požadovali. Důvodem byla spádovost, lepší dopravní dostupnost a další historicky 

i geograficky dané vazby k Olomouci. Poslanec Josef Hurta (LB), pocházející ze 

Zlínska, požadoval rozdělení Středomoravského kraje na Olomoucký a Zlínský.112 

Pozměňovací návrh libereckého poslance Karla Hrdého (ČSSD/KDU-ČSL) zase 

požadoval, v případě že nevznikne samostatný Liberecký kraj, přičlenění okresů 

Liberec a Jablonec na Nisou ke Středočeskému kraji. Jeho argumentem byla lepší 

spádovost Liberecka a Jablonecka do Prahy než do Ústí nad Labem. 

 Poslanec Jan Černý (ODS) byl zastáncem většího množství VÚSC, kde by 

samospráva byla blíže občanům. Předložil proto pozměňovací návrh, jehož cílem 

bylo vytvoření 17 VÚSC, tedy návrh ve své podstatě totožný s původním návrhem 

vlády. Stejný návrh předložil i jeho stranický kolega Payne. Poslanec Jiří Honajzer 

(ODS) předložil jako komplexní pozměňovací návrh původní usnesení sněmovního 

                                                           
109 Opavský kraj z okresů Jeseník, Bruntál a Opava, Ostravský kraj ze zbylých okresů 
Moravskoslezského kraje. 
110 Vymezeného okresy Havlíčkův Brod, Jihlava a Pelhřimov 
111 Pardubický kraj (okresy Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí), 
Královéhradecký kraj (zbylé východočeské okresy). 
112 Olomoucký kraj (okresy Olomouc, Prostějov, Přerov Šumperk), Zlínský kraj (zbylé okresy 
Středomoravského kraje). 
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výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podle kterého mělo vzniknout 

13 krajů.113   

 Poslanec Miroslav Výborný (KDU-ČSL) předložil i za Ústavně právní výbor 

návrhy technického charakteru – např. ponechat termín vyšší územní 

samosprávné celky místo stálou komisí navrhovaných krajů a nechat tak 

zastupitelstvům VÚSC možnost rozhodnout o budoucím názvu. Jeden z několika 

pozměňovacích návrhů poslance Paynea (ODS) se týkal vytvoření 8 VÚSC ve 

smyslu Varianty II tisku 1768, ale bez vymezení území jednotlivými okresy. Území 

a sídlo měl stanovit zvláštní zákon.   

 Předloženo bylo také několik pozměňovacích návrhů, které řešily území 

VÚSC. Několik takových návrhů podal poslanec Josef Ježek (ODS/ODA), který 

patřil v otázce formování středního stupně samosprávy mezi nejaktivnější 

poslance. Ježek požadoval jednak již zmíněné oddělení Prahy od středních Čech, 

alternativně pak rozdělení Severočeského kraje (na jeho území měl vzniknout 

Liberecký kraj a Severočeský kraj) a Východočeského kraje (na Hradecký 

a Pardubický).114  

 Výčet pozměňovacích návrhů tedy jen dokresluje nálady a tendence 

v tehdejší Poslanecké sněmovně. Celkovou, místy vyostřenou, atmosféru během 

projednávání velmi dobře dokládají stenografické záznamy ze zasedání. V podstatě 

skoro žádný pozměňovací návrh nebyl přijat, až na výjimky skoro žádný 

pozměňovací návrh také neměl příliš šancí na schválení. Uspěly pouze „technické“ 

návrhy poslance Výborného a návrh poslance Deckera na vytvoření Pražského 

VÚSC na území hlavního města. Jako celek byl návrh ústavního zákona zamítnut – 

pro hlasovalo 98 poslanců, proti 48 a 27 se zdrželo.115 Debaty ohledně hledání 

přijatelné podoby nových VÚSC tak mohly pokračovat dále.  

                                                           
113 Podobné jako Varianta I uvedená ve zprávě stálé komise pro reformu veřejné správy. 
114 Liberecký kraj (okresy Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou a Liberec), Severočeský kraj (zbylé 
okresy severních Čech). Územní vymezení Hradeckého a Pardubického kraje bylo podobné jako 
u pozměňovacího návrhu poslankyně Tomanové. 
115 Pro návrh byli poslanci KDS, ČSSD, KDU-ČSL, LB, ODA a většina komunistů. Největší klub měla 
tehdy vládní ODS, která se ke vzniku krajů vždy stavěla poměrně rezervovaně. Z přítomných 
poslanců strany bylo pro návrh pouze šest z nich (např. místopředseda Sněmovny a místopředseda 
Stálé komise pro reformu veřejné správy Jiří Vlach), 22 proti, 24 se zdrželo, 13 bylo nepřihlášeno.  
Výsledky hlasování, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=2041http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=2041 
[cit. 12. března 2016]. 
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 Již o několik měsíců později byl skupinou poslanců, zastoupených 

poslancem Josefem Ježkem,116 předložen nový návrh ústavního zákona. Jejich 

návrh vycházel ze znění Varianty II zprávy sněmovní Stálé komise pro reformu 

veřejné zprávy. Zohledňoval tedy jak zařazení hlavního města Prahy jako 

samostatného celku, tak i terminologické označení vyšší územní samosprávný 

celek (nikoliv země či kraj). Návrh zákona (sněmovní tisk 1912)117 tedy 

předpokládal vytvoření 9 následujících celků: 

 

Tabulka 6: VÚSC dle návrhu poslance Josefa Ježka118 

 

VÚSC DLE NÁVRHU POSLANCE JOSEFA JEŽKA 

kraj 
rozloha      

(v km2) 

počet 

okresů 

počet 

obcí 

počet 

obyvatel 

Praha 495 0 1 1 214 000 

Středočeský 11 105 12 1 148 1 113 000 

Jihočeský 11 345 8 743 697 000 

Západočeský 10 875 10 636 860 000 

Severočeský 7 810 10 503 1 174 000 

Východočeský 11 240 11 1 082 1 233 000 

Jihomoravský 11 436 10 1 135 1 487 000 

Středomoravský 8 298 8 607 1 195 000 

Moravskoslezský 6 461 7 377 1 330 000 

CELKEM 78 865 76 6 232 10 303 000 

 

 
 Návrh zákona projednal Ústavně právní výbor a Výbor pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj, zpravodajem tisku byl poslanec Marek Benda z ODS. Tento 

návrh zákona prošel v rámci legislativního procesu až do třetího čtení, kde ale 

nakonec nebyl schválen. V prvním čtení byly poslanci ODS podány návrhy na 

zamítnutí a vrácení navrhovatelům k dopracování, které ale nebyly přijaty. Ve 

                                                           
116 Poslanec Josef Ježek vystoupil v lednu 1994 z poslaneckého klubu ODS kvůli postoji strany 
k územně správnímu členění republiky. Nesouhlasil totiž s některými centralizačními tendencemi.  
117 Tisk 1912 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=1&T=1912 [cit. 6. února 2016]  
118 Zdroj: příloha k návrhu zákona, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t191200.htm [cit. 12. března 2016]. 
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druhém čtení bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, které byly často 

podobné, ne-li totožné, pozměňovacím návrhům předneseným u projednávání 

vládního návrhu zákona. Opět u těchto návrhů převládala dvojí charakteristika. 

Jednak se jednalo o snahu vytvořit menší celky (na základě regionální příslušnosti 

poslanců) - často diskutovaným návrhem bylo rozdělení Severočeského VÚSC na 

dva celky tak, aby vznikl samostatný Liberecký VÚSC.119 Tato varianta vzešla 

z Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Podobný návrh 

přednesl jablonecký poslanec Řezáč (LB/ČSSD), argumentující požadavkem 

starostů libereckého regionu, a v jednom ze svých pozměňovacích návrhů také 

poslanec Ježek. Druhým častým návrhem bylo rozdělení Východočeského VÚSC na 

Hradecký a Pardubický.120 Toto rozdělení navrhoval jak poslanec Ježek, tak opět 

i poslankyně Tomanová. Opavský poslanec Kalus přišel s návrhem na vytvoření 

Opavského celku, vyčleněného z předkládaného celku Moravskoslezského.121 

Pokud by tento jeho návrh neuspěl, navrhoval opět přejmenování 

Moravskoslezského celku na Slezský. Změnu názvu, tentokrát na Slezskomoravský, 

požadoval také poslanec Opatřil. 

 Druhým momentem byla snaha moravistických poslanců prosadit zavedení 

takových územních útvarů, které by obnovily zemské zřízení. Jak ukázala 

sněmovní jednání i dobové tendence, taková varianta byla ve sněmovně v podstatě 

politicky neprůchodná. Důvodů bylo hned několik. Tím nejzávažnějším byla obava 

z možného vytvoření dualismu, přece jen zkušenosti s rozpadem federace byly ještě 

příliš čerstvé. Navíc se při sčítání lidu v roce 1991 přihlásilo k moravské národnosti 

více než 13% obyvatel republiky a představitelé moravistických stran měli po dvě 

volební období své zastoupení v parlamentu. K nim se se svými požadavky přidali 

ještě Sládkovi republikáni. Obavy některých celostátních politiků z vyostření 

situace v souvislosti s tzv. moravskou otázkou tak byly částečně oprávněné. 

Poslankyně Gerta Mazalová (HSD-SMS/ČSSD) po neúspěchu návrhu poslanců 

Drápely a Sýkory (blíže viz níže sněmovní tisk 1915) podala pozměňovací návrh na 

vytvoření pěti samosprávných celků, u kterých měly jistou logiku pouze ty 

moravské. Snahou bylo obnovit zemské zřízení v podmínkách hranic okresů z roku 

                                                           
119 Tvořen okresy Česká Lípa (u tohoto okresu nebyla shoda jeho zařazení, jedna část návrhů ho 
zahrnovala pod Ústí nad Labem, druhá pod Liberec), Jablonec nad Nisou, Liberec 
a z Východočeského kraje okres Semily.  
120 Tvořen okresy Havlíčkův Brod, Chrudim Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. 
121 O tomto návrhu se ve sněmovně již také hlasovalo. Vzniknout měl na území okresů Bruntál, 
Jeseník a Opava. 
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1960. Poslanec Kačenka mimo jiné opět předložil návrh na vytvoření Moravského 

celku vzniklého spojením Jihomoravského a Středomoravského a poslanec Kavan 

pak opět přednesl návrh na vytvoření tří celků, tedy Pražského, Českého 

a Moravského v historických zemských hranicích. Zajímavostí je, že s návrhem na 

vytvoření dvou VÚSC (Českého a Moravskoslezského v hranicích okresů z roku 

1960) přišel také poslanec Ježek.  

 Technický návrh předložil například ústavně právní výbor, který navrhl 

změnit účinnost zákona. V původním návrhu byl uveden den vyhlášení, nově se 

mělo jednat o 30. červen 1998. Vážně totiž byla tehdy zvažována varianta, že by se 

první volby do nově zřízených VÚSC mohly konat na podzim roku 1998. Návrhů na 

změnu účinnosti či některých dalších článků návrhu zákona bylo více. Klíčová 

debata se ale týkala výhradně územního členění.  

 Ve třetím čtení, které proběhlo koncem dubna 1996, poslanci Kryčer 

a Drápela neúspěšně navrhovali vrácení zákona do druhého čtení, především však 

proběhlo hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Přijaty byly pouze dva 

technické návrhy, a sice návrh ústavně právního výboru ohledně účinnosti zákona 

a návrh poslance Ježka ohledně spolupráce VÚSC. Jelikož se jednalo o ústavní 

návrh zákona, byla při konečném hlasování požadována třípětinová většina všech 

poslanců, nicméně pro návrh hlasovalo jen 80 poslanců ze 159 přítomných.122 

 Poslední návrh ústavního zákona na vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků v České republice v prvním funkčním období Poslanecké 

sněmovny podali poslanci Jiří Drápela a Jaroslav Sýkora (oba t. č. ČMUS). Podle 

jejich návrhu (sněmovní tisk 1915)123 mělo být zřízeno pět na první pohled značně 

nesourodých celků.124 Návrhem se zabýval sněmovní ústavně právní výbor a výbor 

                                                           
122 Zákon podpořili poslanci ČSSD (proti pouze jeden), KDU-ČSL, KSČM, LB a ODA. Proti byly 
moravistické strany a ODS (pro hlasoval pouze poslanec Litomiský, který ve třetím čtení vykonával 
funkci zpravodaje). 
123 Tisk 1915 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=1&T=1915 [cit. 12. března 2016]. 
124 I. VÚSC se sídlem v Praze (území Hlavního města Prahy a okresy Praha-východ a Praha-západ) 
II. VÚSC se sídlem v Plzni (okresy Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Cheb, 
Chomutov, Jindřichův Hradec, Kladno, Klatovy, Karlovy Vary, Louny, Most, Písek, Plzeň-město, 
Plzeň-jih, Plzeň-sever, Prachatice, Příbram, Rakovník, Rokycany, Strakonice, Sokolov, Tábor 
a Tachov. 
III. VÚSC se sídlem v Hradci Králové (okresy Benešov, Česká Lípa, Děčín, Havlíčkův Brod, Hradec 
Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Mělník, 
Mladá Boleslav, Náchod, Nymburk, Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Teplice, 
Trutnov, Ústí nad Labem a Ústí nad Orlicí. 
IV. VÚSC se sídlem v Brně (okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, 
Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Svitavy, Šumperk, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, 
Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou. 
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pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. První čtení proběhlo na 

37. schůzi v prosinci 1995. Hranice těchto celků jsou zajímavé především na 

Moravě, tedy u IV. a V. VÚSC. Záměrem takto koncipovaného územního členění 

byla podle předkladatelů rehabilitace zemského uspořádání státu, které je ale 

aplikované na rozdělení země podle zákona o územním členění státu z roku 1960. 

Není zde tedy dodržena historická zemská hranice. Návrh nechával volbu názvu 

celku na prvním zvoleném zastupitelstvu (daly se předpokládat návrhy na zemi 

Moravskou a zemi Slezskou či Moravskoslezskou). Navíc návrh umožňoval 

provedení územních změn u hraničních obcí, a skupin těchto obcí, prostřednictvím 

referenda. Navrhovatelé tedy dali možnost obcím na Vysočině, Jindřichohradecku 

a Svitavsku, aby jejich občané sami rozhodli, do kterých celků chtějí patřit. Právě 

v těchto územích totiž zákon o územním členění státu degradoval historickou 

příslušnost obcí k historickým zemím. V případě českých celků byla předkladateli 

zvážena ekonomická, demografická i geografická hlediska. V Čechách stanovili dvě 

centra, tedy Plzeň a Hradec Králové. Na Moravě hrála prim především historická 

hlediska, až ve druhé řadě hlediska geografická. Poslanec Drápela při projednávání 

také poznamenal, že vytvořením těchto pěti VÚSC se odstraňují lokální 

a partikulární zájmy mezi krajskými sídly. První čtení návrhu zákona bylo 

projednáváno na stejné schůzi a ve stejný den jako návrh poslance Ježka (tisk 

1912), přičemž na pořad jednání byl zařazen až po projednání zmíněného tisku 

1912. Ten byl navíc postoupen do druhého čtení, proto zpravodaj Marek Benda 

(ODS) navrhl předložený návrh zákona zamítnout již v prvním čtení, což bylo 

sněmovnou také podpořeno.125 Tím projednávání tohoto tisku skončilo.  

 Jelikož v prvním funkčním období Poslanecké sněmovny nedošlo ke 

schválení zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, byť jejich 

existenci předjímala Ústava a debata o nich se vedla prakticky od roku 1990, bylo 

na nově zvolené sněmovně, aby novou úpravu prodiskutovala a eventuálně přijala. 

 

3.5 Volební období 1996 - 1998 

 Po volbách v roce 1996 došlo ke změně politického složení Sněmovny 

a k jisté stabilizaci politického prostředí. Z hlediska projednávání zákona o VÚSC 

                                                                                                                                                                                
V. VÚSC se sídlem v Ostravě (okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava 
a Ostrava).  
125 Mimochodem ve svém krátkém projevu poslanec Benda zmínil, že se jedná o přesně takový 
návrh zákona, který ve Sněmovně nikdy nemá šanci získat dostatečnou podporu.  
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se jeví jako důležité nezvolení tzv. moravistických stran, které ve volbách doslova 

propadly.126 Právě toto druhé volební období Poslanecké sněmovny bylo pro 

vytvoření nového územně správního členění České republiky velmi důležité. 

V programovém prohlášení nové vlády, vytvořené stranami ODS, KDU-ČSL, ODA, 

bylo uvedeno: „v oblasti veřejné správy považuje vláda za svou prioritu 

racionalizaci veřejné správy, založenou na odpovídající míře decentralizace 

rozhodování, na respektování přirozených regionálních vazeb uvnitř českého 

státu a na výrazném omezení byrokracie v úřadech všeho druhu. K uskutečnění 

tohoto cíle vláda po legislativní i věcné stránce navrhne a připraví zřízení 

regionální samosprávy. Současně však bude revidovat kompetence všech úrovní 

a institucí veřejné správy s cílem vytvořit dostatečný prostor pro svobodnou 

aktivitu občanů a pro efektivní fungování obcí a samosprávných územních 

celků.“127 Vláda se tak zavázala připravit regionální, respektive krajské, zřízení. Se 

zeměmi se, i vzhledem k politickému složení sněmovny, již nepočítalo. Ve druhém 

funkčním období projednávala Poslanecká sněmovna čtyři návrhy – jeden vládní 

a tři poslanecké - ústavního zákona o vytvoření VÚSC, přičemž všechny se na 

pořadu jednání objevily v roce 1997. Na základě diskuzí v předešlém volebním 

období se zdálo být jasné, že jedinými sněmovnou akceptovatelnými návrhy bude 

varianta 8 (9) nebo 13 (14) VÚSC. Otázkou bylo, která varianta, a v jaké podobě, 

získá více jak 120 hlasů. Tomu byly také přizpůsobeny předkládané sněmovní 

tisky, které se lišily jen v počtu a v drobných změnách ohledně zařazení okresů do 

jednotlivých celků.  

 Mimochodem, Evropská komise prezentovala v červenci 1997 stanovisko 

k žádosti o členství ČR v EU, ve kterém byly formulovány její výhrady k pomalému 

postupu reformy veřejné správy. Mezi uvedenými nedostatky byla například 

neexistence regionální samosprávy a s tím spojené nedostatky regionální politiky 

nebo neexistence strategie reformy veřejné správy, která by měla být po jejím 

vypracování a schválení urychleně realizována.128 

 Na program 12. schůze Poslanecké sněmovny, která se konala v červenci 

1997, byly zařazeny hned tři návrhy ústavního zákona o vytvoření vyšších 

                                                           
126 Českomoravská unie středu i Hnutí samosprávné Moravy a Slezska – Moravské národní 
sjednocení získaly ve volbách necelých 0,5% hlasů. 
127 Programové prohlášení vlády Václava Klause. Vláda ČR [online].  
Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-
cr/1993-2010-cr/vaclav-klaus-2/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf [cit. 12. března 2016]. 
128 Pomahač, Richard; Vidláková, Olga: Veřejná správa. 2002, s.246.  
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územních samosprávných celků. A sice návrh skupiny poslanců zastoupených 

poslancem Dušanem Kulkou (ODA), návrh sociálně demokratických poslanců 

zastoupených poslancem Václavem Grulichem (ČSSD) a vládní návrh zákona. 129  

Všechny tři tisky byly projednávány zároveň (v prvním čtení se obecná rozprava 

k těmto třem návrhům vedla dohromady), měly stejného zpravodaje, kterým byl 

určen poslanec Zdeněk Zajíček (ODS), a všechny měly být projednány Výborem 

pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Rozpočtovým výborem 

a Ústavně právním výborem. I když všechny prošly do druhého čtení, poslanecké 

návrhy byly jejich předkladateli vzaty zpět. Prioritní tak bylo projednávání 

vládního návrhu zákona. 

 Kulkův návrh (sněmovní tisk 194)130 požadoval vytvoření 13 VÚSC, které 

byly v podstatě totožné s Variantou I. stálé komise z předchozího volebního období 

(území kraje popsáno v předešlé podkapitole), lišil se jen v příslušnosti několika 

okresů k VÚSC.131 Návrh územního členění byl navržen s ohledem na posouzení 

celé řady kritérií a vazeb. O tom, zda celek ponese název země či kraj mělo 

rozhodnout jeho zastupitelstvo, stejně tak mělo rozhodnout o sídle kraje. Účinnost 

zákona měla být od začátku roku 1998. Vláda vyjádřila s tiskem nesouhlas, 

předkladateli vytkla neuspokojivě vyřešené postavení hlavního města Prahy (podle 

návrhu měla být součástí Pražského kraje, záměrem navrhovatele bylo 

přizpůsobovat administrativní hranice existujícím regionálním vztahům). 

Problematicky bylo vnímáno také nestanovení sídelních měst i velmi krátká lhůta 

vzhledem k účinnosti zákona, kdy nebylo možné přijmout další navazující 

legislativu. Návrh poslance Grulicha (sněmovní tisk 201)132 na druhou stranu 

předpokládal vytvoření 9 krajů, jak byly v návrhu přesně nazvány, a byl v podstatě 

totožný s Variantou II uvedené ve zprávě sněmovní komise pro reformu veřejné 

správy nebo s výše uvedeným návrhem poslance Ježka. Jediným rozdílem oproti 

Variantě II bylo vytvoření samostatného Pražského celku. Mimochodem, 

Grulichův návrh na základě posuzovaných kritérií obsahoval ještě další dvě 

                                                           
129 Tyto návrhy byly projednávány v době katastrofálních povodní na Moravě. Někteří poslanci, 
kteří byli zastánci nových krajů, argumentovali v jejich prospěch také možnou lepší koordinací 
správních orgánů a jednotlivých záchranných složek v době mimořádných událostí. 
130 Tisk 194 a související odkazy. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=2&T=194 [cit. 12. března 2016]. 
131 Rozdíl byl v prostoru severních Čech (okres Česká Lípa patřil do Libereckého kraje), dále na 
Vysočině (součástí Jihlavského VÚSC byly okresy Třebíč a Žďár nad Sázavou), součástí 
Olomouckého VÚSC byl okres Jeseník (místo Ostravského) a součástí Zlínského VÚSC se stal okres 
Hodonín (místo Brněnského). 
132 Tisk 201 a související odkazy. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=2&T=201 [cit. 12. března 2016]. 
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varianty možného počtu krajů (13, respektive 11).133 Účinnost zákona měla nastat 

dnem vyhlášení. Jak zmínili předkladatelé v důvodové zprávě, účelem jejich 

návrhu bylo vyvolání další legislativní a jiné činnosti vedoucí ke komplexní 

reformě veřejné správy.134 

 Vládní návrh zákona (sněmovní tisk 218)135 byl zásadním dokumentem, 

podle kterého nakonec došlo k vytvoření krajů, jakožto nových vyšších územních 

samosprávných celků. Jako zástupci navrhovatele jej ve sněmovně představili 

tehdejší ministr vnitra Jan Ruml (ODS) a ministryně spravedlnosti Vlasta 

Parkanová (ODA). Podle vlády mělo být na území České republiky vytvořeno 13 

těchto VÚSC: 

 
1. Pražský (sídlo Praha) – vymezený územím hlavního města Prahy 

2. Středočeský (sídlo Praha) – vymezený územím okresů Benešov, 

Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, 

Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník 

3. Budějovický (sídlo České Budějovice) – vymezený územím okresů 

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, 

Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor 

4. Plzeňský (sídlo Plzeň) – vymezený územím okresů Domažlice, Klatovy, 

Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov 

5. Karlovarský (sídlo Karlovy Vary) – vymezený územím okresů Cheb, 

Karlovy Vary a Sokolov 

6. Ústecký (sídlo Ústí nad Labem) – vymezený územím okresů Děčín, 

Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem 

7. Liberecký (sídlo Liberec) – vymezený územím okresů Česká Lípa, 

Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily 

8. Královéhradecký (sídlo Hradec Králové) – vymezený územím okresů 

                                                           
133 Varianta A umožňovala zřízení 14 krajů (Pražský, Středočeský, Českobudějovický, Plzeňský, 
Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihlavský, Brněnský, Olomoucký, 
Zlínský a Ostravský). 
Varianta B umožňovala zřízení 11 krajů (Pražský, Středočeský, Českobudějovický, Plzeňský, 
Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Brněnský, Zlínský, Olomoucký a Ostravský).  
134 Zmínili přijetí nové související legislativy, mimo jiné nového zákona o územním členění státu, 
o působnosti a kompetencích VÚSC, o volbách do jejich zastupitelstev, zákon o přechodu některých 
věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků, ale také zákony 
o zaměstnancích územní samosprávy, zákon o státní službě nebo zákon o správním soudnictví aj. 
135 Tisk 218 a související odkazy. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=2&T=218 [cit. 12. března 2016]. 
 



91 
 

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 

9. Pardubický (sídlo Pardubice) – vymezený územím okresů Havlíčkův 

Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí 

10. Brněnský (sídlo Brno) – vymezený územím okresů Blansko, Brno-

město, Brno-venkov, Břeclav, Jihlava, (okres Třebíč ve výčtu chyběl), 

Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou 

11. Olomoucký (sídlo Olomouc) - vymezený územím okresů Olomouc, 

Prostějov, Přerov a Šumperk 

12. Ostravský (sídlo Ostrava) – vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-

Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město 

13. Zlínský (sídlo Zlín) – vymezený územím okresů Hodonín, Kroměříž, 

Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín 

 

 Poměrně stručná důvodová zpráva neobsahovala žádnou charakteristiku 

jednotlivých krajů, vystačila pouze s obecným konstatováním, že: „návrh vychází 

z analytických studií několika odborných pracovišť (Terplan, Přírodovědecká 

fakulta UK, Výzkumný ústav výstavby a architektury). Z těchto podkladů 

vyplývá, že pro zřízení vyšších územních samosprávných celků jsou určující tato 

základní kriteria: 

- přirozenost těchto celků a jejich relativně integrovaná vztahová 

uzavřenost, 

- kvantifikovatelná kritéria jako např. počet obyvatel, dojížďka do 

zaměstnání,  dojížďka za veřejnými službami, migrace apod., 

- fyzickogeografické charakteristiky území (konfigurace terénu, vodní 

toky apod.), 

- existující sociální vztahy v území v jejich historicky podmíněné kulturní 

a  sociální souvislosti s určitými centry osídlení a respektování těchto 

přirozeně vzniklých kulturních a společenských center v území.“136 

 

 Po postoupení zákona do druhého čtení přišlo na řadu projednávání ve 

sněmovních výborech a následné podávání pozměňovacích návrhů v rámci 

druhého čtení, které změnily výslednou podobu projednávaného návrhu zákona. 

Na návrh zpravodaje bylo sněmovnou odsouhlaseno, že se poslanci budou zabývat 
                                                           
136 Důvodová zpráva k tisku 218. Poslanecká sněmovna [online]. Dostupná z: 
http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t021800.htm [cit. 12. března 2016]. 
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tímto tiskem ve znění pozměňovacího návrhu Ústavně právního výboru, který byl 

mimochodem shodný s usnesením Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj 

a životní prostředí. Tyto pozměňovací návrhy se zdály být vhodným kompromisem 

mezi zastánci různých podob VÚSC. Na základě usnesení výboru tedy mělo být 

ustaveno 14 krajů:  

 

1. Hlavní město Praha 

2. Středočeský (sídlo Praha) – vymezený územím okresů Benešov, 

Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, 

Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník 

3. Budějovický (sídlo České Budějovice) – vymezený územím okresů 

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, 

Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor 

4. Plzeňský (sídlo Plzeň) – vymezený územím okresů Domažlice, Klatovy, 

Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov 

5. Karlovarský (sídlo Karlovy Vary) – vymezený územím okresů Cheb, 

Karlovy Vary a Sokolov 

6. Ústecký (sídlo Ústí nad Labem) – vymezený územím okresů Děčín, 

Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem 

7. Liberecký (sídlo Liberec) – vymezený územím okresů Česká Lípa, 

Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily 

8. Královéhradecký (sídlo Hradec Králové) – vymezený územím okresů 

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov 

9. Pardubický (sídlo Pardubice) – vymezený územím okresů Chrudim, 

Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí 

10. Jihlavský (sídlo Jihlava) – vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, 

Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou 

11. Brněnský (sídlo Brno) – vymezený územím okresů Blansko, Brno-

město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo  

12. Olomoucký (sídlo Olomouc) - vymezený územím okresů Jeseník, 

Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk 

13. Ostravský (sídlo Ostrava) – vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město 

14. Zlínský (sídlo Zlín) – vymezený územím okresů Kroměříž, Uherské 
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Hradiště, Vsetín a Zlín 

 

 Nově tedy došlo k vytvoření samostatného nového kraje na Vysočině. 

Mimochodem vytvoření Jihlavského kraje nebylo pouze důsledkem jistého 

regionálního patriotismu zákonodárců, ale především snahou rozbít historickou 

zemskou hranici. Opět přetrvávala obava z možného budoucího spojení všech 

moravských krajů vedoucímu k teoretickému obnovení zemského zřízení. Také 

oblasti na Svitavsku zůstaly součástí Pardubického kraje.137 V návrhu došlo také 

k logičtější úpravě vymezení krajů na Moravě, když byl okres Hodonín přeřazen ze 

Zlínského kraje do kraje Brněnského a okres Jeseník nově patřil do Olomouckého 

kraje místo kraje Ostravského. Pozměňovací návrh zároveň požadoval změnu 

Článku 99 Ústavy, který měl nově znít: „Česká republika se člení na obce, které 

jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími 

územními samosprávnými celky.“ Výbor navrhoval také vypuštění Článku 103 

z Ústavy. Účinnost měl zákon nabýt dnem vyhlášení. V rámci druhého čtení bylo 

opět předloženo několik návrhů na usnesení a především pozměňovacích návrhů. 

Ty by se daly shrnout do tří oblastí. Jednak to byly tzv. technické návrhy, jako 

například návrh poslance Zajíčka, aby účinnost zákona byla stanovena od 1. ledna 

2000. Vláda totiž ve stejnou dobu projednávala koncepci veřejné správy 

a harmonogram dalších kroků s ní souvisejících. První krajské volby byly 

plánovány právě na rok 2000. Nebo návrh poslance Jiřího Václavka (ČSSD) 

ohledně možnosti změn hranic krajů. Dalším typem pozměňovacích návrhů byla 

změna jejich počtu, převládala varianta 9 celků (tedy kraje z roku 1960 plus 

Středomoravský kraj), což navrhoval poslanec Frank (KSČM) nebo poslanec 

Grulich. Ten přitom vycházel ze svého návrhu, tj. sněmovního tisku 201. Se 

specifickým návrhem přišel poslanec Robert Kolář (ODS), který požadoval vznik 

většího množství menších krajů, které by lépe nahradily okresní úřady. Počet 

takovýchto krajů měl být 27.138 Otázkou je, jak vážně byl tento Kolářův návrh 

                                                           
137 Informace pocházejí z rozhovorů s některými zákonodárci, kteří tehdejší vznik krajů schvalovali. 
138 1. Kraj Praha (území hlavního města), 2. Kraj Praha a okolí (okresy Praha-východ, Praha-západ, 
Kladno a Mělník), 3. Kraj Brdy (okresy Příbram, Benešov, Rakovník a Beroun), 4. Kraj Horní Polabí 
(okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav), 5. Kraj Lužicko (okresy Děčín, Česká Lípa, 
Liberec a Jablonec nad Nisou), 6. Kraj Dolní Polabí (okresy Teplice, Ústí nad Labem a Litoměřice), 
7. Kraj Krušnohorsko (okresy Chomutov, Most a Louny), 8. Kraj Poohří (okresy Sokolov, Cheb 
a Karlovy Vary), 9. Kraj Plzeňsko (okresy Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany), 10. Kraj 
Český les (okresy Klatovy, Tachov a Domažlice), 11. Kraj Pootaví (okresy Strakonice, Prachatice, 
Český Krumlov a České Budějovice), 12. Kraj Povltaví (okresy Písek, Tábor, Pelhřimov a Jindřichův 
Hradec) – pozn. otázka je, zda si předkladatel u dvou posledně jmenovaných krajů neprohodil 
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míněn, protože často vytvořil značně nesourodé a problematické celky (třeba 

spojení „konkurenčních“ okresů Hradec Králové a Pardubice do jednoho celku). 

Na druhou stranu je třeba říci, že podobná varianta byla v minulosti na vládní 

úrovni také diskutována. Posledním typem pozměňovacích návrhů byly již tradičně 

návrhy akcentující regionální příslušnost poslanců, aktivní byli paradoxně 

především poslanci ODS. ODS totiž nebyla z vytváření krajů příliš nadšena, 

nicméně postoje poslaneckého klubu nelze generalizovat. V rámci něj existovali 

odpůrci i zastánci krajské úrovně samosprávy. Občanský demokrat Jaromír Kalus 

navrhoval vytvoření Opavského kraje na území okresů Bruntál, Jeseník a Opava, 

mostecký poslanec Oldřich Vojíř chtěl vytvořit Mostecký kraj na území okresů 

Chomutov, Louny a Most a olomoucký Ivan Langer v případě úspěchu návrhu 

poslance Koláře požadoval přiřazení okresu Prostějov ke Kraji Haná. Zvláště 

předložení dvou posledně jmenovaných pozměňovacích návrhů se zdá být lehce 

„recesistické“. Ve třetím čtení byl z uvedených pozměňovacích návrhů přijat pouze 

návrh zpravodaje Zajíčka ohledně účinnosti zákona a především pozměňovací 

návrh Ústavně právního výboru. Závěrečné usnesení, že Poslanecká sněmovna 

„I. vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona o vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků podle sněmovního tisku 218 ve znění schválených 

pozměňovacích návrhů; II: žádá vládu České republiky, aby předložila 

Poslanecké sněmovně do její prosincové schůze návrh koncepce reformy veřejné 

správy, včetně harmonogramu předkládání souvisejících zákonů k projednání 

v Poslanecké sněmovně.“139 podpořilo při hlasování 128 poslanců ze 196 

přítomných.140  

 Sněmovnou schválený návrh zákona putoval koncem října 1997 do Senátu, 

kde byl veden jako senátní tisk 1997/86/0. Garančním výborem se stal Výbor pro 

územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, zpravodajkou tisku byla určena 

Libuše Benešová (ODS). Návrh zákona byl projednán na 9. schůzi Senátu začátkem 

                                                                                                                                                                                
názvy, 13. Kraj Vysočina (okresy Chrudim, Havlíčkův Brod a Svitavy), 14. Kraj Orlicko (okresy 
Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí), 15. Kraj Střední Polabí (okresy Hradec Králové 
a Pardubice), 16. Kraj Podkrkonoší (okresy Semily, Trutnov a Náchod), 17. Kraj Brno (okres Brno-
město), 18. Kraj Brno okolí (okresy Brno-venkov, Blansko a Vyškov), 19. Kraj Podyjí (okresy 
Znojmo, Břeclav a Třebíč), 20. Kraj Horácko (okresy Jihlava a Žďár nad Sázavou), 21.  Kraj 
Valašsko (okresy Zlín a Vsetín), 22. Kraj Jesenicko (okresy Jeseník, Šumperk, Bruntál a Opava), 23. 
Kraj Ostrava (okres Ostrava), 24. Kraj Ostrava okolí (okresy Karviná a Frýdek-Místek), 25. Kraj 
Slovácko (okresy Uherské Hradiště a Hodonín), 26. Kraj Haná (okresy Olomouc a Prostějov) a 27. 
Kraj Pomoraví (okresy Kroměříž, Přerov a Nový Jičín).  
139 Usnesení 513. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1996ps/usneseni/u0513.htm [cit. 12. března 2016]. 
140 Pro usnesení hlasovali poslanci KDU-ČSL, ČSSD (s výjimkou jednoho), ODA, dva nezařazení 
poslanci a 42 poslanců ODS. Proti byli komunisté, republikáni a 18 poslanců ODS. 
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prosince 1997, garanční výbor doporučil senátorům schválit návrh zákona ve znění 

postoupeném z Poslanecké sněmovny, i když zazněly také návrhy na jeho 

zamítnutí.  Pro návrh hlasovalo 44 členů horní parlamentní komory ze 64 

přítomných.  

 Prezident návrh zákona podepsal 16. prosince 1997 a ve sbírce zákonů byl 

vyhlášen jako zákon č. 347/1997 Sb. Podařilo se tedy přijmout kompromis ohledně 

počtu a podoby vyšších územních samosprávných celků, který podpořila většina 

politických stran. Nové kraje byly ustaveny v hranicích okresů z roku 1960, což 

byla v podstatě jediná reálná varianta, jak území krajů vymezit. Zákon mimo jiné 

stanovil, že měnit hranice krajů je možné pouze na základě obyčejného zákona, 

nikoliv na základě referend, jak předpokládaly některé předešlé návrhy.141 

Rozhodně se nejednalo o variantu optimální, protože zároveň s novými 

samosprávnými kraji byl paralelně stále v platnosti zákon o územním členění státu 

z roku 1960, na základě kterého byla Česká republika rozdělena do 7 krajů. 

K definitivnímu ustavení krajů, jakožto plnohodnotných samosprávných celků 

vedla ještě dlouhá cesta.  

 Obecně mezi zastánce krajského zřízení patřil prezident Václav Havel, 

z politických stran vládní KDU-ČSL a ODA, ale také opoziční sociální demokracie. 

Naopak postoj nejsilnější vládní strany ODS vůči krajům byl spíše negativní, 

nicméně ne všichni zákonodárci či členové strany s kraji nesouhlasili. Václavu 

Klausovi bývá občas přisuzována preference centralizovaného státu se silným 

postavením obcí,142 nicméně jeho názory na vznik krajů mohly pramenit z jisté 

obavy z rozdělení státu ve prospěch nově vytvářených regionů. Odpůrci krajů 

a zastánci zemského zřízení byli logicky představitelé moravistických stran, 

republikáni a ve své podstatě paradoxně také komunisté, jejichž předchůdci země 

v roce 1948 zrušili, jejich postoj ale v tomto ohledu nebyl zcela jednoznačný.  

                                                           
141 V následujících obdobích se v Poslanecké sněmovně objevily návrhy na úpravu hranic krajů. 
První podala v roce 1999 skupina sociálnědemokratických poslanců zastoupených Vojtěchem 
Vymětalem a Karlem Černým. Na základě průzkumu mezi starosty třebíčského a žďárského okresu 
požadovali vyjmutí těchto dvou okresů z Jihlavského kraje a jejich začlenění do Brněnského kraje 
kvůli lepší spádovosti. Návrh zákona byl sice zamítnut v prvním čtení, nicméně tato iniciativa jen 
dokládá, že v řadě oblastí České republiky po ustavení krajů probíhaly debaty ohledně příslušnosti 
obcí i celých okresů k jednotlivým krajům (tisk 253). 
V roce 2004 pak byl schválen zákon č. 387/2004 o změně územní příslušnosti 25 obcí na 
Tišnovsku, které byly z kraje Vysočina začleněny do Jihomoravského kraje. Stejně tak byly 3 obce 
v okolí Moravského Berouna přiřazeny k Olomouckému kraji (z Moravskoslezského kraje), tisk 
604.  
142 Srv. např. Ryšavý Dan; Čermák, Daniel: Na/O kraji. 2015, s. 27. 
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Dlouhodobým problémem projednávaných návrhů zákonů o vytvoření VÚSC bylo 

nalezení politického konsensu na podobě hranic těchto celků. Pohledy zastánců 

i odpůrců krajů se poměrně lišily. Kritici požadovali nejdříve reformu veřejné 

správy a až následně vznik krajů, zastánci naopak viděli v jejich vzniku pomyslný 

nutný spouštěcí mechanismus procesu reformy. Kritici často (a mnohdy 

oprávněně) argumentovali faktem, že dochází k malování hranic VÚSC, aniž by 

bylo jasné, jaké budou mít tyto celky kompetence, jak budou financovány, a kolik 

jejich zavedení bude státní pokladnu stát.143 Vycházeli tedy z předpokladu, že 

důležité jsou právě kompetence a financování, nikoliv území a sídla. Někteří 

považovali vznik regionální úrovně samosprávy za zbytečný nebo požadovali 

odklad jejího vytvoření vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci v republice. 

Naopak obhájci argumentovali přesně opačně, totiž že vznik VÚSC musí být 

prvním krokem, aby bylo jasné, jakým směrem se má další navazující legislativa 

ubírat. Argumentovali nadměrnou centralizací, roztříštěností a neefektivností 

stávající správní soustavy budované komunistickým režimem pro potřeby 

centrálního plánování. Zmiňovali, že VÚSC jsou potřeba kvůli úpravě organizace 

dopravní obslužnosti, školství nebo zdravotnictví v jednotlivých regionech aj. 

Nově vytvořené kraje z hlediska základního statistického přehledu vypadaly 

následovně: 

 

Tabulka 7: Kraje jako nové vyšší územní samosprávné celky144 

 

KRAJE JAKO NOVÉ VÚSC 

kraj 
rozloha      

(v km2) 

počet 

okresů 

počet 

obcí 

počet 

obyvatel 

Hlavní město Praha 496 - 1 1 186 855 

Středočeský 11 014 12 1 148 1 111 354 

Budějovický / Jihočeský 10 056 7 623 626 112 

Plzeňský 7 561 7 505 551 870 

Karlovarský 3 314 3 132 304 826 

                                                           
143 Neexistovaly totiž přesné odhady, na kolik peněz zavedení středního stupně samosprávy vyjde. 
Orientační mohlo být pouze založení okresu Jeseník (zřizován v roce 1995), které jen v prvním roce 
vyšlo na 750 milionů korun, jak zmínil v rozpravě poslanec Melichar. Obava z finanční nákladnosti 
tak byla jistě na místě. 
144 Zdroj: Kraje – rok první. Deník veřejné správy [online]. 28. února 2001.  
Dostupný z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=92665 [cit. 12. března 2016].  
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Ústecký 5 335 7 354 827 151 

Liberecký 3 163 4 216 429 012 

Královéhradecký 4 758 5 448 551 651 

Pardubický 4 518 4 453 508 744 

Jihlavský / Vysočina 6 925 5 730 521 472 

Brněnský / Jihomoravský 7 062 7 647 1 137 289 

Olomoucký 5 139 5 393 642 016 

Zlínský 3 964 4 300 598 339 

Ostravský / Moravskoslezský 5 554 6 301 1 281 410 

ČR CELKEM 78 860 76 6 251 10 278 098 

 

 Ve druhém volebním období přišli ještě republikánští poslanci 

s již několikrát předkládaným a diskutovaným konceptem 3 zemí – Prahy, České 

a Moravskoslezské v hranicích okresů z roku 1960. Jejich návrh tedy nerespektoval 

historické zemské hranice a byl přizpůsoben platnému územnímu členění státu. 

Sněmovní tisk 230145 projednaly tři sněmovní výbory, zpravodajem byl určen 

poslanec Zdeněk Zajíček (ODS). Během rozpravy při prvním čtení navrhl 

zpravodaj – i vzhledem realističtějším návrhům, kterými se Sněmovna v té době 

zabývala – aby byl tento návrh zákona zamítnut. Jeho návrh byl přijat, když pro 

něj ze 174 přítomných hlasovalo 94 poslanců.146  

 V důsledku vnitropolitických neshod ve vládní ODS, a v důsledku 

ekonomických problémů, podala vláda demisi. Úřednická vláda Josefa Tošovského 

neměla mnoho možností prosadit koncepční legislativu nejen v oblasti veřejné 

správy. Země tak spěla k předčasným volbám. 

 

3.6 Volební období 1998 – 2002 

 Třetí volební období bylo pro vznik krajského zřízení, a pro reformu veřejné 

správy obecně, velmi podstatné. Právě v letech 1998 – 2002 bylo vytvořeno 

legislativní zázemí, které uvedlo mimo jiné v život krajské zřízení. I když ve 

                                                           
145 Tisk 230 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=2&T=230 [cit. 12. března 2016]. 
146 Zajímavostí je, že hlasování se tehdy muselo opakovat. Při prvním hlasování totiž bylo potřebné 
kvórum 88 hlasů a poslanců hlasujících pro bylo pouze 83. Lidovecký místopředseda sněmovny Jan 
Kasal podal námitku proti hlasování, při opakovaném hlasování byl již návrh na zamítnutí návrhu 
zákona schválen.  
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druhém volebním období byl schválen zákon o vzniku krajů, jakožto nových VÚSC, 

znamenalo to pouze první krok z hlediska přijímání celé řady další legislativy, která 

měla reformu veřejné správy uvést do praxe. To bylo jedním z prvořadých úkolků 

nové sociálně demokratické vlády Miloše Zemana. Ta si totiž reformu stanovila 

jako jeden z klíčových programových bodů svého mandátu. Veřejné správě byla 

v programovém prohlášení vlády věnována celá jedna kapitola. Ve vztahu 

k naplnění ústavního zákona o vzniku VÚSC vláda zmínila následující: 

„Nejnaléhavějším úkolem vlády i Parlamentu České republiky je v oblasti veřejné 

správy naplnění ústavního zákona o zřízení vyšších územních celků (krajů) tak, 

aby nebyl ohrožen termín jeho účinnosti stanovený na 1. 1. 2000. Vláda proto 

neprodleně zahájí práce na potřebných územních změnách i na vytváření 

potřebného materiálního zázemí pro krajské orgány. Skutečný tvar i podobu 

mohou budoucí samosprávné kraje získat pouze přijetím celé řady zákonů, které 

vymezí zejména jejich financování a hospodaření, pravomoci v oblastech jejich 

samostatné i přenesené působnosti, strukturu krajských orgánů a způsob voleb 

do nich, jakož i působnost a postavení dosavadních územních orgánů státní 

správy včetně okresních úřadů, které dosud plní zcela nezastupitelnou roli 

v oblasti výkonu územní státní správy. Vláda si je vědoma rozsahu tohoto úkolu 

a pokud zjistí, že stav přípravných prací provedených předchozí vládou 

neumožní odpovědné dokončení legislativních i organizačních prací tak, aby bylo 

možno ve stanoveném termínu odpovědně přikročit k naplnění ústavního zákona, 

bude o tom informovat veřejnost i Parlament, který v takovém případě požádá 

o odložení účinnosti ústavního zákona. Pro takový krok si stanoví termín 

projednání návrhu státního rozpočtu na rok 1999.“147 Reformě veřejné správy 

jako takové se tato práce sice nevěnuje, nicméně je velmi důležité popsat zásadní 

kroky reformy ve vztahu ke krajům. Tomuto tématu bude rámcově věnována 

následující kapitola. 

 Jak již bylo naznačeno, prioritou nové vlády i nově zvolených 

zákonodárných sborů, bylo přijmout soubor celé řady zákonů v souvislosti 

s reformou veřejné správy. Zajímavá situace nastala v Poslanecké sněmovně po 

volbách. Existoval sice schválený zákon č. 347/1997 Sb., který vytvořil nové kraje, 

nicméně ty doposud existovaly doslova pouze „na papíře“. Na jednání Poslanecké 

                                                           
147 Programové prohlášení vlády Miloše Zemana. Vláda ČR [online].  
Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-
cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf [cit. 12. března 2016]. 
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sněmovny byl na podzim roku 1999 zařazen návrh skupiny sociálně 

demokratických poslanců zastoupených Zdeňkem Koudelkou a Jiřím Václavkem 

ohledně VÚSC, a to přes to, že již existoval schválený zákon zřizující jako VÚSC 14 

krajů (účinnosti měl nabýt až v lednu 2000). Navrhovatelé přišli s již mnohokrát 

zmiňovaným řešením založeným na variantě krajů z roku 1960. Návrh projednal 

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, zpravodajem byl 

určen poslanec Tom Zajíček (ODS). Návrh (sněmovní tisk 174)148 počítal se dvěma 

variantami. Varianta A byla totožná s kraji a územním členěním státu z roku 1960, 

jen Hlavní město Praha se mělo stát samostatným krajem. Varianta B by zaváděla 

9 krajů, když navíc předpokládala zřízení Středomoravského kraje se sídlem 

v Olomouci. Návrh mimo jiné umožňoval občanům v obcích ležících na hranicích 

krajů, aby v referendu rozhodli o územní příslušnosti jejich obce a zastupitelstvům 

dával možnost rozhodnout třípětinovou většinou o změně sídla kraje či o možnosti 

umístit krajské orgány do jiných než sídelních měst. Předkladatelé vycházeli z teze, 

že pro novou krajskou samosprávu je důležité zřízení velkých krajů, které by byly 

ekonomicky dostatečně soběstačné. V důvodové zprávě mimo jiné zmiňují, že 

„schválené rozdělení státu do 14 krajů nevytváří předpoklady pro decentralizaci 

veřejné správy. Je zde velká nerovnoměrnost a vznikají i velmi malé kraje. 

Například Karlovarský kraj bude mít méně obyvatel než okres Brno-město 

a menší počet obcí než okres Žďár nad Sázavou. Na takovéto slabé kraje bude 

moci být převedeno z centra méně pravomocí než v nově navrhovaném modelu 

a bude se muset trvale přistupovat k přerozdělování financí ve prospěch malých 

krajů prostřednictvím státního rozpočtu. Místo aby se krajská samospráva stala 

prostředkem decentralizace, tak se malé kraje stanou spíše konkurenty okresních 

úřadů a při případném zrušení okresních úřadů dojde v rámci krajské 

samosprávy k centralizaci veřejné správy.“149 Paradoxní je, že již v průběhu 

parlamentní debaty se ukázalo, že předkladatelé byli ochotni podpořit 

pozměňovací návrhy na ustavení většího množství krajů, nicméně jejich počet 

neměl dosáhnout čísla 14. Uvažovalo se o variantě 11 krajů řešící postavení Liberce, 

Pardubic či Olomouce.  V prvním čtení padly návrhy na zkrácení doby 

projednávání ve výboru (podpořeno zkrácení o 20 dní) i na zamítnutí daného 

tisku, právě z důvodu existence již schváleného ústavního zákona. Nebyla totiž 

                                                           
148 Tisk 174 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=174 [cit. 12. března 2016]. 
149 Důvodová zpráva k tisku 174. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupná z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=174&CT1=0 [cit. 12. března 2016]. 
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příliš reálná existence takové politické většiny, která by předkládaný návrh 

podpořila. I poslanci, kteří jinak byli zastánci krajů, prohlásili, že varianta 14 není 

optimální, nicméně byla jediná, pro kterou se našla potřebná většina. 

Představovala jistý politický kompromis, který by byl projednáváním nového 

návrhu zákona do značné míry narušen. Gesční výbor sněmovně doporučil návrh 

zákona neschválit, což mimochodem doporučila také vláda. Ve druhém čtení byla 

jako základ pro další projednávání schválena Varianta B, tedy 9 krajů, přičemž 

Varianta A byla předložena jako pozměňovací návrh. Během debaty se opět 

ukázaly rozdíly v názorech reprezentantů politických stran, objevily se i rozpory 

uvnitř sociální demokracie, když proti návrhu vystoupil poslanec Schling a konec 

konců i vláda ve svém stanovisku. Zazněly návrhy na zamítnutí či navrácení 

k dopracování zákona, většina pozměňovacích návrhů se však již tradičně 

orientovala na úpravu územního členění. Středočeský poslanec Petr Bendl 

prezentoval pozměňovací návrhy týkající se sídla Středočeského kraje, když 

požadoval jeho ustavení v některém z okresních měst.150 Poslanec Bohuslav Záruba 

(ODS) načetl návrh na ustavení 13 krajů,151 návrh poslance Miloslava Kučery st. 

(ČSSD) předpokládal ustavení 11 krajů.152 S další variantou vystoupil jeden ze 

zástupců předkladatelů, poslanec Jiří Václavek, když navrhl vznik 10 krajů.153 Se 

zajímavým návrhem vystoupil komunistický poslanec Jaromír Kohlíček, který 

navrhl zřízení tří krajů – Hlavní město Praha, kraj Český a kraj Moravskoslezský 

v hranicích tehdejších volebních krajů, tj. de facto v hranicích krajů z roku 1960. 

Přednesl tak znovu návrh vedoucí k návratu k zemskému zřízení. Mimochodem po 

roce 1989 patřili komunisté mezi podporovatele znovuobnovení zemí. Při 

závěrečném hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení nebyl žádný 

z pozměňovacích návrhů přijat, konečné hlasování o předloženém ústavním 

zákoně o VÚSC ve Variantě B podpořilo 78 ze 186 přítomných poslanců.154  

                                                           
150 Variantou tak bylo sídlo v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé 
Boleslavi, Nymburku, Příbrami či v Rakovníku. Pro nenalezení širšího politického konsensu 
ohledně sídla kraje požádal poslanec Bendl ve třetím čtení sněmovnu o stažení jeho pozměňovacích 
návrhů. 
151 Hlavní město Praha, Středočeský, Budějovický, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, 
Královéhradecký, Pardubický, Brněnský, Zlínský, Olomoucký a Ostravský. 
152 Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, 
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Středomoravský kraj a Moravskoslezský 
kraj. 
153 Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Západočeský kraj, Severočeský kraj, 
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Středomoravský kraj a Moravskoslezský 
kraj. 
154 Pro návrh hlasoval v podstatě celý klub KSČM, dále 31 sociálních demokratů (29 proti), 18 
občanských demokratů (28 proti), 3 lidovci a 3 unionisté. 



101 
 

 Zůstal tedy platný schválený zákon z roku 1997. V Poslanecké sněmovně se 

ve třetím volebním období projednávaly ještě tři další návrhy, které se týkaly 

schváleného ústavního zákona o VÚSC, ani jeden z nich však již neřešil územní 

členění. Přijatá podoba krajů, jakožto nových VÚSC, tak již nebyla zpochybňována. 

Skupina poslanců zastoupená Vojtěchem Filipem (KSČM) předložila návrh, který 

by posunul účinnost zákona č. 347/1997 Sb. na 1. ledna 2002 (sněmovní tisk 

351),155 přičemž argumentovali nutností přijmout další navazující legislativu, které 

by krajské zřízení komplexně uvedla v život. Tento jejich návrh byl ale v rámci 

prvního čtení zamítnut.  

 Větší dopad měl návrh skupiny jihočeských poslanců, který se týkal změny 

názvu kraje (sněmovní tisk 818).156 Tento návrh byl podán v době, kdy už byla 

zvolena první krajská zastupitelstva. Ve schválené podobě měly kraje – s výjimkou 

Středočeského kraje - název podle příslušného krajského města. Na základě tohoto 

návrhu mělo dojít k přejmenování Budějovického kraje na Jihočeský, pro 

informaci uvádím, že tato změna byla požadována na základě usnesení krajského 

zastupitelstva. Návrh projednal Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj 

a životní prostředí, zpravodajem byl určen poslanec Miroslav Beneš (ODS). 

Vzhledem k této iniciativě obeslal předseda výboru Beneš všechny nově zvolené 

hejtmany, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili k možné změně názvu jejich krajů. 

Poslanci věděli o iniciativách v ostatních krajích a požadovali, aby změna názvů 

byla řešena jednou ústavní novelou.157 Některé návrhy z 90. let umožňovaly 

zastupitelstvům VÚSC, aby o svém názvu (nejčastěji země či kraj) rozhodly samy. 

To ale po novelizaci Ústava neumožňovala, změnu názvu musel schválit Parlament. 

V rámci prvního čtení byl přijat návrh poslance Martínka (ČSSD), aby došlo ke 

zkrácení projednávání ve výborech o 20 dní. Důvodem bylo mimo jiné co nejvíce 

eliminovat možné finanční náklady související se změnou názvu kraje, protože – 

jak jsem již uvedl – návrh zákona se projednával na začátku prvního funkčního 

období krajské samosprávy. Na základě reakce z jednotlivých krajů předložil 

poslanec Beneš pozměňovací návrh, který navíc měnil název Brněnského kraje na 

                                                           
155 Tisk 351 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=351 [cit. 12. března 2016].  
156  Tisk 818 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=818 [cit. 12. března 2016].  
157 Například v zastupitelstvu Ostravského kraje bylo hlasováno o třech variantách názvu – 
Moravskoslezský, Slezskomoravský a o ponechání stávajícího názvu Ostravský kraj.  
O změně názvu rozhodlo také zastupitelstvo Brněnského kraje (proti byl tehdy pouze jeden 
zastupitel), které požadovalo změnu názvu na Jihomoravský. 
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Jihomoravský kraj, Jihlavského kraje na Vysočinu a Ostravského kraje na 

Moravskoslezský kraj. Pozměňovací návrhy ohledně změny názvu krajů byly ve 

třetím čtení sněmovnou schváleny velkou většinou, podobně jako i v Senátu (tisk 

47), garančním výborem byl stanoven Ústavně právní výbor, zpravodajem senátor 

Vladimír Kulhánek). Zákon byl podepsán prezidentem a vyhlášen ve Sbírce zákonů 

koncem května 2001. 

 V souvislosti s výše uvedenou změnou názvu krajů uvádím dvě zajímavosti: 

první se týká změny názvu Ostravského kraje na Moravskoslezský kraj. Koncem 

března 2001 zastupitelstvo Ostravského kraje odsouhlasilo změnu názvu kraje na 

Moravskoslezský a navrhlo tuto změnu prosadit formou zákonodárné iniciativy, 

která byla VÚSC ústavně zaručena. Zástupcem navrhovatele se z titulu funkce stal 

hejtman kraje Evžen Tošenovský (ODS). Tento návrh (sněmovní tisk 895)158 

novely ústavního zákona se stal vůbec prvním návrhem předloženým krajským 

zastupitelstvem. Vzhledem k parlamentním diskuzím ohledně výše zmíněného 

tisku 818 však byl vzat zpět.  

 Druhá zajímavost se týká změny názvu Jihlavského kraje na Vysočinu. 

Předkladatelé totiž do návrhu novely zákona o VÚSC nepřidali slovo kraj. 

O nápravu této chyby se pokoušelo zastupitelstvo kraje v únoru 2010, kdy svým 

usnesením ze stejného měsíce, předložilo – prostřednictvím hejtmana Jiřího 

Běhounka - návrh na novelu zákona o VÚSC (sněmovní tisk 1045),159 která ale 

vzhledem ke končícímu funkčnímu období Poslanecké sněmovny nebyla 

projednána. Stejný návrh byl krajským zastupitelstvem předložen po volbách 

v roce 2010, kdy byl po schválení v obou parlamentních komorách a podpisu 

prezidenta vyhlášen ve Sbírce zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 Tisk 895 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=895 [cit. 12. března 2016].  
159 Tisk 1045 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1045 [cit. 12. března 2016].   
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4. KRAJE A REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR 

 

 Vytvoření krajů představovalo (první) důležitý krok v rámci reformy veřejné 

správy. Zastánci krajského zřízení podmiňovali pokračování reformy právě 

ustavením nových VÚSC, naopak odpůrci předkládaných konceptů VÚSC 

argumentovali nutností přijetí celé řady zákonů, které by novým celkům vymezily 

jejich kompetence, finance, majetek a upravily podmínky voleb do zastupitelstev. 

Podle nich bez předchozího přijetí takových zákonů znamenalo schválení zákona o 

VÚSC vytvoření pouze „krajů na papíře“, které neměly nic společného 

s proklamovanou decentralizací a reformou veřejné správy.  

 I když v 90. letech byly učiněny některé pokusy o tuto reformu, tehdejšími 

vládami byl dáván důraz především na reformu ekonomickou. Hlavní fáze vlastní 

reformy veřejné správy tak proběhla až za vlády Miloše Zemana, pro kterou byla 

tato reforma jednou z klíčových priorit, jak bylo konec konců zmíněno také v jejím 

programovém prohlášení. Uvedení krajského zřízení v život znamenalo přijetí celé 

řady související legislativy, úpravy pravomocí, převodu majetku aj. V dubnu 1999 

byl všem poslancům rozeslán Návrh koncepce reformy veřejné správy,160 kterou 

připravilo ministerstvo vnitra pod vedením Václava Grulicha. Zpráva se zabývala 

různými aspekty reformy veřejné správy, jejím financování, kontrolou apod. Vznik 

VÚSC byl chápán jako předpoklad pro zavedení principu decentralizace 

a subsidiarity, ke kterým měla veřejná správa směřovat od pádu komunistického 

režimu. V úvahách autorů koncepce reformy byly zvažovány 3 varianty organizace 

územní veřejné správy (tedy státní správy a samosprávy).  

 
„VARIANTA I.161 je charakterizována institucionálním oddělením výkonu 

státní správy a samosprávy. Toto oddělení je doprovázeno následujícími 

znaky: 

                                                           
160 Návrh koncepce reformy veřejné správy, sněmovní tisk 196. Poslanecká sněmovna [online]. 
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=196 [cit. 12. března 2016]. 
161 Hodnocení VARIANTY I. dle Návrhu koncepce reformy veřejné správy (str. 18):   
„Mezi přednosti této varianty patří jasná průhlednost kompetencí mezi samosprávnými orgány 
a orgány státní správy. Umožňuje jednoznačně naplňovat základní postavení každé z těchto linií 
veřejné správy. Stírá obavy z výrazného přesunu kompetencí ze státní správy na samosprávu, 
neboť stát si ponechává v území nástroj prosazování své státní politiky. Demokratická účinnost 
této varianty je ovšem přísně podmíněna výrazným přesunem kompetencí ze státní správy na 
samosprávu.  Jedná se o variantu malého, ale pevného státu; o variantu velké, ale kompetentní 
samosprávy. Při malém přesunu kompetencí na samosprávu v sobě skrývá nebezpečí etatismu. 
Při málo vyjasněné dělbě kompetencí může docházet ke zdvojení činností.“ 
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- výrazným přesunem kompetencí ze státní správy na 

samosprávu na úrovni krajů a obcí, 

- výrazným přesunem kompetencí státní správy z úrovně ústřední 

státní správy na krajský stupeň státní správy, 

- výkonem státní správy na úrovni malých okresů (cca 210). 

Samospráva bude vykonávána na úrovni obcí. 

Významným vnějším znakem organizace územní veřejné správy je zrušení 

dnešních 76 okresních úřadů a zřízení cca 210 správních okrsků (tzv. 

malých okresů). 

 

VARIANTA II.162 je charakterizována institucionálním spojením výkonu 

státní správy a samosprávy na: 

- krajském stupni, 

- na úrovni obecních úřadů pověřených výkonem státní správy. 

V případě zvolení této varianty dochází rovněž ke zrušení dnešních 

okresních úřadů. Počet obcí pověřených výkonem státní správy může být 

buď zachován v počtu 383 obcí, nebo může dojít rovněž ke snížení jejich 

počtu obdobně jako u VARIANTY I. 

 

VARIANTA III.163 je charakterizována: 

- oddělením státní správy a samosprávy na krajském stupni, 

- spojením státní správy a samosprávy na úrovni obecních úřadů 

pověřených výkonem státní správy. 

I v případě zvolení této varianty dochází ke zrušení dnešních okresních 

úřadů. Počet obcí pověřených výkonem státní správy může být buď 

                                                           
162 Hodnocení VARIANTY II. dle Návrhu koncepce reformy veřejné správy (str. 18, 19): 
„Mezi přednosti této varianty patří vhodné organizační předpoklady pro minimalizaci nebezpečí 
duplicit činností mezi státní správou a samosprávou a úspornost výkonů některých správních 
procesů. Nevýhodou této varianty je skutečnost, že nevytvoří vhodné organizační předpoklady 
pro plnění odlišných funkcí státní správy a samosprávy. Spojení výkonu státní správy 
a samosprávy může být omezením pro rozsah decentralizace veřejné správy. V případě převážení 
funkcí státní správy může dojít k narušení zájmů sledovaných samosprávou. V případě převážení 
funkcí samosprávy vzniká nebezpečí problémů v aplikaci práva a v realizaci státní politiky.“ 
163 Hodnocení VARIANTY III. dle Návrhu koncepce reformy veřejné správy (str. 19): 
„Tato varianta kompromisního charakteru vzbuzuje na první pohled dojem řešení nevýhod obou 
předcházejících variant.  Nevýhodou této varianty je však komplikovanost řídících vazeb mezi 
státní správou a samosprávou na různých stupních řízení. Rizika propojení státní správy 
a samosprávy jsou přitom na stupni pověřených obcí stejně velká jako na krajském stupni. 
Nevyjasněnost řídících vazeb může být omezením pro rozsah decentralizace veřejné správy na 
úrovni pověřených obecních úřadů.“  
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zachován v počtu 383 obcí, nebo může dojít rovněž ke snížení jejich počtu 

jako u předcházejících variant.“164 

 

 Na základě dvojího hodnocení jednotlivých variant bylo pro krajskou úroveň 

zvažováno přijetí Varianty I., tedy modelu oddělené státní správy a samosprávy. 

Řešení pro místní úroveň se mělo ponechat až na další etapu reformy, která měla 

být uskutečněna po ustavení samosprávných orgánů a orgánů státní správy na 

krajské úrovni. Poslanecká sněmovna projednala Návrh koncepce reformy veřejné 

správy na 13. schůzi v květnu 1999. Koncepci projednal Výbor pro veřejnou správu, 

regionální rozvoj a životní prostředí (zpravodajem byl poslanec Tom Zajíček 

z ODS), přičemž přijal usnesení žádající vládu, aby připravila reformu na základě 

spojeného modelu státní správy a samosprávy na všech úrovních, tedy ve znění 

výše zmíněné Varianty II. Jedním z argumentů byla mimo jiné úspora finančních 

nákladů při reformě. Sněmovna toto usnesení výboru podpořila, stejně jako 

některá další návrhy usnesení.165 Sněmovna tedy rozhodla jinak, než jak zamýšlela 

vláda, respektive ministerstvo vnitra, v navržené koncepci reformy veřejné správy. 

Při předkládání plánované legislativy měla vláda pracovat v tendencích Varianty II. 

Díky zvolenému spojenému modelu veřejné správy měly kraje i obce vykonávat 

kromě samosprávné působnosti také působnost přenesenou (tedy zabezpečovat 

výkon státní správy). Po vzniku krajské úrovně samosprávy došlo v rámci další fáze 

reformy veřejné správy ke zrušení okresních úřadů. Ty ukončily svoji činnost k 31. 

prosinci 2002. Jejich pravomoci v podstatě převzalo 205 obcí s rozšířenou 

působností (tzv. obce III. stupně). Tyto obce v rámci přenesené působnosti mají na 

starosti například evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů, cestovních 

                                                           
164 Návrh koncepce reformy veřejné správy. s. 17, 18.  
165 Konečné usnesení k Návrhu koncepce veřejné správy znělo: „Poslanecká sněmovna 
I. doporučuje vládě České republiky připravit reformu vytvořením modelu veřejné správy 

spojením státní správy a samosprávy v jednotnou veřejnou správu, a to na všech úrovních 

(varianta II. sněmovního tisku 196); 

II. vyzývá vládu, aby dále pracovala pouze na rozpracování této varianty s důrazem na začlenění 

téměř všech dekoncentrátů, detašovaných pracovišť, regionálních a územních pracovišť 

ústředních orgánů státní správy do jednotného úřadu veřejné správy; 

III. považuje navrhovaný rozsah pravomocí přenášených na krajskou úroveň za nedostatečný; 

IV. vyzývá vládu, aby v rámci reformy neprodleně zahájila práce i na návrzích racionalizace 

státní správy a zjednodušení úředních postupů.“ 

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 268 k Návrhu koncepce reformy veřejné správy. Poslanecká 
sněmovna [online].  
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&v=US&ct=268 [[cit. 12. března 2016].  
Ze 195 poslanců hlasovalo pro 169, 9 bylo proti. 
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dokladů, řidičských a technických průkazů, vedou evidenci motorových vozidel, 

mají v gesci vydávání živnostenských oprávnění apod. Kromě nich bylo ustaveno 

také 388 obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. obce II. stupně). Ostatní obce 

(tzv. obce I. stupně) mají přenesenou působnost na starost pouze v základním 

rozsahu. 

 Koncem roku 1999 byly do sněmovny předloženy vládní návrhy zákonů 

vypracované především ministerstvem vnitra, ministerstvem financí 

a ministerstvem pro místní rozvoj, jejichž cílem bylo provedení ústavního zákona 

č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC. Tyto zákony byly projednány v obou 

parlamentních komorách, často po náročných jednáních. Jednalo se o následující 

legislativu: 

 
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

- zákon č. 130 /2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 

- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

- zákon č. 132/2000 Sb., o změně některých zákonů souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních 

úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 

- zákon č.147/2000 Sb., o okresních úřadech 

- zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků 

z majetku České republiky do majetku krajů 

- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích 

- zákon č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti 

s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích 

- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 

daní územním samosprávným celkům a některým státním 

fondům 

- zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 
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- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů166 

 
 Návrh zákona o krajích (sněmovní tisk 423)167 byl zásadním dokumentem 

pro zahájení činnosti krajů v předpokládaném termínu. Byl projednán opět 

Výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, zpravodajem 

byl určen poslanec Jiří Drda (ODS). V rámci projednávání bylo předneseno několik 

pozměňovacích návrhů, přičemž zásadní byl především pozměňovací návrh 

výboru, který byl připravován za spolupráce příslušných odborů ministerstva 

vnitra. Jak v rámci druhého čtení pronesl zpravodaj Drda: „Tento komplexní 

pozměňovací návrh je velmi odlišný od původní předlohy nejen co do znění 

jednotlivých paragrafů, ale i co do celkového ducha a byl koncipován tak, aby byl 

velmi podobný zákonu o obcích, protože to je jediný zákon, který jsme měli 

v praxi nějak odzkoušený, kde jsme věděli, jakým způsobem samospráva funguje 

a jakým způsobem je schopna vykonávat i úlohy na ni kladené, lépe řečeno, jak 

jsou její orgány schopny vykonávat úlohy na ni kladené v rámci přenesené státní 

správy.“168 Pro další projednávání bylo výborem sněmovně doporučeno, aby se 

zabývala předloženým tiskem ve znění tohoto komplexního pozměňovacího 

návrhu, což bylo poslanci také akceptováno. V rámci třetího čtení byl návrh 

schválen ve znění pozměňovacích návrhů,169 když ze 183 poslanců bylo 118 pro a 59 

proti.  

 Ve Sněmovnou schváleném znění byl návrh zákona postoupen do Senátu 

(evidován jako senátní tisk 202),170 kde jej projednal jako garanční Výbor pro 

územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (zpravodajem byl senátor Pavel 

                                                           
166 Blíže viz: Pomahač, Richard; Vidláková, Olga. c. d., s. 249. Obdobně také Marek, Jiří; Pánková, 
Markéta; Šímová, Petra (ed.): Veřejná správa v České republice. 2005, s. 100 
167 Tisk 423 a související odkazy, Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&T=423 [cit. 12. března 2016].   
168 Stenoprotokoly. Poslanecká sněmovna [online].  
Dostupný z: http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/022schuz/s022170.htm [cit. 12. března 
2016]. 
169 Z pozměňovacích návrhů byl přijat komplexní návrh Výboru pro veřejnou správu, regionální 
rozvoj a životní prostředí, který byl upraven několika dalšími poslaneckými pozměňovacími návrhy. 
Například byl přijat návrh poslance Radko Martínka (ČSSD) na úpravu počtu členů zastupitelstev. 
Výbor navrhoval varianty 35, 45 a 55 (vládní předloha 40, 50, 60), poslanec Exner (KSČM) 
navrhoval 50, 60 a 70. Nakonec byl tedy přijat Martínkův návrh 45, 55, 65. Přijat byl také 
pozměňovací návrh poslance Vladimíra Cisára (ČSSD), aby kraje – podobně jako obce -  mohly 
využívat jako své symboly znaky a prapory. Ty měl krajům udělovat předseda Poslanecké 
sněmovny.  
170 Tisk 202. Senát [online].  
Dostupný z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=2777 [cit. 12. 
března 2016]. 
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Eybert z ODS) a také Ústavně-právní výbor. Oba výbory na svých jednáních přijaly 

k danému tisku některé pozměňovací návrhy, protože návrh schválený 

Poslaneckou sněmovnou obsahoval jisté chyby a nedostatky.171 I přes tyto 

skutečnosti byl nakonec schválen v takovém znění, v jakém byl postoupen ze 

sněmovny. Pro návrh hlasovalo 45 senátorů ze 75.172 Prezidentem byl podepsán 

začátkem května 2000 a ve Sbírce zákonů byl vyhlášen 15. května 2000 jako zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích.  

 

4.1 Zákon o krajském zřízení 

 Zákon o krajích obecně konstatoval, že kraje pečují o všestranný rozvoj 

svých území a o potřeby svých občanů.  Vymezil jejich postavení, když stanovil, že 

kraje jsou územní společenství občanů a náleží jim právo na samosprávu, které 

vykonávají v rámci samostatné působnosti. Orgánům kraje je svěřen také výkon 

státní správy v rámci přenesené působnosti, kterou jsou kraje povinny zabezpečit. 

Současný systém veřejné správy tak „zahrnuje úkoly: 

a) které kraje vykonávají samostatně (samostatná či přirozená působnost 

kraje) – v této oblasti nemají kraje žádnou nadřízenou instanci, rozhodují 

v rámci platných zákonů podle své vůle, jejich orgány v této oblasti 

                                                           
171 Během projednávání návrhu zákona v Senátu poznamenal zpravodaj Eybert následující: „Oproti 
vládnímu návrhu zákona došlo ke změnám především v ustanovení, která se týkají hospodaření 
krajů, vztahů mezi zastupitelstvem a radou, kde byly posíleny kompetence rady, zejména pak 
zrušení vládního delegáta, který měl mít rozhodující slovo v činnosti krajského zastupitelstva. … 
Podobu zákona ve smyslu jeho propracovanosti do značné míry ovlivnila skutečnost, že 
Ministerstvo vnitra nedostatečně reagovalo na signalizované požadavky PS, a proto došlo k tomu 
zásadnímu přepracování návrhu zákona v PS. Tím se stalo, že celá řada technických ustanovení 
zákona není uspokojivě dořešena. Ne vždy je v zákoně odpovídající analogie k zákonu o obcích, 
o hl. m. Praze a statutárních městech. Např. v otázkách referenda, projednávání rozpočtu, 
schvalování závěrečného účtu, v kompetencích. Jako nejzávažnější se jeví nesoulad s Ústavou ČR, 
když jsou svěřovány kompetence Ministerstvu financí k pověření správního úřadu k výkonu 
přenesené působnosti. Z Ústavy to lze pouze zákonem, nikoli rozhodnutím Ministerstva financí. 
Také zakladatelská funkce krajského zastupitelstva není dobře definována a vzhledem k tomu, že 
kraje budou vykonávat zakladatelskou funkci k velkému počtu subjektů, např. ve středním 
školství, je nezbytné přesné definování pravomocí, povinností a kontrolních funkcí. Jde o normu 
velmi vysoké závažnosti, neboť zakládá v naší zemi v podstatě 14 nezávislých celků, které se 
mohou ubírat dosti různým směrem ve svém vývoji. Dobré nastavení mantinelů je zde proto pro 
budoucí vývoj velmi podstatné. Vzhledem k velké řadě nedostatků v návrhu zákona obsažených, 
vznikla ve výborech Senátu celá řada pozměňovacích návrhů. Jelikož reforma veřejné správy by 
měla být zahájena schvalováním zákonů, které mají nedostatků co nejméně, přijal náš Výbor pro 
veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí usnesení vrátit zákon PS s pozměňovacími 
návrhy právě tak, jako Ústavně-právní výbor. Řada z nich se překrývá, řada z nich dělá zákon 
srozumitelnějším, jednoznačněji vykladatelnějším.“ 
Stenoprotokoly. Senát [online]. Dostupné z: 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=2&IS=1943&T=202#st202 
[cit. 12. března 2016]. 
172 viz odkaz výše 
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vystupují jako orgány samosprávy – stát může zasahovat do výkonu 

samostatné působnosti, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem 

zákonem dovoleným; 

b) které kraj plní za stát na základě delegace (přenesená působnost kraje) – 

v této oblasti plní krajské orgány funkci orgánů státní správy, funguje zde 

princip nadřízenosti (vůči obecním úřadům), resp. podřízenosti 

(centrálním orgánům státní správy).“173 

 

 Mezi pravomoci a povinnosti krajů, které ně byly delegovány ze státu, patří 

v současné době zejména zdravotnictví, školství (kraje jsou zřizovateli středních 

škol a v oblasti školství mají i jiné kompetence), oblast kultury a památkové péče 

(zejména údržba a obnova kulturních památek), údržby silnic (kraje jsou vlastníky 

silnic II. a III. třídy a také mají na starosti dopravní obslužnost na svém území), 

sociální péče (jsou zřizovateli ústavů sociální péče), životního prostředí (mají na 

starosti ochranu přírody a důležitou roli sehrávají při krizových situacích, 

například při povodních) a v neposlední řadě také oblast cestovního ruchu (kraje 

vytváří specifické programy rozvoje cestovního ruchu, na starosti mají také 

propagaci turistických atraktivit nacházejících se na jejich území) a regionálního 

rozvoje (kraje vytváří územní a rozvojové plány).174 

 Zákon stanovil také krajské orgány, kterými jsou zastupitelstvo, rada, 

hejtman, krajský úřad, případně zvláštní orgány kraje zřízené na základě zákonů: 

 

4.2 Zastupitelstvo kraje 

 Zastupitelstvo kraje je jediným orgánem, jehož existence je zakotvena 

v Ústavě.175 Zastupitelstva jsou také jediným občany voleným krajským orgánem. 

Zákonodárce v podstatě použil obdobný model, jaký funguje u obcí a konec konců 

také na parlamentní úrovni. Krajská zastupitelstva jsou volena na čtyřleté funkční 

období a mají rozdílný počet členů v závislosti na počtu obyvatel kraje: 

 
 

                                                           
173 Balík, Stanislav; Kyloušek, Jakub (ed.). c. d., s. 18. 
174 Blíže viz Valeš, Lukáš. c. d., s. 18. 
175 Čl. 101, odst. 2 Ústavy České republiky: „Vyšší územní samosprávný celek je samostatně 
spravován zastupitelstvem.“ 
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- do 600 000 obyvatel   45 členů176 

- 600 000 až 900 000 obyvatel  55 členů177 

- nad 900 000 obyvatel   65 členů178 

 

 Specifické je postavení zastupitelstva Hlavního města Prahy, které má spolu 

s charakterem zastupitelstva města rovněž postavení zastupitelstva kraje (může 

mít 55 – 70 členů). 179  Zákon stanovuje, že se krajská zastupitelstva schází dle 

potřeby, nicméně minimálně jednou za tři měsíce. Jednání zastupitelstev zpravidla 

svolává a řídí hejtman kraje. Zasedání zastupitelstev jsou ze zákona veřejná. 

Zastupitelstva jsou usnášení schopná pouze v případě přítomnosti nadpoloviční 

většiny všech jejich členů, stejně tak je nadpoloviční většina zastupitelů potřebná 

k přijetí usnesení, rozhodnutí či při volbě, což se může jevit problematicky 

především při velmi těsných koaličních většinách. Jako své iniciativní, kontrolní 

a poradní orgány mohou zastupitelstva zřizovat jednotlivé výbory, přičemž zákon 

stanovuje, že vždy musí být zřízen výbor finanční, kontrolní a pro výchovu, 

vzdělání a zaměstnanost (v případě, že se na území kraje přihlásilo při posledním 

sčítání lidu alespoň 5% obyvatel k jiné než české národnosti, zřizuje zastupitelstvo 

také Výbor pro národnostní menšiny.) „Finanční výbor kontroluje: hospodaření 

s majetkem a financemi kraje, hospodaření právnických osob a zařízení 

zřízených krajem a využití dotací poskytnutých krajem obcím. Kontrolní výbor 

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady a dodržování právních předpisů 

kraje na úseku samostatné působnosti. Výbor pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost se vyjadřuje ke školské síti, předkládá návrhy na zkvalitnění péče 

poskytované školami a školskými zařízeními, projednává zprávy o výchovně 

vzdělávací činnosti škol, školských a předškolních zařízení, které kraj zřizuje, 

a vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy 

                                                           
176 45 zastupitelů je voleno v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Libereckém kraji, 
Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji, Kraji Vysočina (Jihlavském kraji) a Zlínském kraji.   
177 55 zastupitelů je voleno v Jihočeském kraji (Budějovickém kraji), Ústeckém kraji a Olomouckém 
kraji. 
178 65 zastupitelů je voleno ve Středočeském kraji, Jihomoravském kraji (Brněnském kraji) 
a Moravskoslezském kraji (Ostravském kraji). 
179 Volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy se řídí zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. 
Nicméně při projednávání návrhu zákona o volbách do zastupitelstev krajů bylo v případě Prahy 
zvažováno, že by bylo ústavním zákonem zkráceno funkční období zastupitelstva hlavního města 
tak, aby se volby do něj konaly zároveň s volbami do krajů (na základě zákona č. 130/2000 Sb.). 
Volby do jednotlivých městských částí pak měly probíhat dle zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí. Nakonec bylo rozhodnuto, že volby v hlavním městě budou kompletně probíhat na základě 
voleb komunálních. 
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a sportu.“180 Zákon o krajích (v § 35 a §36) vymezil pravomoci krajských 

zastupitelstev, brněnský politolog Stanislav Balík je například vymezil následujícím 

způsobem: 

a) pravomoci vztažené k celostátní legislativě (právo předkládat návrhy 

zákonů Poslanecké sněmovně a právo předkládat návrhy Ústavnímu 

soudu na porušení právních předpisů v případě domnění, že jsou 

v rozporu se zákonem). 

b) pravomoc vlastní normotvorby (právo vydávat obecně závazné 

vyhlášky kraje) 

c) pravomoc rozpočtová (schvalovat rozpočet a závěrečný účet kraje) 

d) pravomoci v majetkové oblasti (například poskytovat dotace 

občanským sdružením, poskytovat dotace obcím, nabytí a převod 

nemovitých věcí, poskytování věcných a peněžních darů do určité 

hodnoty, emise vlastních obligací) 

e)  pravomoci vztažené k rozvoji kraje (například právo koordinovat 

rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje kraje 

a koncepce cestovního ruchu, stanovit rozsah základní dopravní 

obslužnosti pro území kraje) 

f) pravomoci kreační (například volit a odvolávat hejtmana, jeho 

náměstky, stanovit počet uvolněných členů rady, zřizovat a rušit 

výbory, volit další členy rady, předsedy a členy výborů, volit zástupce 

do regionálních rad soudržnosti, rozhodovat o založení a rušení 

právnických osob, rozhodovat o účasti v již založených právnických 

osobách, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky 

kraje apod.) 

g) pravomoci vlastní sebeorganizace (rozhodovat o odměnách 

zastupitelů, stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad 

zastupitelům) 

h) pravomoci v oblasti mezinárodní spolupráce (rozhodovat 

o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci) 

i) funkce ceremoniální (udělovat ceny kraje) 

                                                           
180 Balík, Stanislav; Kyloušek, Jakub (ed.). c. d., s. 24, 25. 
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j) komunikační funkce (zastupitelstvo se může vyjádřit k jakémukoli 

problému, který se týká kraje, aniž by o něm mělo pravomoc 

hlasovat) 

k) ostatní pravomoci (plnit další úkoly stanovené zákonem) 181 

 

4.3 Rada kraje 

 Výkonným orgánem kraje je rada, která je při výkonu své působnosti 

odpovědna zastupitelstvu. Jednotliví členové rady jsou voleni (a odvoláváni) 

zastupitelstvem z řad jeho členů. Tvořena je hejtmanem, jeho náměstky 

a ostatními radními. „I když má o složení rady rozhodnout zastupitelstvo, ve 

skutečnosti mají zásadní slovo povolební vyjednávání a tvorba krajských koalic, 

ve kterých si politické strany rozdělí v koaliční smlouvě jednotlivé funkce 

a kompetence. Koalice většinou tvoří v zastupitelstvu pohodlnou většinu, takže 

není těžké prosadit její vizi rady.“182 Počet krajských radních se, podobně jako 

v případě zastupitelstva, liší v závislosti na počtu obyvatel kraje: 

 
- do 600 000 obyvatel  9 členů 

- nad 600 000 obyvatel  11 členů 

 
 Na rozdíl od zastupitelstva jsou jednání rady neveřejná. Jako své iniciativní 

a poradní orgány může rada zřizovat jednotlivé komise, jejich členové nemusí být 

členy zastupitelstva ani členy politických stran či hnutí. Zákon o krajích (v §59) 

definuje pravomoci rady. Stanislav Balík je dělí následujícím způsobem: 

a) pravomoci v hospodářské oblasti (například zabezpečovat hospodaření 

podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření 

v mantinelech stanovených zastupitelstvem, rozhoduje o poskytování 

dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným 

právnickým a fyzickým osobám – tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč 

konkrétnímu subjektu v kalendářním roce apod.) 

b) pravomoci normotvorné (vydávat nařízení kraje) 

                                                           
181 Balík, Stanislav; Kyloušek, Jakub (ed.). c. d., s. 20, 21.  
Rudolf Cogan zase jako základní okruhy působnosti krajského zastupitelstva uvádí právotvorbu, 
schvalování rozpočtu a majetkoprávních úkonů, kreaci a kontrolu krajských ústavů, kreaci 
a kontrolu orgánů (včetně své interní samosprávy), další rozhodnutí a také koaliční a opoziční 
politické střety (Cogan, Rudolf. c. d., s. 148). 
182 Valeš, Lukáš. c. d., s. 205. 
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c) pravomoci kreační (na návrh ředitele krajského úřadu jmenovat 

a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu, stanovit počet 

zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a prostředky na platy, 

vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým 

osobám, organizačním složkám zřízeným nebo založeným krajem, 

případně na kraj převedených, včetně jmenování a odvolávání ředitelů 

a stanovení jejich platu, zřizovat a rušit komise, jmenovat a odvolávat 

jejich předsedy a členy) 

d) pravomoci vztažené k činnosti krajského úřadu v oblasti samostatné 

působnosti (ukládat úkoly krajskému úřadu v oblasti samostatné 

působnosti, kontrolovat jejich plnění, přezkoumávat opatření přijatá 

krajským úřadem v oblasti samostatné působnosti) 

e) pravomoci petiční a návrhové (stanovit pravidla pro přijímání 

a vyřizování petic a stížností, vyřizovat návrhy, připomínky a podněty 

obcí a právnických osob, projednávat a řešit návrhy, připomínky 

a podněty předložené jí zastupiteli nebo komisemi rady) 

f) ostatní pravomoci (rozhodovat o ostatních záležitostech patřících do 

samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu 

nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo) 183 

 

Tabulka 8: Krajské koalice po posledních volbách v roce 2012:184 

 

KRAJSKÉ KOALICE PO VOLBÁCH V ROCE 2012 

Kraj Koalice Velikost koalice 

Hlavní město Praha 
organizace voleb probíhá na základě zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí. Ty se konaly v roce 2010 a 2014 

Středočeský kraj ČSSD + KSČM  39 ze 65 mandátů 

Jihočeský kraj ČSSD + KSČM  31 z 55 mandátů 

                                                           
183 Balík, Stanislav; Kyloušek, Jakub (ed.). c. d., s. 22, 23 
184 Zdroj: materiály autora. 
V posledních dvou funkčních obdobích došlo k rozpadu krajských koalic uprostřed funkčního 
období v důsledku vnitrostranických krizí. První případ nastal v roce 2010 na jižní Moravě. V rámci 
posledního funkčního období se původní koalice rozpadly počátkem roku 2015 v Libereckém kraji 
a Karlovarském kraji.   
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Plzeňský kraj ČSSD + KSČM  27 ze 45 mandátů 

Karlovarský kraj 
KSČM + ČSSD / ČSSD + ODS 
+ HNHRM + TOP 09 a STAR 

KK + Alternativa 
27 / 31 ze 45 maddátů 

Ústecký kraj KSČM + ČSSD  33 z 55 mandátů 

Liberecký kraj  
SLK + ZLK / SLK + část ZLK + 

ČSSD 
23 / 27 ze 45 mandátů 

Královéhradecký kraj ČSSD + KSČM  23 ze 45 mandátů 

Pardubický kraj 
ČSSD + KPK (KDU-ČSL, SNK 

ED, Nestraníci) + SPOZ 
25 ze 45 mandátů 

Kraj Vysočina ČSSD (s podporou KSČM) 17 (28) ze 45 mandátů 

Jihomoravský kraj ČSSD + KDU-ČSL 37 z 65 mandátů 

Olomoucký kraj ČSSD + KSČM  35 z 55 mandátů 

Zlínský kraj ČSSD + KSČM + SPOZ 25 ze 45 mandátů 

Moravskoslezský kraj ČSSD + KSČM  44 ze 65 mandátů 

 

4.4 Hejtman 

 V čele kraje stojí hejtman, který za výkon své funkce odpovídá 

zastupitelstvu. To ho také volí (a odvolává) z řad svých členů, stejně jako jeho 

náměstky. Hejtman zastupuje kraj navenek, i když je často nejviditelnějším 

a nejznámějším krajským politikem, tak jeho pravomoci ve své podstatě nejsou 

příliš velké. Vykonává úkoly uložené mu radou a zastupitelstvem, organizuje práci 

zastupitelstva i rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva 

a zápis z jednání rady a dále také krajské právní předpisy. Hejtman také jmenuje 

a odvolává ředitele krajského úřadu. 
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Tabulka 8: Přehled hejtmanů od roku 2000 do současnosti185 

 

PŘEHLED HEJTMANŮ OD ROKU 2000 

kraj 
volební období       

2000 - 2004 
volební období            

2004 - 2008 
volební období     

2008 - 2012 
volební období              

2012 - 2016 

Středočeský 
Petr Bendl                       

(ODS) 
Petr Bendl             

(ODS) 

David Rath / 
Zuzana 

Moravčíková                
(oba ČSSD) 

Josef Řihák / 
Miloš Petera                            
(oba ČSSD) 

Jihočeský 
Jan Zahradník 

(ODS) 
Jan Zahradník 

(ODS) 
Jiří Zimola                    

(ČSSD) 
Jiří Zimola        

(ČSSD) 

Plzeňský 
Petr 

Zimmermann 
(ODS) 

Petr 
Zimmermann 

(ODS) 

Milada 
Emmerová / 

Milan Chovanec            
(oba ČSSD) 

Milan Chovanec / 
Václav Šlajs              
(oba ČSSD) 

Karlovarský 
Josef Pavel               

(ODS) 
Josef Pavel                 

(ODS) 
Josef Novotný 

(ČSSD) 

Josef Novotný / 
Martin Havel 
(oba ČSSD) 

Ústecký 
Jiří Šulc                 
(ODS) 

Jiří Šulc                    
(ODS) 

Jana Vaňhová 
(ČSSD) 

Oldřich 
Bubeníček 

(KSČM) 

Liberecký 
Pavel Pavlík                 

(ODS) 
Petr Skokan                      

(ODS) 
Stanislav Eichler 

(ČSSD) 
Martin Půta 

(SLK) 

Královéhradecký 
Pavel Bradík                

(ODS) 
Pavel Bradík                   

(ODS) 
Lubomír Franc 

(ČSSD) 
Lubomír Franc 

(ČSSD) 

Pardubický 
Roman Línek           

(4K, KDU-ČSL) 

Michal Rabas / 
Ivo Toman                        
(oba ODS) 

Radko Martínek 
(ČSSD) 

Martin Netolický 
(ČSSD) 

Vysočina 
František Dohnal           

(4K, BEZ PP) 
Miloš Vystrčil 

(ODS) 
Jiří Běhounek 

(ČSSD) 
Jiří Běhounek 

(ČSSD) 

Jihomoravský 
Stanislav 
Juránek            

(4K, KDU-ČSL) 

Stanislav 
Juránek (KDU-

ČSL) 

Michal Hašek 
(ČSSD) 

Michal Hašek 
(ČSSD) 

Olomoucký 
Jan Březina                     

(4K, KDU-ČSL) 
Ivan Kosatík                  

(ODS) 
Martin Tesařík 

(ČSSD) 
Jiří Rozbořil                

(ČSSD) 

Zlínský 
František Slavík           
(4K, KDU-ČSL) 

Libor Lukáš                    
(ODS) 

Stanislav Mišák 
(ČSSD) 

Stanislav Mišák 
(ČSSD) 

Moravskoslezský 
Evžen 

Tošenovský 
(ODS) 

Evžen 
Tošenovský 

(ODS) 

Jaroslav Palas 
(ČSSD) 

Miroslav Novák 
(ČSSD) 

 

 

                                                           
185 Zdroj: materiály autora. 
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4.5 Krajský úřad 

 Krajský úřad zajišťuje po administrativní a organizační stránce chod celého 

kraje, zároveň plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti. V rámci samostatné 

působnosti plní úřad úkoly uložené mu zastupitelstvem či radou, napomáhá také 

činnosti výborů zastupitelstva či komisí rady. Úřad vykonává také přenesenou 

působnost v mezích stanovených příslušnou legislativou, především „má 

významné pravomoci vůči obcím – vykonává totiž dozor nad výkonem 

samostatné a přenesené působnosti obcí: přezkoumává rozhodnutí vydaná 

orgány obce, poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc, organizuje 

kontroly výkonu přenesené působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky 

a předkládá příslušnému ministerstvu, příp. vládě návrhy na opatření 

a kontroluje činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti. Kromě 

působností svěřených zákonem dále může ukládat sankce.“186  Krajské úřady se 

vnitřně člení na jednotlivé odbory a oddělení, jednotlivé odbory často odráží 

působnost ministerstev.187 V čele krajského úřadu stojí ředitel, který obecně plní 

úkoly stanovené mu jednotlivými orgány kraje. Má důležité kompetence ve vztahu 

k zaměstnancům úřadu, kromě toho zajišťuje úkoly v rámci přenesené působnosti 

kraje, na základě zvláštních předpisů dává Ústavnímu soudu návrh na zrušení 

příslušného nařízení obce, může radě předkládat návrhy na vydání nařízení. 

Zajímavý je způsob jeho jmenování – ředitele krajského úřadu jmenuje či odvolává 

hejtman po předchozím souhlasu ministra vnitra. Toto ustanovení se může jevit 

problematicky v momentě, kdy by ministr vnitra z jakýchkoliv důvodů nesouhlasil 

s hejtmanem navrhovaným kandidátem. Ředitel krajského úřadu nesmí vykonávat 

funkce v politických stranách či hnutích, funkce je zároveň neslučitelná s pozicí 

zastupitele obce, kraje či funkcí člena jedné z parlamentních komor.188  

 Kromě vymezení kompetencí či složení krajských orgánů obsahuje zákon 

o krajích také příslušné paragrafy vztahující se k dozorové činnosti nad obsahem 

                                                           
186 Balík, Stanislav; Kyloušek, Jakub (ed.). c. d., s. 25. 
187 Například organizační struktura odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje vypadá 
následovně: Ředitelka krajského úřadu, Odbor kancelář hejtmana, Odbor kancelář ředitelky, Odbor 
ekonomický, Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí, Odbor 
školství, Odbor zdravotnictví, Odbor sociálních věcí, Odbor dopravní správy, Odbor rozvoje 
dopravy, Odbor správní a Krajský živnostenský úřad, Odbor kontrolní a právní, Odbor územního 
plánování a stavebního řádu, Odbor investic. 
188 Kariéry ředitelů krajských úřadů se liší. Například bývalý ředitel Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje Jiří Crha býval přednostou okresního úřadu v Blansku, v letech 2001 až 2010 
vykonával post ředitele krajského úřadu. V komunálních volbách v roce 2010 vedl v Blansku 
kandidátku ODS, následně se stal místostarostou města. V krajských volbách 2012 byl lídrem 
kandidátky ODS, tuto stranu by měl z pozice lídra vést také do krajských voleb v letošním roce. 
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a vydáváním obecně závazných vyhlášek či usnesení či jiných opatření 

v samostatné působnosti a nad obsahem a vydáváním nařízení, usnesení či jiných 

opatření v přenesené působnosti (§81 - §85). Dále ustanovení týkající se kontroly 

výkonu samostatné a přenesené působnosti (§86 - §88) či vztah ústředních orgánů, 

zejména tedy vlády a jednotlivých ministerstev, k územním samosprávným celkům 

(§92 - §93). Tyto oblasti jsou ale spíše předmětem správního práva a dalších 

správních věd, z toho důvodu o nich v této práci nebude pojednáno. 

 

4.6 Spolupráce krajů 189 

 Kraje mohou také vzájemně spolupracovat mezi sebou, ale také s obcemi, 

územními samosprávnými celky jiných států nebo s ostatními subjekty. Tuto 

spolupráci upravuje §24 - §28 zákona o krajích, kraje mohou spolupracovat se 

sebou navzájem či s obcemi. Mohou spolupracovat také s jinými subjekty či se 

samosprávnými celky jiných států, přičemž mohou být zároveň členy jejich 

mezinárodních sdružení. V případě českých krajů je častá spolupráce právě se 

zahraničními subjekty. Z hlediska teorie mezinárodních vztahů se jedná o koncept 

paradiplomacie, která představuje právě zahraniční aktivity substátních jednotek, 

zejména tedy měst a regionů. Kraje tak mezi sebou spolupracují podobně jako 

města v rámci tzv. town-twinningu, kdy města mezi sebou uzavírají partnerské 

vazby. V podstatě každý kraj má jinou koncepci zahraničních vztahů, ale celkově je 

takováto meziregionální spolupráce pro kraje poměrně výhodná. Krajští politici, 

úředníci, ale i občanská sdružení, neziskové organizace či občané mohou díky 

různým projektům a aktivitám získat cenné zkušenosti či know-how v celé řadě 

oblastí a následně se o nové informace dělit s jinými partnerskými regiony. 

Nejčastěji v rámci meziregionálních vztahů dochází ke vzájemné spolupráci 

v oblasti cestovního ruchu (například propagace na veletrzích cestovního ruchu), 

školství a vzdělávání (především výměnné pobyty studentů a učitelů), vědy 

a techniky (podpora moderních technologií), hospodářství (navázání spolupráce 

mezi průmyslovými a hospodářskými komorami, spolupráce malých a středních 

firem nebo podpora zahraničních investic), dopravy a dopravní infrastruktury 

(zajištění kvalitního a rychlého dopravního spojení mezi vybranými regiony), 

kultury (účast na specifických festivalech, ochrana památek), životního prostředí 

                                                           
189 Kapitola byla částečně převzata z diplomové práce autora: Caletka, Stanislav: Teorie a praxe 
krajského zřízení v České republice – Jihomoravský kraj (případová studie). 2008, s. 41 – 47. 
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(ochrana před přírodními katastrofami, odpadové hospodářství), využívání 

strukturálních fondů Evropské unie či otázky týkající se veřejné správy (například 

regionální politika nebo výměny úředníků územních samosprávných celků). 

Celkově tak kraje díky meziregionální spolupráci posilují svůj význam 

v mezinárodním měřítku. Smlouva o spolupráci musí mít písemnou formu a musí 

být schválena zastupitelstvem kraje. Překážkou plnohodnotné a smysluplné 

spolupráce ale může být různá velikost, počet obyvatel a odlišné kompetence 

jednotlivých územně samosprávných celků nejen evropských zemí. Každá země má 

své specifické tradice samosprávy, tedy komunální či regionální politiky. Je také 

fakt, že v některých zemích vznikaly regiony zcela uměle jen pro potřeby čerpání 

finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. Také pro české kraje může být 

problematické najít odpovídajícího zahraničního partnera. Těžko lze plnohodnotně 

spolupracovat například mezi Karlovarským krajem a německou spolkovou zemí 

Bavorsko nebo mezi Libereckým krajem a německou spolkovou zemí Sasko, byť 

taková spolupráce v podstatě existuje. 

 

4.7 Asociace krajů České republiky 

 Spolupráce krajů v rámci nějaké asociace či sdružení není ustanovena 

v žádném zákoně. Podnětem vzniku Asociace krajů (dále AKČR) byla pracovní 

setkání hejtmanů konaná od počátku roku 2001. Asociace vznikla v červenci 2001 

jako zájmová organizace právnických osob.190 Členy asociace jsou jednotlivé kraje 

a Hlavní město Praha, tedy všech 14 VÚSC. Asociace „poskytuje krajským 

samosprávám služby sahající od zastupování zájmů krajů vůči parlamentu, 

vládě a evropským institucím, až k vypracovávání různorodých zpráv, 

stanovisek a iniciativ v celé škále činností krajů, které zajišťují ze zákona. AKČR si 

klade za cíl usnadňovat svým členům výměnu zkušeností v mnoha oblastech 

veřejné správy, od systému vzdělávání přes zdravotnictví, informační 

technologie, oblast sociálního zabezpečení a jeho reformu až po životní prostředí, 

nebo čerpání prostředků z evropských fondů. AKČR poskytuje podporu krajům v 

jejich mezinárodních aktivitách a asistenci členům české národní delegace ve 

                                                           
190 Zakládajícími členy Asociace jsou Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický, 
Ústecký, Zlínský kraj a Vysočina (od 8. června 2001). 14. září téhož roku se připojily kraje 
Jihočeský, Královéhradecký, Olomoucký, Plzeňský a Středočeský. Jako předposlední se 
členem Asociace stal dne 13. června 2002 Jihomoravský kraj a jako poslední se ke stávajícím 13 
členům připojilo Hlavní město Praha (21. března 2003). 
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Výboru regionů.“191 Orgány Asociace jsou dle jejích stanov Rada, předseda 

a Kancelář Asociace. Vrcholným orgánem je Rada, která se skládá z hejtmanů 

krajů a pražského primátora. Rada se schází na zasedáních, které se konají 

nejméně čtyřikrát do roka. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny všech jejích členů, naopak hlasy všech členů jsou třeba pro změnu stanov, 

stanovení výše členských příspěvků či k eventuálnímu přijetí nových členů. Rada 

volí ze svých členů předsedu a jeho místopředsedy.192 Jejich funkční období je 

dvouleté, předseda je statutárním orgánem Asociace, svolává a řídí zasedání Rady 

a plní určené úkoly dle stanov Asociace. Stanovy Asociace a jednací řád Rady jsou 

klíčovými dokumenty pro její organizaci. Jako své iniciativní a poradní orgány 

může Rada zřídit své odborné orgány. Těmi jsou odborné komise193 a Grémuim 

ředitelů krajských úřadů. Odborné komise se skládají z předsedy, místopředsedů 

a dalších členů, přičemž každý kraj je v komisi zastoupen jedním zástupcem 

(předseda se do tohoto počtu nezapočítává). Odborné komise mohou navíc k řešení 

specifických úkolů zřizovat pracovní skupiny. Činnost Asociace je financována 

z pravidelných členských příspěvků na činnost Kanceláře Asociace krajů. Ta 

technicky i organizačně zabezpečuje chod Asociace a plní úkoly uložené jí radou 

nebo předsedou.194 V čele Kanceláře stojí její ředitel.  

 Asociace krajů se postupně stala také důležitým aktérem ovlivňujícím 

politické dění v zemi. V krajích se vytvořilo relativně silné, ale hlavně vlivné, 

mocenské centrum, se kterým centrální orgány státu – především vláda – musí 

počítat. Vzniká zde tak pomyslná soutěž mezi centrální mocí a jednotlivými kraji. 

Obce v tomto ohledu také nelze opomíjet, vždyť požadavky Svazu měst a obcí České 

republiky nebo Sdružení místních samospráv nelze ignorovat. Využití Asociace 

krajů k prosazování jednoznačných politických stanovisek předvedli sociálně 

                                                           
191 Výroční zpráva Asociace krajů České republiky ČR za rok 2013. Asociace krajů České republiky 
[online].  
Dostupné z: http://www.asociacekraju.cz/files/files/akcr_vyrocni_zprava_2013_screen.pdf [cit. 
12. března 2016]. 
192 Asociace krajů měla v dosavadní historii pouze 2 předsedy. V letech 2001 – 2008 to byl 
moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský (ODS), od roku 2008 jihomoravský hejtman Michal 
Hašek (ČSSD). 
193 V současné době byly ustaveny tyto komise: pro zdravotnictví, pro sociální věci, pro dopravu, pro 
rozvoj regionů, mezinárodní spolupráci a energetiku, pro financování a majetek krajů, pro fondy 
EU, pro životní prostředí, pro zemědělství, pro školství, pro veřejnou správu, pro legislativu, pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, pro prevenci kriminality a integrovaný záchranný 
systém, pro informační technologie ve veřejné správě, revizní komise. Zároveň s komisemi byl 
ustaven také Vyjednávací a expertní tým Asociace krajů ČR pro nové programové období 2014 – 
2020. Dostupné z: http://www.asociacekraju.cz/akcr/komise-rady-akcr/ [cit. 12. března 2016]. 
194 Asociace krajů sídlí v prostorách sídla Středočeského kraje na Praze 5. 
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demokratičtí hejtmani v čele s předsedou Asociace krajů Michalem Haškem v létě 

2013, kdy po pádu pravicové Nečasovy vlády byla prezidentem jmenována 

Rusnokova vláda, která ale neměla podporu v Poslanecké sněmovně. Při hlasování 

podporu Rusnokovu kabinetu vyjádřilo 12 ze 13 hejtmanů. Proti byl tehdejší 

pražský primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) a hlasování se neúčastnil jediný 

nesocialistický hejtman Martin Půta (SLK), který ale s přijatým stanoviskem 

nesouhlasil.195 Asociace krajů tak svým usnesením podpořila vládu Jiřího Rusnoka, 

o jejíž důvěře měla sněmovna hlasovat, a hejtmani zároveň vyzvali poslance, aby 

vládě důvěru vyslovili. Tento krok Asociace se tak stal zároveň nástrojem 

vnitrostranického souboje uvnitř sociální demokracie mezi předsedou strany 

Bohuslavem Sobotkou, který se k Rusnokově kabinetu stavěl spíše rezervovaně, 

a předsedou Asociace krajů Michalem Haškem a některými dalšími hejtmany. 

Hašek i někteří další vrcholní představitelé mají názorově blízko k prezidentu 

Miloši Zemanovi, který podle ústavních principů Rusnoka pověřil sestavením 

vlády. Takovéto využití Asociace krajů kritizovala pravicová opozice. Nicméně 

tento krok jen dokládá, jak se dokázaly krajské politické elity etablovat, a jakým 

způsobem dokáží svůj vliv použít při řešení celostátních problémů. Tato skutečnost 

ovšem nebyla jediným příkladem rozporu mezi centrální mocí a lokální sférou. 

Stačí připomenout opět vnitrostranický souboj mezi tehdejším premiérem 

a předsedou ODS Mirkem Topolánkem a tehdejším pražským primátorem Pavlem 

Bémem. Ten patřil svého času podle průzkumů veřejného mínění mezi 

nejoblíbenější české politiky. Mirek Topolánek také na jednom z kongresů ODS 

kraje kritizoval. Ovšem tato kritika by neměla směřovat na kraje jako takové, ale 

především na krajské politické elity a na ně napojené struktury.     

 

4.8 Regiony soudržnosti 

 Česká republika se člení nejen na 14 VÚSC a 7 krajů dle zákona o územním 

členění státu, ale také do tzv. regionů soudržnosti. Ty vznikly na základě zákona č. 

248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Evropský statistický úřad v roce 

1988 zavedl klasifikaci územních jednotek NUTS, kterých je celkem 6 úrovní (La 

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques – Klasifikace územních 

statistických jednotek). „Tato klasifikace je určena pro sběr, přípravu 

                                                           
195 Tisková zpráva je dostupná z: http://www.asociacekraju.cz/files/files/tz-
akcr/2013_08_Asociace-kraju-podporuje-duveru-vlade-Jiriho-Rusnoka.pdf [cit. 12. března 2016]. 
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a harmonizaci regionálních statistik členských států EU; pro sociálně-

ekonomickou analýzu regionů a určování dopadů regionální politiky v rámci EU 

a pro poskytování pomoci ze strukturálních fondů takto definovaným jednotkám, 

které spadají pod jednotlivé Cíle strukturální politiky.“196 V rámci České republiky 

jednotlivé NUTS představují: 

 

NUTS 0   stát Česká republika 

NUTS 1   území České republiky 

NUTS 2   celkem 8 regionů soudržnosti  

NUTS 3   13 VÚSC, tedy krajů 

LAU I (dříve NUTS 4) celkem 91 okresů (včetně 15 pražských obvodů) 

LAU II (dříve NUTS 5) cca 6 250 obcí 

 

Podle § 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje tedy byly zřízeny regiony 

soudržnosti pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální 

soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků 

z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství. Tyto regiony byly 

ustaveny právě tak, aby územně odpovídaly statistickým jednotkám NUTS 2.  

 

NUTS 1   3 000 000 – 7 000 000 obyvatel 

NUTS 2   800 000 – 3 000 000 obyvatel 

NUTS 3   150 000 – 800 000 obyvatel 

 

 Důvodem vzniku regionů soudržnosti byl fakt, že většina českých krajů je 

počtem obyvatel příliš malá a musely se tak sdružit do větších regionů.197  Na 

druhou stranu v řadě evropských zemí existuje jiné územně správní členění pro 

potřeby vnitřní organizace a jiné členění pro statistické potřeby NUTS 2. 

Mimochodem, minimální počet obyvatel 800 000 splňuje pouze 5 krajů (Praha, 

Středočeský kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj). Pro 

informaci uvádím, že pokud by byla parlamentem schválena varianta 9 a méně 

VÚSC, splňovaly by podmínku 800 000 obyvatel všechny kraje s výjimkou 

                                                           
196 Balík, Stanislav; Kyloušek, Jakub (ed.). c. d., s. 16 
197 Také slovenské kraje nesplňují požadavky NUTS 2. Slovensko je v rámci této kategorie rozděleno 
do 4 statistických jednotek: Bratislavský kraj, Západní Slovensko (Trnavský, Trenčínský 
a Nitranský kraj), Střední Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj) a Východní Slovensko 
(Prešovský a Košický kraj). 
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Jihočeského, kde by žilo přibližně 700 000 obyvatel. Z tohoto úhlu pohledu by se 

tedy postavení jižních Čech v rámci regionů NUTS 2 stejně muselo nějakým 

způsobem vyřešit. Právě rozdělení republiky do regionů NUTS 2 bylo jedním ze 

zásadních argumentů zastánců varianty 9 a méně VÚSC. Pro zajímavost uvádím, že 

Jihomoravský kraj bez problémů splňuje podmínky pro vytvoření svébytné 

jednotky NUTS 2, nicméně vzhledem k existujícím samosprávným krajům byl pro 

potřeby jednotek NUTS 2 sloučen s Krajem Vysočina, vůči čemuž se během 

prvního funkčního období vymezoval bývalý jihomoravský hejtman Juránek. 

Problémem by pak bylo začlenění Vysočiny, takže spojení s Jihomoravským krajem 

bylo i přes námitky z Brna v podstatě jediné logicky možné řešení. Přehled českých 

regionů soudržnosti uvádím v následující tabulce: 

 

Tabulka 9: Regiony soudržnosti 

REGIONY SOUDRŽNOSTI 

Region NUTS 2 Kraj 

Praha Hlavní město Praha 

Střední Čechy Středočeský 

Jihozápad Jihočeský, Plzeňský 

Severozápad Karlovarský, Ústecký 

Severovýchod 
Liberecký, 

Královéhradecký, 
Pardubický 

Jihovýchod Jihomoravský, Vysočina 

Střední Morava Olomoucký, Zlínský 

Moravskoslezsko Moravskoslezský 

 

 Zákonem o podpoře regionálního rozvoje byla v každém regionu zřízena 

Regionální rada regionu soudržnosti jako implementační agentura a řídící orgán 

pro regionální operační programy příslušných krajů. Orgány Regionální rady jsou 

výbor, předseda a úřad. Výbor Regionální rady příslušného regionu soudržnosti 

sleduje a vyhodnocuje realizaci pomoci poskytnuté z fondů a předkládá radě 

návrhy postupu a dalšího řešení. Výbor je volen zastupitelstvem kraje ze svých 

členů. V případě, že je region soudržnosti tvořen jediným krajem, má 15 členů. Je-
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li region soudržnosti tvořen více kraji, pak je každý kraj zastoupen 8 zastupiteli. 

Předseda a místopředseda/ové jsou voleni výborem z řad jeho členů, přičemž 

každý kraj je zastoupen jedním členem předsednictva. Předseda je statutárním 

orgánem Regionální rady, kterou zastupuje navenek, také svolává a řídí zasedání 

výboru. Ten se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výkonným 

orgánem je úřad Regionální rady, v jehož čele stojí ředitel. Ředitele jmenuje 

a odvolává výbor na návrh předsedy. Úřad mimo jiné plní úkoly spojené 

s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady. 
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5. KRAJSKÉ VOLBY V ČESKÉ REPUBLICE198 

 Jak již bylo zmíněno výše, zastupitelstva jsou jedinými volenými krajskými 

orgány, proto je třeba zmínit několik informací k institutu krajských voleb. Ty jsou 

upraveny zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do krajských zastupitelstev, který 

byl jedním z řady důležitých zákonů přijímaných v rámci reformy veřejné správy. 

Při přijímání volební legislativy byla zjevná tendence vedoucí ke sjednocování 

těchto zákonů. V krajských volbách se používá poměrný volební systém, obdobně 

jako v případě voleb obecních či sněmovních. První krajské volby proběhly dne 12. 

listopadu 2000. Další krajské volby byly již spojeny s prvním kolem voleb do 

třetiny Senátu (konají se tedy tradičně v pátek a sobotu). Doposud proběhly volby 

do zastupitelstev krajů celkem čtyřikrát (2000, 2004, 2008 a 2012), páté krajské 

volby se uskuteční na podzim 2016. Aktivní i pasivní volební právo bylo stanoveno 

na 18 let, stejně jako ve volbách komunálních. Při krajských volbách jsou tato 

práva vázána k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. 

Ten představuje vždy celé území kraje.199 Na rozdíl od voleb komunálních mohou 

kandidátní listiny do krajských voleb podávat pouze registrované politické strany 

a hnutí (či jejich koalice), není tedy možná samostatná kandidatura nezávislých 

kandidátů.200 Kandidující subjekty mohou na kandidátní listině uvést maximálně 

o 5 kandidátů více, než jaký je počet volených zastupitelů v příslušném kraji. 

Kandidátní listiny jsou vázané, přičemž volič má možnost udělit preferenční hlasy 

až čtyřem vybraným kandidátům v rámci jedné kandidátní listiny.201 U krajských 

voleb byla pro kandidující subjekty stanovena 5% uzavírací klauzule,202 jejímž 

                                                           
198 Tato část práce je víceméně shodná s článkem autora: Caletka, Stanislav: Krajské volby v České 
republice. 2014, s. 53-64. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration [online].  
Dostupný z: https://issuu.com/sjpppa/docs/sjpppa_1_2014 [cit. 12. března 2016]. 
199 Během projednávání návrhu zákona o krajských volbách přednesl poslanec Vidím (ODS) návrh 
na vytvoření volebních obvodů uvnitř jednotlivých krajů. Svůj návrh ale nakonec stáhnul 
z projednávání, jelikož v něm byl uveden jiný počet členů zastupitelstev, než jaký byl schválen 
v zákoně o krajích. 
200 Nezávislí kandidáti se mohou spojit do politického subjektu nebo mohou kandidovat v rámci 
kandidátek politických stran a hnutí. V době projednávání návrhu zákona o volbách do 
zastupitelstev krajů navrhoval poslanec Cyril Svoboda (KDU-ČSL), aby kandidátní listiny mohla 
podávat také sdružení nezávislých kandidátů. Tento pozměňovací návrh ale nebyl přijat.  
201 Zde je rozdíl oproti komunálním volbám, kde má volič tolik hlasů, kolik je členů místního 
zastupitelstva. Tyto hlasy může udělit například libovolným kandidátů napříč kandidátními 
listinami. 
202 Zde je opět podobnost s komunálními a sněmovními volbami, kde se používá stejná klauzule. 
Jediný rozdíl je u sněmovních voleb v případě koalic, kdy koalice dvou stran či hnutí musí získat 
minimálně 10% hlasů, koalice tří subjektů 15% a čtyř a více 20%. Během sněmovního projednávání 
návrhu zákona o volbách do zastupitelstev krajů obsahoval původní vládní návrh jako uzavírací 
klauzuli 3%, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přišel s variantou 5%, 
která nakonec byla přijata. Existovaly také pozměňovací návrhy na uzavírací klauzule v případě 
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smyslem mělo být nepřipuštění rozdrobení krajské politické scény a vyloučení 

existence nestabilních krajských koalic. „Rozdělování mandátů probíhá v jediném 

skrutiniu pomocí modifikované D´Hondtovy formule. Jedná se o metodu 

volebního dělitele, která dělí řadou čísel 1,42; 2; 3; 4;... Formule přikáže každé 

kandidátní listině výsledný počet mandátů. Jednotliví kandidáti získávají 

mandáty podle pořadí, v jakém byli uvedeni na kandidátní listině.“203 Ke změně 

pořadí může dojít na základě preferenčních hlasů. Pokud některý kandidát získá 

více jak 5% preferenčních hlasů, přesouvá se na první místo.204 Pokud tuto 

podmínku splní více kandidátů z jedné listiny, o jejich pořadí na prvních místech 

rozhoduje počet získaných hlasů.  

 

5.1 Krajské volby 2000 

 Vůbec první volby do krajských zastupitelstev proběhly v neděli 12. 

listopadu 2000. Tyto volby „byly pro jednotlivé strany neznámou, především 

kvůli určování strategií. Hlavní otázka zněla, zda pojmout kampaň jako ve 

volbách komunálních, nebo ji přizpůsobit kampani před volbami parlamentními? 

Oslovit voliče regionálními a lokálními politiky a stejně zaměřeným programem, 

nebo zdůrazňovat úspěšnost či neúspěšnost vlády?“205 Ve volbách kandidovalo 

celkem 41 politických stran, hnutí či koalic, přičemž ve všech krajích kandidovalo 

pouze pět z nich.206  

 Předvolební průzkum207 ukázal, že hlavním favoritem voleb byla ODS, 

druhým favoritem pak Čtyřkoalice. Volby, podle průzkumu, neměly znamenat 

nějaký výraznější otřes v rámci politických stran, protože průzkum nepředpovídal 

                                                                                                                                                                                
koalic. Výbor u koalic dvou stran navrhoval 8% a u koalic více stran 10%, poslanec Vidím (ODS) 
požadoval varianty 10% a 15%. Žádná uzavírací klauzule pro koalice ale nakonec nebyla přijata. 
203 Mrklas, L. (ed.): Krajské volby 2000. Fakta, názory,komentáře. 2001, s. 17. 
Upravená D´Hondtova řada (tj. 1,42; 2; 3;… byla do zákona přijata na základě pozměňovacího 
návrhu poslance Koudelky (ČSSD), který argumentoval snahou, aby byla zvolena taková krajská 
zastupitelstva, která by byla schopna vytvořit akceschopné rady. Mimochodem původní vládní 
návrh zákona o krajských volbách obsahoval metodu Sainte-Laguë (řada 1, 3, 5,…), Výbor pro 
veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí navrhoval klasickou D´Hondtovu metodu 
(řada 1, 2, 3,…). 
204 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů obsahoval ustanovení o 10% preferenčních hlasů (tato 
hranice platila až do voleb v roce 2012). Poslanec Vlach (US) navrhoval během projednávání 
návrhu zákona tuto hranici snížit na hodnotu 3%, respektive 5%. Se svým návrhem ale tehdy 
neuspěl. 
205 Šaradín, Pavel: Krajské volby v České republice. 2006, s. 259 
206 Konkrétně ODS, Čtyřkoalice, Republikáni Miroslava Sládka, KSČM a ČSSD. 
207 Předvolební průzkum pro Českou televizi, Český rozhlas, MF Dnes a idnes.cz vypracovaný 
agenturami SCaC a STEM. Byl pořízen ve dnech 1. – 6. 11. ve všech třinácti krajích na vzorku 11 917 
respondentů, kde v každém kraji bylo osloveno 800 až 1 000 občanů. Podrobnosti v MF Dnes, 8. 11. 
2000, str. 1 a 4. 
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ani nějakou drtivou porážku některé z parlamentních stran, ale ani drtivé vítězství 

některé z nich. Stejně tak volby neměly znamenat ohrožení zavedených 

parlamentních stran menšími subjekty, které ale měly v některých krajích šanci na 

úspěch. Podle průzkumu se k volebním urnám chystalo přijít až 64% voličů. 

Samotné volby nastíněné trendy potvrdily, některé vyvrátily. Vítězem voleb se 

skutečně stala ODS s celkovým ziskem 23,80% hlasů, která vyhrála v sedmi 

krajích.208 Celkem získala 185 mandátů zastupitelů a stala se součástí všech 

krajských rad, v osmi krajích obsadili kandidáti ODS posty hejtmanů. Druhým 

nejúspěšnějším subjektem byla Čtyřkoalice209 (22,86% hlasů), která uspěla v pěti 

vesměs moravských krajích.210 Získala celkem 171 mandátů zastupitelů, její 

představitelé zasedli v jedenácti krajských radách a v pěti krajích byli představitelé 

Čtyřkoalice zvoleni hejtmany. Silní z voleb vzešli také komunisté, kteří zvítězili 

v Ústeckém kraji. Celkově získali 21,14% hlasů, přepočteno na mandáty jich bylo 

161. Jelikož ostatní strany deklarovaly, že s komunisty po volbách nebudou na 

krajské úrovni spolupracovat, tak KSČM ve všech regionech zůstala v opozici. 

Neúspěchem skončily volby pro vládní sociální demokracii (14,66% hlasů, 111 

mandátů), když nejlépe skončila ČSSD třetí v Ústeckém kraji a v Jihlavském kraji 

skončila dokonce až pátá, když více hlasů získalo i SNK. Socialisté i přes volební 

výsledek zasedli v pěti krajských radách. Kromě výše zmíněných parlamentních 

stran ve volbách uspěly také menší regionální subjekty, které obsadily celkem 47 

křesel krajských zastupitelů, v některých krajích se staly i součástí koalic.  

Zklamáním byla volební účast, která byla oproti výše zmíněnému předvolebnímu 

průzkumu v podstatě poloviční, když se voleb zúčastnilo pouze 33,64% 

oprávněných voličů. Na krajské volby tak lze aplikovat teorii voleb tzv. druhého 

řádu.211 

 

 

 

 

                                                           
208 Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Budějovický, Liberecký, Královéhradecký a Ostravský 
209 Koalice KDU-ČSL, Unie svobody, Demokratické unie a ODA  
210 Pardubický, Jihlavský, Brněnský, Olomoucký a Zlínský 
211 Blíže k teorii voleb druhého řádu např. Šaradín, Pavel: Teorie voleb druhého řádu a možnosti 
jejich aplikace v České republice. 2008. 
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Tabulka 10: Strany a volební účast v krajských volbách v roce 2000212 

 

PŘEHLED KANDIDUJÍCÍCH STRAN A VOLEBNÍ ÚČAST 
(2000) 

Kraj 
Počet 

kandidujících 
stran 

Počet stran 
s více jak 5 

% hlasů 

Volební 
účast v % 

Středočeský 14 4 32,77 

Budějovický 12 5 34,13 

Plzeňský 15 5 35,55 

Karlovarský 11 4 28,40 

Ústecký 14 4 29,68 

Liberecký 15 6 33,07 

Královéhradecký 13 4 34,74 

Pardubický 10 5 36,46 

Jihlavský 12 5 35,86 

Brněnský 13 5 34,93 

Olomoucký 12 5 34,19 

Zlínský 11 5 36,07 

Ostravský 15 5 32,24 

 

 

5.2 Krajské volby 2004 

 V pořadí druhé krajské volby proběhly 5. a 6. listopadu 2004. Počet 

kandidujících subjektů se zvýšil, když se voleb účastnilo celkem 55 politických 

stran, hnutí či koalic. Ve všech krajích kandidovali Nezávislí, ODS, Pravý blok, 

ČSSD a KSČM. Jednoznačným vítězem voleb se stali občanští demokraté, kteří 

zvítězili ve dvanácti krajích, ve kterých také obsadili hejtmanské posty, ve 

zbývajícím jednom kraji byla ODS součástí koalice. ODS získala 36,35% hlasů 

a obsadila celkem 291 křesel zastupitelů, získala tak o 106 mandátů více než při 

prvních krajských volbách. Druhou nejsilnější politickou stranou se stali 

komunisté se ziskem 19,68% hlasů (157 mandátů). I když komunisté v žádném 

                                                           
212 Zdroj: www.volby.cz a Šaradín, Pavel. c. d., 2006, s. 14 
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z krajů nezvítězili, druzí skončili celkem v deseti regionech, nicméně stejně jako 

v předešlých volbách zůstala strana v opozici. V pořadí třetí byli vládní sociální 

demokraté, kteří v krajských volbách zcela propadli, když získali 14,03% hlasů (105 

mandátů). ČSSD skončila nejlépe třetí, konkrétně v osmi krajích. I přes tento 

neúspěch zasedli představitelé strany ve čtyřech krajských radách. Voleb se již 

neúčastnil druhý nejsilnější subjekt z roku 2000, tedy Čtyřkoalice. Z té se výrazněji 

prosadila pouze KDU-ČSL, která skončila celkově čtvrtá.213 Výsledek druhého 

silného člena bývalé Čtyřkoalice - US-DEU – jen ukázal její strmě klesající 

preference a předznamenal pád, který završily sněmovní volby v roce 2006. 

Unionisté získali pouze několik mandátů ve Středočeském a Pardubickém kraji, 

kde byli součástí koalic s lidovci a nestraníky. KDU-ČSL získala ve volbách 10,67% 

hlasů. Pokud sečteme zisk mandátů strany i s mandáty, které lidovečtí kandidáti 

obdrželi v rámci volebních koalic, tak strana měla celkem 84 zastupitelů.214 To 

znamenalo nárůst o dvanáct mandátů, protože i když v předešlých volbách získala 

tehdejší Čtyřkoalice 171 mandátů, na zástupce KDU-ČSL tehdy zbylo jen 72 křesel. 

Každopádně vliv strany nebyl tak velký jako v předešlém období, nicméně lidovci 

vyhráli na jižní Moravě, kde byl lídrem kandidátky populární hejtman Stanislav 

Juránek. Strana se vůbec nedostala do zastupitelstva v Ústeckém a Libereckém 

kraji, kde má tradičně velmi nízkou podporu voličů. Lidovci (či jejich volební 

koalice) se stali součástí devíti rad. Menší politické subjekty získaly celkem 32 

mandátů zastupitelů (pokud nepočítáme zisk koalic, kde byla dominantním 

subjektem KDU-ČSL).  

Zklamáním byla opět volební účast, která dosáhla pouze úrovně 29,62%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213 V některých krajích lidovci kandidovali v rámci koalic – Karlovarský, Středočeský a Pardubický 
kraj. 
214 V případě započtení mandátů celých koalic dojdeme k číslu 90. 



129 
 

Tabulka 11: Strany a volební účast v krajských volbách v roce 2004 215 

 

PŘEHLED KANDIDUJÍCÍCH STRAN A VOLEBNÍ ÚČAST 
(2004) 

Kraj 
Počet 

kandidujících 
stran 

Počet stran 
s více jak 
5% hlasů 

Volební 
účast v % 

Středočeský 15 5 30,73 

Jihočeský 14 5 30,45 

Plzeňský 15 5 31,34 

Karlovarský 13 5 24,99 

Ústecký 20 3 25,37 

Liberecký 16 4 30,83 

Královéhradecký 15 6 32,56 

Pardubický 11 4 32,60 

Vysočina 12 5 31,82 

Jihomoravský 16 5 29,71 

Olomoucký 15 4 28,44 

Zlínský 12 5 30,63 

Moravskoslezský 21 4 27,55 

 

 

5.3 Krajské volby 2008 

 Předposlední krajské volby proběhly ve dnech 17. a 18. října 2008. Voleb se 

účastnilo 60 stran, hnutí či koalic. Ve všech krajích kandidovali komunisté, zelení, 

Pravý blok, ODS a sociální demokraté. Tyto volby znamenaly v dosavadním vývoji 

krajské politiky doslova revoluci, když ve všech třinácti krajích zvítězili na 

regionální úrovni do té doby v podstatě neúspěšní socialisté, kteří dokázali zúročit 

svoji opoziční roli na parlamentní úrovni. Snad nejvýraznějším bodem programu 

strany, vedené tehdy Jiřím Paroubkem, se stal boj za zrušení, respektive 

proplácení, poplatků ve zdravotnictví. Tedy téma, které má s krajskou úrovní 

politiky pramálo společného. Nicméně tato taktika socialistům vyšla, protože 

celkem získali 35,85% hlasů a obsadili tak 280 křesel krajských zastupitelů. 

                                                           
215 Zdroj: www.volby.cz a Šaradín, Pavel. c. d., 2006, s. 18 
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Následně socialisté obsadili posty všech krajských hejtmanů.216 Do voleb vyslali 

v některých krajích výrazné kandidáty známé z celostátní politiky.217 Druhá 

skončila ODS se ziskem 23,57% hlasů a 180 mandátů, občanští demokraté se na 

základě povolebních jednání stali součástí pěti krajských rad. Následovali 

komunisté (15,03% hlasů, 114 mandátů). Právě komunisté se v některých krajích 

stali vůbec poprvé součástí krajských koalic, což bylo často kritizováno 

pravicovými stranami i veřejností.218 Z parlamentních stran v krajských volbách 

uspěla ještě KDU-ČSL, když získala 6,65% a 43 mandátů zastupitelů. Strana 

kandidovala samostatně v podstatě pouze v moravských krajích a v jižních 

Čechách. V ostatních regionech kandidovala společně s jinými subjekty či 

nestraníky v rámci koalic.219 Pokud připočteme i mandáty, které lidovci získali 

v rámci těchto koalic, dojdeme k číslu 56.220 Nejlépe si strana vedla na jižní 

Moravě, kde hejtman Juránek získal vůbec nejvíce preferenčních hlasů ze všech 

kandidátů. Naopak strana nekandidovala v Ústeckém kraji, kde se její kandidáti 

objevili na kandidátce hnutí Severočeši.cz.221 Lidovci - či volební koalice, kterých se 

účastnili – byli součástí čtyř krajských koalic (později pěti). Poslední parlamentní 

strana, Strana zelených, ve volbách nezískala žádný mandát. Naopak ostatní, 

výhradně regionální, kandidující subjekty získaly celkem 39 mandátů (nepočítáme 

zisk koalic KDU-ČSL).222 Tento výsledek předznamenal úspěch některých z nich 

při posledních krajských volbách. 

Voleb se zúčastnilo 40,30% oprávněných voličů. 

 

 

 

                                                           
216 Zajímavá situace nastala v Ústeckém kraji, kde hejtmanem nebyl zvolen lídr kandidátky Jaroslav 
Foldyna, který získal suverénně nejvíce preferenčních hlasů, ale dvojka na kandidátce Jana 
Vaňhová. 
217 Za všechny jmenujme například bývalé ministry zdravotnictví - Davida Ratha ve Středočeském 
kraji a Miladu Emmerovou v Plzeňském kraji. Bývalý ministr pro místní rozvoj Radko Martínek 
kandidoval v Pardubickém kraji, bývalý ministr zemědělství Jaroslav Palas v Moravskoslezském 
kraji a tehdejší šéf poslanců ČSSD Michal Hašek na jižní Moravě. 
218 Komunisté se stali přímo součástí krajské rady v Karlovarském a Moravskoslezském kraji, 
jednobarevnou radu ČSSD podporovali ve Středočeském, Plzeňském a Libereckém kraji a také na 
Vysočině. 
219 Podobně jako ve volbách 2004 pod hlavičkou Koalice pro (název kraje). 
220 Pokud připočítáme získané mandáty v rámci celých koalic, tak 62 zastupitelů. 
221 KDU-ČSL nezískala žádný mandát ve Středočeském a Libereckém kraji. 
222 Za všechny zmiňme například hnutí Severočeši.cz, které v Ústeckém kraji získalo 8 mandátů 
nebo Starostové pro Liberecký kraj, kteří v tomto regionu získali 7 mandátů. 
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Tabulka 12: Strany a volební účast v krajských volbách v roce 2008223 

 

PŘEHLED KANDIDUJÍCÍCH STRAN A VOLEBNÍ ÚČAST 
(2008) 

Kraj 
Počet 

kandidujících 
stran 

Počet stran 
s více jak 
5% hlasů 

Volební 
účast   v % 

Středočeský 14 4 42,14 

Jihočeský 13 4 40,78 

Plzeňský 17 4 40,28 

Karlovarský 13 6 35,01 

Ústecký 17 4 37,44 

Liberecký 14 5 38,08 

Kralovéhradecký 13 5 41,72 

Pardubický 16 4 42,61 

Vysočina 14 4 44,88 

Jihomoravský 18 4 41,05 

Olomoucký 15 4 38,50 

Zlínský 13 5 41,13 

Moravskoslezský 15 4 38,60 

 

 

5.4 Krajské volby 2012 

 Zatím poslední krajské volby se konaly 12. a 13. října 2012. Jejich výsledky 

se opět výrazně lišily od třech předchozích voleb. Celkem v nich kandidovalo 

rekordních 93 stran, hnutí či koalic. Ve všech krajích se o hlasy voličů ucházel 

Pravý blok, Národní socialisté - levice 21. století, komunisté, sociální demokraté, 

ODS, Strana svobodných občanů a Česká pirátská strana. Oproti roku 2008 se 

významně proměnilo stranické spektrum jak na celostátní, tak i na krajské úrovni. 

Vítězem voleb se stali sociální demokraté, když od voličů obdrželi 23,58% hlasů, 

díky čemuž získali 205 mandátů krajských zastupitelů.  ČSSD do předvolební 

kampaně opět přenesla celostátní témata a kritiku reforem Nečasovy vlády. 

                                                           
223 Zdroj: www.volby.cz  
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Socialisté vyhráli v devíti krajích, post hejtmana ale na základě povolebních 

jednání obsadili v jedenácti krajích a ve dvanácti krajích byli součástí koalic. Druzí 

skončili komunisté, které můžeme označit za pomyslného hlavního vítěze voleb. 

Při celkovém zisku 20,44% hlasů obsadili komunisté 182 křesel krajských 

zastupitelů. Vyhráli v Karlovarském224 a Ústeckém kraji, kde mají poprvé také 

svého hejtmana. V devíti krajích zasedli přímo v krajských radách, v jednom 

případě tolerují menšinovou vládu socialistů. Tato účast komunistů v radách 

vyvolala protesty části veřejnosti, například studentů.225 Třetí skončila vládní ODS 

se ziskem 12,29% hlasů (102 mandátů). I přes vítězství v Plzeňském kraji226 zůstala 

strana ve všech regionech v opozici. Za ODS následoval zcela nový subjekt, strana 

TOP 09 Karla Schwarzenberga a bývalého lidoveckého předsedy Miroslava 

Kalouska, která zaznamenala, společně s hnutím Starostové a nezávislí Petra 

Gazdíka, úspěch především ve sněmovních volbách v roce 2010. TOP 09 

kandidovala společně se Starosty227 a získala celkem 6,64% hlasů a 44 mandátů, 

což bylo asi méně, než si představitelé tehdy vládní strany představovali. Podobně 

jako v případě ODS, také TOP 09 zůstala po volbách ve všech krajích v opozici. 

Návrat do „vrcholné“ politiky se povedl KDU-ČSL, která ve sněmovních volbách 

v roce 2010 poprvé od vzniku České republiky nepřekročila hranici nutnou k zisku 

poslaneckého mandátu. Lidovci kandidovali samostatně pouze v pěti krajích,228 

v ostatních pak opět v rámci koalic. Vzhledem k dlouhodobě špatným volebním 

výsledkům v Ústeckém kraji strana nekandidovala vůbec, ale její zástupci se 

objevili na kandidátce Hnutí PRO! kraj. Lidovci získali 5,82% hlasů a 42 mandátů 

zastupitelů.229 Pokud připočteme také lidovecké kandidáty, kteří získali mandát 

v rámci volebních koalic, získala strana celkem 61 mandátů.230 Lidovci jsou 

součástí dvou krajských rad. Za zmínku stojí, že bývalý jihomoravský hejtman 

Stanislav Juránek získal ve volbách podruhé nejvyšší počet preferenčních hlasů. 

                                                           
224 I když komunisté v Karlovarském kraji vyhráli, neobsadili zde post hejtmana. Na základě 
povolebních vyjednávání se hejtmanem stal opět sociální demokrat Josef Novotný, nicméně 
komunisté měli většinu v radě. Po jeho rezignaci a vnitřních rozporech v koalici sociální demokraté 
vypověděli komunistům koaliční smlouvu. Následně došlo k vytvoření nové krajské koalice, jejíž 
součástí jsou všechny subjekty zastoupené v zastupitelstvu kromě komunistů. Ti se tak stali jedinou 
opoziční stranou.  
225 V Jihočeském nebo Karlovarském kraji. 
226 Především díky bývalému ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi, který vedl krajskou 
kandidátku. 
227 Na kandidátních listinách označeni jako TOP 09 a Starostové pro (název kraje). 
228 Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský. 
229 KDU-ČSL nezískala žádný mandát ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém 
a Libereckém kraji. 
230 S koalicemi, v rámci kterých kandidovali, mandátů 67.  
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V těchto volbách zásadním způsobem posílili jednotlivá regionální uskupení. 

Nejjasnějším případem tohoto tvrzení je vítězství Starostů pro Liberecký kraj 

v Libereckém kraji, kde vytvořili koalici společně se Změnou pro Liberecký kraj 

a kritizované zavedené strany (především ČSSD a ODS) tak odsoudili k opoziční 

roli.231 Bývalý starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta je tak jediným nelevicovým 

hejtmanem. V jižních Čechách uspělo hnutí Jihočeši 2012, jehož nejvýraznější tváří 

byl bývalý poslanec a kritik poměrů v jihočeské ODS, Michal Doktor. Jihočeši od 

voličů obdrželi 14,57% hlasů (9 mandátů) a za sebou nechali i občanské demokraty. 

V Ústeckém kraji pak 9 křesel zastupitelů obsadili zástupci již zmíněného hnutí 

Severočeši.cz (v kraji zisk 12,02% hlasů) a ve výčtu různých úspěšných regionálních 

uskupení bychom mohli pokračovat dále. Je třeba zmínit i úspěch Strany práv 

občanů Zemanovci, která překročila nutnou pětiprocentní hranici hlasů 

potřebných k zisku mandátu v Pardubickém a také Zlínském232 kraji, v obou 

případech zástupci strany zasedli dokonce v krajských radách. Neparlamentní 

strany, hnutí či koalice (KDU-ČSL zde není zahrnuta) tak získali celkově 75 

mandátů. A za zmínku stojí také fakt, že zcela propadla strana Věci veřejné, která 

ve sněmovních volbách 2010 získala 10,88% hlasů (kandidovala pouze v pěti 

krajích, celkový zisk 0,25% hlasů). Krajských voleb se neúčastnila tehdejší vládní 

strana LIDEM bývalé vicepremiérky Karolíny Peake, která vznikla odštěpením 

části poslanců Věcí veřejných.  

Volební účast byla 36,89%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
231 Starostové pro Liberecký kraj získali v kraji 22,21% hlasů a 13 mandátů, Změna pro Liberecký 
kraj 16,85% a 10 mandátů. Pro vzájemné rozpory se ale koalice později rozpadla. Část zastupitelů 
Změny radu podporuje, část odešla do opozice. Kvůli získání většiny v zastupitelstvu se novým 
členem rady stali sociální demokraté. 
232 Ve Zlínském kraji byl do zastupitelstva zvolen také bývalý předseda JZD Slušovice, František 
Čuba. Díky vysokému zisku preferenčních hlasů byl zvolen z těžko volitelného posledního místa 
kandidátky.  
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Tabulka 13: Strany a volební účast v krajských volbách v roce 2012233 

 

PŘEHLED KANDIDUJÍCÍCH STRAN A VOLEBNÍ ÚČAST 
(2012) 

Kraj 
Počet 

kandidujících 
stran 

Počet stran 
s více jak 
5% hlasů 

Volební 
účast v % 

Středočeský 21 4 36,45 

Jihočeský 18 6 38,59 

Plzeňský 16 4 38,21 

Karlovarský 16 6 31,57 

Ústecký 19 5 33,94 

Liberecký 20 5 38,55 

Královéhradecký 19 6 38,43 

Pardubický 19 6 39,47 

Vysočina 18 6 41,05 

Jihomoravský 23 5 37,76 

Olomoucký 18 5 35,67 

Zlínský 22 6 40,34 

 

 

5.5 Dosavadní krajské volby – zhodnocení 

 Každé z dosavadních krajských voleb byly v lecčems specifické. V řadě 

případů jejich výsledek ovlivnila celostátní politická situace a rétorika 

představitelů různých politických stran či hnutí. Pro detailnější pochopení krajské 

politické scény by samozřejmě bylo nejvhodnější vypracovat jednotlivé případové 

studie reflektující situaci v daném kraji. Politické strany, hnutí či koalice se ve 

volbách snaží získat co největší vliv na krajskou politiku, která v řadě aspektů 

výrazně ovlivňuje politiku celostátní. Kandidující subjekty vsázejí na odlišné 

strategie volebních kampaní, některé akcentují spíše celorepublikové problémy 

(zejména ty strany, které jsou v Poslanecké sněmovně v opozici), některé problémy 

čistě regionálního charakteru (z hlediska celostátní politiky především strany 

vládní koalice, ale také různá regionální politická uskupení). Prezentace témat 

                                                           
233 Zdroj: www.volby.cz  
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a předvolební kampaň je tak ponechána čistě na jejich rozhodnutích. V krajských 

volbách hraje významnou roli nejen program a kampaň, ale také výběr osobností 

zastoupených na kandidátních listinách, především pak osobnost lídra kandidátky. 

Často to byl právě lídr, který dokázal pro stranu vybojovat dobrý výsledek, ale 

v řadě případů tomu bylo také přesně naopak. Na kandidátních listinách se proto 

objevují starostové měst a obcí, další zkušení a známí komunální i regionální 

politici, celostátně známé osobnosti, úspěšní lokální podnikatelé, učitelé a ředitelé 

škol, lékaři nebo zástupci různých neziskových organizací. Nově vzniklé kraje se 

poměrně dobře etablovaly v rámci českého politického systému, jejich vliv na 

celostátní politiku je tak stále větší. Například řada krajských lídrů díky své pozici 

na regionální úrovni získala významné funkce v rámci vnitrostranických hierarchií. 

I když můžeme říci, že jsou krajské volby volbami druhého řádu, občané v nich 

rozhodují nejen o budoucím směřování regionu, ve kterém žijí, ale přeneseně také 

o situaci v jednotlivých politických stranách. 
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6. SLOVENSKO NA CESTĚ K VYŠŠÍM ÚZEMNÍM CELKŮM 

6.1 Situace po roce 1989 

 Na Slovensku byla po pádu komunistického režimu situace obdobná jako 

v české části federace. Předně došlo k obnově samosprávy, což bylo provedeno 

ústavním zákonem č. 294/1990 Zb. z. Tento zákon stanovil jako základ místní 

samosprávy obce a zrušil ustanovení Sedmé hlavy ústavy, která se týkala národních 

výborů. Následná legislativa, která formovala systém veřejné správy, se ale od 

české části federace podstatně lišila. Národní výbory definitivně zanikly na základě 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. z., o obecnom zriadení. Působnost národních výborů 

byla zčásti převedena na obce (samospráva), protože na Slovensku bylo 

rozhodnuto o vytvoření oddělení územní samosprávy od místní státní správy. 

Vzhledem k tomuto faktu byl důležitý zákon č. 472/1990 Zb. z., o organizácii 

miestnej štátnej správy. Na základě tohoto zákona totiž přešla většina kompetencí 

bývalých národních výborů na tzv. obvodní úřady, které představovaly orgány 

integrované místní státní správy 1. stupně, a na okresní úřady, které představovaly 

orgány integrované místní státní správy 2. stupně. Dalším důležitým zákonem byl 

zákon SNR č. 517/1990 Zb. z., o územnom a správnom usporiadaní. Ten definoval 

obec jako základní územní jednotku, přičemž každá obec byla součástí některého 

z 38 okresů, a na základě zákona navíc došlo ke zrušení krajů. Ty totiž byly na 

Slovensku některými kritiky vnímány jako zcela zbytečný stupeň. Na základě 

nařízení vlády Slovenské republiky č. 548/1990 Zb. z. byla stanovena sídla 

okresních a obvodních úřadů, kterých bylo nově zřízeno celkem 121. Na základě 

těchto dokumentů tak byl stanoven systém slovenské veřejné správy, který 

v podstatě začal platit po prvních demokratických komunálních volbách konaných 

v listopadu 1990.234  

 Po rozpadu společného státu se Slovensko vydalo vlastní cestou budování 

nového státu, jednou z podstatných záležitostí byla také veřejná správa a územní 

členění, k jehož změně mělo v následujících letech dojít. Nová slovenská Ústava 

(zákon SNR č. 460/1992 Zb. z.) se územní samosprávě věnovala ve Čtvrté hlavě. 

Stanovila, že základem územní samosprávy je obec, předjímala také vznik vyšších 

                                                           
234 Volko, Viliam; Kiš, Miloslav (ed.):  Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia 
Slovenska. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky [on-line]. Dostupné z: 
http://www.minv.sk/?strucny-prehlad-vyvoja-uzemneho-a-spravneho-clenenia-slovenska [cit. 12. 
března 2006], s. 52, 53. 
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územních celků (dále VÚC), když v Článku 64 bylo uvedeno, že: „Samosprávu 

vyšších územných celkov a jej orgány ustanoví zákon.“ Vzhledem k formování 

politického systému na lokální i v budoucnu na regionální úrovni bylo důležité, že 

Ústava zakotvila přímo volené zastupitelstvo i starostu (Článek 69) a zakotven byl 

také institut místního referenda (Čl. 67). Na Slovensku tedy, na rozdíl od České 

republiky, vznik VÚC nemusel být přijat ve formě ústavního zákona a tudíž 

podpořen ústavní většinou. Tento fakt byl některými zákonodárci zpětně 

kritizován, jelikož vznik VÚC nebyl podpořen širší většinou na základě politických 

dohod zahrnujících širší spektrum politických stran.  

 

6.2 Volební období 1994 - 1998 

 Systém veřejné správy, jak byl koncipován v roce 1990, vydržel šest let. 

Vláda Vladimíra Mečiara totiž v roce 1996 přistoupila k reorganizaci územního 

členění republiky. Tato reorganizace se ale týkala v podstatě výhradně státní 

správy. Samospráva byla stále vyhrazena pouze obcím, žádný jiný samosprávný 

stupeň (prozatím) zřízen nebyl. I když se tedy jednalo o státní správu, přece jen je 

důležité se o této reformě zmínit, protože na jejím základě došlo následně 

k vytvoření samosprávných krajů. V Národní radě Slovenské republiky byl v roce 

1996 předložen návrh zákona o územním a správním uspořádání Slovenské 

republiky.235 Podle návrhu mělo být území Slovenska rozděleno do 8 krajů a 74 

okresů. Při vytváření nových krajů byl důraz kladen hlavně na politicko-strategická 

kritéria a na velikost nových celků. Minimálně se přihlíželo k hlediskům 

historickým či ke kulturně-historické identitě jednotlivých regionů.236 

Podle expertů také nemělo jít o krok směrem ke skutečné reformě veřejné správy 

a decentralizaci. Spíše mělo jít o opatření, jehož cílem bylo posílit pozice tehdejších 

vládních stran, které usilovaly především o koncentraci politické moci. Součástí 

                                                           
235 Tisk č. 368. Národní rada Slovenskej republiky [online].  
Dostupný z:  http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=96235 [cit. 12. března 
2016]. 
Stenografické protokoly. Národní rada Slovenskej republiky [online].  
Dostupný z: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=65833 [cit. 12. března 2016]. 
236 Volko, Viliam; Kiš, Miloslav (ed.):  Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia 
Slovenska. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky [on-line]. Dostupné z: 
http://www.minv.sk/?strucny-prehlad-vyvoja-uzemneho-a-spravneho-clenenia-slovenska [cit. 12. 
března 2006], s. 52, 53. 
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tohoto úsilí byla dekoncentrace výkonu některých funkcí státních orgánů 

prostřednictvím vytvoření nižších územních složek výkonné moci.237 

 Jak bylo uvedeno v důvodové zprávě k návrhu zákona, nové územně správní 

členění vycházelo z analýz různých správních uspořádání Slovenska v minulosti. 

Ministerstvo vnitra v srpnu 1995 zvažovalo 3 pracovní návrhy s dalšími variantami, 

kde byla komplexně řešena otázka uspořádání celé místní státní správy na všech 

jejích stupních. Zvažované modely byly následující:  

 
- tzv. stabilizační model s cca 3 – 4 vyššími správními celky, 32 – 45 

nižšími správními celky místní státní správy, 11 – 12 vyšších 

územních celků a cca 110 – 150 místních správních jednotek 

územní samosprávy. 

- tzv. integrační model s cca 7 – 8 vyššími správními i územními 

celky a s cca 110 – 150 nižšími správními celky a místními 

správními jednotkami vykonávajícími místní státní správu 

i územní samosprávu. 

- tzv. restituční model s cca 7 – 8 vyššími správními celky a cca 75 – 

90 správními celky místní státní správy, 15 – 16 vyšších územních 

celků a cca 250 – 300 místních správních jednotek územní 

samosprávy. 

 
 Na pracovní poradě vlády v Trenčianských Teplicích, která se konala 17. září 

1995, bylo rozhodnuto použít třetí zmíněný - tedy tzv. restituční - model tak, že 

místní státní správa bude vybudována v 8 vyšších správních celcích a v 75 až 90 

nižších správních celcích. Toto své stanovisko vláda potvrdila usnesením č. 755 ze 

dne 17. října 1995, které se týkalo postupu prací na reformě veřejné správy. Toto 

usnesení obsahovalo závazek předložit návrh zákona o územním a správním 

členění v lednu 1996 a návrh zákona o vyšších územních celcích v prosinci 1996, 

díky čemuž se měla problematika územního uspořádání kompletně uzavřít koncem 

roku 1996.238 Ministr vnitra Hudek (HZDS) zmínil, že tento zákon je pouze prvním 

krokem v procesu počínající reformy veřejné správy, následovat měly další zákony 

– například zákon o vytvoření samospráv vyšších územních celků, zákon o volbách 

do orgánů těchto celků, zákon o přerozdělení kompetencí a uspořádání státních 

                                                           
237 Mesežnikov, Grigorij: Činnosť politických strán a reforma verejnej správy. 2002, s. 121. 
238 Důvodová zpráva, viz odkaz na tisk 368. 
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orgánů ve správních celcích. Právě neexistence související legislativy byla 

kritizována opozicí. Ta požadovala předložení zákona o organizaci místní státní 

správy, zákon o převodu kompetencí ze státní správy na samosprávné celky, zákon 

upravující financování samosprávných celků apod. K předloženému návrhu zákona 

se vyjadřovaly stávající okresní úřady i obce. Od 21. prosince 1995 do 15. ledna 

1996 prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Za základní správní celek pro 

administrativu státní správy byl považován okres, vyšším správním celkem potom 

kraj. Podle návrhu mělo být území Slovenska nově rozděleno do 8 krajů, jakožto 

vyšších správních celků, a 74 okresů. Náklady na zřízení dvoustupňové státní 

správy měly vyjít přibližně na 4 miliardy slovenských korun, i když se připouštěly 

částky několikanásobně vyšší. Jak poznamenal zpravodaj tisku, předseda Výboru 

pro veřejnou správu, územní samosprávu a národnosti Jozef Rea, smyslem nového 

územně správního členění mělo být dosažení optimálního prostorového 

uspořádání státu a vytvoření ohraničených, relativně uzavřených a vnitřně 

konzistentních celků, v nichž by mohly působit orgány veřejné správy. Tedy celků, 

které budou životaschopné z ekonomického, sociálního i kulturního hlediska. 

Uvedl také, že projednávání návrhu zákona předcházelo mnoho dopisů a petic od 

starostů i občanů, které byly adresovány jednotlivým poslancům i orgánům 

Národní rady. Tyto petice se týkaly právě územní příslušnosti či zřizování nových 

okresů.239 

 Území krajů navazovalo na tzv. velké župy z doby první republiky, na župní 

zřízení z období let 1940 – 1945 a na krajskou soustavu z let 1949 – 1960. 

Sídelními městy bylo stanoveno 8 z 9 největších měst Slovenska,240 která 

představovala jisté přirozené spádové celky pro svá okolí. Víceméně všechna tato 

města byla v minulosti sídlem některého z vyšších správních celků. Vznik osmi 

krajů se zdál být optimální i z toho pohledu, že se pro ni vyslovilo nejvíce 

regionálních sdružení měst a obcí. Počet 7 až 11 vyšších celků byl Slovensku 

doporučován od expertů Rady Evropy. Taktéž zvažovaná varianta 3 až 4 by podle 

nich neodpovídala principům subsidiarity. Sdružení měst a obcí Slovenska (ZMOS) 

namítalo, že velikost vyšších územních celků je možné určit za předpokladu, že 

                                                           
239 Jak je zmíněno v důvodové zprávě, jednalo se například o žádosti o zřízení okresů Sobrance, 
Medzilaborce, Velký Meder, Detva, Nováky, Šamorín, Šurany, Poltár, Královský Chlumec, Sečovce, 
Svidník, Štúrovo, Tornala, Trstená aj. Petice se týkaly i určení sídla okresu, především sporu Ilava-
Dubnica nad Váhom, Žarnovica-Nová Baňa.   
240 Osmým největším městem Slovenska byl Martin, který sídlem kraje určen nebyl. Nejmenším 
sídelním krajským městem se stal Trenčín. 
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jsou známé jejich kompetence. Ministr vnitra Hudek však tvrdil opak, když návrh 

územně správního uspořádání viděl jako kostru pro budoucí fungování celého 

systému správy. Při pohledu na nově vytvořené kraje je zjevný jistý nepoměr mezi 

západem a východem země. Pravdou je, že západ Slovenska je hospodářsky 

vyspělejší a nachází se zde několik velkých městských center (Bratislava, Žilina, 

Nitra, Trnava, Trenčín, Martin). Naopak na středním Slovensku je jediným větším 

centrem Banská Bystrica a na východě jsou to města Košice, Prešov a Poprad. 

Takže zatímco na západě bylo vytvořeno hned 5 krajů, na středním Slovensku 

jeden a na východě dva. Že se nejen v případě krajů, ale především v případě 

okresů, jednalo o čistě politické rozhodnutí, dokládá několik skutečností. Předně je 

třeba zmínit narušení některých tradičních slovenských regionů. Šlo především 

o Spiš, Šariš či Zemplín, které byly rozděleny mezi Prešovský a Košický kraj. 

Zvláštně je vedena hranice na Spiši, kde došlo k paradoxní situaci: město Spišské 

Podhradie (v jehož okolí se nachází několik významných turistických atraktivit 

přesahujících význam země – Spišský hrad, Spišská kapitula, kostel sv. Ducha 

v Žehře, vše památky UNESCO) se stalo součástí Prešovského kraje, zatímco 

zmíněný Spišský hrad, postavený přímo nad městem, patří katastrálně do obce 

Žehra. Ta ale byla začleněna do kraje Košického. 

 V rámci parlamentní debaty bylo zákonu ze strany opozičních poslanců 

vyčítáno několik skutečností. Nejčastějším tématem při projednávání návrhu 

zákona nebylo vymezení krajů,241 ale území okresů, které bylo předmětem silného 

lobbingu. Vznik velkého množství okresů byl totiž chápán značně problematicky, 

což sami přiznali i někteří poslanci HZDS. Vymezení okresů taktéž mělo navazovat 

na tradice správního členění. Jak zmínil ministr vnitra, při jejich koncipování byla 

uplatněna kritéria územního a správního členění státu, především kritérium 

relativní stability, historické a kulturně-etnické identity a kritérium funkčnosti 

a velikosti těchto celků. Spodní limit velikosti okresů byl stanoven na 30 000 

obyvatel. Realita ale byla zcela jiná, protože bylo nakonec zřízeno několik okresů, 

které počtu 30 000 obyvatel vůbec nedosahovaly.  

                                                           
241 Jedinou výjimkou byl návrh poslance Vavríka (DÚ) na vytvoření Bratislavy jako samostatného 
kraje. 
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 Prvním kritizovaným okruhem tedy bylo vymezení okresů. Ty vznikaly často 

značně účelově, přičemž měly být zřízeny okresy rozdílných velikostí a vytvoření 

některých z nich může budit jisté pochybnosti.242 

Ze strany opozice směřovaly výtky vůči zákonu také proto, že o reformě veřejné 

správy neproběhla žádná širší diskuze, kde by bylo definováno, jaké úlohy 

v budoucnu budou vykonávat obce, jaké kompetence budou mít samosprávy 

vyšších územních celků, a jaké úlohy bude mít na starosti stát. Zákonu bylo také 

vyčítáno, že neřešil problém vztahu mezi státní správou a samosprávou. Ve 

své podstatě vůbec neřešil decentralizaci, ale naopak posiloval pozici státní správy. 

Předložený návrh tak řešil spíše dekoncentraci státní moci. Stejně tak neřešil 

přerozdělování daní obcím a vyšším územním celkům. Problematicky bylo 

chápáno také ustanovení, že seznam obcí tvořících jednotlivé okresy měl být 

vytvořen na základě vládního usnesení (bez ohledu na názory jednotlivých obcí). 

Zazněla také kritika faktu, že důvodová zpráva neobsahovala žádná kritéria určení 

počtu krajů či okresů. 

 Pádným argumentem z pozic „maďarských“ stran bylo, že zákon 

nezohledňoval zájmy maďarské menšiny. Maďarská koalice podala proto několik 

pozměňovacích návrhů,243 předložila také vlastní koncept územního členění 

Slovenska do 16 žup, jak měly být tyto vyšší správní celky nazvány.244 I tento návrh 

                                                           
242 Největší slovenské okresy byly „městské okresy“ Prešov (169 000 obyvatel), Nitra (159 000 
obyvatel) a Žilina (154 000 obyvatel). Když pomineme okresy zahrnující tato největší slovenská 
města, je největším okresem okres Nové Zámky (144 500 obyvatel), dále okres Prievidza (138 000) 
a okres Košice-okolí (119 000 obyvatel). Naopak okresy, které nesplňují ani stanovenou spodní 
hranici 30 000 obyvatel, jsou okres Medzilaborce (12 500 obyvatel), okres Turčianské Teplice 
(16 500 obyvatel), okres Banská Štiavnica (17 000 obyvatel), okres Stropkov (21 000 obyvatel), 
okres Poltár (22 500 obyvatel), okresy Krupina a Sobrance (oba 23 000 obyvatel), okres Žarnovica 
(27 000 obyvatel) a okres Myjava (27 500 obyvatel). 
Zdroj: sčítání obyvatel, domů a bytů 2011, údaje za rok 1996 se tak mírně liší.  
Dostupné na stránkách Slovenského statistického úřadu: 
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators/!ut/p/b1/jZHP
TsQgEIefZZ-gw59t6ZHWLcUgAi24cjE9GFPj7nowPr-06cWD1LkRvm_4zVDE4lzE6_Q9v01f8-
06fSznWL4EZVjTIA6sf0AgO2WCOY3INZCA5wTAH8Vh9W0lN1-7E8iRG-
HuKQJ63PwMsPjcWjuoEEAE3IEkSID2HqCrNr8VvKeVAmBKHEHy3rvaEgKc_C9_5oHF7waDeU
1Fe-ce0_XYYjaoEgOgzc8AOV-
UO34CdvI_FXFFchtYgdwX7Q0Zf6cQ1ZhSaD34wCyxNd7pkKbQ_e3yWnxe_FJnmOU75YfDDzBS
GYM!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ [cit. 12. března 2016]. 
243 Například návrh, aby se názvy obcí obce, kde žije minimálně 10% obyvatel hlásících se k některé 
národnostní menšině, označovaly také v jejich jazyce. Jiný pozměňovací návrh požadoval, aby se 
obce mohly vrátit ke svým historickým názvům, které používaly v období první československé 
republiky. 
244 Sídla žup měla být ve městech, podle kterých byly pojmenovány: Bratislavská župa (okresy 
Bratislava I – V), Komárenská župa (okresy Senec, Sládkovičovo, Galanta, Šala, Šamorín, Dunajská 
Streda, Velký Meder, Kolárovo, Komárno, Hurbanovo, Nové Zámky, Levice, Vráble, Želiezovce, 
Štúrovo, Šahy), Senická župa (okresy Stupava, Malacky, Senica, Myjava, Holíč, Skalica), Trnavská 
župa (okresy Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava, Modra, Pezinok), Nitranská 
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byl značně účelový, tentokrát pro změnu z pohledu Maďarské koalice. Vždyť 

například Komárenská župa, zabírající v podstatě celé jižní Slovensko s maďarsky 

hovořícím obyvatelstvem, se měla skládat celkem ze 16 okresů. Oproti tomu 

například v podstatě čistě slovenská Senická župa, zabírající především oblast 

Záhoří, se měla skládat pouze ze šesti okresů, kde největším sídlem byla přibližně 

dvacetitisícová Senica. Nemluvě o zcela pragmatickém vytvoření 

Královskochlumecké župy, skládající se pouze ze dvou okresů, na jejichž území žije 

také početná maďarská menšina. Tento pozměňovací návrh rozhodně neměl 

v Národní radě za vlády HZDS a SNS šanci na schválení. Návrh zákona sice 

obnovoval některé zaniklé okresy, nicméně nikoliv na celém území státu. Nepoměr 

velikosti okresů je patrný při porovnání jihoslovenských okresů a těch ostatních. 

Zatímco v severních oblastech s převahou slovensky hovořícího obyvatelstva 

vznikla celá řada nových okresů, jejichž velikost se pohybovala od cca 169 000 

obyvatel (okres Prešov) po cca 13 000 obyvatel (okres Medzilaborce), v oblastech 

s maďarsky hovořícím obyvatelstvem řada okresů obnovena nebyla a zůstaly 

zachovány pouze velké okresy, které byly ještě ke všemu rozděleny do několika 

krajů.245 I když by zvažované „maďarské“ okresy Šamorín, Velký Meder, Štúrovo, 

Želiezovce, Šahy, Filakovo, Tornala, Moldava nad Bodvou, Královský Chlumec 

a Velké Kapušany splňovaly veškerá požadovaná kritéria, při územně správním 

členění se s nimi ale jednoduše nepočítalo. Stejně tak bylo jejich vytvoření 

podpořeno místními samosprávami i peticemi občanů. Nepoměr mezi nově 

vzniklými okresy lze názorně ukázat na příkladu dvou oblastí. Na Oravě byly 

                                                                                                                                                                                
župa (okresy Topolčany, Hlohovec, Nitra, Sereď, Šurany), Trenčínská župa (okresy Partizánske, 
Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Nováky, Handlová, Prievidza, Dubnica nad Váhom, Ilava, 
Púchov), Zlatomoravecká župa (okresy Kremnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Krupina, Banská 
Štiavnica, Zlaté Moravce, Nová Baňa), Žilinská župa (okresy Považská Bystrica, Bytča, Turzovka, 
Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Rajec), Martinská župa (okresy Liptovský Hrádok, Liptovský 
Mikuláš, Ružomberok, Martin, Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Turčianské Teplice), 
Banskobystrická župa (okresy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Revúca, Hnúšťa, Poltár, 
Velký Krtíš), Rimavskosobotská župa (okresy Moldava nad Bodvou, Rožňava, Plešivec, Tornala, 
Rimavská Sobota, Filakovo, Lučenec), Spišskonovoveská župa (okresy Gelnica, Dobšiná, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Poprad, Starý Smokovec, Kežmarok, Stará Lubovňa, Svit, Krompachy, Spišská 
Stará Ves), Košická župa (okresy Košice I – V, Čaňa, Bidovce), Královskochlumecká župa (okresy 
Královský Chlumec a Velké Kapušany), Prešovská župa (okresy Prešov, Hanušovce nad Toplou, 
Lipany, Sabinov, Giraltovce, Stropkov, Svidník, Bardejov), Michalovská župa (okresy Trebišov, 
Michalovce, Sečovce, Sobrance, Vranov nad Toplou, Humenné, Medzilaborce, Snina). 
245 Okres Dunajská Streda součástí Trnavského kraje (byť má spádovostí blíže k Bratislavě), okres 
Komárno a Nové Zámky součástí Nitranského kraje apod. Zároveň došlo k rozdělení kompaktního 
maďarského osídlení na jižním Gemeru, když se okres Rimavská Sobota stal součástí 
Banskobystrického kraje a okres Rožňava součástí Košického kraje (kam ale spádově patří). Stejně 
tak bylo rozděleno maďarské osídlení na Dolním Zemplíně vznikem okresů Trebišov a Michalovce. 
Zajímavým příkladem je také původní okres Galanta, který byl rozparcelován hned do tří krajů – 
Bratislavského (několik obcí), Trnavského (okolí města Galanta) a Nitranského (okolí města Šala).   
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zřízeny tři okresy: okres Dolný Kubín (39 500 obyvatel), okres Námestovo (59 500 

obyvatel) a okres Tvrdošín (36 000 obyvatel). Na jižním Slovensku zůstal zachován 

okres Nové Zámky s přibližně 50% zastoupením občanů slovenské i maďarské 

národnosti, který – jak již bylo uvedeno - patří mezi vůbec největší slovenské 

okresy (144 500 obyvatel). Většinově maďarské okresy Dunajská Streda (116 500 

obyvatel) a Komárno (104 000 obyvatel) zůstaly také v podstatě nezměněny.246 

Zástupci maďarských stran také vnímali navrhované kraje jako příliš velké, pro 

správu regionů byly podle nich vhodné celky s počtem obyvatel kolem 500 000, 

nikoliv celky s cca 800 000 obyvateli.  

 Ve vztahu k navrhovanému územně správnímu členění je třeba poznamenat, 

že jeho výslednou podobu mohly ovlivnit úvahy o změně volebního systému na 

Slovensku z poměrného na většinový či smíšený. Jak poznamenal v rozpravě 

poslanec Nagy (SMK), okresy, kde v parlamentních volbách v roce 1994 HZDS 

dosáhla nadprůměrných výsledků, vláda navrhovala rozdělit do 2 až 3 menších 

okresů (které měly tvořit území budoucích jednomandátových obvodů), zatímco 

okresy na jihu Slovenska zůstaly v podstatě v původním stavu. Tuto domněnku ale 

vyvrátil ministr Hudek. Ten uvedl, že vzhledem k rozdílné velikosti správních 

okresů budou muset budoucí volební kraje odpovídat jinému počtu a jiným 

kritériím.  

 Dalším problematickým okruhem bylo určení sídel okresů. Například vznik 

okresu Poltár (rodiště bývalého předsedy NR SR a bývalého slovenského 

prezidenta Ivana Gašparoviče). Z tohoto úhlu pohledu ale byla podstatná diskuze 

o dvou sídlech okresů – Ilava a Žarnovica. Sídlem prvně zmíněného okresu bylo 

vybráno město Ilava, které je se svými cca 5 500 obyvateli vůbec nejmenším 

slovenským okresním městem. Přitom území okresu zahrnuje daleko významnější 

městskou aglomeraci Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica. Ve druhém případě 

bylo sídlem okresu určeno město Žarnovica namísto historicky významnějšího 

a dopravně daleko lépe umístěného města Nová Baňa.247 

 V diskuzi byla předložena řada pozměňovacích návrhů, většina z nich se 

týkala zřízení nových okresů, takové návrhy se týkaly zvažovaných okresů 

Medzilaborce, Lipany, Spišská Stará Ves, Giraltovce, Královský Chlumec, Moldava 

                                                           
246 Data pocházejí opět ze statistických údajů za rok 2011, oproti roku 1996 se tak mírně liší.  
247 V případě začlenění obcí Vyhne a Bzenica do okresu Žiar nad Hronom, jak bylo tamními občany 
požadováno, by se Žarnovica stala hraniční obcí nového okresu. 
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nad Bodvou, Banská Štiavnica, Holíč, Šurany, Štúrovo,248 Bratislava-okolí, 

rozdělení Košic do tří až čtyř okresů po vzoru Bratislavy či stanovení zvláštního 

statutu pro tato dvě největší slovenská města. Ještě větší množství okresů 

předpokládal pozměňovací návrh poslance Kováče (DÚ), jeho návrh byl podpořen 

myšlenkou, že výkon státní správy má být co nejblíže občanům.249 Kromě toho 

padly pozměňovací návrhy spíše technického charakteru (například tajné 

hlasování, aby seznam územní příslušnosti obcí byl schválen ve formě zákona na 

základě souhlasu obcí, o vyhlášení referenda o daném zákoně aj.). 

 Vládou předložený návrh zákona o územním a správním členění Slovenské 

republiky stanovil, že pro potřeby výkonu správy se vytváří územní celky a správní 

celky. Samosprávnými územními celky byly obce a vyšší územní celky, které ale na 

základě zákona vytvořeny nebyly. Naopak vytvořil správní celky, kterými byly již 

zmíněné kraje a okresy. Slovensko tak bylo územně rozčleněno následujícím 

způsobem: 

 
1. Bratislavský kraj se sídlem v Bratislavě (okresy Bratislava I – V, 

Malacky, Pezinok, Senec) 

2. Trnavský kraj se sídlem v Trnavě (okresy Trnava, Dunajská 

Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica) 

3. Trenčínský kraj se sídlem v Trenčíně (okresy Trenčín, Bánovce 

nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 

Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov) 

4. Nitranský kraj se sídlem v Nitře (okresy Nitra, Komárno, Levice, 

Nové Zámky, Šala, Topolčany, Zlaté Moravce) 

5. Žilinský kraj se sídlem v Žilině (okresy Žilina, Bytča, Čadca, Dolný 

Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, 

Námestovo, Ružomberok, Turčianské Teplice, Tvrdošín) 

                                                           
248 Se zřízením okresu Štúrovo mělo být v původní koncepci počítáno. Mimochodem pod petici 
požadující vznik štúrovského okresu se podepsalo přes 17 000 občanů, což měl být nejvyšší počet 
podpisů pod podobně formulovanou peticí. 
249 Mělo se jednat o okresy Stupava, Modra, Šamorín, Velký Meder, Sereď, Sládkovičovo a Holíč 
v Trnavském kraji (kam navrhoval zařadit i okresy Malacky, Pezinok a Senec, čímž by se Bratislava 
stala samostatným krajem), okresy Stará Turá, Dubnica nad Váhom, Handlová, Nováky 
v Trenčínském kraji, okresy Vráble, Hurbanovo, Kolárovo, Šahy, Želiezovce, Štúrovo a Šurany 
v Nitranském kraji, okresy Rajec, Turzovka, Trstená a Liptovský Hrádok v Žilinském kraji, okresy 
Filakovo, Hnúšťa, Tornala, Banská Štiavnica, Kremnica a Nová Baňa v Banskobystrickém kraji, 
okresy Lipany, Giraltovce, Medzilaborce, Svit, Spišská Stará Ves, Starý Smokovec a Hanušovce nad 
Toplou v Prešovském kraji, okresy Košice I – V, Bidovce, Čaňa, Moldava nad Bodvou, Dobšiná, 
Plešivec, Krompachy, Královský Chlumec, Sečovce a Velké Kapušany v Košickém kraji.  
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6. Banskobystrický kraj se sídlem v Banské Bystrici (okresy Banská 

Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, 

Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Velký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, 

Žiar nad Hronom)  

7. Prešovský kraj se sídlem v Prešově (okresy Prešov, Bardejov, 

Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, 

Snina, Stará Lubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Toplou) 

8. Košický kraj se sídlem v Košicích (okresy Košice I – IV, Košice-

okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová 

Ves, Trebišov) 

  
Konečná podoba krajů je výsledkem diskuse na půdě Národní rady. V původním 

návrhu vláda počítala se vznikem 74 okresů, na základě pozměňovacích návrhů 

došlo k rozšíření počtu o okresy Banská Štiavnica a Medzilaborce, zároveň byly 

v rámci města Košice zřízeny čtyři okresy (návrh počítal s Košicemi jako jediným 

okresem). Návrh zákona jako celek byl schválen hlasy 82 poslanců ze 141 (proti 52, 

2 se zdrželi). Návrh byl přijat jako zákon č. 221/1996 Zb. z., o územnom 

a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Společně s ním byl přijat zákon 

č. 222/1996 Zb. z., o organizácii miestnej štátnej správy. 

 Jak Mečiarova vláda předpokládala, předložila také návrh zákona 

o samosprávě vyšších územních celků.250 Návrh byl součástí Mečiarovy reformy 

veřejné správy. Předpokládal vytvoření 8 vyšších územních celků, které byly 

územně shodné se správními kraji. Předložený návrh nicméně vyvolal značnou 

vlnu kritiky nejen od opozičních stran, ale i od zástupců Svazu měst a obcí 

Slovenska (ZMOS), jejichž požadavky vláda při přípravě zákona ignorovala. 

Kritizován byl především za to, že samosprávným krajům nedával prakticky žádné 

rozhodovací kompetence a nevytvářel tak podmínky po vytvoření plnohodnotných 

samosprávných krajů. Podle návrhu totiž měla být krajská samospráva podřízena 

krajským úřadům. Podle ZMOS i opozičních stran byl návrh v rozporu s Evropskou 

chartou místní i regionální samosprávy, to ale představitelé koalice odmítali. 

Návrh neřešil financování VÚC, když nedefinoval jejich příjmy a výdaje, a neřešil 

                                                           
250 Tisk 855. Národná rada Slovenskej republiky [online].  
Dostupný z: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=129598 [cit. 12. března 
2016]. 
Stenoprotokoly. Národná rada Slovenskej republiky [online].  
Dostupné z: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=65907 [cit. 12. března 2016]. 
 



146 
 

ani majetek samosprávných krajů. Dalším kritickým bodem byla neexistence 

řešení vztahu mezi státní správou a samosprávou na úrovni krajů. Vzhledem 

k takřka nulovým pravomocím krajů měl navíc celý projekt vyjít na půl miliardy 

korun. A další výtkou bylo nepředložení zákona o regionálním rozvoji současně 

s projednávaným tiskem. KDH kritizovalo také nevhodné vymezení krajů 

nerespektující geografický reliéf či reálné hospodářsko-sociální a kulturní regiony. 

Zákon sice prošel do druhého čtení, nicméně vzhledem ke kritice nebyl Národní 

radou dále projednán. 

 

6.3 Volební období 1998 - 2002 

 Vzniku samosprávných VÚC se začala naplno věnovat až vláda Mikuláše 

Dzurindy, která vznikla na základě parlamentních voleb konaných v září 1998. 

Volby sice vyhrála Mečiarova HZDS, která zůstala v opozici. Nová vláda byla 

ustavena z několika programově relativně nesourodých stran, což je třeba zmínit 

i v souvislosti s přípravou vzniku samosprávných krajů. Kromě Dzurindovy SDK 

(vytvořená z DÚ, KDH, DS, SDSS a SZS) tvořila vládu SDL, SMK a SOP. Vláda ve 

svém programovém prohlášení mimo jiné uvedla jako jednu ze svých priorit 

reformu veřejné správy, kterou bylo třeba provést nejen z důvodu značné 

centralizace, ale také s ohledem na požadavky Evropské unie. Vládním 

zplnomocněncem pro reformu veřejné správy byl jmenován Viktor Nižňanský, 

který tuto funkci vykonával v letech 1998 – 2001. V dubnu 2000 slovenská vláda 

schválila dokument Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy, na 

základě kterého mělo v jednotlivých krocích dojít k reformě veřejné správy. Tento 

dokument ale nikdy nebyl projednán na parlamentní půdě, na rozdíl od České 

republiky, kde vláda, respektive, ministerstvo vnitra tento dokument do Sněmovny 

předložilo. Dokument předjímal také nové územně správní členění státu. Veřejná 

správa na Slovensku měla být organizována na základě odděleného modelu 

samosprávy a státní správy, tedy rozdílně, než jak je tomu u nás. Státní správa 

i samospráva měly být organizovány na bázi místní úroveň – VÚC a správní kraje – 

stát. Jako druhá úroveň mělo být vytvořeno 12 žup, které byly definovány na 

základě přirozených historických regionů. Nicméně, jak zaznělo i během 

parlamentních diskuzí, i tento počet byl z jistého úhlu pohledu také umělý. 

Přirozených regionů je na Slovensku totiž víc, přibližně 20 (například Kysuce 
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svébytnou územní jednotku tvořit neměly). Nižňanský ve své koncepci navrhl 

vytvoření následujících VÚC (žup): 

 
1. Bratislavský (okresy Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec, 

Dunajská Streda) 

2. Trnavský (okresy Skalica, Senica, Piešťany, Trnava, Hlohovec, 

Galanta) 

3. Trenčínský (okresy Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad 

Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske) 

4. Nitranský (okresy Topolčany, Šala, Nitra, Nové Zámky, Komárno, 

Zlaté Moravce, Levice) 

5. Žilinský (okresy Považská Bystrica, Čadca, Kysucké Nové Mesto, 

Žilina, Bytča) 

6. Liptovsko-oravsko-turčanský (okresy Námestovo, Tvrdošín, 

Dolný Kubín, Martin, Turčianské Teplice, Ružomberok, Liptovský 

Mikuláš) 

7. Zvolenský (okresy Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Detva, 

Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica) 

8. Gemersko-novohradský (okresy Revúca, Rožňava, Rimavská 

Sobota, Poltár, Lučenec, Velký Krtíš) 

9. Spišský (Stará Lubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová 

Ves, Gelnica) 

10. Šarišský (okresy Stropkov, Svidník, Bardejov, Sabinov, Prešov) 

11. Košický (okresy Košice I – IV, Košice-okolie) 

12. Zemplínský (okresy Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad 

Toplou, Michalovce, Sobrance, Trebišov) 
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Tabulka 14: Slovenské VÚC – Nižňanského návrh251 

 

SLOVENSKÉ VÚC - NIŽŇANSKÉHO NÁVRH 

název celku 
rozloha       
(v km2) 

počet 
okresů 

počet 
obcí 

počet 
obyvatel 

Bratislavský 3 128 9 137 729 343 

Trnavský 3 073 6 183 436 867 

Trenčínský 4 038 8 248 544 248 

Nitranský 6 339 7 350 717 634 

Žilinský 2 494 5 130 376 299 

Liptovsko-oravsko-turčanský 4 757 7 213 376 646 

Zvolenský 5 129 8 216 397 353 

Gemersko-novohradský 5 499 6 361 327 910 

Spišský 4 115 6 203 360 074 

Šarišský 3 494 5 349 342 400 

Košický 1 778 5 135 342 545 

Zemplínský 5 186 7 375 418 431 

SLOVENSKO CELKEM 49 030 79 2 916 5 369 740 

 

 Varianta 12 žup (či VÚC) představovala jistý politický kompromis, který 

akcentoval zvýraznění tradičních slovenských regionů, se kterými se identifikují 

sami občané (jak autoři argumentovali pomocí průzkumů veřejného mínění). Na 

základě tohoto členění mělo dojít k lepšímu rozvoji jednotlivých regionů, zároveň 

měli mít občané z konkrétních tradičních regionů lepší možnost ovlivňovat pomocí 

svých volených zástupců dění ve svých župách, protože se proporčně zvedlo jejich 

zastoupení v zastupitelstvech. Jak je ukázáno výše, nově měly vzniknout celky 

především na středním a východním Slovensku (Spiš, Šariš, Zemplín a spojené 

regiony Gemer-Novohrad a Liptov-Orava-Turec). Podle autorů navrženého 

územně správního členění byla při jejich konstituování zohledněna řada kritérií:  

 

                                                           
251 Nižňanský, Viktor (ed.): Decentralizácia na Slovensku; Bilancia nekonečného príbehu 1995 – 
2005, [online]. Dostupné z: http://www.komunal.eu/images/pdf/decentralizacia_bilancia.pdf [cit. 
12. března 2016]. 
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- kritéria regionalizace všeobecně uplatňovaná v evropských 

státech; 

- kritéria pro územní a správní uspořádání, jak byly schválené 

usnesením vlády SR č. 497 ze dne 4. července 1995; 

- samotný proces decentralizace, tj. výrazné posílení obcí a měst 

(kompetenčně a finančně) a s tím související změny úřadů veřejné 

správy; 

- současná síť úřadů veřejné správy, protože ty představují určité 

soustředění administrativních podmínek a materiálních 

podmínek; 

- sítě, které existovaly v minulosti 

- současné územní uspořádání SR (kraje, okresy); 

- hlavní cíle reformy veřejné správy: zvýšení výkonnosti veřejné 

správy, zvýšení výkonnosti ekonomiky regionů a tím i státu, 

decentralizace a demokratizace veřejné správy, integrace do 

Evropské unie.252 

  

 Na přípravě nového členění se podílela celá řada odborníků, především 

geografů, ekonomů, demografů či sociologů. Z většiny jejich výstupů mělo 

vycházet, že optimální členění Slovenska je na 12 a více přirozených regionů. 

Z hlediska těchto odborných argumentů byly nové celky posuzované podle: 

 
- respektování principů regionalizace 

- ekonomické integrity regionů 

- infrastrukturního vybavení území 

- etnických, historických i náboženských faktorů 

- dosavadního vývoje členění (identifikace regionů) 

- nákladnosti uspořádání 

- osídlení a urbanizace, dostupnosti okrajových sídel 

- přírodních poměrů (přírodní bariéry, spádovost k centům 

osídlení) 

- vymezení kompetencí jednotlivých úrovní a složek veřejné správy 

- sladění zájmů státní správy a samosprávy 

                                                           
252 Nižňanský, Viktor (ed.). c. d., s. 140, 141. 
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- perspektivy vývoje světové společnosti, státu, regionů, měst a obcí 

- politických požadavků (integrita státu, soudržnost v rámci státu, 

zahraničně politická orientace, příhraniční spolupráce, vývoj 

v sousedních státech)253 

 
 Na základě výše popsaného Nižňanský a jeho spolupracovníci vnímali 

stávající model 8 celků jako pro podmínky na Slovensku nevhodný (neodpovídá, 

žádnému dosavadnímu územnímu členění, centra krajů by byla od okrajových 

oblastí příliš vzdálená, docházelo by k polarizaci zájmů v rámci takto velkých 

územních celků, velikost a váha 8 celků by při plném respektování principů 

decentralizace a demokratizace mohla vést k oslabování integrity státu 

a z dlouhodobého hlediska k dezintegraci republiky, model by neodpovídal 

korelačnímu vztahu mezi počtem regionálních celků a velikostí země v 15 

členských státech EU).254 

 Na základě připraveného modelu předložila vláda k projednávání do 

Národní rady návrh zákona o samosprávě vyšších územních celků v první polovině 

roku 2001, veden byl jako tisk 958.255 Návrh tedy na základě Koncepce 

decentralizace a modernizace veřejné správy obsahoval vytvoření modelu 12 + 12 

VÚC (tj., vzhledem ke zvolenému oddělenému modelu veřejné správy, 12 

samosprávných krajů a 12 krajů vykonávajících stání správu). Mimochodem vláda 

se zabývala také variantou 8 VÚC, která byla projednávána také v předešlém 

volebním období. Tuto variantu předložil ke zvážení tehdejší ministr vnitra 

Ladislav Pittner, nicméně vláda shledala variantu 12 jako vhodnější. Vycházela 

z tříleté přípravy a zahrnovala názory a posudky celé řady odborníků a odborných 

pracovišť (vytvoření 12 VÚC bylo posuzováno na základě 22 sociálně-

ekonomických kritérií). Návrh zákona měl na starosti jako gestorský Výbor pro 

veřejnou správu, zpravodajem byl určen poslanec Milan Hort (SDK), který byl 

zároveň místopředsedou výboru. Klíčové druhé a třetí čtení proběhlo v rámci 50. 

schůze ve dnech 2., 3. a 4. července 2001.256 Debata ohledně vzniku samostatných 

                                                           
253 Nižňanský, Viktor (ed.). c. d., s. 141, 142. 
254 Nižňanský, Viktor (ed.). c. d., s. 142. 
255 Tisky 958 a 958a (pozměňovací návrhy), Národná rada Slovenskej republiky [online]. 
Dostupný z: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=162680 [cit. 12. března 
2016]. 
256 Stenoprotokoly, Národná rada Slovenskej republiky [online].  
Dostupné z: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Default?legId=13&termNr=2 [cit. 12. března 2016]. 
Vzhledem k formátu stenoprotokolů (.rtf) z jednání NR SR platí pro všechny níže uvedené přímé 
citace z projevů poslanců tento odkaz. 
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krajů byla poměrně komplikovaná a značně bouřlivá, o čemž svědčí například 

skutečnost, že se o návrhu zákona jednalo celý den 3. července od 9 hodin ráno 

v podstatě až do půlnoci. Mimochodem, jistou únavnost celého projednávání 

dokládá také fakt, že v jistou chvíli bylo v jednacím sále přítomno pouze šest 

poslanců. Další podstatnou informací je, že ve výborech bylo předloženo na osm 

desítek pozměňovacích návrhů,257 během parlamentní debaty k nim přibylo 

přibližně dalších 20. Tento návrh zákona byl jedním z prvních zákonů souvisejících 

s reformou veřejné správy a procesem decentralizace, ke kterým se vláda zavázala. 

Kromě tohoto návrhu byla NR SR v průběhu roku 2001 projednávána také 

související legislativa, zmiňme například zákon o volbách do orgánů 

samosprávných krajů, tzv. kompetenční zákon aj.  

 Pro pochopení průběhu projednávání návrhu zákona v Národní radě je 

důležité v základních obrysech popsat postoje politických stran a vztahy uvnitř 

vládní koalice, které měly pro výslednou podobu zákona klíčovou roli. 258 Postoje 

politických stran byly v případě Slovenska daleko důležitější než postoje stran 

v České republice, kde vznik vyšších územních samosprávných celků prošel na 

základě jistého konsensu napříč politickým spektrem. V podstatě již od voleb 1994 

obsahovaly programy jednotlivých politických stran jejich priority v oblasti 

reformy veřejné správy. Po nástupu Dzurindovy vlády se otázka reformy dostala 

také do programového prohlášení vlády. Představy koaličních i opozičních stran 

tak značně ovlivnily výslednou podobu přijímaných zákonů, vztahujících se 

k procesu reformy veřejné správy, především koncept územně správního členění. 

Ve vládní koalici se vedla jednání o přijetí takového modelu, který by byly ochotny 

podpořit všechny zúčastněné politické strany. Jejich pohled na jednotlivé části 

reformy se totiž v některých případech značně lišil. Politické strany totiž měly 

různé programové priority ohledně reformy i územního členění. Během roku 2000 

byly schváleny koncepční dokumenty, které se týkaly reformy veřejné správy. 

Během příprav, projednávání a schvalování těchto dokumentů vyšel najevo jasný 

rozpor mezi vládními stranami u klíčových otázek reformy. SDK, zahrnující 

několik politických stran, jednoznačně podporovala předkládaný návrh zákona. Ze 

všech politických stran se nejvíce ztotožňovala s navrženým konceptem územně 

správního členění, přenosu kompetencí, procesu decentralizace a celkového 

                                                           
 
258 Blíže viz Mesežnikov, Grigorij: Činnosť politických strán a reforma verejnej správy. 2002, s. 123 
– 146. Informace zde uvedené pocházejí právě z této publikace. 



152 
 

procesu modernizace veřejné správy. Podpora návrhu zákona v ostatních stranách 

ale byla odlišná.  

 Značně zdrženlivě k reformě přistupovala SDL, její postoje se tak staly 

terčem kritiky ostatních koaličních stran. Právě SDL představovala pomyslnou 

vnitřní opozici a v tomto ohledu také problematický článek vládní koalice. Bylo jí 

vyčítáno, že brzdí přijetí klíčových rozhodnutí o reformě. Představitelé strany 

nejen že zpochybňovali části reformy, ale kritizovali i práci Viktora Nižňanského. 

Jejich kritika směřovala často vůči finanční náročnosti celé reformy. Strana se 

postupně přikláněla k vlastnímu modelu územního členění, který měl vzniknout na 

bázi asymetrického modelu 3 + 1 krajů státní správu a 8 až 12 pro samosprávu. 

Takovýto model ale nikdy nebyl předložen na jednání vlády, nebyl předložen ani 

jako pozměňovací návrh během parlamentních diskuzí. Strana se nakonec 

vyjádřila, že bude podporovat variantu 8 + 8.  

 SMK naopak požadovala co nejrychlejší přijetí reformy. Strana logicky 

podporovala proces decentralizace, podstatná pro ni byla otázka územního členění 

s ohledem na maďarskou menšinu žijící na jihu Slovenska. Pro stranu bylo důležité 

vytvoření samostatného celku v prostotu Žitného ostrova (Komárenská župa, 

Podunajský region apod.). V takto koncipovaném celku by totiž občané maďarské 

národnosti měli většinu.  Tento požadavek SMK, který mimochodem ostatní strany 

odmítly, ale ještě více vyostřil a zkomplikoval vztahy uvnitř koalice. 

 SOP, další člen vládní koalice, se k reformě veřejné správy nevyjadřovala 

tolik jako ostatní koaliční partneři. Postoje představitelů strany byly navíc 

nekonzistentní, protože nebylo zcela jasné, jakému modelu územně správního 

členění dává strana přednost. Z úst poslanců SOP zaznívala podpora jak pro 

variantu 12 + 12, tak pro variantu 8 + 8. Strana sice původně podporovala 

Nižňanského koncepci, nicméně postupně se její názory přikláněly spíše k návrhu 

opozice, tedy k variantě 8 vyšších územních celků. 

 Sjednocená byla pouze opozice, HZDS i SNS trvali na stávajícím modelu 

územního členění, který sami přijali v roce 1996. Ve své podstatě odmítali také 

jakoukoliv širší decentralizaci, kterou vnímali spíše jako proces oslabení státu. 

 V roce 2001 tedy na základě rozdílných priorit politických stran ohledně 

územně správního členění a v důsledku vyostřených vztahů vypukla ve vládní 

koalici krize, která ohrožovala její další fungování. Předkládaný návrh zákona, 

který vycházel z Nižňanského koncepce, neměl podporu všech stran vládní koalice, 
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výsledná podoba zákona tak byla značně nejistá. Parlamentní diskuze tak pouze 

ukázala, jak zákonodárné sbory a politická rozhodnutí dokáží ovlivnit podobu 

územní organizace 

státu. 

 Předložený vládní návrh zákona se stal předmětem sporů o podobě nových 

VÚC. Především se jednalo o střet zastánců varianty 12 VÚC a 8 VÚC, dále 

o (ne)připravenosti reformy veřejné správy, o finančních záležitostech a v debatě 

se ukázal jako podstatný také nacionální aspekt v souvislosti s maďarskou otázkou. 

Vládní znění zákona se ale částečně lišilo od modelu navrženého v Nižňanského 

koncepci. VÚC byly ve vládním návrhu nazvány jako samosprávné kraje (nikoliv 

tedy župy, jak bylo původně zamýšleno), jejich počet zůstal sice stejný jako 

v Koncepci, nicméně došlo k úpravě začlenění některých okresů (především na jihu 

země) do jednotlivých samosprávných krajů. Předložený vládní návrh zákona tedy 

nakonec vypadal následovně: 

 
1. Bratislavský samosprávný kraj se sídlem v Bratislavě (okresy 

Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec, Senica, Skalica) 

2. Trnavský samosprávný kraj se sídlem v Trnavě (okresy Trnava, 

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany) 

3. Trenčínský samosprávný kraj se sídlem v Trenčíně (okresy 

Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad 

Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov) 

4. Nitranský samosprávný kraj se sídlem v Nitře (okresy Nitra, 

Komárno, Levice, Nové Zámky, Šala, Topolčany, Zlaté Moravce) 

5. Žilinský samosprávný kraj se sídlem v Žilině (okresy Žilina, Bytča, 

Čadca, Kysucké Nové Mesto) 

6. Liptovsko-oravsko-turčanský samosprávný kraj se sídlem 

v Martině (okresy Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, 

Námestovo, Ružomberok, Turčianské Teplice, Tvrdošín) 

7. Pohronský samosprávný kraj se sídlem v Banské Bystrici (okresy 

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, 

Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom) 

8. Gemersko-novohradský samosprávný kraj se sídlem v Lučenci 

(okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Velký Krtíš) 
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9. Spišský samosprávný kraj se sídlem v Popradě (okresy Poprad, 

Kežmarok, Levoča, Gelnica, Spišská Nová Ves, Stará Lubovňa) 

10. Šarišský samosprávný kraj se sídlem v Prešově (okresy Prešov, 

Bardejov, Sabinov, Stropkov, Svidník, Vranov nad Toplou) 

11. Košický samosprávný kraj se sídlem v Košicích (okresy Košice I – 

IV, Košice-okolie, Rožňava) 

12. Zemplínský samosprávný kraj se sídlem v Michalovcích (okresy 

Michalovce, Humenné, Medzilaborce, Snina, Sobrance, Trebišov) 

 
 Velkou vlnu kritiky vyvolalo začlenění okresů Senica a Skalica pod 

Bratislavský kraj (argumentem předkladatelů bylo začlenění Záhoří do jednoho 

kraje) a zároveň vyjmutí okresu Dunajská Streda z Bratislavského samosprávného 

kraje a jeho začlenění do kraje Trnavského. Vzhledem ke složení obyvatelstva 

v jednotlivých krajích je zcela jasné, co vyvolalo v řadách opozičních i některých 

koaličních stran značnou vlnu kritiky. Vyjmutí těchto dvou okresů z Trnavského 

samosprávného kraje totiž znamenalo procentuální zvýšení počtu obyvatelstva 

hlásícího se k maďarské národnosti na území tohoto kraje. Stejný efekt mělo mít 

přeřazení okresu Vranov nad Toplou ze Zemplínského samosprávného kraje pod 

Šarišský. Odpůrci těchto variant argumentovali faktem, že představitelé výrazné 

většiny obcí okresů Gelnica a Trebišov v době přípravy zákona jasně deklarovali 

jejich přání územně spadat pod Košický samosprávný kraj, ale tomuto jejich přání 

nebylo vyhověno. Naopak v případě okresu Senica i Skalica v tomto ohledu vláda 

vyšla vstříc. Tento krok vlády byl vnímán jako jistá „úlitba“ koaliční SMK, která 

původně požadovala vytvoření Komárenské župy, respektive Podunajského 

regionu, o tomto návrhu bude pojednáno níže.259  

                                                           
259 Vládní poslanec Peter Bohunický (SDL) k tomuto tématu během jednání o návrhu zákona 
pronesl (50. schůze NR SR, 3. července 2001): „Pri prerokovaní návrhu zákona vo vláde 
Slovenskej republiky dňa 1. apríla 2001 bol však údajne na základe požiadaviek obcí 
modifikovaný návrh na vymedzenie území samosprávnych krajov, takže územie Bratislavského 
samosprávneho kraja budú tvoriť aj územia obcí okresu Senica a okresu Skalica, t. j. ich územia 
nebudú tvoriť súčasť územia Trnavského samosprávneho kraja, a tým sa dosiahne i začlenenie 
Záhoria ako celku do jedného kraja. Územie Prešovského samosprávneho kraja budú tvoriť aj 
územia obcí okresu Vranov nad Topľou, t. j. ich územia nebudú tvoriť súčasť územia 
Zemplínskeho samosprávneho kraja. Tieto pozmeňujúce návrhy Nižňanského koncepcie predložil 
podpredseda vlády Ivan Mikloš, ktorý je vládou poverený koordinovať práce na reforme. 
Uvedený prvoaprílový žart vlády je jasným porušením premiérom proklamovanej 
principiálnosti. Dva roky dozadu chodil pán Nižňanský po okresných, krajských mestách celého 
Slovenska a trpezlivo získaval podporovateľov ním navrhnutej a pánom podpredsedom Miklošom 
koordinovanej reformy verejnej správy. Získaval pre model dvanástky starostov obcí, tretí 
sektor, kde-tu aj radových občanov. Pán Nižňanský musel byť veľmi nešťastný, keď vláda 
Slovenskej republiky týždeň pred zasadaním politického orgánu Strany maďarskej koalície 
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 Nejvýrazněji se ale parlamentní debata týkala počtu samosprávných krajů. 

Místo věcného obsahu o reformě veřejné správy se tak debata většinou odehrávala 

především o počtech než o kompetencích.260 Celá diskuze o samosprávě VÚC byla 

pouze sporem „o formu, nikoliv o reformu“. Především opoziční poslanci, ke 

kterým se ale postupně přidávali i některé koaliční strany, byli zastánci vzniku 

8 VÚC. Jejich návrh byl zcela totožný s územním členěním Slovenska schváleným 

v roce 1996. Tento pozměňovací návrh předložil poslanec Danko z HZDS. Za jeho 

návrh se postavil mimo jiné také gestorský Výbor pro veřejnou správu, který 

doporučil tento pozměňovací návrh přijmout. Zdůvodnění jejich návrhu bylo 

následující: „Osem samosprávnych krajov má tieto podstatné výhody: 

 
- zabezpečenie dostatočnej prirodzenej vnútornej integrity a vyššej 

identity SR,  

- ako základného predpokladu prežitia štátu a národa po integrácii do 

EÚ, 

- plnšia kompatibilita systému navrhovanej verejnej správy s krajinami 

EÚ a V4, 

- lepšia možnosť účinnej účasti v programoch medzinárodného rozvoja 

a cezhraničnej spolupráce, 

- plnšia realizácia duálneho modelu verejnej správy, 

                                                                                                                                                                                
zmenila jeho koncepciu. V týždni medzi 24. marcom a 1. aprílom prebehlo viac stretnutí 
a uskutočnilo sa i zasadnutie koaličnej rady. Všetky uvedené stretnutia slúžili iba na to, aby sa 
pripravilo politické krytie troch principiálnych požiadaviek Strany maďarskej koalície. Tou 
prvou bol presun okresu Senica a Skalica z Trnavského do Bratislavského kraja, tou druhou bol 
presun okresu Vranov nad Topľou z Michalovského do Prešovského kraja a tou treťou boli voľby 
samosprávnych vyšších územných celkov na základe volebných území totožných s hranicami 
bývalých 122 obvodov štátnej správy. Keď na základe dvojstranných rozhovorov medzi 
Mikulášom Dzurindom a Bélom Bugárom premiér zistil, že ak splní uvedené tri požiadavky 
Strany maďarskej koalície, táto návrh podporí, predložil ho v nedeľu 1. apríla 2001 do vlády 
Slovenskej republiky. Zaujímavosťou bolo, že vtedajší minister vnútra Ladislav Pittner predložil 
do vlády aj alternatívu 8 samosprávnych krajov tak, ako sa dohodla koaličná rada. Tá však po 
politickej dohode časti koalície vôbec vo vláde nebola prerokúvaná. Z 20-člennej vlády návrh 
podporilo 12 členov vlády. Chcem upozorniť, že ak návrh nezíska 11 hlasov, tak už je 
problematická podpora. SDKÚ, KDH a SMK hlasovali za tento návrh. Päť členov vlády za SDĽ 
bolo proti a členovia vlády za SOP sa zdržali hlasovania. Takto schválený návrh máme vlastne 
v Národnej rade. I tento prvý príklad hovorí skôr o neprincipiálnosti ako o principiálnosti 
postupu vlády Slovenskej republiky.“  
260 Poslanec Zelník (SNS) v reakci na jeden z projevů premiéra Dzurindy pronesl: „pán premiér, 
nemáme výhrady voči presunu kompetencií na samosprávy, nemáme ani výhrady k tomu, aby sa 
vytvorili vyššie územné celky. Máme výhrady voči počtu vyšších územných celkov. Vy sám ako 
opozičný poslanec aj súčasná vaša vládna garnitúra, ktorá bola v minulosti v opozícii, veľmi 
kritizovali práve počet krajov, ktoré vznikali. Vtedy ste svorne tvrdili, že osem je to veľmi veľa. 
Dnes nás chcete presviedčať o tom, že práve dvanásť je ten model, ktorý by mal byť ten najlepší. 
Veď ekonómovia jasne povedali, a bola to aj vaša ministerka financií, že model dvanásť vyšších 
územných celkov bude o niekoľko miliárd drahší, ako keby zostalo osem vyšších územných celkov, 
keby kopírovali súčasné kraje.“ 
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- úspornejšie usporiadanie miestnej verejnej správy s nižšími nárokmi 

na štátny rozpočet, 

- jednoduchší prevod kompetencií z už existujúcich 8 krajských úradov 

na 8 samosprávnych krajov, 

- jednoduchšia legislatívna realizácia, nevyžadujúca si zmenu 

existujúceho územného a správneho členenia (príp. len jeho 

marginálne zmeny), 

- aktuálnejšia hospodársko-sociálna regionalizácia, 

- vyššie naplnenie požiadaviek osídlenia a organizácie územia, 

- náležité akceptovanie prirodzených dopravných priestorov, 

- vyššia významnosť a väčšia veľkostná vyrovnanosť centier a prakticky 

rovnaká dostupnosť okrajových sídiel do centra, 

- prakticky rovnaké vytváranie podmienok pre postupné vyrovnávanie 

handicapov marginálnych regiónov, 

- rovnaké dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja 

regiónov a konsolidácie demokratického systému, 

- rovnaké vytvorenie podmienok pre revitalizáciu krajiny, osídlenia, 

jednotlivých sídiel a regiónov,                                             

- dostatočné zohľadnenie etno-kultúrnych a historických faktorov, 

- vyššia efektívnosť riadenia zariadení verejnej ekonomiky nadobecného 

významu (stredné školstvo, nemocnice, kultúrne zariadenia, 

zariadenia sociálnej pomoci, hromadná preprava,... ) 

- vyššia možnosť samostatnej účinnej regionálnej politiky 

v samosprávnych krajoch, 

- dostatočné rešpektovanie väčšinovej požiadavky volených 

predstaviteľov miestnej samosprávy.“261 

  
 Odpůrci varianty 12 často opakovali argument, že župní zřízení se pro 

současné Slovensko nehodí, upozorňovali, že historické župy měly své místo 

v minulosti, nicméně pro potřeby současné veřejné správy je vhodnější již 

schválená varianta 8. Poukazovali na skutečnost, že vládní argumentace ohledně 

přirozených regionů není zcela pravdivá, když zmiňovali různý počet přirozených 

slovenských regionů, kterých je kolem 24. Navíc se v průběhu dějin správy na 

                                                           
261 Tisky 958 a 958a (pozměňovací návrhy), Národná rada Slovenskej republiky [online]. Dostupný 
z: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=162680 [cit. 12. března 2016]. 
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území státu počet žup často měnil. Stejně tak považovali model 8 VÚC za levnější 

než vládou nově předložený model 12 VÚC,262 vhodnější pro duální či oddělený 

systém veřejné správy, a varianta 8 měla mít výhody také vzhledem k přenášení 

kompetencí ze státní správy na samosprávu. 12 VÚC považovali za příliš malé pro 

mezinárodní a příhraniční spolupráci.263 Dalším argumentem byla příliš malá 

velikost regionů vzhledem k čerpání finančních prostředků Evropské unie, kdy ani 

jeden z předkládaných samosprávných krajů nedosahoval počtu obyvatel 

stanoveného pro úroveň NUTS 2. Mimochodem těchto hodnot ale nedosahovaly 

ani kraje v diskutované variantě 8. 

 Kritika směřovala také na nepřipravenost reformy veřejné správy. I když 

byla připravená Nižňanského koncepce, nikdy nebyla projednána na půdě Národní 

rady, poslanci tak neměli možnost se k ní vyjádřit či ji schválit.  

 Dalším argumentem kritiků byla skutečnost, podobně jako v České 

republice, že zároveň s diskutovaným návrhem zákona nepředložila vláda další 

navazující legislativu, především návrh tzv. kompetenčního zákona, návrh zákona 

o majetku VÚC a návrh zákona o rozpočtových pravidlech.264 Jak ale při svém 

projevu poznamenal premiér Dzurinda, zákon o samosprávě VÚC měl být prvním 

z osmi dalších zákonů připravených vzhledem k nastartování procesu reformy 

veřejné správy. Jednalo se o návrh zákona o volbách do orgánů samosprávy VÚC, 

novela zákona o majetku obcí, novela zákona o obecním zřízení, návrh zákona 

o majetku VÚC, novela zákona o rozpočtových pravidlech, návrh zákona o podpoře 

regionálního rozvoje a návrh zákona o přesunu některých působností z orgánů 

místní státní správy na obce a samosprávné kraje (tzv. kompetenční zákon).   

                                                           
262 Z hlediska financí v debatě zaznívaly různé částky. Například poslankyně Tóthová poznamenala, 
že vznik modelu 8 + 8 by státní pokladnu vyšel na necelou půlmiliardu slovenských korun, kdežto 
varianta 12 + 12 na téměř 3 miliardy korun. V další diskuzi podotknul poslanec Kresánek, že nově 
vzniknou v podstatě jen 4 samosprávné úřady. Při reformě 1996 a vzniku nových okresů bylo 
vytvořeno celkem 51 nových úřadů (43 okresů a 8 krajů). Variantu 12 měla označit jako o několik 
miliard dražší než variantu 8 také ministryně financí Schmögnerová. 
263 Nejmenší slovenský samosprávný kraj měl mít 320 000 obyvatel, největší 730 000 obyvatel. 
Porovnávána byla například eventuální spolupráce Žilinského samosprávného kraje s 370 000 
obyvateli s českým Moravskoslezským krajem (přes milion obyvatel) a polským Slezským 
vojvodstvím, které mělo více než 4,5 milionu obyvatel. Tento argument je ale dle mého názoru 
nepřesný, jelikož vyšší územní celky v Evropě jsou různě velké i vzhledem k počtu obyvatel 
jednotlivých států. Vždyť velikost Slezského vojvodství je o něco menší než počet obyvatel celého 
Slovenska. 
264 Poslanec Bohunický (SDL) pronesl, že nejdříve měl být parlamentem přijat tzv. kompetenční 
zákon o přenosu kompetencí z místní státní správy na obce a z ministerstev a ústředních státních 
orgánů na samosprávu VÚC. Až následně mělo dojít k vytvoření středního stupně samosprávy, kdy 
by bylo jasnější, zda je vhodnější varianta 4, 8, 12 či nějaká jiná. 



158 
 

 Argumentace zastánců variant 12 a 8 byly značně odlišné, počet 

nerozhodnutých poslanců nebyl zanedbatelný, tudíž bylo těžko předvídatelné, jak 

Národní rada nakonec rozhodne. Obhajoba varianty 12 zazněla od poslanců SDK, 

konkrétně od premiéra Dzurindy, místopředsedy vlády odpovědného za reformu 

veřejné správy Ivana Mikloše, ministra vnitra Ivana Šimka (který vystřídal 

Ladislava Pittnera), od zpravodaje tisku Milana Horta a především od poslance 

Petera Kresánka, který ve svém obsáhlém projevu vyvracel výše uvedené 

argumenty odpůrců varianty 12. Na těchto argumentech, které zazněly během 

projednávání dne 2. července, je zcela jasně vidět, jak zastánci obou variant nebyli 

schopni přijmout alespoň některé argumenty druhé strany. V diskuzi používaly obě 

strany také zkušenosti ze zahraničí ve prospěch jedné či druhé varianty. 

Představitelé vládní koalice, kteří obhajovali 12 celků, neargumentovali jen 

přirozeností navržených 12 krajů, ale také lepší dostupností finančních prostředků 

pro zaostalejší oblasti regionů, efektivnějším rozhodováním občanů o problémech 

jejich regionů.265 Často zaznívaly také argumenty týkající se podpory varianty 12 

především ze strany slovenského Svazu měst a obcí ZMOS, který vládou navržený 

koncept podpořil na svém 10. sněmu.266 Mimochodem předseda ZMOS Michal 

Sýkora měl možnost během projednávání promluvit k poslancům.267 Podpora byla 

směřována ale také ze strany občanů a některých samospráv (například primátoři 

                                                           
265 Například ministr vnitra Šimko poznamenal: „Uvediem niekoľko čísel, ako to bude vyzerať, ak 
by sme schválili dvanástku alebo osmičku a ktoré hovorí o tom, o čom sám a teším sa tomu, že sa 
prihlásil, že najviac kričí za dvanástku, občania kričia z regiónu zo Spiša, takže u Spišiakov by to 
vyzeralo asi tak, ak by sme schválili osmičku, tak Spišiaci v územnom obvode súčasného 
Prešovského kraja by mali silu v rozhodovaní 31 percent a Spišiaci v územnom obvode Košického 
kraja 16. Ak bude schválená dvanástka, bude 100 percent Spišiakov rozhodovať sami o sebe. 
Takisto to bude na Zemplíne. Pri osmičke v Prešovskom kraji bude rozhodovať 27,4 percenta 
Zemplínčanov. V Košickom kraji bude rozhodovať 30,8 percenta Zemplíčanov. Ak to bude 
dvanástka, 100 percent Zemplínčanov budú rozhodovať sami o sebe v pomere severná časť 
Zemplína 47,5 percenta a južná 52,5 percenta, čiže vyrovnaná sila. Na Šariši to bude vyzerať 
takto. V osmičke by Šarišania rozhodovali o svojich veciach iba vo váhe 41,5 percenta, ale ak to 
bude dvanástka, tak 100 percent Šarišanov bude rozhodovať sami o sebe. Ešte uvediem Kysuce. 
V dnešnom Žilinskom kraji by Kysučania rozhodovali o veciach v prospech Kysúc iba silou 18,2 
percenta. Ak to bude v dvanástke, tak v navrhovanom Žilinskom kraji 40 percent Kysučanov, 
pardon, bude rozhodovať o probléme rozvoja Kysúc.“ 
266 Z celkového počtu 57 regionálních sdružení ZMOS navrhovaný počet 12 VÚC mělo podpořit 40 
(tj. 70%), variantu 8 podpořilo 6 regionálních sdružení (tj. 10,5%), pro jiné řešení (3+1 nebo 6+1) se 
vyjádřilo 8 (tj. 14%) a 3 se nevyjádřili (tj. 5,5%). 
267 K některým krokům vlády v oblasti reformy veřejné správy se ale Michal Sýkora stavěl kritičtěji: 
„Ako iste viete, s nevôľou sme sledovali rôzne vyhlásenia o počte vyšších územných celkov bez 
väzby na rozsah kompetencií na miestnej aj na regionálnej úrovni. Práve preto sme ich nemohli 
považovať za neuvážené a nepremyslené a často sme mali pocit, že musia miasť aj občanov.“ 
„Konštatovali sme, že v niektorých návrhoch zákonov súvisiacich s reformou verejnej správy sa 
neodráža v dostatočnej miere nevyhnutnosť uplatňovať princíp decentralizácie.“ „Najmä návrh 
novely zákona o rozpočtových pravidlách je skôr prejavom centralizácie než prejavom 
decentralizácie. Presadzujeme rovnomernú decentralizáciu kompetencií, financií a politickej 
zodpovednosti na územnú samosprávu.“ 
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osmi zemplínských měst měli podpořit vytvoření samostatného Zemplínského 

kraje).  

 Naopak odpůrci pocházeli především z tábora HZDS, ke kterým se přidal 

například poslanec Robert Fico a nakonec také poslanci vládní SDL. Obsáhlý 

projev měl zmíněný poslanec Fico. Ten mimo jiné prezentoval výsledky ankety, jež 

provedl mezi slovenskými starosty a primátory, kterým zaslal dotazník ohledně 

reformy veřejné správy (mimochodem prezentace různých průzkumů veřejného 

mínění a anket mezi komunálními politiky byly také častou součástí parlamentní 

debaty). Z 1324 odpovědí se 85% z nich mělo domnívat, že reforma veřejné správy 

je špatně připravená. Opět bylo poukázáno na fakt, že nebyla posouzena celková 

strategie a rozsah reformy (ani finanční náklady na její provedení) společně 

s dalšími koncepčními záměry. Fico oprávněně kritizoval, že důvodová zpráva 

neobsahovala žádné argumenty pro vytvoření varianty 12. Zmínil, že politické 

strany za variantami 8 nebo 12 vidí prostor pro své hry v regionech. Robert Fico 

přišel s variantou 4 VÚC (kterou mělo podpořit také 1100 starostů a primátorů 

v rámci jeho průzkumu) – tedy Bratislavského, Západoslovenského, 

Středoslovenského a Východoslovenského kraje.268 Členění na 3 + 1 kraje byla 

optimální varianta také pro poslance opoziční SNS. 

                                                           
268 Argumentoval následovně: „Aby predsa len neboli nejaké pochybnosti o 4 vyšších územných 
celkoch, predovšetkým 4 vyššie územné celky plne vyhovujú aktuálnym integračným potrebám 
Slovenska, čo je súčasne striktným odmietnutím usporiadania regiónov z čias, keď Slovensko bolo 
súčasťou Rakúsko-Uhorska a slúžilo úplne iným záujmom a potrebám. Požiadavka historicity 
regiónov sa podľa nášho názoru musí posudzovať v súvislostiach moderného samostatného štátu 
21. storočia s úplne inými mocenskými, ekonomickými, dopravnými a spoločenskými väzbami 
ako pred 100 rokmi. Členenie na 4 vyššie územné celky nadväzuje nielen na tradíciu, ktorá 
fungovala, no predovšetkým umožní prirodzené a najlacnejšie nadviazanie na existujúce 
rozloženie priemyslu, prírodných a ľudských zdrojov, infraštruktúry a kapacity územia Slovenska 
tak, aby sa čo najviac využil potenciál vybudovaný za posledných 50 rokov. Štyri vyššie územné 
celky dávajú základ vzniku regionálnych parlamentov a vlád, ktoré budú mať dostatočnú váhu 
a autoritu vzhľadom na rozlohu a počet obyvateľov Slovenska a stanú sa tak skutočne 
rešpektovaným a efektívnym partnerom pre Národnú radu a centrálnu vládu. Štyri vyššie 
územné celky umožnia zmysluplné a racionálne spravovanie Slovenska, pretože najlepšie 
zachovávajú schopnosť štátu a regiónov vzájomne riešiť a koordinovať úlohy s celoštátnou 
pôsobnosťou, ako aj možné lokálne krízové situácie. Toto je celkom nemysliteľné pri 12 vyšších 
územných celkoch, kde by musela v konečnom dôsledku vo väčšine prípadoch ústredná vláda 
rozhodnúť autoritatívne. Je paradoxom, že na takéto potrebné zásahy štátu novelizácia Ústavy 
Slovenskej republiky nemyslela a nakoniec aj tento zákon na takéto zásahy vôbec nemyslí. 
Pochopiteľne, že rozdelenie krajiny na 4 vyššie územné celky je ideálne aj z hľadiska zásadného 
obmedzenia možných lokálnych pocitov ukrivdenosti a sporov, ktoré nevyhnutne vzniknú pri 
delení Slovenska na väčšie množstvo regiónov, pretože pri takomto spôsobe sa uprednostňuje 
napĺňanie etnických, straníckych a iných lobistických požiadaviek na úkor objektívnych potrieb 
štátu. Rozdelenie na štyri vyššie územné celky predstavuje takú veľkosť a silu regiónov, ktorá im 
dáva vnútornú kapacitu na spravodlivé vyrovnávanie rozdielov aj medzi chudobnejšími 
i vyspelejšími časťami a nadštandardnú pomoc pre zaostávajúce. Zároveň budú mať 
nespochybniteľnú autoritu a nadhľad pri riešení problémov, ktoré svojím obsahom zásadne 
prekračujú kompetencie a potreby jednotlivých okresov, miest a obcí. Štyri vyššie územné celky 
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 Z předkládaných pozměňovacích návrhů bylo několik zcela zásadních. Řada 

z nich byla legislativně-technické povahy a některé z nich, podobně jako v případě 

České republiky, odrážely jistý lokální patriotismus poslanců. Například poslanec 

Oberhauser (SNS) zmínil při vytváření většího množství krajů možnost vzniku 

Bardejovského kraje, především kvůli lepšímu zviditelnění města Bardejov, které 

se nachází na seznamu světového dědictví UNESCO. Tento jeho návrh ale nebyl 

myšlen zcela vážně, protože nebyl předložen jako návrh pozměňovací. Řada debat 

se týkala určení sídla VÚC. Nejčastější spory se vedly mezi města Zvolen – Banská 

Bystrica, Martin – Ružomberok, Lučenec – Rimavská Sobota nebo Michalovce – 

Humenné.269 Poslanec Jarjabek (HZDS) k těmto iniciativám poznamenal, že by 

bylo ideální vytvořit 150 VÚC vzhledem k počtu poslanců Národní rady. Například 

tehdejší primátor města Zvolen, poslanec Vladimír Maňka (SDL) podal 

pozměňovací návrh, aby v případě varianty 12 byl Pohronský samosprávný kraj 

přejmenován na Zvolenský se sídlem ve Zvolenu. Argumentoval historickou 

tradicí, kdy město Zvolen bývalo v minulosti sídlem župy. Postavení Banské 

Bystrice bylo zvýrazněno až v 50. letech v souvislosti se Slovenským národním 

povstáním. S možným sídlem samosprávného kraje ve Zvolenu počítala také 

původní Nižňanského koncepce a za město Zvolen se podle projevů některých 

poslanců (D. Slobodník) hlásili také primátoři řady okolních měst. Tehdejší 

místopředseda NR SR a bývalý primátor Banské Bystrice Igor Presperín (SOP) 

počínání poslance Maňky kritizoval kvůli ještě většímu rozmělnění debaty 

o reformě veřejné správy. Na vystoupení poslance Maňky reagovala mimo jiné 

poslankyně Olga Keltošová (HZDS) zmínila desítky lobbistických snah ze strany 

politiků i občanských sdružení ohledně změn sídel krajů a takovou debatu označila 

jako nedůležitou.  

 Poslanec Kujan předložil návrh, aby město Rožňava, historicky ležící 

v Gemeru, bylo součástí Gemersko-novohradského samosprávného kraje, i když 

                                                                                                                                                                                
budú také regióny, ktoré budú schopné bezprostrednej účasti v európskej regionálnej spolupráci 
podľa kritérií Európskej únie a takisto budú najvhodnejšie na čerpanie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie.“ 
269 Například opoziční poslanec Zlocha k tomuto poznamenal: „Určite je pochopiteľný boj 
niektorých miest, aby sa stali centrami vyšších územných celkov, či je to Rimavská Sobota, 
Lučenec, Spišská Nová Ves, alebo Poprad, alebo Martin, alebo Ružomberok. Samozrejme, že 
každý očakáva v prvom rade určité výhody. My sme to vedeli, keď sme rozhodovali o vyšších 
územných celkoch a presune kompetencií, pretože, samozrejme, v tých centrách sa rozhoduje 
o financiách a rozhoduje sa aj o politike v príslušnom kraji. Viem veľmi dobre, ako sa lobovalo 
napríklad konkrétne pre vyšší územný celok Gemer - Novohrad, aké tam boli kontakty na 
vládneho splnomocnenca alebo dokonca aj na podpredsedu vlády, ako dokonca chodili lobovať do 
samotného okresu Rožňava, aby zmenili svoje stanovisko.“ 
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bylo představiteli obcí okresu požadováno začlenění okresu Rožňava pod Košice. 

Díky územnímu členění z roku 1960 se v případě Rožňavy vytvořila jistá spádovost 

pod druhé největší slovenské město. Stejný poslanec, pocházející z Rimavské 

Soboty, navrhl, aby se sídlem Gemersko-novohradského samosprávného kraje 

stala právě Rimavská Sobota. Opět se jednalo o možnou variantu v Nižňanského 

koncepci. Tato iniciativa se ale neshledala s přílišným pochopením u ostatních 

poslanců.270 

 Komplikovanost jednání, rozpolcenost politických stran i nevyzpytatelnost 

při hlasování dokládá příspěvek poslance Gajdoše (HZDS), který vykonával 

v tehdejší době post starosty obce Zemplínske Hamre v okrese Snina. Prosazoval, 

ostatně jako celá HZDS, variantu 8 krajů, nicméně pro případ schválení varianty 12 

požadoval přesunutí sídla Zemplínského samosprávného celku z města Michalovce 

do Humenného. Pro zajímavost uvádím citát z konce jeho projevu: „tí, ktorí 

v prípade tejto pre mňa neprijateľnej alternatívy zahlasujú za môj návrh, 

pozývam ich do Humenného do pivárskej pivnice na oslavu budúceho krajského 

sídla v meste Humennom.“ 

 Poslankyně Halušková (SDL), pocházející z Ružomberoku, vyslovila 

podporu návrhu Výboru pro kulturu a média, aby se sídlem Liptovsko-oravsko-

turčanského samosprávného kraje stal Ružomberok namísto Martina. Tuto 

variantu opět předjímala zmíněná koncepce Viktora Nižňanského.271 Po navržení 

této varianty poznamenala: „Ja viem, že ma teraz Martinčania nepochvália, ani 

mnohí z vás, ale pochopte, som Ružomberčanka.“ 

 Kontroverzním pozměňovacím návrhem byl čtvrtý návrh poslance Cupera 

(HZDS), který dal vládě možnost zasahovat do samosprávných záležitostí krajů.272 

Jednalo se o doplnění § 9, odst. 3 (v konečném znění § 8, odst. 3): "Ak je vláda 

Slovenskej republiky toho názoru, že nariadenie schválené podľa odsekov 1 a 2 je 

v rozpore s národnými záujmami alebo so záujmami iných vyšších územných 

                                                           
270 Jak zmínila poslankyně Rusnáková (SDK), 58 starostů  (ze 62) obcí z okresu Rožnava 
požadovalo začlenění pod Košice. Tento požadavek měli podpořit také primátor Rožňavy 
a předseda svazu měst a obcí Gemeru Kardoš nebo přednosta tamního okresního úřadu. Podle 
jednoho z průzkumů se navíc mělo 80% občanů budoucího VÚC Gemer-Novohrad vyslovit pro 
sídlo v Lučenci. Podobně vystupoval i poslanec Zlocha (HZDS). 
271 Argumentovala průzkumem primátora Ružomberoku Juraje Čecha, který oslovil starosty 
a primátory měst Oravy a Liptova (okres Martin podporoval Martin, okres Ružomberok logicky 
Ružomberok). Z okresů Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín se vyjádřilo 37 obcí (z čehož 34 pro 
Ružomberok). V okrese Liptovský Mikuláš se mělo vyjádřit 38 obcí, přičemž jediné město, které 
bylo pro variantu Martin, byl Liptovský Mikuláš.  
272 Ustanovení nicméně má oporu v Ústavě, která v Čl. 67, odst. 3 říká, že: „Štát môže zasahovať do 
činnosti obce a vyššieho územného celku len spôsobom ustanoveným zákonom“.  
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celkov alebo obcí, vráti ho zastupiteľstvu cestou prednostu v lehote určenej na 

podpísanie. Ak nariadenie zastupiteľstva zastupiteľstvo schváli akceptujúc 

pripomienky vlády, nadobudne účinnosť v lehote do 15 dní. V opačnom prípade 

nariadenie stráca platnosť, ak o tom rozhodne krajský súd na návrh vlády." 

Poslanec Cuper také prohlásil, že bude hlasovat pro reformu veřejné správy 

v případě, že bude přijata varianta 8 VÚC a zmíněný pozměňovací návrh na 

kontrolu samosprávy z pohledu centrální vlády. 

 Nezanedbatelným aspektem debaty o vytvoření samosprávných krajů bylo 

akcentování národnostní otázky. Během prvního dne projednávání druhého čtení 

(tj. 2. července 2001) vystoupil s pozměňovacími návrhy SMK poslanec József 

Kvarda. SMK ještě před předložením návrhu zákona do Národní rady požadovalo 

vytvoření tzv. Komárenské župy na jihu Slovenska, která by zahrnovala území 

s početnou maďarskou menšinou. SMK navrhovala variantu uspořádání 12 + 1, ve 

kterém se Bratislava měla stát samostatným samosprávným i správním celkem. 

Kromě přeskupení územního vymezení některých krajů na západě Slovenska mělo 

především dojít k vytvoření Podunajského kraje na území okresů Dunajská Streda, 

Galanta, Komárno, Nové Zámky, Levice, Senec a Šala.273 Sídlem kraje mělo být 

Komárno (zvažovány byly také Nové Zámky). Vznik Podunajského samosprávného 

kraje měl měnit poměr národnostních menšin v jednotlivých krajích. Návrh proto 

vyvolal poměrně ostré reakce některých poslanců, argumentovalo se především 

právy menšin, příslušnými dokumenty Rady Evropy i mezinárodními smlouvami. 

Tyto snahy poslanců SMK ohledně vytvoření svébytného regionu na hranicích 

s Maďarskem narazily především u opozičních poslanců, kteří měli obavy o územní 

jednotu Slovenska i o používání slovenštiny v úředním styku. Poslankyně Tóthová 

(HZDS) poznamenala, že projev poslance Kvardy a předložený návrh jsou 

nejlepším argumentem pro variantu 8 VÚC. Národnostní otázka ale nebyla 

diskutována pouze v souvislosti s vytvořením Podunajského regionu, ale také 

s vymezením hranic 12 VÚC či s další legislativou doprovázející návrh zákona 

o VÚC (například zákon o volbách do VÚC). Během dalších debat o návrhu zákona 

vystoupil například předseda SMK a místopředseda Národní rady Béla Bugár 

s projevem, v němž zmínil, že „na koaličných rokovaniach o obsahu reformy sa 

                                                           
273 Západoslovenské kraje měly podle tohoto návrhu vypadat následovně: Bratislavský kraj 
(vymezen okresy Bratislava I – V), Trnavský kraj (okresy Trnava, Malacky, Pezinok, Piešťany, 
Senica, Skalica), Nitrianský kraj (okresy Nitra, Hlohovec, Partizánske, Topolčany, Zlaté Moravce). 
Okres Trebišov na východě země měl být podle návrhu přeřazen ze Zemplínského kraje do 
Košického kraje. 
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ukázalo, že jedným z najdôležitejších cieľov našich partnerov je sformovať návrh 

územnosprávneho členenia tak, aby sa vo voľbách nikde nemohol stať županom 

Maďar. Istý popredný kresťanskodemokratický politik, ktorý sa deklaruje ako 

demokrat a ktorého pokladajú za priateľsky naladeného voči Maďarom, 

otvorene vyhlásil, že je preňho nepredstaviteľné, aby v Nitre bol županom občan 

Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Tento prístup nekladie na prvé 

miesto volebné výsledky a dokonca ani samosprávnu kompetenciu, ale 

národnostnú príslušnosť budúceho župana. Takže sa ani netreba pýtať, kto 

v skutočnosti pokladá pri určovaní hraníc územnosprávnych jednotiek za 

najdôležitejší etnický princíp. V súvislosti s južným Slovenskom majú všetky 

slovenské strany bez výnimky pred očami práve etnický princíp.“ Poslanec 

Slobodník (HZDS) zase vzhledem k výše zmíněným diskuzím „Senica – Skalica“ 

a vymezením hranic krajů například prohlásil: „vy si naozaj neuvedomujete, že 

z týchto 12 VÚC bude 5 takých, v ktorých poslanecké snemovne, alebo ako sa to 

bude nazývať, regionálne, budú mať väčšinu poslancov maďarskej národnosti? 

A pán premiér ma predpoludním opravil, že to nebude 40 %, ale 30 %. Bude 41,6 

% slovenského územia, ktoré budú spravovať občania maďarskej národnosti vo 

svojej väčšine nezávisle od toho, či tam bude župan Slovák, alebo Maďar, ale 

bude rozhodovať parlament. A vy to nechcete jednoducho zobrať na vedomie. To 

sú fakty, ja si ich, bohužiaľ, nevymýšľam. Stačí 25 - 30 % občanov maďarskej 

národnosti v obci alebo v meste, zoberte si Nové Zámky ako klasický príklad, kde 

je väčšina Slovákov, a už je parlament mestský, mestské zastupiteľstvo väčšinovo 

maďarské. Vy to chcete? To sa spytujem aj poslancov KDH, aj poslancov SDK. Vy 

to chcete?“ Národnostní otázka tak byla společně s počtem VÚC 

nejdiskutovanějším tématem při červencové 50. schůzi o vzniku VÚC. 

 Stojí za zmínku, že ministr vnitra Šimko (SDK) přednesl před konečným 

hlasováním zprávu o počtu podání a petic adresovaných ministerstvu v souvislosti 

s reformou veřejné správy. Celkem mělo pouze na ministerstvo přijít 53 podání 

a 3 petice.274 

 Po obsáhlé debatě se hlasování o návrhu zákona konalo dne 4. července, kdy 

bylo dokončeno druhé čtení a zároveň proběhlo také třetí čtení. Z celé řady 

                                                           
274 24 podání se týkalo určení sídla kraje (Lučenec-Rimavská Sobota, Martin-Ružomberok, Poprad-
Spišská Nová Ves, Banská Bystrica-Zvolen, Michalovce-Humenné), 9 podání se týkalo začlenění 
okresů do konkrétního kraje (okres Vranov nad Toplou do Prešovského kraje, okresu Trebišov 
a města Velké Kapušany do Košického kraje), další podání se týkala příslušnosti obcí ke krajům. 
Jiná vyjadřovala nesouhlas či podporu tzv. Komárenské župy nebo požadavky na zřízení 3 či 8 VÚC. 
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pozměňovacích návrhů byl podstatný návrh č. 1 společné zprávy výborů, tedy 

vytvoření 8 VÚC, a návrh poslance Cupera. Zmíněný Cuperův pozměňovací návrh 

podpořilo 71 poslanců ze 141 přítomných (44 proti, 21 se zdrželo, 5 nehlasovalo). 

Vznik 8 VÚC byl Národní radou schválen, když pro něj hlasovalo 84 poslanců ze 

143 přítomných (54 bylo proti, 3 se zdrželi a 2 nehlasovali). Tento návrh kromě 

opoziční HZDS, SNS a Smeru podpořili i některé koaliční strany, především SDL 

a část SOP. Proti byli poslanci ze strany Dzurindovy SDKÚ, SMK i KDH. KDH 

následně vyzvala vládu, aby návrh zákona ve schválené podobě raději stáhla. Stejné 

stanovisko zastávala také SMK. Pro Dzurindu však bylo důležitější, aby prošla 

alespoň nějaká varianta samosprávných krajů a reforma veřejné správy se mohla 

naplno rozběhnout. Vždyť vláda předložila návrh zákona bez jednoznačné dohody 

uvnitř koalice, vzhledem ke znalosti postojů jednotlivých stran tak bylo hlasování 

jistou loterií. Proto požadavku koaličních partnerů nevyhověl. KDH vzhledem 

k tomuto faktu hlasovala nakonec proti zákonu jako celku. SDL už během rozpravy 

avizovala, že podpoří variantu 8. Zpravodaj Hort prezentoval stanovisko klubu 

SDK: „Áno, aj ja som bol jeden z tých, ktorí od samého začiatku bojovali za 

reformu verejnej správy, za takú, aby bola najlepšia, aby bola v prospech 

občanov, aby bola v prospech prirodzených regiónov Slovenska. Ako dopadlo 

hlasovanie pri osmičke, všetci vieme. Aj vieme, kto hlasoval proti prirodzeným 

regiónom Slovenska. Za klub SDK chcem ale prehlásiť, že cieľ tejto vlády a cieľ 

tohto návrhu a hlavný cieľ bol - dať občanom Slovenskej republiky samosprávu 

do regiónov, priblížiť správu vecí verejných a začať narúšať centralizmus, ktorý 

tu máme od roku 1989. Na základe tejto skutočnosti za klub SDK chcem prehlásiť, 

že reformu verejnej správy podporíme v prospech občanov Slovenskej republiky.“ 

V závěrečném hlasování o návrhu zákona o samosprávě vyšších územních celků ve 

znění přijatých pozměňovacích návrhů bylo pro návrh 112 poslanců ze 143 

přítomných. 27 bylo proti, 2 se zdrželi a 2 nehlasovali. Na základě tohoto hlasování 

bylo tedy na Slovensku vytvořeno 8 VÚC územně totožných s kraji z roku 1996. 

Schválený zákon č. 302/2001 Zb. z., o samospráve vyšších územných celkov, měl 

otevřít cestu reformě veřejné správy. 
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Tabulka 15: Slovenské VÚC275 

 

SLOVENSKÉ VÚC  

název kraje 
rozloha       
(v km2) 

počet 
okresů 

počet 
obcí 

počet 
obyvatel 

Bratislavský 2 053 8 73 606 753 

Trnavský 4 148 7 251 555 075 

Trenčínský 4 501 9 276 599 843 

Nitranský 6 343 7 354 707 305 

Žilinský 6 788 11 315 695 326 

Banskobystrický 9 455 13 516 655 762 

Prešovský 8 993 13 666 800 483 

Košický 6 753 11 440 773 086 

SLOVENSKO CELKEM 49 034 79 2 891 5 393 637 

 

 

6.4 Zákon o samosprávě vyšších územních celků 

 Zákon ve své podstatě sjednocoval fungování krajů s fungováním obcí. Hned 

v úvodu zákon určuje, že vyšším územním celkem je samosprávný kraj, nikoliv 

tedy župa, jak předpokládala původní Nižňanského koncepce. Kromě vymezení 

území krajů zákon stanovil, že územní obvod samosprávného kraje je totožný 

s územním obvodem kraje, přičemž územní obvod kraje je možné měnit pouze 

zákonem. Vzhledem k výše popsanému bylo zákonem stvrzeno, že na Slovensku 

začal fungovat symetrický model veřejné správy (tedy 8 krajů vykonávajících státní 

správu a 8 samosprávných krajů). Samosprávné kraje jsou definovány jako 

právnické osoby hospodařící s vlastním majetkem a vlastními příjmy. Z hlediska 

územní samosprávy je možné samosprávným krajům ukládat povinnosti jen 

zákonem či mezinárodní smlouvou. Formou zákona lze na samosprávné kraje 

přenést také některé činnosti státní správy, na jejichž zajištění stát poskytne kraji 

finanční prostředky. V §4 zákon stanovuje působnost samosprávného kraje, na 

                                                           
275 Zdroj: Volko, Viliam; Kiš, Miloslav (ed.):  Stručný prehľad vývoja územného a správneho 
členenia Slovenska. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky [on-line]. Dostupné z 
http://www.minv.sk/?strucny-prehlad-vyvoja-uzemneho-a-spravneho-clenenia-slovenska [cit. 12. 
března 2016], s. 63. 
Údaje o počtu obyvatel pocházejí z roku 2006. 
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základě které se samosprávný kraj stará o rozvoj území a potřeby občanů.276 Na 

samosprávné kraje přešla řada kompetencí, které jsou v řadě aspektů podobné 

kompetencím českých krajů.277 Samosprávné kraje mohou ve věcech územní 

samosprávy vydávat všeobecně závazná nařízení, která nesmí být v rozporu 

s Ústavou, mezinárodními smlouvami, zákony a nařízeními vlády. Podrobnosti 

upravuje §8. Ten také původně obsahoval výše zmíněné ustanovení přijaté na 

základě iniciativy poslance Cupera. Zákon stanovuje také obecná ustanovení 

o financování samosprávných krajů, práva a povinnosti poslanců nebo příslušná 

pravidla ohledně vyhlášení krajského referenda o důležitých otázkách týkajících se 

krajské samosprávy aj. 

 Zákon vyjmenovává také jednotlivé orgány samosprávných krajů. Novela 

ústavy z roku 2001 stanovila jako orgány VÚC zastupitelstvo a předsedu, přičemž 

stanovila, že oba tyto orgány budou voleny přímo občany (podobně jako v případě 

obcí). Zde je již od 90. let odlišná praxe od České republiky, kde je občany voleno 

pouze zastupitelstvo. Funkční období krajského zastupitelstva je čtyřleté (volby 

proběhly v letech 2001, 2005, 2009, 2013). Schází se dle potřeby, nejméně však 

jednou za dva měsíce. Poslanci krajských zastupitelstev jsou schopni se usnášet při 

nadpoloviční většině všech jejich členů, na přijetí usnesení je třeba souhlas 

nadpoloviční většiny přítomných. Na přijetí nařízení je pak potřebná třípětinová 

většina všech. Jednání zastupitelstva je zpravidla veřejné, podrobnosti ohledně 

zasedání upravují jednotlivé jednací řády. Kompetence zastupitelstev 

samosprávných krajů jsou vyjmenovány v zákoně (§ 11), patří mezi ně například: 

 
- hlasovat o nařízeních 

- schvalovat rozvojové plány a programy 

- schvalovat rozpočet 

- vyhlašovat referendum 

- zřizovat, rušit a kontrolovat právnické osoby samosprávného 

kraje 
                                                           
276 Samosprávný kraj například zabezpečuje tvorbu a plnění programu sociálního, ekonomického 
a kulturního rozvoje svého území; vykonává plánovací činnosti týkající se svého území; připravuje, 
projednává a schvaluje podklady k územnímu plánování; pro zabezpečení potřeb občanů vykonává 
vlastní investiční a podnikatelskou činnost; zřizuje, kontroluje či zrušuje své rozpočtové 
a příspěvkové organizace; připravuje a schvaluje program rozvoje v oblasti plánování sociálních 
služeb; vytváří podmínky pro rozvoj zdravotnictví, vzdělávání (především střední školy), cestovního 
ruchu, sportu, kultury a kulturních památek; rozvíjí spolupráci s územními celky jiných států aj. 
277 Jedná se o působnost na úseku: silniční a železniční dopravy (dopravní obslužnost), územního 
plánování, sociálních záležitostí, školství (střední školy), zdravotnictví, regionálního rozvoje, 
cestovního ruchu, kultury (muzea, galerie, divadla, knihovny), sportu, ochrany obyvatel aj. 
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- na návrh předsedy volit a odvolávat z řad poslanců místopředsedu 

samosprávného kraje a určovat jeho odměnu (vždy uvolněná 

funkce) 

- zřizovat komise a jiné orgány zastupitelstva a volit jejich členy 

- na šest let volit a odvolávat hlavního kontrolora a určovat jeho 

odměnu 

- určovat odměnu poslancům, členům komisí (kteří nejsou 

poslanci), schvalovat platový řád zaměstnanců samosprávného 

kraje 

- zřizovat úřad samosprávného kraje 

- schvalovat jednací řád zastupitelstva 

 
 Zákon také stanovuje, že zastupitelstvo zřizuje jako své dočasné či stálé 

poradní, iniciativní a kontrolní orgány komise. Členy komisí jsou poslanci či další 

osoby zvolené zastupitelstvem (poslanci musí tvořit více než polovinu komise, 

předsedou komise je poslanec). Zastupitelstvo vždy zřizuje mandátní komisi 

a finanční komisi, přičemž členem mandátní komise mohou být pouze poslanci. 

Komise se scházejí dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. 

 

 Druhým orgánem samosprávných krajů je předseda. Na základě ustanovení 

ústavy i zákona je rovněž volen občany. Předseda především zastupuje kraj 

navenek a je statutárním orgánem v majetkoprávních, pracovněprávních a jiných 

vztazích, které ale v zákoně nejsou nijak blíže definovány. Zároveň je subjektem ve 

správním řízení. Předseda má poměrně důležité pravomoci, protože v zásadě platí, 

že pokud samosprávný kraj rozhoduje, jde o působnost předsedy a pokud 

samosprávný kraj schvaluje, jde o působnost zastupitelstva.278 Ve vztahu 

k usnesením zastupitelstva má předseda sistační pravomoc. Pokud se totiž 

domnívá, že je usnesení zastupitelstva v rozporu se zákonem, nebo je-li pro kraj 

nevýhodné, může pozastavit jeho výkon tím, že ho ve stanovené lhůtě nepodepíše. 

Zastupitelstvo nicméně může takto zamítnuté usnesení potvrdit, pokud se pro něj 

vysloví třípětinová většina všech poslanců (takto potvrzené usnesení již předseda 

nemůže pozastavit). Pokud ale zastupitelstvo usnesení nepotvrdí do dvou měsíců 

od jeho schválení, ztrácí platnost. Předseda také svolává a řídí jednání 

zastupitelstva. Za zmínku stojí fakt, že v původní Koncepci decentralizace 
                                                           
278 Pilát, Jaroslav: Inštitucionálny aspekt reformy verejnej správy. s. 81 
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a modernizace veřejné správy byl předseda označen jako župan, což bylo logické 

vzhledem k pojmenování vyšších územních celků, ale také jako originální pojem, 

protože pojem předseda samosprávného kraje je přece jen terminologicky trochu 

nešťastné označení. Podobná debata ohledně označení představeného kraje 

proběhla také v České republice (viz výše). 

 Zákon o samosprávě VÚC zavedl také funkci hlavního kontrolora, který 

kontroluje plnění úkolů samosprávného kraje.279 Hlavního kontrolora volí na 

období šesti let zastupitelstvo. To ho může také odvolat před koncem jeho 

funkčního období, nicméně pouze na základě v zákoně přesně uvedených důvodů. 

Hlavní kontrolor je zaměstnancem samosprávného kraje, kraj také v rámci své 

vnitřní struktury zřizuje Útvar hlavního kontrolora. 

 Administrativní a organizační záležitosti ohledně zastupitelstva, předsedy 

a dalších orgánů zřízených zastupitelstvem má na starosti úřad kraje, který tvoří 

zaměstnanci. Vnitřní strukturu úřadu či počet zaměstnanců určuje organizační 

řád, který vydává předseda samosprávného kraje.280 V čele úřadu stojí ředitel, 

který je odpovědný předsedovi. Může se účastnit jednání zastupitelstva s hlasem 

poradním. 

 Na základě zákona mohou kraje také na základě písemné dohody 

spolupracovat s územními a správními celky či orgány jiných států. Vzájemná 

spolupráce funguje na bázi Sdružení samosprávných krajů (SK8),281 tato 

spolupráce ale není tolik institucionalizovaná jako v případě české Asociace krajů. 

Součástí sdružení jsou všechny samosprávné kraje, byť se o vystoupení v roce 2014 

snažil banskobystrický „župan“ Kotleba. Orgány SK8 je shromáždění, předseda 

a hlavní kontrolor. Cílem sdružení je obhajovat zájmy samosprávných krajů při 

respektování jejich autonomního postavení.282 

 

6.5 Volby do orgánů samosprávných krajů 

 Volby jsou upraveny zákonem č. 303/2001 Zb. z., o voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov. Slovenské krajské volby jsou v mnoha ohledech 

z politologického hlediska specifické a vzhledem k užitému volebnímu systému 

                                                           
279 Sem spadá např. kontrola příjmů a výdajů rozpočtu, kontrola hospodaření a nakládání 
s majetkem aj. Kontrolní činnosti podléhá také úřad, příspěvkové organizace, právnické osoby 
s majetkovou účastí kraje, osoby, kterým byly poskytnuty účelové dotace z rozpočtu aj. 
280 Původně určovalo počet zaměstnanců a skladbu pracovních funkcí zastupitelstvo. 
281 Bližší informace viz https://www.trnava-vuc.sk/zdruzenie-samospravnych-krajov.  
282 Současným předsedou sdružení je předseda Trnavského samosprávného kraje Tibor Mikuš. 
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i zavedené praxi je poměrně těžké je jakkoliv celkově analyzovat. Volby probíhají 

na celém území Slovenska v posledních čtrnácti dnech volebního období, volebním 

dnem je sobota. 

Pro volby zastupitelů se používá jednokolový většinový systém. Volby probíhají 

v jednomandátových a vícemandátových volebních obvodech v přepočtu na počet 

obyvatel tak, že je volen jeden poslanec na 12 000 až 15 000 obyvatel. Volební 

obvody a počty volených poslanců určuje zastupitelstvo příslušného kraje, počty 

těchto obvodů a poslanců se tak mohou každé volební období lišit. Volební obvody 

jsou často vymezeny hranicemi jednotlivých okresů, ale toto neplatí vždy a ve všech 

případech.283 Volební obvody určuje a zveřejňuje zastupitelstvo příslušného 

samosprávného kraje minimálně 65 dní před konáním voleb. Na jedné kandidátní 

listině pro příslušný obvod jsou seřazeni všichni kandidáti dle abecedy. Počet členů 

zastupitelstev v jednotlivých krajích pro období 2013 – 2017 je následující: 

 
- Bratislavský samosprávný kraj 44 poslanců 

- Trnavský samosprávný kraj  40 poslanců 

- Trenčínský samosprávný kraj  45 poslanců 

- Nitranský samosprávný kraj  54 poslanců 

- Žilinský samosprávný kraj  57 poslanců 

- Banskobystrický samosprávný kraj 49 poslanců 

- Prešovský samosprávný kraj  62 poslanců 

                                                           
283 Pro názornost uvádím údaje o volebních obvodech pro první volby do orgánů VÚC v roce 2001, 
jak byly stanoveny zákonem o volbách do orgánů samosprávných krajů: 
Bratislavský samosprávný kraj: volební obvod (dále VO) Bratislava I 3 poslanci, VO Bratislava II 8, 
VO Bratislava III 5, VO Bratislava IV 7, VO Bratislava V 10, VO Malacky 5, VO Pezinok 4, VO Senec 
4. 
Trnavský samosprávný kraj: VO Dunajská Streda 8, VO Galanta 7, VO Hlohovec 3, VO Piešťany 5, 
VO Senica 5, VO Skalica 3, VO Trnava 9. 
Trenčínský samosprávný kraj: VO Bánovce nad Bebravou 3, VO Ilava 5, VO Myjava 2, VO Nové 
Mesto nad Váhom 5, VO Partizánske 4, VO Považská Bystrica 5, VO Prievidza 10, VO Púchov 3, VO 
Trenčín 8  
Nitranský samosprávný kraj: VO Komárno 8, VO Levice 9, VO Nitra 12, VO Nové Zámky 11, VO 
Šala 4, VO Topolčany 5, VO Zlaté Moravce 3 
Žilinský samosprávný kraj: VO Bytča 2, VO Čadca 7, VO Dolný Kubín 3, VO Kysucké Nové Mesto 3, 
VO Liptovský Mikuláš 6, VO Martin 7, VO Námestovo 4, VO Ružomberok 4, VO Turčianské Teplice 
1, VO Tvrdošín 3, VO Žilina 12 
Banskobystrický samosprávný kraj: VO Banská Bystrica 8, VO Banská Štiavnica 1, VO Brezno 5, VO 
Detva 3, VO Krupina 2, VO Lučenec 5, VO Poltár 2, VO Revúca 3, VO Rimavská Sobota 6, VO Velký 
Krtíš 3, VO Zvolen 5, VO Žarnovica 2, VO Žiar nad Hronom 2 
Prešovský samosprávný kraj: VO Bardejov 6, VO Humenné 5, VO Kežmarok 5, VO Levoča 2, VO 
Medzilaborce 1, VO Poprad 8, VO Prešov 12, VO Sabinov 4, VO Snina 3, VO Stará Lubovňa 4, VO 
Stropkov 2, VO Svidník 2, VO Vranov nad Toplou 6 
Košický samosprávný kraj: VO Košice I 5, VO Košice II 6, VO Košice III 2, VO Košice IV 4, VO 
Košice-okolie 8, VO Gelnica 2, VO Michalovce 8, VO Rožňava 5, VO Sobrance 2, VO Spišská Nová 
Ves 7, VO Trebišov 8. 
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- Košický samosprávný kraj  57 poslanců 

 
V krajských volbách mohou kandidovat jednotlivé politické strany či nezávislí 

kandidáti, přičemž se kandidátní listiny podávají v každém volebním obvodě 

zvlášť. Politické strany mohou na kandidátní listinu umístit tolik kandidátů, kolik 

se v příslušném obvodě volí poslanců. Kandidáti musí mít trvalý pobyt v obci 

patřící do volebního obvodu. Nezávislí kandidáti musí ke své kandidátní listině 

připojit petici s podpisy alespoň 400 obyvatel daného obvodu.284 Aktivní i pasivní 

právo bylo stanoveno na 18 let. Pro slovenské krajské volby je charakteristické 

vytváření předvolebních koalic, které se v každém kraji liší285 a jsou značně 

nesourodé i z pohledu celostátní úrovně, kdy spolu často kandidují strany, které 

jsou na parlamentní úrovni jak v koalici, tak v opozici. Na uzavírání takovýchto 

koalic má vliv především zvolený volební systém. Především díky němu se strany 

spojují, aby měly větší šanci dostat co nejvíce svých kandidátů do zastupitelstva. 

Při vytváření předvolebních koalic nehrají důležitou roli jen programové priority 

politických stran, ale také osobní vztahy a vazby mezi regionálními politiky.   

 Pro volby předsedů se používá dvoukolový většinový systém. Tuto variantu 

navrhl při projednávání zákona o volbách do orgánů samosprávných krajů v rámci 

pozměňovacího návrhu poslanec Cuper (HZDS)286 s vysvětlením, že se jedná 

o demokratičtější variantu. Nicméně faktem zůstává, že toto ustanovení má za cíl 

zabránění zvolení předsedou občanovi maďarské národnosti. V prvním kole se 

totiž tříští hlasy slovenských voličů, kdežto v případě občanů maďarské národnosti 

tomu tak není. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získá více jak 50% 

hlasů.287 Pokud nikdo takový není, do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří 

                                                           
284 Počet nezávislých kandidátů zvolených do jednotlivých zastupitelstev každé volební období 
roste. Po volbách v roce 2001 bylo krajskými zastupiteli zvoleno pouze 18 nezávislých kandidátů (z 
celkového počtu 401 zastupitelů), v roce 2005 to bylo 39 nezávislých kandidátů (ze 412), v roce 
2009 55 (ze 408) a při posledních volbách v roce 2013 už 73 nezávislých kandidátů (ze 408). 
285 Pokud ale politická strana v jednom obvodě podává kandidaturu samostatně, nemůže v jiném 
obvodu toho stejného kraje podávat kandidaturu v rámci koalice. Stejně tak pokud v rámci jednoho 
obvodu podává strana kandidaturu v rámci koalice, musí v ostatních obvodech daného kraje 
kandidovat v té stejné koalici. 
286 Zajímavé je, že v době projednávání zákona o volbách se o tomto pozměňovacím návrhu 
hlasovalo nadvakrát, i když byl při prvním hlasování zamítnut. 
287 V roce 2001 byl v prvním kole zvolen předsedou Bratislavského samosprávného kraje Lubomír 
Roman, v roce 2005 nikdo v prvním kole zvolen nebyl. Při krajských volbách v roce 2009 byl 
v prvním kole zvolen předseda Trnavského samosprávného kraje Tibor Mikuš, předseda 
Nitranského samosprávného kraje Milan Belica, předseda Žilinského samosprávného kraje Juraj 
Blanár a předseda Košického samosprávného kraje Zdenko Trebula. Při posledních volbách do 
zastupitelstev krajů v roce 2013 byl v prvním kole zvolen předseda Trnavského samosprávného 
kraje Jaroslav Baška, předseda Žilinského samosprávného kraje Juraj Blanár a předseda 
Prešovského kraje Peter Chudík. 
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získali nejvíce hlasů.288 Problematicky se může jevit dvoutýdenní odstup mezi 

prvním a druhým kolem, což značně snižuje volební účast. V dosavadních čtyřech 

volbách předsedů VÚC se zatím nestalo, aby v prvním kole vyhrál kandidát 

„maďarských“ stran. Pro volbu předsedy představuje celé území kraje 

jednomandátový volební obvod. Na předsedu může kandidovat občan mající trvalé 

bydliště v obci na území kraje. Aktivní volební právo je 18 let, ale pasivní 25 let. 

Kandidátní listiny mohou předkládat opět jak politické strany, tak nezávislí 

kandidáti. Každá politická strana na kandidátní listině uvádí pouze jednoho 

kandidáta. Pro kandidaturu nezávislého kandidáta je třeba ke kandidátní listině 

připojit petici s minimálním počtem 1000 podpisů obyvatel daného 

samosprávného kraje.  

 

Tabulka 16: přehled předsedů VÚC od roku 2001289 

 

PŘEHLED PŘEDSEDŮ VÚC OD ROKU 2001 

kraj 
volební 
období       

2001 - 2005 

volební 
období            

2005 - 2009 

volební 
období     

2009 - 2013 

volební 
období              

2013 - 2017 

Bratislavský 

Lubomír 
Roman                                 

(ANO, DS, 
KDH, SDKÚ, 
SMK-MKP) 

Vladimír Bajan 
(NEKA) 

Pavol Frešo          
(SDKÚ-DS, 
KDH, SMK-
MKP, OKS, 

SaS) 

Pavol Frešo        
(KDH, SZ, SMK-
MKP, SDKÚ-DS, 

SaS, OKS, 
MOST-HÍD) 

Trnavský 
Peter Tomeček                    
(HZDS, SMER, 

SOP) 

Tibor Mikuš         
(LB, HZDS, 

PSNS, ZSNS) 

Tibor Mikuš            
(NEKA) 

Tibor Mikuš         
(NEKA) 

                                                           
288 V dosavadní historii se několikrát stalo, že se předsedou kraje stal nakonec kandidát, který 
v prvním kole skončil až jako druhý. Na tento jev má vliv také vyjádření podpory příslušným 
postupujícím kandidátům ze strany v prvním kole voleb neúspěšných kandidátů, respektive jejich 
politických stran. Hned při prvních krajských volbách v roce 2001 ve druhém kole vyhrál 
v Prešovském kraji Peter Chudík (HZDS, SMER; v prvním kole zisk 27,73% hlasů) o pouhých 242 
hlasů nad Jurajem Kopčákem (SDKÚ, KDH; v prvním kole zisk 34,40%). V sousedním Košickém 
kraji uspěl Rudolf Bauer (KDH, DS; v prvním kole zisk 17,12%) nad Alojzem Englišem (HZDS, SDL, 
SOP; v prvním kole zisk 23,84%). Ve volbách v roce 2005 vyhrál v Trnavském kraji Tibor Mikuš 
(LB, HZDS, PSNS, ZSNS; v prvním kole zisk 26,47%) nad Jozefem Kloknerem (DS, KDH, SDKÚ; 
v prvním kole zisk 33,10%) a v Banskobystrickém kraji vyhrál o 981 hlasů Jozef Mikuš (DS, SDKÚ; 
v prvním kole zisk 20,69%) nad Milanem Murgašem (HZD, KDH, SNS, SMER, SZS; v prvním kole 
zisk 38,82%). V roce 2009 zvítězili ve druhém kole ti kandidáti, kteří uspěli také v kole prvním. 
V roce 2013 v Banskobystrickém kraji vyhrál Marián Kotleba (LS Naše Slovensko, v prvním kole 
zisk 21,30% hlasů) nad Vladimírem Maňkou (SMER-SD, SZ, HZD, HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH, 
v prvním kole zisk 49,47% hlasů). Okolnosti zvolení Mariana Kotleby jsou popsány níže.  
289 Zdroj: výsledky voleb do orgánů samosprávných krajů. 
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Trenčínský 
Štefan Štefanec 

(HZDS) 

Pavol Sedláček 
(ANO, HZDS, 
PSNS, ZSNS) 

Pavol Sedláček 
(SMER, HZDS) 

Jaroslav Baška 
(SMER-SD) 

Nitranský 
Milan Belica             
(HZDS, SDL, 
STRED, SOP) 

Milan Belica              
(HZDS, ZSNS, 
ASV, KSS, LB, 

PSNS)  

Milan Belica 
(SMER, SDKÚ-

DS, KDH) 

Milan Belica              
(SMER-SD) 

Žilinský 
Jozef Tarčák             

(HZDS) 

Juraj Blanár           
(SMER, SNS, 
ANO, HZD) 

Juraj Blanár           
(SMER, SNS, 
HZDS, HZD, 

SZ, SF)  

Juraj Blanár          
(SMER-SD, SZ, 

SNS) 

Banskobystrický 
Milan Marčok 

(HZDS, SMER) 

Milan Murgaš 
(SMER, SNS, 
HZD, KDH, 

SZS) 

Vladimír 
Maňka (SMER, 

HZDS) 

Marián Kotleba       
(LS-Naše 

Slovensko) 

Prešovský 
Peter Chudík 

(HZDS, SMER) 

Peter Chudík 
(SMER, SNS, 

HZD) 

Peter Chudík 
(SMER, HZDS, 

HZD, SZS) 

Peter Chudík 
(SMER-SD, 
SMS, NÁŠ 

KRAJ) 

Košický 
Rudolf Bauer          

(KDH, DS) 
Zdenko Trebula 
(SMER, HZD) 

Zdenko 
Trebula 

(SMER, SMK-
MKP, HZDS, 

SF, HZD, 
S.O.S., MOST-

HÍD, LIGA 

Zdenko Trebula 
(MOST-HÍD, 
SMK-MKP, 
SMER-SD) 

 

  

Jak již bylo uvedeno, krajské volby je těžké celkově analyzovat, zpracování 

výsledků slovenských krajských voleb by vyžadovalo zpracování speciální studie. 

Nicméně přece jen stojí za zmínku několik zajímavých informací. Pro slovenské 

krajské volby je především charakteristická nízká volební účast, což často vyvolává 

diskuze o legitimitě zvolených poslanců. Nízká volební účast je ještě markantnější 

v případě voleb předsedy VÚC, i když se v dosavadním průběhu třikrát stalo, že 

účast ve druhém kole byla vyšší než účast v kole prvním.290 Základní přehledy jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

 

 

 

 

                                                           
290 V roce 2001 v Trnavském kraji (33,73% vs. 36,87%) a Nitranském kraji (34,69% vs. 39,49%) 
a v roce 2005 v Bratislavském kraji (19,46% vs. 20,18%). 
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Tabulka 17: přehled volební účasti291 

 

PŘEHLED VOLEBNÍ ÚČASTI  

volby 
účast v 1. 
kole (v %) 

účast ve 2. 
kole (v %) 

2001 26, 02 22,61 

2005 18,02 11,07 

2009 22,90 18,39 

2013 20,11 17,29 

 

 Pokud bychom se podívali na jednotlivé volební obvody blíže, zjistili 

bychom, že historicky vůbec nejnižší účast byla ve 2. kole krajských voleb 2005 

v obvodě Dunajská Streda, když svůj hlas přišlo odevzdat pouze 4,87% 

oprávněných voličů. Naopak historicky nejvyšší účast byla v tomto ohledu 

zaznamenána ve 2. kole krajských voleb 2001 v obvodě Zlaté Moravce, kde se voleb 

zúčastnilo 50,36% voličů. Tento výsledek lze přičíst reakci na úspěch maďarské 

SMK-MKP a především pak podpoře místního rodáka a univerzitního profesora 

Milana Belici, který se na základě výsledků voleb stal prvním předsedou 

Nitranského VÚC.  

 Složení některých krajských zastupitelstev bylo na základě jednotlivých 

voleb často složeno specifickým způsobem, stejně tak o zvolení či nezvolení 

předsedy VÚC rozhodovala strategie kandidátů i politických stran: 

 
- První krajské volby v Trenčínském kraji absolutně ovládla HZDS, když 

její členové obsadili všechny posty zastupitelů i post předsedy.  

- Po prvních volbách došlo také k zajímavé situaci v Nitranském kraji.  

V zastupitelstvu získala většinu poslanců „maďarská“ SMK-MKP 

(konkrétně 31).292 Koalice HZDS, SMER, STRED, SDL a SOP293 měla 20 

zastupitelů a jeden byl zvolen za SNS. Tento příklad ilustruje, jak může 

díky většinovému volebnímu systém, v jisté situaci, dojít 

k nadreprezentaci některých skupin voličů. V celém Nitranském kraji 

                                                           
291 Zdroj: slovak.statistics.sk. 
292 Kandidáti SMK-MKP získali všechny mandáty ve volebních obvodech Komárno (8), Nové Zámky 
(11) a Šala (4), v obvodě Levice získali 8 mandátů z 9.  
293 Kandidáti koalice získali všechny mandáty ve volebním obvodě Nitra (12) a Topolčany (5), 
v obvodě Zlaté Moravce získali 2 mandáty ze 3. 
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totiž tehdy žilo přibližně 28% občanů hlásících se k maďarské 

národnosti, nicméně v zastupitelstvu měla strana, hájící jejich zájmy, 

jasnou většinu. Ve stejném kraji byl ve volbách v roce 2001 zvolen 

předsedou kraje Milan Belica, tedy kandidát „slovenských“ politických 

stran. Na základě těchto výsledků bylo prakticky celé volební období 

poznamenáno spory mezi předsedou a většinou v zastupitelstvu. 

- Při krajských volbách v roce 2009 se středem pozornosti stal opět 

Nitranský kraj, kde se volby staly soubojem mezi dvěma silnými bloky - 

„maďarskou“ SMK-MKP a „slovenskou koalicí“, kterou vytvořily 

programově i ideově jinak značně nesourodé strany SMER, SDKÚ-DS, 

LS-HZDS a KDH.  SMK-MKP získala 13 mandátů, když uspěla pouze 

v obvodech Komárno, Šala a Štúrovo. Koalice slovenských stran získala 

většinu 38 zastupitelů (ovládla volby v obvodech Levice, Nitra, Nové 

Zámky, Topolčany a Zlaté Moravce), 3 zastupitelé byli nezávislí. 

- Při 2. kole volby předsedy VÚC může hrát důležitou roli podpora 

kandidátům vyjádřená od těch, kteří do tohoto kola nepostoupili. 

Ukázkou mohou být poslední krajské volby v Banskobystrickém kraji. 

V prvním kole voleb zvítězil poměrně jasně Vladimír Maňka (SMER-SD, 

SZ, HZD, HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH) se ziskem 49,47% hlasů. 

Nechybělo tedy mnoho a mohl být zvolen předsedou kraje již v prvním 

kole. Druhým postupujícím kandidátem se stal kontroverzní Marian 

Kotleba (LS Naše Slovensko) se ziskem 21,30% hlasů. Pravicové SDKÚ, 

jejíž kandidát Ludovít Kánik skončil ve volbách překvapivě až třetí, 

odmítla podpořit kandidáta SMERu proti Kotlebovi. Ve druhém kole 

zvítězil Marian Kotleba se ziskem 55,53% hlasů, jasný vítěz prvního kola 

Maňka obdržel 44,46% hlasů. Pro úplnost uvádím, že v tomto kraji byla 

v rámci druhého kola vůbec nejvyšší volební účast ze všech krajů – 

24,61%. 
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7. ZÁVĚR 

 Jak naznačila tato práce na příkladu České republiky a Slovenska, vyšší 

územní samosprávné celky představují uměle vytvořené jednotky, jejichž vymezení 

odpovídá momentálním správním potřebám každého státu. Zároveň bylo 

prokázáno, že v případě vytváření těchto jednotek hraje podstatnou 

a nezastupitelnou roli hledání kompromisu mezi politickými stranami. Jelikož 

bývají tyto celky uměle vytvořené, jsou zákonodárci jedinými aktéry, na jejichž 

rozhodnutí spočívá schválení konečné verze vnitřního územního uspořádání 

každého státu. Problematika reforem veřejné správy, jejichž součástí často bývá 

také reforma územně správního členění, s sebou jistě přináší řadu velmi odborných 

aspektů. Takovéto reformy bývají předmětem diskusí mezi právníky, geografy, 

sociology, ekonomy, politology a dalšími odborníky. Daleko podstatnější pro 

neustále probíhající procesy reforem veřejné správy je však vliv celé řady 

politických aspektů vyžadujících jasná politická rozhodnutí. Značně iluzorní je 

představa, že nějakými teoretickými či exaktními vědeckými a jinými postupy lze 

připravit obecně akceptovatelný model územního členění. Tyto odborné aspekty 

mohou nacházet své pevné místo v diskusích o systému veřejné správy jako celku, 

nikoliv však v případě územního členění. Při rozhodování o vymezení vyšších 

územních celků je třeba brát v úvahu více hledisek, která si ale často vzájemně 

odporují. Pro diskuze o podobě územního členění je možné pořádat desítky či 

stovky odborných konferencí s mezinárodní účasti, nicméně systémy veřejné 

správy odpovídají vždy lokálním podmínkám a reáliím. Konečný výsledek, který 

mnohdy nezohledňuje odborná kritéria, je stejně učiněn zákonodárnými sbory na 

základě kompromisů i akceptovatelnosti předložených návrhů. Těžko lze dospět 

k jednoznačnému rozhodnutí, jaký model je nejvhodnější. Je tedy utopické 

vytvářet si představy, že z odborného hlediska existují dokonalé projekty, které by 

se setkaly s obecným přijetím a uznáním. Tato fakta je třeba mít při analýze 

formování územního členění každého státu neustále na paměti. Vždyť příklady 

správních reforem v České republice i na Slovensku jsou toho jednoznačným 

důkazem. 

 Oba státy bývalé federace vycházely po pádu komunistického režimu ze 

stejné tradice územního členění. Po obnově samosprávy na úrovni obcí nastaly 

debaty ohledně hledání vhodné podoby vyšších územních samosprávných celků. 

Tyto debaty, i vzhledem k výše popsanému, zdaleka nebyly jednoduché. Bylo 
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řečeno, že nelze obecně konstatovat, které územní uspořádání je nejoptimálnější. 

Jednotlivé celky se v průběhu dějin měnily, stejně jako se měnila jejich sídla. Dnes 

možná málokdo ví, že svého času bylo sídlem kraje historické město Kouřim, dnes 

z hlediska správního takřka bezvýznamné město v okrese Kolín. Stejně tak zní 

poměrně archaicky název Prácheňského kraje, který měl své sídlo v Písku. 

Podobně na Slovensku lze připomenout existenci bývalé uherské Hontianské župy 

se sídlem ve městě Šahy nebo Tekovské župy se sídlem ve Zlatých Moravcích. 

V průběhu dějin veřejné správy se na území obou států střídaly různé nadobecní 

územní celky, ať už byly nazvány země, kraje, župy či okresy. V hodnocení 

působení těchto celků nelze opomenout historické souvislosti jejich vzniku. 

 V rámci Československa bylo v roce 1920 zavedeno župní zřízení, které se 

ale ukázalo jako nevhodné především pro české země. Důvodem byl problematický 

etnický charakter státu v meziválečném období. Jak bylo popsáno v kapitole 

o vývoji územního členění, vytvořeny byly župy s převahou německého 

obyvatelstva. Vzhledem k vnitropolitické situaci po vzniku republiky by tak bylo 

značně obtížné budovat nejen správní základy nového státu. Vzhledem k těmto 

skutečnostem tedy župní zřízení bylo realizováno pouze na Slovensku, kde mělo 

jistou historickou tradici. V roce 1928 došlo k obnovení zemského zřízení, které ale 

také nebylo pro novou republiku zcela optimální. Zemské zřízení, zvláště v českých 

podmínkách, mělo svůj jistý smysl v rámci Rakouska-Uherska s důrazem na 

zemskou samosprávu. Změna správní soustavy se stala předmětem diskuzí mezi 

představiteli politických stran i mezi odbornou veřejností po skončení druhé 

světové války. Všechny obnovené politické strany si byly vědomy potřeby jisté 

demokratizace veřejné správy, nicméně jejich představy se lišily v pohledu, jak 

k této demokratizaci dospět. Základem systému veřejné správy se staly národní 

výbory, představy o jejich fungování se však lišily napříč politickým spektrem.  Na 

základě politického vývoje po roce 1948 došlo k vytvoření krajů, jejichž zastánci 

byli především komunisté. Vznik krajského zřízení v období komunistického 

režimu ale nelze vnímat pouze negativně prizmatem politických reálií přelomu 40. 

a 50. let, nelze je vnímat jen jako jistý komunistický relikt.  Je jistě nepopiratelným 

faktem, že zavedení krajského zřízení, a zvolený model systému veřejné správy, 

v podmínkách totalitního režimu nemohly uspokojit představy o demokratizaci 

veřejné správy. Soustava národních výborů na obecní, okresní i krajské úrovni 

představovala pomyslnou „centralizaci skrze decentralizaci“. Proto toto zřízení 



177 
 

s sebou v podmínkách totalitního státu přineslo řadu kontroverzních 

i diskutabilních momentů. K 1. lednu 1949 bylo v Československu zřízeno 19 tzv. 

středních krajů. Ty byly vytvořeny na poměrně racionálních principech 

odpovídajícím jisté přirozené spádovosti k větším celkům. Proto také osobně 

považuji toto územně správní členění republiky za jedno z nejlepších v moderních 

správních dějinách České republiky, respektive Československa. Kraje totiž splnily 

přesně ten účel, pro který byly zřizovány, když měly sehrát důležitou roli 

v centrálně řízeném státě. Tato soustava ale nevydržela příliš dlouho. Vzhledem ke 

stále se zvětšujícím problémům v ekonomické oblasti, dané centrálním 

plánováním, i nedostatkem kvalifikovaných lidských zdrojů v soustavě národních 

výborů, došlo v roce 1960 k přijetí zákona o územním členění státu, který 

republiku rozdělil do 10 velkých krajů. Toto členění lze ale vnímat spíše negativně, 

protože při vytváření nové soustavy bylo bráno v úvahu místo přirozených 

podmínek spíše politicko-technokraticko-ekonomické hledisko. Toto zřízení mělo 

sice své jisté opodstatnění, jeho velkou nevýhodou ale bylo zcela markantní 

rozrušení přirozených lokálních i regionálních vazeb, které je snad nejvíce patrné 

především na historické česko-moravské hranici. Dalším problémem byla 

dostupnost periferních oblastí do center nových krajů, degradována byla také 

pozice některých významných středisek osídlení. Nicméně takto formované 

územní členění zůstalo platné i po roce 1989 a je v podstatě platné dodnes. 

 Po pádu komunistického režimu došlo k obnově samosprávy, zároveň však 

byly zrušeny národní výbory a místo nich nebyly na úrovni mezi obcemi a státem 

zřízeny žádné jiné demokratické úřady. Tím došlo k rozmachu procesu 

dekoncentrace státní správy na nižší úrovně, což s sebou přineslo také značné 

nároky na veřejné finance. Po rozpadu Československa se oba nástupnické státy 

vydaly vlastní cestou formování politického systému. I přes podobnou správní 

tradici se však obě země vydaly trochu jinou cestou. Proces reforem veřejné správy 

ale ani v jednom případě nebyl krátký a jednoduchý. V případě České republiky 

i Slovenska znamenalo zřízení vyšších územních samosprávných celků pouze první 

krok zmíněné reformy veřejné správy. Zde je na místě zmínit, že se v obou 

zákonodárných sborech vedly debaty, zda je věcně správné nejdříve ustavit územní 

samosprávné celky a následně provést reformu veřejné správy, nebo je-li vhodnější 

nejdříve schválit koncepci reformy veřejné správy definovanou stanovením 

převodu kompetencí, financováním či majetkem správní soustavy a až na základě 
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takto formulované reformy provést samotné územní členění. V té době totiž nebyla 

vyjasněna poměrně zásadní otázka, kterou bylo budoucí fungování či zrušení 

okresních úřadů. Debaty se však spíše podobaly pomyslným diskusím, zda „bylo 

dříve vejce či slepice“. Místo diskuzí o systematičnosti reformy veřejné správy se 

tak parlamentní debaty zúžily na pouhé určování počtu vyšších územních 

samosprávných celků. Velmi zjednodušeně lze také konstatovat, že tyto debaty se 

staly pomyslným bitevním polem mezi zastánci centralizace a silného státu a mezi 

zastánci procesu decentralizace a regionalismu.  

 V České republice bylo zvažováno zemské zřízení či krajské zřízení. Když 

bylo jasné, že v podmínkách samostatného státu se jako politicky průchodná 

varianta ukázalo krajské zřízení, stočily se diskuze na stanovení počtu těchto 

vyšších územních samosprávných celků. Bylo jasné, že projde buď varianta 7 – 9 

navazující na tzv. velké kraje z roku 1960, nebo varianta 13 - 14 navazující na tzv. 

střední kraje z roku 1949. Na základě několikaletého hledání kompromisu nakonec 

došlo v roce 1997 ke zřízení 14 krajů. Jejich počet nebyl i mezi zastánci krajů 

vnímán jako optimální, nicméně se ukázal jako jediný akceptovatelný. Až vláda 

Miloše Zemana začala pracovat na komplexní reformě veřejné správy. Aby mohlo 

být fungování krajů uvedeno v život, došlo k přijetí celé řady souvisejících zákonů, 

především zákona o krajích a zákona o volbách do zastupitelstev krajů v roce 2000. 

Zároveň byla připravena i další legislativa, která se týkala celkového systému 

fungování veřejné správy v České republice. Faktem zůstává, že na podobu této 

legislativy měl částečný vliv plánovaný vstup země do Evropské unie. Zákon 

o krajích definoval krajské orgány, jejich pravomoci, dozorovou i kontrolní činnost. 

Samostatnou epizodou je otázka financování obcí i krajů, která je řešena ve 

zvláštních zákonech. Této problematice se ale tato práce nevěnuje. 

 Na Slovensku byla situace odlišná, což bylo dáno povahou politického vývoje 

u východních sousedů. Klíčem k vyšším územním celkům se ukázalo být přijetí 

zákona o územním a správním členění Slovenské republiky za Mečiarovy vlády 

v roce 1996, i když se tento zákon vůbec netýkal samosprávných celků. Po nástupu 

Dzurindovy vlády v roce 1998 byla reforma veřejné správy jednou z hlavních 

priorit. Podobně jako v českém případě se postupně ukázaly jako akceptovatelné 

dvě varianty, a sice varianta 8 samosprávných krajů, jak byla koncipována v roce 

1996, nebo varianta 12 žup, která byla prosazována vládou na základě vládní 

Koncepce decentralizace a modernizace veřejné správy. Podobu samosprávných 
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krajů na Slovensku ovlivnily především tři skutečnosti. Tou první byly priority 

jednotlivých politických stran zastoupených v Národní radě, druhou 

interpersonální vztahy mezi představiteli koaličních stan a postupně se vyhrocující 

situace ve vládě, když v konečném důsledku část vládní koalice podpořila opoziční 

návrhy. A nezanedbatelným aspektem byla národnostní otázka v souvislosti 

s početnou maďarskou menšinou na jihu země. Na základě hlasování bylo nakonec 

na Slovensku v roce 2001 zřízeno 8 samosprávných krajů. Přijatý zákon definoval 

kromě vymezení jejich území také jejich orgány, kompetence, financování, pozici 

hlavního kontrolora aj. 

 I když obě země vycházely z podobné tradice územního členění, cesta ke 

krajskému zřízení i praktické fungování krajů se v obou státech místy diametrálně 

liší. Pro obě země je charakteristický způsob projednávání, který potvrzuje teze 

disertační práce, že vyšší územní samosprávné celky představují spíše uměle 

vytvořené jednotky pro potřeby vnitřní správy, a že jejich konečná podoba je tudíž 

výsledkem čistě politických rozhodnutí provedených na půdě příslušných 

zákonodárných sborů. V obou státech parlamenty nakonec přijaly zcela jinou 

podobu územního členění, než jakou původně navrhovala vláda. U České republiky 

je tato skutečnost umocněna tím, že i v případě schvalování konceptu reformy 

veřejné správy, při schvalování zákona o krajích nebo zákona o volbách do 

krajských zastupitelstev nakonec parlament přijal jinou verzi, než jaká byla 

předložena vládou. V obou zemích je také patrné jisté sjednocení fungování krajů 

s fungováním obcí, což se týká také použití volebních systémů. Nyní k některým 

podstatným rozdílům: 

  
- V České republice je vytvoření vyšších územních samosprávných celků 

možné pouze na základě ústavního zákona. Bylo tedy nutné, aby byl 

takový návrh zákona schválen v Poslanecké sněmovně kvalifikovanou 

většinou minimálně 120 hlasů poslanců a v Senátu pak třípětinovou 

většinou přítomných senátorů. Zmíněné ustanovení se zpětně jeví jako 

rozumné řešení, protože ke schválení je třeba širšího konsensu napříč 

politickým spektrem.  Na tuto skutečnost upozorňovali také někteří 

členové slovenské Národní rady během projednávání nového územního 

členění. Na Slovensku bylo totiž možné předložit návrh zákona 

o samosprávě vyšších územních celků ve formě běžného zákona, ke 

schválení tak postačovala prostá většina. 
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- V České republice došlo k vytvoření vyššího počtu krajů (14), i když 

vláda navrhovala původně počet nižší (13). Na Slovensku Národní rada 

naopak přijala na základě bouřlivých diskuzí variantu nižšího počtu 

krajů (8), i když vláda předkládala počet vyšší (12). Tyto skutečnosti ale 

vycházejí z místních podmínek a z konkrétní politické situace. 

- Diametrální rozdíly jsou u způsobu volby krajských orgánů. V České 

republice je podle Ústavy a příslušné legislativy jediným voleným 

orgánem kraje zastupitelstvo. Rada i hejtman jsou voleni nepřímo z řad 

členů zastupitelstva. Naopak na Slovensku jsou přímo volenými orgány 

samosprávného kraje jak zastupitelstvo, tak předseda. Oba státy se při 

vytváření krajské úrovně samosprávy inspirovaly u modelu obecního 

zřízení, obě samosprávné jednotky tak byly z tohoto úhlu pohledu 

sjednoceny. 

- Rozdíly jsou také u použitého volebního systému. V České republice 

existuje tradice poměrného volebního systému pro všechny druhy voleb. 

Na Slovensku naopak po roce 1990 došlo k zavedení většinového 

volebního systému na místní úrovni, který byl následně přejat také 

u voleb do orgánů samosprávných krajů. V průběhu legislativního 

procesu byly změněny některé aspekty voleb do orgánů krajů. V České 

republice šlo o přijetí modifikované D´Hondtovy metody, na Slovensku 

především o dvoukolovou volbu předsedů samosprávných krajů. 

- Z hlediska voleb je zajímavé také vytváření předvolebních koalic na 

Slovensku, kdy v rámci jednoho bloku spolu v některých případech 

kandidují strany, které se vůči sobě na centrální úrovni vymezují. I když 

v posledních volbách lze zaznamenat trend uzavírání předvolebních 

koalic na bázi levice versus pravice. Zmínit je třeba také možnost 

kandidatury nezávislých kandidátů, jejichž počet každými dalšími 

volbami roste. V České republice naopak kandidatura nezávislých 

kandidátů není možná, ti se mohou o hlasy voličů ucházet pouze na 

kandidátkách politických stran či hnutí. Také vytváření širokých 

předvolebních koalic není v České republice zvykem. Tyto skutečnosti 

jsou nicméně spjaty s aplikovanými volebními pravidly, kterým se 

jednotliví političtí aktéři přizpůsobují. 
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- Rozdíly lze spatřovat také v kompetencích jednotlivých orgánů, což je 

dáno způsobem jejich volby. Slovenský předseda samosprávného kraje 

má proto větší kompetence než český hejtman. Na druhou stranu, 

vztahy mezi jednotlivými orgány mohou lépe fungovat v případě 

českého modelu, kdy se výkonné orgány kraje opírají o většinu 

v zastupitelstvu. Na Slovensku naopak může dojít k situaci, kdy 

předseda pochází z jiného politického bloku než většina v zastupitelstvu, 

což v důsledku může vést k celé řadě konfliktů a kompetenčních sporů. 

Příkladem budiž situace po prvních krajských volbách v Nitranském 

kraji.  

- A za zmínku stojí také vytvoření zájmové organizace zastupující zájmy 

krajů. Zatímco z české Asociace krajů se postupně vyvinulo vlivné 

sdružení ovlivňující zásadním způsobem celostátní politiku, slovenské 

Sdružení samosprávných krajů si takto významnou pozici zatím 

nevydobylo.  

 

 Dovolil bych si na závěr i osobní pohled na podobu současného územně 

správního členění v obou státech. Je poměrně komplikované hodnotit, které 

územně správní členění bylo nejlepší, protože každé vzniká ve specifických 

podmínkách. Jako relativně povedená reforma územního členění se mi jeví 

především vytvoření krajů v roce 1949. I přes dobové podmínky jejich vzniku byla 

na tomto členění patrná jistá racionalita podepřená argumenty pro jejich 

vymezení. Pokud ale vztáhneme formování územně správního členění 

k momentálním správním potřebám, nelze zavrhovat ani územně správní členění 

státu z roku 1960. Při diskuzích v 90. letech na půdě českého parlamentu by se mi 

paradoxně jako vhodnější zdálo schválení varianty 9 krajů, kdy by ke 

stávajícím 7 krajům přibylo Hlavní město Praha a Středomoravský kraj se sídlem 

v Olomouci. Důvodů pro tento argument by bylo několik. I když se jednalo 

o nepřirozenou soustavu krajů, šlo o variantu odzkoušenou, navíc podle tohoto 

zákona byla územně rozdělena veřejná správa. Proto by nebylo potřeba 

přizpůsobovat územní pracoviště některých orgánů státní správy, justice či 

bezpečnostních složek novým krajům, což při variantě 14 není vyřešeno dodnes. 

Tím by byl tento model jednoznačně levnější. S ohledem na vstup do Evropské 

unie a s čerpáním finančních prostředků z unijních fondů by, až na jednu výjimku, 
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všechny kraje splňovaly kritéria pro zařazení do klíčové kategorie NUTS 2. Při 

hodnocení této varianty ale nelze opomenout postavení okresů, respektive obcí 

s rozšířenou působností. Formování správní soustavy je poměrně komplikovaný 

proces a připomíná často skládání puzzle. V případě Slovenska by se ze stejných 

důvodů mohlo jako vhodné jevit zavedení varianty 3 + 1, kterou prosazoval Robert 

Fico a SNS. Na Slovensku je tato situace ale komplikovanější kvůli jisté regionální 

identitě obyvatel, která souvisí s přirozenými regiony. Takové vnímání identity 

v případě České republiky v podstatě neexistuje. U samosprávných celků nelze 

podcenit jejich vnímání u občanů. Z tohoto pohledu by se jako optimální jevila 

vládní varianta 12. Z důvodů nákladnosti reformy a z hlediska vytvoření 

symetrického modelu veřejné správy se pak jako optimální zdá přijatá varianta 8. 

 Krajské zřízení se přes počáteční problémy v obou státech relativně 

etablovalo. Pozitivněji lze vnímat vznik krajské úrovně samosprávy v České 

republice, kde se z krajů staly skutečně svébytné celky, vytvořilo se v nich také 

paralelní politické centrum, které dokáže ovlivňovat celostátní politiku. Tuto 

skutečnost lze vnímat pozitivně i negativně v závislosti na úhlu pohledu. 

Mimochodem bývalý premiér Mirek Topolánek z tohoto důvodu vznik krajů 

kritizoval na jednom z kongresů ODS. Krajské zřízení je jistým způsobem pozitivně 

vnímané u veřejnosti, která pochopila smysl vzniku těchto celků. Důvěra občanů 

v hejtmana i krajská zastupitelstva se podle průzkumů veřejného mínění konaných 

v poslední době pohybuje kolem 40%, což je stejné jako důvěra ve vládu. 

Důležitým aspektem krajského zřízení jsou krajské volby. Ty budou vždy 

představovat tzv. volby druhého řádu. Přes to se staly důležitou arénou pro souboj 

politických stran, protože se konají víceméně uprostřed volebního období vlády. 

Vládní strany jsou proto v krajských volbách v dosavadní historii spíše neúspěšné.    

Naopak vytvoření krajů na Slovensku vnímám částečně jako nepovedené. 

K celkovému vnímání krajské úrovně samosprávy jistě přispěly v práci zmíněné 

debaty na parlamentní půdě i možné obtížné ztotožnění se občanů s vytvořenými 

vyššími územními celky. Nezájem o krajskou politiku dokresluje také místy velmi 

nízká volební účast. 

 V obou státech je však krajská úroveň politiky jedním z předvstupních míst 

do politiky centrální, vždyť se na krajské úrovni začaly vytvářet nové politické elity. 

Tento jev je patrný opět spíše na příkladu České republiky. Do vrcholných 

stranických funkcí byli v řadě případů zvoleni politici působící na krajské úrovni. 
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Za všechny například zmiňme současného 1. místopředsedu ČSSD a ministra 

vnitra Milana Chovance, který se do celostátní politiky dostal skrze své působení 

na postu hejtmana Plzeňského kraje. Poslanci či senátory byli zvoleni i někteří 

další sociálně demokratičtí hejtmani (v současné době je jediným hejtmanem 

vykonávajícím zároveň post poslance hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek). 

V ODS například svého času vykonával post prvního místopředsedy strany bývalý 

pražský primátor Pavel Bém silně se vymezující vůči premiéru Topolánkovi. 

Místopředsedou stejné strany byl také bývalý středočeský hejtman Petr Bendl. 

Někteří bývalí hejtmani ODS se také stali poslanci, senátory či členy Evropského 

parlamentu. V KDU-ČSL vykonával před několika lety post 1. místopředsedy 

bývalý první hejtman Pardubického kraje Roman Línek, místopředsedou strany či 

senátorem se stal také bývalý jihomoravský hejtman Stanislav Juránek. A takto 

bychom ve výčtu mohli pokračovat dále. 

 Podobná situace je také na Slovensku. Řada předsedů samosprávných krajů 

byla zvolena také do Národní rady – po posledních parlamentních volbách 

například předseda Trenčínského samosprávného kraje Jaroslav Baška, předseda 

Žilinského samosprávného kraje Juraj Blanár, předseda Prešovského 

samosprávného kraje Peter Chudík a především pak kontroverzní předseda 

Banskobystrického samosprávného kraje Marian Kotleba, který z tohoto pohledu 

snad nejvíce využil svého působení na kraji. 

 Vznik vyšších územních samosprávných celků v České republice i na 

Slovensku nebyl jednoduchý a provázely ho názorové střety mezi představiteli 

politických stran. Kraje se staly pevnou součástí systému veřejné správy. Díky 

jejich vzniku se etablovaly také nové krajské politické elity. Jelikož je územně 

správní členění státu předmětem neustále probíhajících reforem, je zcela zřejmé, 

že do budoucna se budou jejich hranice i kompetence měnit. V současné době však 

představují již zavedené součásti politických systémů obou zkoumaných zemí.   
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