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1. Úvod

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral oblast veřejné správy. Veřejná správa v České 

republice totiž prošla za posledních šestnáct let překotným vývojem, který jsme si zvykli 

nazývat reformou veřejné správy. A jednou z podstatných součástí dané reformy bylo i 

posílení práva na samosprávu, a vůbec nové vzájemné vymezení státní správy a samosprávy. 

Moje diplomová práce má za cíl zaměřit se právě na roli, kterou v rámci reformy veřejné 

správy sehrály samosprávné celky -  obce a kraje a to prostřednictvím prozkoumání 

nej důležitějších legislativních předpisů, jež obce a kraje definují. Neboť obec a kraj je 

územní společenství občanů, kterému sice náleží právo na samosprávu, nicméně tu vykonává 

v rozsahu stanoveném zákonem. Obce a kraje, jako těžiště reformy veřejné správy bych rád 

přitom představil na pozadí celého procesu oné reformy tak, jak v naší republice probíhala od 

roku 1989. Nevyhnu se pochopitelně ani historické exkurzi, mimo jiné i proto, že mým 

druhým studovaným oborem je historie.

Je zřejmé, že po listopadu 1989, kdy byla veřejná správa zcela etatizovaná, bylo třeba 

přistoupit k reformě celého systému. Otázkou však zůstává, zda reforma veřejné správy 

splnila jednak očekávání, která do ní vkládala veřejnost a jednak nároky, ať už mezinárodního 

nebo odborného charakteru. Rád bych se na konkrétních příkladech pokusil demonstrovat, že 

reforma veřejné správy je skutečně kontinuální proces, v rámci něhož dochází 

k uskutečňování řady kladných i záporných -  avšak stále dílčích -  skutečností. V jednotlivých 

kapitolách uvedu i některé konkrétní příklady. Ostatně i na základě zkušeností z Evropské 

unie - jejímž členem je teď i Česká republika - víme, že reforma veřejné správy se musí stát 

vládní prioritou dlouhodobého charakteru, nikoliv pouze záležitostí jednoho či dvou 

volebních období. Musí se stát také věcí veřejnou, to znamená, že musí získat veřejnou 

podporu, a mělo by být dosaženo politické shody mezi všemi významnými politickými 

subjekty na tom, jak nadále bude reforma veřejné správy probíhat.

V kapitole dvě popisuji historii veřejné správy na území dnešní ČR od roku 1848 spolu 

s vývojem aktuální reformy veřejné správy od roku 1990. V kapitole tři se zaměřuji na 

zdůvodnění příčin a cílů reformy veřejné správy, a na bližší popis cílů reformy na základě 

koncepce reformy veřejné správy z dílny Ministerstva vnitra České republiky. V kapitole čtyři 

se pokouším analyzovat přechod územního členění České republiky z okresního na krajský 

systém, včetně rozboru ukončení činnosti okresních úřadů. V kapitole pět pak podrobně
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charakterizuji krajské a obecní uspořádání, a tato kapitola je z hlediska cílu mé práce 

nej zásadnější. V kapitole šest se zabývám financováním územní veřejné správy, jeho 

souvislostmi a také postavením zaměstnanců ve veřejné správě, včetně systému jejich 

vzdělávání. Součástí kapitoly je i zamyšlení nad mezinárodní spoluprací ve veřejné správě, a 

především pak rozbor ankety, kterou mezi krajskými úřady pořádal Ústav státu a práva 

Akademie věd České republiky. Těžiště sedmé kapitoly pak spočívá v budoucnosti reformy 

veřejné správy a v analýze části politických programů českých parlamentních politických 

stran, jež se zabývají otázkou modernizace a dalšího rozvoje reformy veřejné správy.

Domnívám se, že téma mé diplomové práce je velmi významné. Úroveň veřejné správy toho 

kterého státu je totiž zároveň obrazem jeho celkové úrovně. Jde zároveň o téma velice 

zajímavé a živé, jehož podstata spočívá v celém komplexu problémů. Jak vyplývá z dalších 

kapitol v našich podmínkách existuje rozsáhlá varieta toho, co si kdo pod pojmem „reforma 

veřejné správy“ představuje: někdo především otázku zřízení vyšších územních 

samosprávných celků, jiný zákon o státní službě, jiný zase územní členění státu, či vztah 

státní správy a samosprávy, a tak bychom mohli pokračovat. Jsem zároveň přesvědčen o tom, 

že výzkum takovéhoto tématu je také součástí politologie, či politické vědy, na jejímž ústavu 

budu tuto diplomovou práci obhajovat, neboť celá řada odborných politologických stanovisek 

se prostě neobejde bez poctivého průzkumu systému veřejné správy. Osobně jsem si toto téma 

vybral po konzultaci s doc. ing. PhDr. Milanem Znojem, CSc., ředitelem Ústavu politologie 

FF UK, a to především proto, že již druhé volební období (tj. od roku 2002) pracuji jako 

uvolněný starosta obce Cerhenice na Kolínsku ve Středočeském kraji, a tak mám s reformou 

veřejné správy celou řadu praktických zkušeností, a mohu i teoreticky nabyté poznatky 

přenášet do praxe, jakožto i naopak.

Součástí mé práce je i anonymní anketa, kterou jsem provedl mezi starosty bývalého 

kolínského okresu. Malý zájem o tuto anketu jakoby odrážel i malý zájem o celou 

problematiku reformy veřejné správy. S lítostí mohu konstatovat, že interes starostů -  a čest 

výjimkám -  o reformu veřejné správy a její případné konotace je přímo úměrný znalostem, 

jež o této důležité oblasti své profese mají. Rád bych také poděkoval vedoucímu mé 

diplomové práce panu PhDr. Emilu Voráčkovi, DrSc. za čas, jež mi během konzultací nad 

obsahem této práce věnoval a za cenné rady, které jsem se pokusil v této práci promítnout. 

Děkuji také oponentovi mé práce panu PhDr. Zdenku Zbořilovi a všem, se kterými jsem -  byť 

třeba jen jeden úsek -  mé práce konzultoval.
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2. Historie veřejné správy na území dnešní ČR a její 
proměny

Nejprve bychom se měli pokusit o definování některých základních pojmů týkajících se 

veřejné správy. Stručně tedy, veřejná správa je činnost sledující veřejný cíl nebo činnost 

nesoucí se za trvalým účelem řídit ty které záležitosti. Samotný termín, reforma veřejné 

správy, pak lze vymezit podobně obtížně, znamenat může jak komplexní přestavbu systému, 

zásadní změnu ve fungování veřejné správy, tak organizační restrukturalizaci, stejně jako dílčí 

modernizaci. U postkomunistických zemí jako je Česká republika reformy veřejné správy 

spadají do období 30 let po zavádění reforem v západních zemích. Realizace reforem zde 

probíhala v jiných podmínkách, zejména v rámci politické a ekonomické nestability. 

Souhrnně lze reformy v postkomunistických zemích, tedy i u nás, definovat „jako totální 

strukturální přestavbu dřívější centralizované státní správy v decentralizovanou veřejnou 

správu, včetně rozsáhlé reformy právních řádů, ale i zásadní reformy činností správy, 

výměny a přeškolování správních aparátů“1. Zejména je kladen důraz na nutnost změnit 

chování pracovníků veřejné správy a zděděné návyky z doby totality. Součástí reformy tak 

mnohdy bývá i reforma kulturní, znamenající ve své podstatě přechod na demokratický stát a 

společnost.

2.1 Vývoj veřejné správy na území dnešní České republiky v letech 
1848 -1918

Moderní systém veřejné správy byl na našem území tvořen postupně. Za první krok bychom 

mohli označit zřízení ministerstev jako ústředních státních orgánů, ale i tento akt však 

navazoval na již dosažené a fungující prvky. Ministerstva tvořila vládu odpovědnou říšské 

radě a říšskému zastupitelstvu. Posléze však bylo toto uspořádání nahrazeno odpovědností 

pouze panovníkovi.

Uzemní správa byla upravena poprvé v tzv. oktrojované ústavě z roku 1849. V rámci ní byla 

vytvořena trojstupňová správa na úrovni zemí, krajů a okresů. Do roku 1855 byly hlavními 

články tohoto uspořádání kraje. Jednalo se o poměrně rozsáhlé územní celky, které 

v některých případech, jako například Slezsko, korespondovaly s územní rozlohou země.

1 Vidláková, Olga: Deset let reformy veřejné správy v České republice. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference Public Administration, Pardubice 2000, str. 279.
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V roce 1855 došlo pod vedením tehdejšího ministra vnitra Alexandra Bacha ke změnám. 

Největší pravomoci byly přiznány zemím, potažmo místodržitelům. Pravomoci a působnost 

krajů se zmenšila i ku prospěchu okresů, a proto došlo v roce 1868 k definitivnímu zrušení 

krajů a nastolení dvoustupňové veřejné správy2.

Již na počátku roku 1849 po zrušení poddanství byla otevřena otázka obcí jako samostatných 

článků, které by měly právo na vlastní správu a možnosti rozhodování. V roce 1850 došlo 

k realizaci prozatímního obecního zřízení, které vydrželo až do roku 1859. V rámci 

prozatímního zřízení se již projevila dvojkolejnost veřejné správy. Obce vykonávaly jednak 

přirozenou působnost, která vyplývala z jejich existence, a pak působnost přenesenou, která 

jim byla udělována a mohla být i odejmuta státem.

V roce 1859 došlo k přijetí obecního řádu, který měl pouze rámcový charakter. Dotýkal se jen 

obcí a de facto rušil jejich přirozenou působnost a ponechával jim jen působnost přenesenou. 

Tento akt se však v praxi příliš neujal a tak vešla v platnost jen některá jeho ustanovení.

V roce 1861 po pádu neoabsolutismu došlo k přijetí nové Ústavy, byla ustanovena 

dvoukomorová říšská rada, která vykonávala zákonodárnou moc, vláda byla opět potvrzena 

jako kolegiální orgán, i když byla i nadále odpovědná pouze panovníkovi. V ústavě bylo také 

deklarováno zemské zřízení -ja k o  samosprávné svazky nejvyšší úrovně a okresní zřízení jako 

základní stupeň státní správy. Byl vydán rámcový říšský obecní zákon, který obnovoval 

územní samosprávu a upravoval postavení obcí.

V čele zemí stáli místodržící, kteří přímo spadali pod ministerstvo vnitra, jejich působnost 

byla velmi široká a zasahovala téměř do všech oblastí správy. Základním stupněm státní 

správy byly okresy, v jejichž čele stál okresní hejtman. I působnost okresů byla rozsáhlá a 

týkala se běžných úkonů v rámci státní správy jako evidence obyvatelstva, vyznačování 

hranic, správa daní a podobně. V rámci státní správy bylo upraveno i postavení státních 

zaměstnanců tzv. služební pragmatikou.

Obce začaly fungovat po uskutečněných obecních volbách. Územní rozloha obcí zůstávala 

nezměněna, obce měly vlastní majetek, s kterým mohly volně hospodařit. Byl udělován statut

2 Mates, Pavel; Matula, Miloš: Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy, Praha 1999, str. 12.
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občan obce, ze kterého plynuly výhody. Působnost obcí byla nadále rozlišována jako 

přenesená a samostatná. Dělení na samostatnou a přenesenou působnost proběhlo i v rámci 

zemí a okresů. Tím byla zajištěna dvojkolejnost veřejné správy.

Po prohře v bitvě u Hradce Králové 1867 došlo k novému uspořádání v rámci říše, a to na tzv. 

předlitavskou a zalitavskou část. Předlitavské části, jejíž součástí byly i české země, se týkalo 

konečné zformování na konstituční monarchii. V rámci nové Ústavy z roku 1867 měla být 

posílena zákonodárná funkce zemí, místo toho však došlo k posílení centrální moci v říšské 

radě a nakonec k rozpuštění zemského sněmu.3

2.2 Vývoj veřejné správy na území dnešní České republiky v letech 
1918 -  1939

V roce 1918 vznikl samostatný československý stát. Prvním zákonem, který měl vliv na 

veřejnou správu, byl zákon č. 11/1918 tzv. recepční norma. Tímto zákonem se přejímalo 

veškeré stávající uspořádání veřejné správy.

Nejvyšším zákonodárným orgánem se stalo Národní shromáždění. Představiteli výkonné moci 

byli prezident republiky a vláda. Ústředními orgány státní správy byly ministerstva. Otázka 

obcí byla v roce 1919 upravena novelou obecního zřízení.

K zásadní reformě veřejné správy došlo v roce 1920, kdy byl současně s novou Ústavou přijat 

i zákon o zřízení župních a okresních úřadů. V nové Ústavě byla stanovena rámcová úprava 

nižších správních úřadů. Župní úřady měly vykonávat činnost dříve náležející zemím a 

okresní úřady činnost dříve náležející okresním hejtmanstvím. Župní úřad byl tvořen: 

županem, župním zastupitelstvem, župními výbory a komisemi. Okresní úřad pak okresním 

náčelníkem, okresním výborem a okresní komisí. Toto uspořádání, zejména pak vznik 

župních úřadů nebylo nikdy realizováno na českém území, zde zůstaly zachovány 

místodržitelské zemské orgány.

Na konci roku 1927 došlo k přijetí nového zákona upravujícího veřejnou správu. Jednalo se o 

zákon č. 125/1927 o organizaci politické správy.4 Tímto zákonem došlo k znovuobnovení 

zemí. V čele zemských úřadů stáli zemští presidenti, jmenovaní prezidentem republiky, na

3 Mates, Pavel; Matula, Miloš: Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy, Praha 1999, str. 13.
4 Tamtéž, str. 20.
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úrovni okresů pak v čele okresního úřadu stál okresní hejtman jmenovaný ministrem vnitra. 

Volenými orgány byly na úrovni zemí zemské zastupitelstvo a na úrovni okresů okresní 

zastupitelstvo. V této podobě fungovala veřejná správa po zbytek období první republiky.

2.3 Vývoj veřejné správy na území dnešní České republiky v letech 
1939 -  1945

Po uzavření mnichovských dohod došlo na území Sudet k speciálnímu režimu výkonu veřejné 

správy. Území bylo krátkou dobu pod správou německé armády a posléze došlo k vytvoření 

venkovských a městských okresů, které měly samosprávnou funkci. Funkce státní správy byla 

vykonávána v rámci vládních okresů Karlovy Vary, Liberec a Opava.

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava byla na celém území vyhlášena okupační vojenská 

správa. Výkonná moc se soustředila v rukou protektorátní vlády, ta byla reformou z roku 

1942 přeměněna z kolektivního orgánu na jednotlivá ministerstva podřízena přímo říšskému 

protektorovi. Národní shromáždění jako nejvyšší zákonodárný orgán bylo rozpuštěno a 

nahrazeno Výborem národního souručenství, jehož členové byli jmenováni prezidentem.

Na zemské úrovni fungovali zemský prezident Čech a zemský prezident Moravy spolu se 

svými úřady. Po roce 1942 byli jmenováni němečtí zemští viceprezidenti, kteří měli rovné 

postavení se stávajícími zemskými prezidenty. Byli ustanoveni vrchní zemští radové 

(Oberlandrat) a jejich úřady (oberlandraty). Podřízenými orgány těchto složek byli okresní 

hejtmani, kteří stáli v čele okresní protektorátní správy i samosprávy. Původní počet 

oberlandratů klesl během tří let z 23 na 6. Také jejich funkce se změnila, výkonné pravomoci 

byly přenášeny na okresní hejtmanství a jim zůstala převážně dozorová funkce. Po skončení 

vojenské okupační správy byl stanoven říšský protektor v čele Úřadu říšského protektora. 

Funkce říšského protektora měla téměř neomezené pravomoci, v zájmu říše mohl měnit 

legislativu, schvaloval jednotlivé ministry, řídil jejich činnost a tak podobně. Od srpna 1943 

ztrácí tato funkce část ze svého významu a hlavní dohled nad správou protektorátního území 

přechází do rukou státního tajemníka, potažmo nově vytvořeného Německého státního 

ministerstva pro Čechy a Moravu. Pod toto ministerstvo byly také přeřazeny oberlandraty.

Charakter veřejné správy v těchto letech se měnil a docházelo k postupnému potlačování 

stávajících samosprávných orgánů a jejich nahrazování novými orgány s vyšším podílem 

německých úředníků, a to jak na okresní, tak místní úrovni.
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2.4 Vývoj veřejné správy na území České republiky v letech 1945 - 
1948

Otázky veřejné správy v osvobozené republice, byly rovněž jedním z intenzivně 

diskutovaných problémů při projednávání programu vlády Národní fronty, k němuž došlo 

v druhé polovině března roku 1945 v Moskvě. Tento návrh vládního prohlášení nedoznal 

v oblasti veřejné správy žádných výraznějších změn, a tak se v této podobě stal pátou 

kapitolou tzv. „Košického vládního programu“, který byl vyhlášen 5. dubna 1945 

v osvobozených Košicích. Z vládního programu je patrno, že představitelé západní emigrace 

v čele s prezidentem Benešem v podstatě rezignovali na své původní představy o zachování 

„kontinuity“ v oblasti veřejné správy s předmnichovskou republikou. Dne 10. května 1945 

přesídlila první vláda Československa do Prahy a ujala se výkonu svých funkcí.

V jednotlivých místech a okresech českých zemí byly ustaveny národní výbory, které se 

v mnoha případech konstituovaly z těch, které pracovaly již na konci okupace. V místech 

s převládajícím množstvím „státně nespolehlivého obyvatelstva“, zejména v oblasti bývalých 

Sudet, byly ustaveny správní komise, které byly jmenovány vládními orgány. Ještě těsně před 

svým návratem do Prahy, vydala vláda v Košicích 5. května 1945 vládní nařízení č. 4 Sb., 

kterým řeší začlenění tezí o národních výborech, obsažených v Košickém vládním programu 

do právního systému poválečné republiky. První paragraf tohoto nařízení zní:

„(1) Na osvobozeném území Československé republiky buďtež a podle zvláštního 

vládního nařízení zvoleny místní, okresní a zemské národní výbory, jakožto orgány 

zastupitelské a orgány veškeré správy ve všech jejich oborech.

(2) Jako orgány veřejné správy jsou národní výbory podřízeny vládě.

(3) Národní výbory podléhají kontrole lidu. Lid může jejich členy odvolat a nahradit je  

jinými. Způsob odvolání a nahrazení jinými bude určen volebním řádem. “5

Vládní program i zmíněné vládní nařízení charakterizuje národní výbory jako jediné správní 

orgány vybavené veškerou pravomocí. Podle toho tedy také vykonávaly současně jak státní 

správu v místech svého působení, tak i funkce samosprávy. Bylo zde však fakticky i právně 

zachováno rozlišení státní správy a samosprávy. Avšak v tomto období se již začaly 

projevovat tendence, které stále více pomíjely činnosti národních výborů jako orgánů

5 Čechák, Vladimír: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 -  2004), Praha 2004, str. 
24.
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samosprávy. Tyto tendence, ale například i tendence k podřízenosti výborů nižších stupňů 

výborům vyšších stupňů nejen ve věci výkonu státní správy, ještě zesílily po únoru 1948.

Orgány národních výborů byly: plénum, rada národního výboru, předseda a jeho náměstci a 

příslušné komise. Základním rozhodujícím orgánem bylo plénum národního výboru. Tvořili 

jej všichni členové. V jeho kompetenci bylo rozhodování nej důležitějších otázek a současně 

volba dalších orgánů. Rozhodovací kompetence měla rovněž rada národního výboru, 

pravidelně však o svých rozhodnutích informovala plénum. Posláním komisí pak byla 

příprava podkladů pro jednání pléna či rady. V čele komisí stály převážně členové rady. 

Kromě toho si okresní národní výbory i zemské národní výbory vytvářely svá předsednictva, 

složená vždy z předsedy a jeho náměstků. Pro mimořádně závažné otázky byly ustavovány i 

zvláštní poradní sbory. Mimořádné postavení, srovnatelné s bývalým postavením starosty, 

měl předseda národního výboru. Zastupoval výbor navenek, v jednání s nadřízenými složkami 

a byl odpovědný za dodržování právních předpisů a celkovou organizaci práce národního 

výboru6.

V tomto období byla tedy struktura orgánů v Čechách a na Moravě, vykonávajících regionální 

a místní státní správu tato: na nej vyšší úrovni byly zemské národní výbory, dále okresní 

národní výbory a místní národní výbory. V Praze pak působil Ústřední národní výbor 

hlavního města Prahy a obvodní národní výbory.

Výsledky prvních všeobecných poválečných voleb do Ústavodámého národního shromáždění, 

jež se konaly 26. května 1946, měly rozhodující vliv i na politické rozložení v národních 

výborech. Již 27. května 1946 bylo vydáno vládní nařízení číslo 120/1946 Sb. „O obnovení 

národních výborů na podkladě výsledků voleb do Ústavodámého národního shromáždění“. 

Základní smysl vládního nařízení je obsažen v § I : „Složení zemských, okresních a místních 

národních výborů (Ústředního národního výboru hlavního města Prahy) a jejich složek se 

přizpůsobí výsledkům voleb do Ústavodámého 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 Ústavodámého národního

6 Čechák, Vladimír: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice 1945 -  2004, Praha 2004, str. 26.
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shromáždění považují za hlasy odevzdané listinám kandidátů, které tyto strany předloží podle 

tohoto nařízení“7.

Nově zvolené Ústavodárné shromáždění se sešlo 18. června 1946. Dne 19. července téhož 

roku byl prezidentem republiky zvolen E. Beneš, který sestavením nové vlády pověřil 

předsedu nej silnější strany Klementa Gottwalda. Vzhledem ke složení nového shromáždění 

bylo vyjednávání o nové vládě komplikované, přesto již 2. července byla nová vláda 

jmenována a necelý týden poté bylo předneseno i programové prohlášení nové vlády tzv. 

„budovatelský program třetí vlády Národní fronty Čechů a Slováků“.

V rámci představení tohoto programu byla Klementem Gottwaldem deklarována i nutná 

změna pozice veřejné správy, a to v rámci přípravy nové Ústavy. Celý systém správy musí být 

hospodárný, moderní a efektivní. Základním kamenem celého systému musí zůstat národní 

výbory, které stejně jako i ostatní úřady budou fungovat tak, aby sloužily lidu. V programu 

nově vzniklé vlády byl přijat také systém plánovitého hospodářství, který vyústil v přijetí „ 

dvouletého hospodářského plánu“.

Původní jednota v rámci vedení Československa v roce 1945 začala na začátku roku 1947 

přecházet v soupeření jednotlivých stran a k vytvoření dvou protipólů, reprezentovaných na 

jedné straně KSČ a KSS, a na druhé pak zástupci „národních socialistů“ a „lidovců“. V tomto 

období, až do počátku roku 1948 byla snaha o vytvoření nové ústavy. Vzhledem k napjaté 

politické situaci však došlo pouze k ustanovení speciálního ústavního výboru národního 

shromáždění, který měl překonat vzájemné rozpory a připravit novou Ústavu. Události 

z počátku roku 1948 však tuto snahu přerušily. Do té doby rozdílné názory a rozsáhlé diskuse 

byly utlumeny a nastoupila jednota názoru a strany.

2.5 Vývoj veřejné správy na území České republiky v letech 1948 -  
1960

Dne 20. února 1948 vyústily rozpory mezi oběma tábory v demisi dvanácti nekomunistických 

ministrů vlády Klementa Gottwalda. Jejich demise byla prezidentem Benešem přijata a

7 Čechák, Vladimír: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 -2 0 0 4 ), Praha 2004, str.
37

13



zároveň byl Gottwald pověřen sestavením nové vlády, která byla posléze prezidentem 

potvrzena.

V této době se v rámci celé společnosti začaly, na popud komunistické strany vytvářet tzv. 

akční výbory Národní fronty. Tyto výbory se vytvářely na všech úrovních veřejné správy, ale 

i v závodech a dalších organizacích. Po nastolení absolutní nadvlády komunistické strany 

došlo k přijetí a schválení nové Ústavy, tzv. „Ústavy 9.května“ jejímž bezprostředním 

důsledkem byla abdikace prezidenta Beneše. V dubnu 1948 byl prezidentem zvolen Klement 

Gottwald a předsedou vlády Antonín Zápotocký. Ústava komplexně upravila i podobu veřejné 

správy, a to v této podobě:

„Národní shromáždění má 300 členů, voleni na 6 let -  nejvyšší zákonodárný orgán, prezident 

volen Národním shromážděním na 7 let, vláda jmenována prezidentem, odpovědná 

Národnímu shromáždění -  nejvysší orgán moci vládní a výkonné. “

„Národní výbory jsou nositelé a vykonavatelé státní moci v obcích, okresech a krajích. 

Národní výbory vykonávají na území, pro které jsou zvoleny, veřejnou správu ve všech jejích 

oborech, zejména obecnou správu vnitřní, správu kulturní a osvětovou, ochranu práce a
r r  r  ' ( i 8správu zdravotní a sociální; správu finanční pak podle zvláštních ustanovení“

Národní výbory byly ustaveny na třech úrovních správy, a to místní, okresní a krajské.

V Ústavě byly upraveny i další funkce Národních výborů, jakož i jejich odpovědnosti a 

vzájemné vztahy. Národní výbory byly odpovědné lidu, a vyšším (nadřízeným) orgánům.

Nově nabyté kompetence jakož i nutnost přihlásit se k politickému odkazu nově konaných 

voleb (duben 1948 -  výrazné vítězství Komunistické strany) vedlo k uspořádání 

celorepublikového sjezdu Národních výborů. Výsledkem tohoto sjezdu byl Kroměřížský 

program, který de facto charakterizoval úkoly, působnost i kompetence nově vzniklých 

Národních výborů. Tento sjezd dal také podnět k zahájení diskuse o krajském uspořádání, 

která vedla k prosincovému přijetí zákona č. 280/1948 Sb. o krajském zřízení, který 

rozděloval Československo na 19 krajů. V rámci tohoto zákona došlo také ke změnám 

v uspořádání některých okresů a k jinému začlenění některých obcí. Zákon rovněž stanovil 

zřízení Krajských národních výborů, jejichž činnost měla být zahájena k 1.1.1949. Členové 

těchto výborů nebyly voleni, ale jmenováni. Nositelem veřejné moci bylo plénum. Výkonné

8 Čechák, Vladimír: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 -  2004), Praha 2004, str. 
5 6 -5 8 .
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byla později provedena i reorganizace Okresních národních výborů.

Odpovědnost Národních výboru byla, jak je již uvedeno výše, dvojí. Tento systém měl 

reprezentovat oddělenost samosprávy a státní správy. Tedy v případě odpovědnosti lidu 

potažmo plénu -  samosprávný výkon a v případě odpovědnosti nadřízenému orgánu, 

respektive ministerstvu -  výkon státní správy. Oddělenost těchto dvou složek však v podstatě 

neexistovala. Do roku 1960 pak došlo k několika dílčím zákonným úpravám, v nichž byla 

deklarována podřízenost Národních výborů nikoliv ministerstvu vnitra, ale přímo vládě. Další 

úpravy pak spíše definovaly nové cíle a kompetenci výborů. Na centrální úrovni správy došlo 

k vytvoření tzv. předsednictva vlády, které bylo oprávněno rozhodovat v některých případech, 

u kterých nebylo nutné rozhodování v rámci sboru celé vlády. Všechny tyto úpravy byly dle 

vzoru ze sovětského svazu a měly vést k přiblížení se správy občanům. Výraznějším zásahem 

do zejména vnitřního uspořádání výborů a jejich postavení v systému orgánů statní moci byl 

ústavní zákon č. 12/1954 Sb. Druhá polovina padesátých let pak byla ve znamení rozšiřování 

kompetencí a pravomocí Národních výborů na všech úrovní a snaha o jejich sblížení se 

s občany.

2.6 Vývoj veřejné správy na území České republiky v letech 1960 -  
1968

Dne 11. července 1960 došlo k přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky.

V rámci této Ústavy bylo deklarováno i uspořádání a charakter veřejné správy. „Zastupitelské 

sbory pracujícího lidu v Československé socialistické republice jsou: Národní shromáždění, 

Slovenská Národní rada a Národní výbory. Od nich je  odvozena pravomoc ostatních orgánů 

státu.“ Bližší specifikace uvádí: „ Národní výbory -  nejširší organizace pracujících -jsou  

orgány státní moci a správy v krajích, okresech a obcích. Národní výbory se volí na dobu čtyř 

let.íS Vnitřní uspořádání Národních výborů zůstalo v podstatě stejné jako v předcházejících 

letech, výkonnými orgány byly rada a komise, přičemž komise získaly větší pravomoce. Další 

zákon upravující postavení národních výborů byl přijat ještě před schválením nové ústavy a 

de facto podrobně charakterizoval úlohu Národních výborů. I zde byla potvrzena soustava 

Národních výborů na třech úrovních, krajské, okresní a místní. Nově bylo dle tohoto zákona 

možné stanovit jeden místní Národní výbor pro více obcí. Dále zde byly definovány odbory

9 Ústava ČSR, Praha 1964, str. 12.
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jednotlivých Národních výborů, a to jako pomocné a prováděcí složky, které pomáhaly se 

zpracováním podkladů a dohlížely nad prováděním usnesení.

V první polovině šedesátých let došlo také k nové úpravě územního členění státu. Byla 

zachovaná troj stupňová soustava správních orgánů, ale došlo k podstatnému snížení počtu 

krajů. Zřízeny byly kraje -  Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Severočeský, 

Východočeský, Jihomoravský, Severomoravský a na Slovensku Západoslovenský, 

Středoslovenský a Východoslovenský. Zároveň poklesl i počet okresů, a to v českých zemích 

ze 110 na 76 a na Slovensku ze 111 na 32. Tato reforma územního členění státu byla 

doprovázena řadou pochybností a nesouhlasů, které však nebyly veřejně projeveny1 . Došlo 

k přetrhání mnoha tradičních vazeb a porušení spádové příslušnosti u mnoha obcí. Velké kraje 

a okresy s sebou tedy přinesly administrativně správní zjednodušení, ale zároveň znamenaly 

pro mnoho obcí složitější vztahy a nezačlenění se do nového uspořádání.

V roce 1967 došlo knové zákonné úpravě Národních výborů. V novém zákoně byla 

vyzdvižena zejména úloha Okresních národních výborů a nutnost zvýšení působnosti 

Místních a Městských národních výborů. Zákon rovněž upravoval působnosti komisí a 

odborů.

2.7 Vývoj veřejné správy na území České republiky v letech 1968 -  
1989

V dubnu roku 1968 došlo k přijetí tzv. Akčního programu KSČ. Tento program se kromě 

jiného vyjadřoval i k uspořádání a fungování veřejné správy ve státě. Bylo zde uvedeno, že 

samosprávná funkce Národních výborů je potlačena, a je potřeba pokračovat v původních 

tradicích. Otázka veřejné správy však byla pouze okrajovým tématem, akční program KSČ 

kritizoval zejména zásadní prolínání stranických rozhodnutí do konkrétních kroků vlády, a 

jejich těsnou provázanost, z čehož vyplývala i koncentrace moci v rukou skupiny či 

jednotlivce. Nej důležitější poselství programu se však týkalo vzájemného postavení Čechů a 

Slováků. Stávající uspořádání bylo označeno za trvale neudržitelné a byly požadovány kroky 

k řešení v podobě zákona o federativním uspořádání Československé socialistické republiky. 

Ústavní zákon o Československé federaci byl přijat 27. října 1968. V platnost vstoupil 

k 1.1.1969.

10 Blíže viz.: Čechák, Vladimír: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 -  2004), Praha 
2004, str. 72 -  78.
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Dle tohoto zákona: „Československou socialistickou republiku tvoří Česká socialistická 

republika a Slovenská socialistická republika. Obě republiky mají v Československé 

socialistické republice rovnoprávné p o s t a v e n í Dále je zde deklarováno, že se jedná o 

dobrovolný akt a každé ze zemí je zachována její suverenita. Zákon upravuje také rozdělení 

působnosti mezi federaci a republiky. Nejvyšším orgánem státní moci bylo stanoveno 

Federální shromáždění, tvořené dvěma sněmovnami. Prezident republiky byl volen 

Federálním shromážděním na společném zasedání. Federální vláda je nejvyšším výkonným 

orgánem moci. Republikové orgány jsou pak tvořeny zákonodárnými sbory Českou Národní 

radou a Slovenskou národní radou a nejvyššími výkonnými orgány státní moci, vládami 

republik. V průběhu roku 1970 došlo k dalším úpravám federálních orgánů. Byla posílena 

jejich působnost i pravomoci. V následujících letech však nadále docházelo k různým 

obměnám, zejména v případech zřizování či rušení federálních ministerstev.

V průběhu sedmdesátých letech došlo také ke změnám na základních úrovních národních 

výborů. Vzhledem k tomu, že na začátku sedmdesátých let byl počet místních či městských 

Národních výborů přes 7000 najeden Okresní národní výbor, tak připadalo v českých zemích 

okolo 90 základních Národních výborů. Bylo rozhodnuto, že tato situace, která nebyla trvale 

možná, bude řešena zřízením tzv. střediskových obcí. Tyto obce byly stanoveny 

administrativně, a do jejich působnosti bylo zahrnuto několik obcí, či docházelo ke slučování 

obcí. Středisková obec se přitom stala nejen střediskem stran politického dění, ale zároveň se 

stala obcí spádovou, ve které byly umístěny i objekty občanské vybavenosti. Podobné 

nespravedlnosti byly s definitivní platností odčiněny až poslední novelou stávajícího zákona o 

obcích, kde se jednotlivým obcím vrací status tzv. městyse .

Politické dění okolo roku 1989 nahrávalo možným změnám i v uspořádání veřejné správy. Ta 

do té doby trpěla několika zásadními problémy, jako bylo faktické potlačení existence 

samosprávy, nedostatečná kvalifikace pracovníků, propojenost na stranické orgány a úzká 

provázanost s hospodářskou oblastí. Po listopadu 1989 došlo k přijetí několika ústavních 

zákonů, které se pokoušely situaci řešit. Základním krokem bylo zrušení Národních výborů.

11 Čechák, Vladimír: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 -  2004), Praha 2004, str. 
90.
12 Městyse byly z českého právního řádu odstraněny v podstatě až přijetím zákona o obcích v roce 1990, kde se 
na ně zapomnělo. Do té doby se toto označení prostě ,jen“ nepoužívalo. Blíže viz. pátá kapitola DP.
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2.8 Vývoj veřejné správy po roce 1989

Obecně se dá říci, že k reformě veřejné správy se přistupuje tehdy, pokud tato správa koná 

špatně. Po druhé světové válce se objevily první náznaky nutnosti reformy stávajících 

systémů veřejné správy. Společnost se snažila přiblížit participaci občanů na správě, neboť 

tím chtěla zabránit vzniku takových systémů jakým byl například nacismus. Obecně se 

jednalo o kroky, které měly správu posunout blíže k občanům, tedy decentralizovat a 

uplatňovat základní demokratické systémy. V průběhu let se pohled na veřejnou správu 

měnil, a to spolu se změnami v samotné společnosti. Do veřejné správy začaly pronikat nové 

systémy organizace a řízení a v závislosti na nich se pak správa měnila na výkonný, účelný 

stroj, který měl za co nej nižších nákladů vytvořit požadovaný výstup.

Nový přístup k veřejné správy znamenal jednak uvolnění veřejné správy ve smyslu ztráty

nadřízeného postavení vůči občanovi, ale zároveň také vznik mezery mezi občany a úředníky,

kde občan se stává pouze pasivním vykonavatelem požadavků veřejné správy. Při vytváření a

realizaci reforem se vycházelo zejména z nutnosti přizpůsobit veřejné správy novým změnám

a požadavkům na ně kladených. Často však reformy vznikaly nebo se spoluvytvářely také na

popud mezinárodních a národních organizací (například OECD, Světová banka a podobně).

Tyto organizace nabízely mezinárodní srovnání a publikovaly zkušenosti z jiných zemí.

Typický příklad takového tlaku je u kandidátských zemí do EU. Pokud se podíváme trochu

podrobněji na jednotlivé mezinárodní a nadnárodní instituce, respektive na jejich základní

formulace týkající se reforem veřejné správy, uvidíme zde tři základní kroky pro úspěšnou
1 ̂reformu podle hodnocení OECD:

• Definovat hlavní problém veřejné správy, který vede k nutnosti reformovat.

• Formulovat správná řešení definovaných problémů.

• Strukturovat reformní programy veřejné správy.

A s jakými problémy se reformy obecně nejvíce střetávají:

• Sekvence, posloupnost reforem. Je nezbytné vždy dodržovat návaznost.

• Přenášení reformní vize do skutečnosti. Rozdělení kompetencí a odpovědností, 

správné načasování, angažovanost občanů.

13 Koncepce reformy veřejné správy. Interní materiál ministerstva vnitra, 1998, str. 8.

18



• Pokud se jedná o sektorální reformy, pak vzájemné boje mezi jednotlivými

ministerstvy.

• Nedostatek financí a ztrátu angažovanosti po celou dobu reformy14

2.9 Počátky samotné reformy

Reforma veřejné správy v naší zemi se začala rýsovat hned po svržení komunistického režimu 

v listopadu 1989. Podmínky, ve kterých se začala vytvářet, byly dány tehdejší ekonomickou a 

politickou situací. Pokud se krátce podíváme na tehdejší situaci, pak Česká republika byla 

jednou ze dvou částí federativního státu Československá socialistická republika. Centrální 

úroveň měla dva stupně -  vláda federální, vláda České republiky a vláda Slovenské republiky. 

Státní správa byla v těchto podmínkách realizována ve třech stupních, a to krajská, okresní a 

místní -  prostřednictvím národních výborů. Tyto výbory pak měly samosprávný charakter, 

který byl zaručován volbami do národních výborů. Toto byla tedy výchozí politická situace. 

Změna zde měla proběhnout zejména v decentralizaci, zrušení národních výborů a vytvoření 

samosprávných obcí. Návrh reformy územní správy předpokládal dvě fáze. Nakonec však 

vláda přijala v roce 1990 pouze první etapu, která znamenala zrušení krajských národních 

výborů k 31.12.1990 a přechod na dvoustupňový systém národních výborů. Vzhledem ke 

špatným zkušenostem s národními výbory pak v červnu 1990 své usnesení revidovala a 

přistoupila ke zrušení zbývajících stupňů národních výborů, zároveň stím  pak uložila 

vytvoření legislativního rámce pro první etapu reformy. Tento rámec obsahoval přijetí nového 

ústavního zákona o změně ústavního zákona o československé federaci a o zkrácení 

volebního období národních výborů. Na jeho základě byl pak přijat zákon o obcích, o 

volbách do zastupitelstev obcí a o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých 

dalších opatřeních s tím souvisejících a zákon o hl. m. Praze.

Po přijetí výše uvedených zákonů však bylo zřejmé, že řeší pouze situaci na základním stupni 

správy a že druhý stupeň ještě není řešen. Vláda proto ustanovila komisi pro zemské řízení 

s tím, aby předložila možné varianty pro uspořádání druhého stupně správy. Byly vytvořeny 

dvě základní varianty - zemská a regionální. Přičemž vláda se nakonec přiklonila k zemskému 

řešení (usnesení z roku 1991), které předpokládalo jako druhý stupeň samosprávy tři země: 

Moravskou, Českou a Slezskou, druhý stupeň státní správy pak znamenal existenci okresních

14 Vidláková, Olga: Vývoj reformy veřejné správy v ČR. Odborná studie. Národní vzdělávací fond, Praha 1998, 
str. 33.
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úřadů. Na začátku roku 1992 pak vláda přijala návrhy několika zákonů, které měly druhý 

stupeň správy realizovat. K jejich projednání však nedošlo, a to pod tlakem stále se zřetelněji 

rýsujícího rozpadu federace. Také na ústředním stupni státní správy docházelo ke změnám 

zejména v podobě vytváření nových ministerstev a rušení starých, úpravě jejich kompetencí a 

pravomocí. Územní státní správa pak byla vykonávána okresními úřady a zvláštními 

dekoncentrovanými orgány státní správy.

Po vytvoření nové samostatné České republiky dne 1.1.1993 bylo prvním krokem pro reformu 

veřejné správy přijetí programového prohlášení tehdejší Klausovy vlády15. Jejím základem 

byl požadavek na vytvoření vyšších územně správních celků, decentralizaci a obecně zlepšení 

veřejné správy - její profesionality, vybavení a prestiže na veřejnosti. Dalším bodem pak byl 

příslib nové Ústavy. Pro zajištění těchto priorit byl vytvořen Úřad pro legislativu a veřejnou 

správu (dále jen „ULVS), který se měl zabývat řešením otázek reformy veřejné správy.

V jeho čele stál místopředseda vlády. Tento úřad se zabýval návrhy a koncepcemi na úseku 

veřejné správy a připravoval podklady pro další materiály v souvislosti s veřejnou správou. 

Výsledkem činnosti tohoto úřadu byl „Návrh reformy územní správy v ČR“, který byl 

předložen vládě. Ta tento návrh nikdy neprojednávala, ačkoliv se prodiskutovával na mnoha 

úrovních. Obecně se k návrhu kromě médií vyjadřovalo celé politické spektrum, ve kterém 

našel návrh jak zastánce, tak odpůrce. Ačkoliv panovala shoda v tom, že reformu je nutno 

realizovat, nedokázala se politická scéna sjednotit a přijmout konkrétní opatření. Základními 

otázkami, které znamenaly rozkol, bylo načasování jednotlivých kroků a zejména územně 

správní členění státu16. To se stalo ryze politickou otázkou, která neměla mnoho společného 

s nadstranickou diskusí na základě odborných posudků, což je jeden ze základů pro vytvoření 

dobré reformy. Pokud se podíváme na problém podrobněji, zjistíme, že už zde došlo 

k položení základního kamene pro pozdější problematickou oblast reformy. Nejvíce se 

diskuse točila kolem počtu územně správních celků a řešení vztahu státní správy a 

samosprávy po stránce institucionální. I přes rozsáhlou diskusi a bez projednání a schválení 

koncepce, začal Úřad pro legislativu a veřejnou správu pracovat na návrhu ústavního zákona 

o vytvoření vyšších územně správních celků (dále jen „VÚSC“) a zákona o působnosti 

VÚSC. Dalšími kroky bylo ustanovení Stálé komise při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

pro reformu veřejné správy. Do konce roku 1996 nedošlo ke schválení dvou výše

15 Internet, www.vláda.cz. historie, vlády, programové prohlášení vlády z 13.7.1992.
16 Vidláková, Olga: Deset let reformy veřejné správy v České republice. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference Public Administration, Univerzita Pardubice, Pardubice 2000, str. 279.
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zmiňovaných zákonů připravených ÚLVS. PSP ČR požadovala po vládě předložení 

koncepce reformy veřejné správy tak, aby mohlo dojít k projednání klíčových zákonů. Vláda 

reagovala vytvořením dokumentu „Záměry vlády ČR v oblasti reformy veřejné správy“, který 

vláda schválila a předložila sněmovně. Základními principy v tomto dokumentu jsou:

• Zaměření pozornosti na vytvoření mechanismu, který pomůže překonat 

nefunkční rozdrobenost do malých obcí, a s tím spojenou finanční a ekonomickou 

nesamostatnost a neschopnost řešit základní úkoly samosprávy.

• Navrhnout právní úpravu řešení případů, kdy obec odmítá dodržovat zákony.

• V souvislosti s vytvořením VÚSC připravit volby do zastupitelstev obcí na 

stejných principech jako volby do PSP ČR.

• Určit okruh finančních zdrojů nutných pro realizaci samosprávných funkcí 

VÚSC a navrhnout způsob jejich vybavení majetkem, a to výhradně převedením majetku 

ČR, a navrhnout zákonnou úpravu hospodaření s majetkem územních samospráv.

• Zachovat postavení okresních úřadů jako orgánů státní správy s všeobecnou 

působností, které přestanou plnit funkci zakladatelů státních podniků v termínu, který vláda 

určí nařízením. Do soustavy orgánů vykonávajících státní správu budou kromě okresních 

úřadů dále patřit obce (přenesený výkon státní správy), úřady na úrovni VÚSC a 

ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy s tím, že základními jednotkami výkonu 

státní správy v první instanci zůstanou pověřené obecní úřady a rozhodovací činnost ve 

správním řízení bude zásadně končit na úrovni krajských úřadů.

• Do krajských úřadů v maximální možné míře přenést prvoinstanční působnost 

ministerstev, zejména na úseku vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany 

přírody. Vláda zváží možnost zahrnout do jejich působnosti i působnost školských úřadů a 

detašovaných ministerstev hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

• Prověřit nezbytnost existence některých dekoncentrovaných orgánů státní správy 

v území. A případné budoucí požadavky na vznik dalších dekoncentrovaných orgánů státní 

správy v území vždy posuzovat a revidovat z hlediska vývoje činnosti státní správy v jejím 

celku17.

V rámci tohoto dokumentu vláda uvedla, že se jí doposud nepodařilo rozhodnout jaké bude 

institucionální uspořádání státní správy a samosprávy na úrovni VÚSC. Po delší době byla 

vypracována „Zpráva o přípravě reformy ústřední státní správy a o jejím dalším postupu“.

17 Záměry vlády ČR v oblasti reformy veřejné správy, 1996, www.vláda.cz
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Vláda zprávu projednala, ale nepřijala k ní žádné usnesení, které by vedlo ke konkrétním 

krokům.

Dalšími otázkami, které vznikly v souvislosti s reformou, a které podobně jako základ

reformy nebyly zásadně upraveny, byly zejména dekoncentrované územní orgány státní

správy. Tyto orgány vznikaly dle potřeby jednotlivých ministerstev bez základní koncepce.

Nově vzniklé orgány vytvářely další pobočky a vzniklo tak na třicet různých orgánů. Dále

pak otázka zákona o státní službě, jehož znění bylo předloženo, ale neprojednalo se a po

dalších úpravách byla nakonec zpochybněna jeho nezbytnost. Stejný způsob byl pak

v otázce vzdělávání pracovníků veřejné správy, kteří byli vzděláváni jednotlivými

ministerstvy specializovaně a chyběla základní koncepce obecného vzdělávání použitelná

na jakémkoliv ministerstvu. Snaha informovat širší veřejnost o reformě veřejné správy se

projevila uspořádáním několika seminářů zaměřených na reformu a další základní otázky
• • 18spojené s veřejnou správou. Většina těchto akcí se setkala s pozitivním ohlasem .

Dalším obdobím, ve kterém se rozhodovalo o osudu reformy veřejné správy, bylo období let 

1996 - 1998. V roce 1996, po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byla 

podepsána nová koaliční dohoda a programové prohlášení vlády. V rámci těchto dokumentů 

bylo formulováno několik konkrétních kroků:

• Zřídit regionální samosprávu.

• Revidovat kompetence všech institucí veřejné správy.

• Připravit změnu zákona o rozpočtových pravidlech.

• Připravit zákony o státní službě, o majetku státu a základní soukromoprávní 

kodexy.

V programovém prohlášení vlády je za prioritu považována racionalizace veřejné správy, 

zlepšení profesionality veřejné správy a dodržování ústavního pořádku. V roce 1997 ale vláda 

podává demisi a prezident posléze jmenuje vládu novou. Nová, tzv. Tošovského vláda 

zahájila svoji činnost změnami ve struktuře a působnosti některých ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy. Součástí nové vlády bylo 14 ministerstev. Restrukturalizace 

se dotkla i Úřadu pro legislativu a veřejnou správu, který byl zrušen. Dosavadní působnost

18 Vidláková, Olga: Deset let reformy veřejné správy v České republice. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference Public Administration, Univerzita Pardubice, Pardubice 2000, str. 281.
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tohoto úřadu v oblasti legislativní přešla na Ministerstvo spravedlnosti. Oblast veřejné správy, 

kterou tento úřad zastával, však nebyla přidělena nikomu s tím, že tato oblast se vlastně 

dotýká každého resortu. V praxi se však toto rozhodnutí neosvědčilo, a proto byla veřejná 

správa jako komplex později opět zařazena pod Ministerstvo vnitra.

Utváření nové podoby koncepce reformy veřejné správy pokračovalo tedy pod Ministerstvy 

vnitra a spravedlnosti. Tato ministerstva předložila v roce 1997 koncepci reformy veřejné 

správy. Předložený materiál schválila vláda usnesením z 23. 3. 1998. V této koncepci bylo 

zdůrazněno, že reforma veřejné správy je dlouhodobý proces a pro současné období byly 

doporučeny následující kroky:

• Uvést postavení a úkoly orgánů územní samosprávy do souladu s Ústavou a 

s dokumenty EU.

• Přistoupit k nezbytné decentralizaci státní správy na orgány územní samosprávy a 

k dekoncentraci státní správy na nižší stupně správních orgánů při respektování základů 

subsidiarity.

• Dělba působnosti v samosprávě mezi obce a VÚSC.

• Právní úprava státní služby.

• Vybudovat správní soudnictví a v souvislosti s tím nově upravit správní řízení.

• Vytvořit předpoklady pro stabilitu státní správy, její zefektivnění a ochranu před

politickými vlivy.19

Tyto záměry byly velice podrobně rozpracovány a navrhovaná řešení měla vést k přípravě 

konkrétních zákonů. Vláda nadále pracovala na vytvoření zákona o VÚSC, její snaha 

vyvrcholila 3. prosince 1997, kdy byl PSP ČR schválen ústavní zákon, který vytváří 14 

VÚSC (krajů). Tento ústavní zákon tak ukončil téměř sedm let trvající diskuse a spory o 

regionálním uspořádání státu. Období let 1990 -  1998 bylo obdobím, ve kterém se ukázalo 

mnoho negativního na naší politické i odborné scéně. Pokud se podíváme na celý proces 

probíhající kolem reformy veřejné správy, pak uvidíme, že to byla právě odborná veřejnost a 

politici, kteří nedokázali slibně se rozvíjející možnost dokončit. Odborníci, kteří museli vidět, 

jak se jejich počáteční vize hroutí, nedokázali přesvědčit politiky ani veřejnost o nezbytné 

komplexnosti celého řešení, a tak se většina diskuse soustředila pouze okolo územního 

uspořádání. Politici zase nedokázali v základních otázkách ustoupit od stranických půtek a

19 Koncepce reformy veřejné správy, interní materiál ministerstva vnitra, 1998, str. 16
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soustředit se na vytvoření přehledného, fungujícího systému. Výraznější změna v situaci 

spadá na konec roku 1997. V této době vyjádřila Evropská komise svoje stanovisko k žádosti 

České republiky o členství v Evropské Unii. Formulovala vněm mj. výhrady k pomalému 

postupu reformy veřejné správy v České republice a definovala nedostatky současného stavu:

• Neexistenci regionální samosprávy.

• Neexistenci právní úpravy postavení veřejných zaměstnanců (neexistence zákona

o státní službě).

• Neexistenci strategie reformy veřejné správy, jež by se měla postupně, ale

s dostatečnou vehemencí a rychlostí realizovat.20

Kromě toho Evropská komise vyzdvihla ještě několik nedostatků veřejné správy v oblasti 

ústředních orgánů státní správy, jakož i v oblasti kontroly a korupce. Toto stanovisko, které 

pro nás vyznělo jednoznačně kriticky, zapůsobilo na vládu, která byla rozhodnuta 

uplatňovat proevpropskou politiku a snažila se o vstup do EU. Nově jmenovaná vláda, pod 

vedením předsedy Miloše Zemana, se k úsilí o vstup do EU přihlásila a hodlala urychleně 

pokračovat v již započaté reformě veřejné správy. Proto také ve svém prohlášení z července 

1998 označila vláda reformu veřejné správy za jednu ze svých priorit a slíbila:

• Řadu zákonných předloh, jež mají naplnit ústavní zákon o vytvoření VÚSC

z prosince 1997.

• Předložit návrh zákona o státní službě.

• Předložit návrhy zákonů umožňujících rozšíření spoluúčasti občanů

(referendum, ombudsman).

• Připravit daňovou reformu a rozpočtovou reformu, posilující ekonomické

kompetence místních a regionálních samospráv21.

Vláda dále specifikovala některé další kroky, které měly vést k zlepšení poskytovaných 

služeb, debyrokratizaci a zejména měly vést k opětovnému získání důvěry občanů. Vláda 

v organizačním záměru navázala na předchozí vlády a reformu veřejné správy svěřila do 

rukou Ministerstva vnitra. Ministr pak pokračoval tím, že jmenoval nového náměstka 

zodpovědného za reformu veřejné správy a s ním vyčlenil na ministerstvu nový úsek pro

20 Vidláková, Olga: Deset let reformy veřejné správy v České republice. Sborník příspěvků z mezinárodní 
konference Public Administration, Univerzita Pardubice, Pardubice 2000, str. 282.

21 Internet, www.vláda.cz. historie, vlády, programové prohlášení vlády z 22.7.1998.
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reformu veřejné správy. Byla také zřízena meziresortní komise pro projednávání otázek 

reformy veřejné správy. Návrh koncepce reformy veřejné správy předložil ministr vnitra 

vládě v březnu 1999 a vláda jej schválila svým usnesením z 26. května 1999. Samotnému 

schvalování pak předcházel delší proces, ve kterém byl návrh nejdříve v několika variantních 

řešeních předkládán PSP ČR a kjeho projednávání ve vládě byl pořádán i seminář. Přijatá 

koncepce vychází z přesvědčení, že jde o celý komplex dílčích koncepcí, které musejí 

směřovat k jednotnému cíli formulovanému ve stěžejní koncepci reformy veřejné správy, a 

že nejde o jen jednorázovou záležitost, ale o dlouhodobý proces. Příkladem takových 

koncepcí jsou přípravy pracovníků ve veřejné správě, informatizace ve veřejné správě, 

zvýšení účinnosti veřejného sektoru, zvýšení účinnosti řízení ve veřejné správě, zvýšení 

účinnosti veřejné kontroly. V listopadu 1999 předložila vláda Poslanecké sněmovně 

Parlamentu vládní návrhy zákonů k provedení ústavního zákona o vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků -  krajů. Byl přijat zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.), zákon o 

krajích (č. 129/2000 Sb.), o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 

(č. 130/2000 Sb.), o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.), o změně některých zákonů 

souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a 

zákonem o hlavním městě Praze (č. 132/2000 Sb.) a zákon o okresních úřadech (č. 147/2000 

Sb.). Nezbytnou součástí realizace reformy byl soubor zákonů předkládaných Ministerstvem 

financí například zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku 

krajů, zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů atd. 

Posledním zákonem, patřícím do skupiny zákonů vytvářejících právní předpoklady pro 

realizaci krajského řízení, byl zákon o podpoře regionálního rozvoje, jehož návrh byl 

připraven ministerstvem pro místní rozvoj. Po dokončení právní přípravy byl zvolen termín 

pro volby do krajských zastupitelstev. Přehled nej důležitějších zákonů souvisejících 

s reformou veřejné správy uvádím v příloze.

Vlastní činnost začala vykonávat krajská zastupitelstva a další krajské orgány včetně 

krajských úřadů od 1. 1. 2001. Vytvoření krajů a počátek jejich fungování byl spojen s mnoha 

otazníky. K této problematice, jež tvoří vlastně jádro mé diplomové práce, se vrátím v další 

části práce. Faktem zůstává, že v tomto období začala vláda a odpovědná místa informovat 

širokou veřejnost o probíhajících změnách a povědomí o reformě se podstatně zvýšilo. Na 

mnoha úrovních se vedly diskuse, v nichž se vždy našli příznivci i odpůrci reformy. Podstatné 

je, že zůstal zachován model spojené veřejné správy i na úrovni krajů, což v praxi znamenalo,
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že krajský úřad působí v rámci krajské samosprávy a vykonává jak příkazy ze strany 

samosprávy, tak úkoly z oblasti přenesené působnosti.

Rozhodujícím datem pro 2. fázi reformy územní veřejné správy byl 1. leden 2003, kdy došlo 

k řadě významných změn:

• 31. 12.2002 ukončilo svoji činnost 73 okresních úřadů,

• jejich kompetence byly přeneseny na 205 úřadů obcí s rozšířenou působností, na 

krajské úřady a na další správní úřady,

• stát poskytl samosprávným celkům movitý majetek k výkonu státní správy v 

přenesené působnosti,

• úředníci okresních úřadů byli delimitováni na úřady obcí s rozšířenou působností, 

krajské úřady a další správní úřady s přenesenými agendami,

• k dočasnému zajištění některých agend uzavřely některé obce veřejnoprávní 

smlouvy s jinými obcemi s rozšířenou působností,

• k informování veřejnosti o důležitých změnách ve veřejné správě připravilo 

ministerstvo vnitra mediální kampaň.

Dne 31.12.2002 ukončilo svoji činnost 73 okresních úřadů a jejich působnosti byly přeneseny 

převážně na 205 obcí s rozšířenou působností s cílem přiblížit státní správu občanům. Menší 

část kompetencí zaniklých okresních úřadů, byla s účinností od 1.1.2003 přenesena na krajské 

úřady a na další správní úřady. V případě krajských úřadů se jedná o působnosti, které 

zpravidla nevyžadují přímý osobní kontakt občanů při vyřizování záležitostí.

Cílem decentralizace státní správy bylo posílení významu samosprávy. Tímto krokem mělo 

být od 1.1.2003 dosaženo lepší dostupnosti veřejné správy pro občany, neboť sídla obcí s 

rozšířenou působností, měla tvořit přirozená centra správních obvodů. Přenosem 

prvoinstančního rozhodování v jednotlivých oblastech státní správy na co nejnižší možnou 

úroveň veřejné správy, se občanům měl zjednodušit kontakt s úřady oproti minulosti, kdy 

některé žádosti podávali na pověřeném obecním úřadu, ale s dalšími - odbornějšími - museli 

cestovat na okresní úřad ve vzdálenějším okresním městě. Nový typ obce (obec s rozšířenou 

působností) bude tedy vykonávat dva druhy působností - samosprávnou činnost pro svou obec 

a výkon státní správy v přenesené působnosti pro stanovený správní obvod.
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Po schválení právních předpisů v červnu 2002, bylo k zajištění plynulého přechodu státní 

správy zaměřit další přípravu zejména na upřesnění finančních, materiálních a personálních 

podmínek samosprávných celků a k převzetí agend od okresních úřadů. Zákonem byl 

schválen objem finančních prostředků na přípravu samosprávných celků. V dalším kroku byly 

stanoveny i podmínky financování výkonu státní správy a určena výše příspěvku na výkon 

státní správy v přenesené působnosti, kterou obce i kraje obdrží na základě rozsahu 

přenášených působností. Spolu s přenesenými agendami poskytl stát samosprávným celkům 

movitý majetek a další pomůcky materiální povahy, potřebné k výkonu státní správy, kterou 

vykonávaly okresní úřady a se kterým okresní úřady hospodařily22. Byl zvolen tzv. spojený 

model veřejné správy, což znamená, že krajský úřad působí v rámci krajské samosprávy a 

podobně jako je tomu na úrovni obcí, vykonává přikázané mu úkoly samosprávné a 

současně přenesenou působnost v oblasti státní správy. Otázka, zda se jedná o výhodně 

zvolený model, zůstává. Největší oblastí přenosu se stalo školství, kde vzhledem kjeho 

rozsahu můžeme mluvit o skutečné decentralizaci. V ostatních oblastech je decentralizace 

značně omezená a v mnoha případech došlo pouze k dekoncentraci výkonu státní správy na 

krajskou úroveň.

22 Souhrnná analýza sladění územní působnosti orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou 
působností a s územními obvody VUSC, materiál ministerstva vnitra pro schůzi vlády, Praha 2003.
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3. Příčiny a cíle reformy

Poté, co došlo k politické shodě o základních rysech reformy veřejné správy, která se 

projevila mimo jiné i ve schválení ústavního zákona ě. 347/1997 Sb. „O vytvoření VÚSC a o 

změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb. Ústava ČR“ bylo nutné přejít k etapě praktické 

realizace této reformy. Základem této realizace bylo podrobné stanovení nejen cílů reformy, 

ale i jejího organizačního a finančního zabezpečení. K tomuto účelu byl Ministerstvem vnitra 

z pověření české vlády zpracován v roce 1998 „Návrh koncepce reformy“23 a předkládací 

zpráva k němu24. V těchto materiálech byly jako hlavní body připravované reformy 

definovány:

• redukce neodůvodněného růstu veřejné správy a její debyrokratizace,

• posílení koncepční úlohy vlády a s tím související decentralizace státní správy,

• zavedení jednotného státního informačního systému,

• přijetí zákona o státní službě,

• vypracování systému vzdělávání pracovníků ve veřejné správě.

Tento materiál poté prošel připomínkovým řízením na úrovni okresních úřadů a Svazu měst a 

obcí. Výsledkem byly stovky připomínek, z jejichž vyhodnocení vyplynuly dva obecné 

okruhy často se opakujících připomínek. Prvním okruhem byla příliš zakořeněná představa o 

tom, že reforma veřejné správy se bude redukovat jen na reformu územní oblasti a druhý 

představovaly rozdílné názory na to, zda vytvořit institucionálně oddělenou nebo spojenou 

samosprávu a státní správu. V připomínkovém řízení na úrovni ministerstev se jako základní 

problém projevila neochota ministerstev přenášet své kompetence na decentralizovanou 

úroveň veřejné správy. Pro zefektivnění práce byla využita i současná spolupráce 

s příslušnými výbory Parlamentu ČR, především pak Poslanecké sněmovny.

Při vytváření koncepce se ministerstvo řídilo evropskou koncepcí reforem veřejné správy a 

přihlíželo i k věcným záměrům vlády a jejímu legislativnímu plánu. Jednotlivé kroky reformy 

se pak měly uskutečnit zejména prostřednictvím stávajících institucí a nástrojů.

23 Koncepce reformy veřejné správy, interní materiál ministerstva vnitra, 1998
24 Předkládací zpráva ke koncepci reformy veřejné správy, interní materiál ministerstva vnitra, 1998
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V návrhu koncepce jsou zdůrazněny čtyři základní body, bez kterých nelze reformu úspěšně 

provést. Jak vyplyne z dalších částí práce, úspěšnost jejich aplikace při dalším průběhu 

realizace reformy není, jemně řečeno, zcela jednoznačná. Jsou to:

• Reforma veřejné správy se musí stát vládní prioritou, a to vládní prioritou 

dlouhodobého charakteru, v čele reformy proto stojí předseda vlády.

• Reforma veřejné správy se musí stát věcí veřejnou, musí získat veřejnou 

podporu, a to jak občanů, tak i funkcionářů a úředníků veřejné správy.

• V pojetí koncepce veřejné správy a ve způsobu její realizace musí být dosaženo 

politického konsensu mezi vládnoucí politickou silou a politickou opozicí. To je 

umožněno tehdy, je-li institucionální struktura, procesy a způsob realizace 

pojímán nadstranicky, konkrétní vládní politika se pak projevuje v daných cílech 

reformy.

• Reforma veřejné správy musí již ve své koncepci, tedy institucionální struktuře, 

procesech a technologiích, do sebe vstřebat přípravu na vstup do EU, to znamená 

koncepci evropské veřejné správy, a to i v souvislosti s předpokládaným 

čerpáním evropských fondů.

Předkládaná koncepce je rozsáhlý komplexní materiál. Koncepce se skládá z analytické části, 

ve které je provedeno hodnocení evropských trendů a současné situace ve veřejné správě u 

nás. V následující části práce proto upozorním jen na některé -  z pohledu dalších kapitol 

zajímavé -  aspekty.

V návrhové části jsou pak charakterizovány základní principy realizace. V další části pak 

koncepci tvoří otázka finančních dopadů, legislativního zajištění a řízení průběhu reformy. 

Tyto části jsou zahrnuty do následující - čtvrté - kapitoly.

Analytická část zdůvodňuje hlavní cíle reformy veřejné správy a způsoby jejich dosažení.

V různých oblastech specifikuje nejproblematičtější okruhy v ČR a zároveň trendy jejich 

řešení v Evropě.

V rámci rozsahu a způsobu regulace společenských záležitostí veřejné správy se jako 

nej problematičtější jeví vysoký stupeň centralizace, operativní charakter většiny činností bez
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řádné strategické a koordinační funkce, velké množství dekoncentrovaných orgánů státní 

správy a detašovaných pracovišť. V rámci decentralizace pak koncepce říká: „ ...zkušenosti 

evropské veřejné správy prokazují, že pro účinnost decentralizace má význam vzájemná vazba 

decentralizace v ekonomické, sociální, politické a právní rovině. V opačném případě, např. 

při přenesení kompetencí v právní rovině na nižší stupeň a současném nevybavení tohoto 

stupně potřebnými materiálními a finančními prostředky i kvalifikovanými pracovníky, přináší 

decentralizace záporný efekt z hlediska fungování veřejné správy. “25

V další oblasti pojetí veřejné správy jako veřejné služby jsou nej problematičtější -  malá 

vzdělanost v záležitostech veřejné správy a tendence k aroganci moci. V Evropě pak veřejná 

správa v mnoha ohledech ztrácí mocenský charakter a dochází ke zvyšování správní kultury. 

Dalším okruhem, který je i do budoucna velmi důležitý, je oblast podpory ekonomického 

rozvoje veřejné správy. V ČR v tomto směru nadále převažuje -  podle mého mínění 

nesprávný - názor, že podnikání je tržní záležitost, do které by měl stát zasahovat co nejméně.

V Evropě se naopak prosazují tendence zajištění efektivního a rychlého vyřízení správních 

záležitostí. V oblasti veřejných služeb se pak projevuje tendence k zefektivnění jejich 

poskytování a k nalezení optimální formy jejich organizace a institucionálního zabezpečení.

Další oblastí, které by se měla reforma veřejné správy dotknout, je oblast veřejných financí, 

která je u nás -  a to i dnes šest let po vzniku krajského uspořádání - velmi ožehavým 

tématem. Jako hlavní problém se jeví neefektivnost využívání poskytovaných prostředků a 

malá či neexistující zpětná vazba. V evropském pojetí veřejných financí pak nalezneme 

zejména tendenci k vytváření vyrovnaných rozpočtů a k vytváření dlouhodobějších 

rozpočtových programů, základní otázkou potom zůstává snaha o rovnoměrné pokrytí 

veřejnými službami.

Jiný okruh, který byl v době vytváření koncepce veřejné správy značně problematický, bylo 

řízení veřejné správy a její informatizace. V rámci ČR se dalo mluvit o řízení zahrnující velmi 

malou oblast a tím podpora vzniku tzv. „resortismu“, velmi malá je také standardizace 

postupů a organizační struktury ministerstev a ústředních úřadů. Pokud se týká informatizace 

veřejné správy, pak je zde velmi malá koncepčnost, úzké pojetí a malý přínos pro koncového 

uživatele, tedy občana. Evropskými trendy v této oblasti je zejména důsledná depolitizace

25 Koncepce reformy veřejné správy, interní materiál ministerstva vnitra, str. 22.
26 Kol. aut.: Strukturální politika EU. Ekonom č. 2/1998, příloha č. 10.
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řízení veřejné správy a vytvoření kvalitního managementu veřejné správy, v rámci 

informatizace pak koordinace, koncepčnost, dostupnost a využitelnost dat. Posledními 

oblastmi v předkládané koncepci pak byla kontrola ve veřejné správě a otázka samotných 

pracovníků ve veřejné správě, zejména z hlediska jejich vzdělávání.
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4. Průběh reformy veřejné správy

Při realizaci reformy můžeme definovat jednotlivé etapy z různých pohledů. Jedním z 

možných členění je následující, jež vychází z postupu odpovídajícímu legislativnímu 

zajištění. V přehledu je za jednotlivými body uvedena část mé diplomové práce, ve které je 

příslušná etapa zpracována:

• Politické rozhodnutí o základním principu reformy -  završeno přijetím ústavního 

zákona.

• Zpracování a projednání koncepce reformy veřejné správy (kapitoly 2 a 3).

• Realizace jednotlivých kroků reformy s uplatňováním korekcí na základě 

vyhodnocování praktických dopadů těchto kroků (kapitoly 4 a 5).

• Hodnocení celkového dopadu reformy a průběžné korekce vyplývající jak 

z neoptimálně zvolených kroků při realizaci, tak ze společenských změn 

(kapitoly 6 a 7).

Koordinací všech prací souvisejících s realizací reformy bylo pověřeno ministerstvo vnitra. 

To zpracovalo příslušnou koncepci a zajistilo její projednání. Analytická část koncepce je 

předmětem třetí kapitoly předmětné práce. V návrhové části dané koncepce je zpracován 

podrobný rozpis potřebných kroků reformy. Základem je rozhodnutí, že reforma bude 

realizována s následujícími parametry:

• Institucionální spojení státní správy a samosprávy.

• Dvojstupňové řízení (kraje a pověřené obecní úřady).

• Snaha o co největší přiblížení konkrétního rozhodnutí občanovi, jak v oblasti 

státní správy, tak samosprávy.

• Snaha o „debyrokratizaci“, tedy zefektivnění rozhodování a optimalizace nákladů 

na veřejnou správu.

• Zajištění průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy.

• Informatizace veřejné správy (podpora jednoduchého přístupu občanů 

k informacím, od roku 2002 zajišťováno prostřednictvím Ministerstva 

informatiky).

• Snaha o realizaci veřejné správy jako veřejné služby.
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4.1 První etapa -  příprava a legislativní zajištění

První etapa realizace veřejné správy zahrnovala posouzení náplně jednotlivých stupňů 

stávající organizace veřejné správy a z něj vycházela úvaha o začlenění jednotlivých agend do 

nové organizace veřejné správy. Klíčové zde bylo rozhodnutí o možnosti delegovat jednotlivé 

kompetence na nižší stupně (což je jeden z cílů reformy), posouzení efektivity v současné 

době definovaných dekoncentrovaných a detašovaných pracovišť, a jejich zařazení do 

koncepce. Výsledkem byla představa o náplni činnosti a kompetencí jednotlivých složek 

veřejné správy. V návaznosti na ní bylo třeba realizovat legislativní zajištění reformy.

Legislativní zajištění reformy bylo velice důležité, neboť ve svém důsledku znamenalo ono 

faktické provedení reformy. Bez realizace zákonů uvedených v níže uvedeném přehledu, 

nešlo skutečně reformu provést. Jako základní legislativní kroky se jeví zejména zákony 

vymezující postavení, úkoly a orgány obcí, obecních úřadů, krajských úřadů a vyšších 

územně správních celků. Dalšími nezbytnými zákony jsou zákony vymezující majetek a 

způsoby hospodaření sním, ale i daňové zabezpečení apod. Dané zákony byly vytvořeny 

během let 1998 a 1999. Předkladately většiny zákonů se stala Ministerstva vnitra a financí. 

Spolu s těmito základními zákony se objevila potřeba změnit další skupinu zákonů, které 

upravují fungování státní správy, popřípadě vymezují území nově vzniklých VÚSC. Zmíněná 

koncepce byla zohledněna i při aktualizaci těchto norem, tak také u jiných zákonů, jako 

například u zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých 

zákonů.

Zde uvádím základní přehled legislativních návrhů, které byly přijaty k realizaci reformy
97veřejné správy, a to vesměs tak, jak byly definovány v návrhu koncepce reformy :

27 Koncepce reformy veřejné správy, interní materiál ministerstva vnitra nebo Návrh strategie reformy veřejné 
správy České republiky, Projekt Phare „Zdokonalování veřejné správy“, Národní vzdělávací fond, Praha 1998. U 
legislativních návrhů, jež byly skutečně přetvořeny v zákony je dopsáno číslo zákona.
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Návrhy začleněné do plánu a výhledu 
legislativních prací vlády

Předkladatel
(zpracovatel)

návrhu

Předpokládaný 

termín nabytí 

účinnosti
Zákon o volbách do zastupitelstev vyšších 
územních samosprávných celků 
Zákon přijat -  zákon č. 130/2000 Sb.

MV 04/2000

Zákon o obcích
Zákon přijat -  zákon č. 128/2000 Sb.

MV 11/2000

Zákon o působnosti a orgánech vyšších územních
samosprávných celků
Zákon přijat -  zákon č. 129/2000 Sb.

MV 11/2000

Zákon o krajských správních úřadech MV 11/2000
Zákon o okresních úřadech 
Zákon přijat -  zákon č. 147/2000 Sb.

MV 11/2000

Zákon o hl. městě Praze
Zákon přijat -  zákon č. 131/2000 Sb.

MV 11/2000

Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
Zákon přijat -  zákon č. 248/2000 Sb.

MMR 11/2000

Zákon o službě občanských státních zaměstnanců 
(služební zákon)
Zákon přijat -  zákon č. 312/2002Sb

MPSV 01/2002

Zákon o odměňování občanských státních 
zaměstnanců

MPSV 01/2002

Zákon o obecních daních MF 01/2000
Zákon o přechodu některých věcí z majetku 
České republiky do majetku vyšších územních 
samosprávných celků 
Zákon přijat -  zákon č. 157/2000 Sb.

MF 11/2000

Zákon o hospodaření s majetkem územních 
samospráv
Zákon přijat -  zákon č. 250/2000 Sb.

MF 11/2000

Zákon o pravidlech hospodaření s finančními 
prostředky územních samospráv 
Zákon přijat -  zákon č. 250/2000 Sb.

MF 01/2000

Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými a 
jinými prostředky České republiky 
Zákon přijat -  zákon č. 243/2000 Sb.

MF 01/2000

Zákon o správním řízení (správní řád)
Zákon přijat -  zákon č. 29/2000 Sft(500/2004Sb.)

MV 07/2001

Zákon o správním soudnictví 
Zákon přijat -  zákon č. 150/2002 Sb.

MSP 07/2001
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Náměty dosud nezačleněné do 
plánu a výhledu legislativních prací 
vlády

Předkladatel
(zpracovatel)

návrhu

Předpokládaný

termín nabytí 
účinnosti

Zákon o postavení zaměstnanců územních 
Samospráv
Zákon přijat -  zákon č. 312/2002 Sb.

Neurčeno 01/2002

Zákon o rozpočtovém určení výnosu daní 
Zákon přijat -  zákon č. 243/2000 Sb.

MF 01/2000

Zákon o majetku státu MF 01/2000

4.2 Druhá etapa -  samotná realizace přechodu na krajský systém 
veřejné správy

Tato etapa v koncepci označovaná jako přechodná, je vlastně realizací přechodu na krajský 

systém řízení veřejné správy. Jako důvod rozdělení do dvou etap (a sice přechodné a cílové) 

uvádí ministerstvo vnitra potřebu naplnit podstatu ústavního zákona o zřízení VÚSC, a to co 

nejdříve po nabytí jeho účinnosti a nutnost v rámci přechodné etapy vytvořit potřebné zázemí 

pro stabilizaci nově vzniklých krajů. Přechodné období také mělo sloužit pro nezbytnou 

legislativní, věcnou a personální přípravu.

Přechodná etapa byla zahájena k 1.1.2001. K tomuto datu byly vytvořeny Krajské orgány 

státní správy a samosprávy. Dále v této etapě došlo k převodu některých kompetencí ústřední 

státní správy, okresní státní správy a jiných kompetencí na krajské orgány státní správy a 

samosprávy. Významné je také praktické uvedení v život zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 

tedy ustavení krajského zastupitelstva jako základního orgánu krajské samosprávy a krajského 

správního úřadu jako základního orgánu státní správy (v praxi od 1.1. 2001). Do nově 

vzniklých krajských správních úřadů byly začleněny některé dekoncentrované orgány a 

detašované pracoviště. Z rozložení a počtu krajů bylo zřejmé, že žádný z nich nepokryje 

oblast NUTS II. Tyto oblasti jsou definovány v předpisech EU pro čerpání pomoci z fondů 

EU. Proto bylo navrhnuto pro možnost čerpání této pomoci, vytvoření koordinačních 

pracovišť, soustřeďujících se na tuto problematiku. Veškerá státní správa a samospráva na 

nižších stupních zůstala zachována v nezměněné podobě. V rámci přechodného období ale 

docházelo k vytváření legislativního a věcného rámce pro cílovou etapu.
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Uspořádání státní správy a samosprávy, v této etapě, je přehledně zpracováno v následující 

tabulce28:

Uzemní úroveň Státní správa Samospráva
Obecní Pověřené obecní úřady, do jejichž 

obvodů jsou začleněny obce bez tohoto 
úřadu, stavební úřady i ve vybraných 
dalších obcích. Ostatní obce mají jen 
minimální rozsah výkonu státní správy.

Základní stupeň

Okresní Okresní úřady Neexistuje

Krajská Krajské správní úřady Krajská zastupitelstva

4.3 Konečná fáze -  zrušení okresních úřadů

V této etapě šlo již o samotné řešení realizace reformy veřejné správy v rámci jednotlivých 

krajů. V koncepci ministerstva vnitra jsou zpracovány tři možné varianty tohoto řízení. 

Varianta jedna předpokládala zachování stupně okresů, ale s podstatně menším územním 

rozsahem. Varianty dvě a tři se liší především institucionálním spojením resp. oddělením 

výkonu státní správy a samosprávy. Již ve zmíněném dokumentu byla varianta tři pro možné 

komplikace plynoucí ze složitosti řídících vazeb zamítnuta. Konečné rozhodnutí vybralo 

variantu dvě, tedy realizaci institucionálního spojení výkonu státní správy a samosprávy a 

realizaci dvoustupňového řízení kraj -  obec. Toto řešení definuje tři typy obcí, podle rozsahu 

vykonávané přenesené působnosti:

• Základní typ obce -  výkon přenesené působnosti v základním rozsahu.

• Obec s pověřeným obecním úřadem -  výkon přenesené působnosti

v rozsahu základního typu obce rozšířený o další přenesené působnosti 

definované v zákoně.

• Obec s rozšířenou působností -  výkon přenesené působnosti v rozsahu

obce s pověřeným obecním úřadem rozšířený o další přenesené

působnosti převzaté po bývalých obecních úřadech.

Z toho je zřejmé, že se vytváří nová hierarchická struktura vazeb mezi jednotlivými obcemi.

28 Koncepce reformy veřejné správy, interní materiál ministerstva vnitra, str. 29
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Tato etapa byla formálně završena k 31.12.2002, kdy došlo k zániku okresních úřadů. Tento 

krok samozřejmě nebyl jednorázový a v průběhu cílové etapy došlo k postupnému přechodu 

jednotlivých kompetencí a činností z okresních úřadů na kraje a obce. Z hlediska občanů 

přinesla tato etapa výrazně větší problémy, než etapa předchozí. Navíc se ukazuje, že 

dvoustupňové řízení obec -  kraj není výhodné ani pro samotné obce a představitele jejich 

samospráv, kteří mají pocit, že kvůli své velikosti se kraj nedostatečně věnuje zejména 

problematice malých sídel do 2000 obyvatel.

Problematickou úlohu navíc opět hrají územní jednotky NUTS IV podle specifikace EU, u 

kterých je předpokladem čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU vytváření svazků obcí. 

Toto se obvykle řeší ustavením Dobrovolného svazku obcí, jež pokrývají určitou část 

bývalého okresu 9. V rámci státní správy došlo v této etapě ke zrušení stávajících okresních 

úřadů jako nadbytečnému stupni státní správy. Jejich kompetence pak byly rozděleny mezi 

krajské úřady a pověřené obecní úřady. Specificky byla uchopena reforma u velkých měst, 

zde se jevila problematická hlavně část týkající se městských částí. Specifické postavení pak 

získalo hlavní město Praha, a to přijetím zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Reforma se od počátku jevila jako velmi obsáhlý soubor změn, které se dotknou širokého 

spektra činnosti veřejné správy. Dotknout se měla zejména oblastí veřejných financí, 

veřejného sektoru, řízení ve veřejné správě a informatizace veřejné správy, veřejné kontroly a 

pracovníků ve veřejné správě. V rámci koncepce této reformy byly problematické okruhy 

specifikovány a byly doporučeny některé základní kroky k jejich řešení.

Další částí koncepce pak bylo vyčíslení předpokládaných finančních dopadů samotné 

reformy. Jako první byla uvažována investice do renovace, výstavby či zakoupení sídelních 

budov, která byla vyčíslena na 250 mil. Kč.

29 Jako příloha č. 1 této DP jsou pro ilustraci uvedeny stanovy „Dobrovolného svazku obcí Pečecký region“.
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Skutečné výdaje na 14 krajských správních úřadů jsou uvedeny v následující tabulce30:

v mil. Kč
Položka rok 2000 rok 2001

neinvestiční výdaje celkem 41,1 492,8
z toho: platy 25,7 308,0

vybavení úřadů 50,0 202,0
výdaje celkem 91,1 694,8
počet zaměstnanců 700 1 400

V další tabulce jsou uvedeny výdaje na 13 vyšších územních samosprávných celků. (V Praze 

působnost vyššího územního samosprávného celku bude vykonávat Magistrát hl.města Prahy, 

a proto jeho výdaje nejsou uvažovány.)

v mil. Kč
Položka rok 2000 rok 2001

neinvestiční výdaje celkem 45,7 548,6
z toho: platy 28,0 343,2

vybavení úřadů 50,0 223,0
výdaje na zastupitele 27,3 139,3
výdaje celkem 123,0 910,9
výdaje na volby 400,0
počet zaměstnanců 780 1 560

Následující přehled uvádí náběh výdajů na zřízení vyšších územních samosprávných celků a 

krajských správních úřadů:

v mil. Kč
Položka 1999 2000 2001 Celkem

rekonstrukce, výstavba a nákup budov 150,0 2.000,0 2.150,0
projektová dokumentace 100,0 100,0
výdaje na volby 400,0 400,0
vybavení nových úřadů celkem 100,0 425,0 525,0

z toho: Vyšší územní samosprávné 
celky

50,0 223,0 273,0

krajské správní úřady 50,0 202,0 252,0
ostatní neinvestiční výdaje celkem 86,8 1.041,4 1.128,2

z toho: Vyšší územní samosprávné 
celky

45,7 548,6 594,3

krajské správní úřady 41,1 492,8 533,9
z neinvestičních výdajů celkem výdaje 54,3 651,2 705,5

30 Souhrn informací, návrhů a námětů krajských úřadů z odpovědí krajských úřadů na anketu (dotazník) Ústavu 
státu a práva A V ČR krajům, interní materiál ministerstva vnitra, str. 46.
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na platy
z toho: Vyšší územní samosprávné 

celky
28,6 343,2 371,8

krajské správní úřady 25,7 308,0 333,7
výdaje na zastupitele celkem 27,3 139,3 166,6
c e l k e m 250,0 2.668,4 1.605,7 4.524,1

Průměrný plat zaměstnance na kraji dnes činí 20300,-Kč31. Podrobnější přehled plánovaných 

výdajů na zaměstnance nabízí následující tabulka:

v mil.Kč

Položka Vyšší územní samosprávné celky Krajské správní úřady

1 úřad 13 úřadů 1 úřad 14 úřadů
počet zaměstnanců 120 1 560 100 1 400
roční platy celkem 26,4 343,2 22,0 308,0
Odvody a pojistné 9,2 119,6 7,7 107,8
ostatní provozní výdaje 6,6 85,8 5,5 77,0
neinvestiční výdaje 
celkem 42,2 548,6 35,2 492,8

31 Dle sdělení Středočeského krajského úřadu ze dne 20.12.2006.
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5. Dopad reformy veřejné správy na činnost státní 
správy a obecní či krajské samosprávy

Definice veřejné správy je poměrně složitou otázkou a lze pro ni nalézt různá vymezení. 

Z mého pohledu je nejpřesnější tato definice: „ Veřejnou správu lze chápat jako správu 

veřejných záležitostí ve veřejném zájmu“32. Za touto definicí následuje ihned upozornění, že 

složitým problémem je určit, kdy se konkrétní záležitost stane veřejnou spolu s rozborem 

právě této problematiky. Za klíčový problém je zde považován vztah veřejné správy a její 

rozdělení mezi státní správu a samosprávu. Dále je pak nutné vysvětlit pojem přenesená a 

samostatná působnost, i když těmto pojmům se budeme podrobněji věnovat v následujících 

podkapitolách. Státní správa je zde definována tak, že má vždy povahu veřejné správy, a že ji 

lze považovat za základní druh veřejné správy. Samospráva je zde definována jako určité 

společenství, jehož členové si sami vedou své záležitosti. Z pohledu mé práce je nej výstižnější 

toto shrnutí: „ Státní správa plní především dvě základní funkce. První z těchto funkcí 

představuje aplikace zákonů, rozhodování o konkrétních právech a povinnostech fyzických a 

právnických osob při výkonu správy, druhou z těchto funkcí je  provádění státní politiky, 

sledování státních zájmů. Pokud jde o aplikaci, rozhoduje státní správa v tomto směru daleko 

častěji než samospráva, pro kterou je  naopak rozhodování o právech a povinnostech fyzických 

a právnických osob při výkonu správy méně typické. Při realizaci politiky je  pro samosprávu 

rozhodující nikoliv linie státní politiky, nýbrž zájmy příslušného samosprávného 

společenství. “3J Jak již bylo řečeno, česká reforma veřejné správy je realizována jako model 

spojené státní správy a samosprávy. Následující schéma osvětluje propojenost veřejné správy 

ve vztahu ke státní správě a samosprávě:

32 Mates, Pavel; Matula, Miloš: Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy, Praha 1999, str. 42.
33 Pomahač, Richard; Vidláková, Olga: Veřejná správa, Praha 2002, str. 57.
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Schéma veřejná správa, státní správa, samospráva ve vztahu ke kraji34

Veřejná správa je správa veřejných záležitostí, tedy opak soukromých zájmů. Stát a další 

subjekty (kraj, obec), které jsou povolané ke správě veřejných záležitostí, jsou nadány 

veřejnou mocí. Tu mají svěřenu proto, aby mohly správu veřejných věcí realizovat. Veřejná 

správa se zaměřuje především na zabezpečování veřejného pořádku a veřejných služeb, tedy 

existuje tam, kde nemůže, anebo není možné, aby působil subjekt soukromý. Jinými slovy 

řečeno, je veřejná správa činností státu, která není soudnictvím a zákonodárstvím, ale která je 

přesto nezbytná k tomu, aby stát fungoval a plnil své funkce. Tyto funkce jsou dvojí -  

organizační a mocenské ochrany.

Veřejnou správu tedy můžeme rozdělit na již zmíněné dvě části -  státní správu samosprávu - 

(ještě jinak řečeno záležitosti, kterých se stát „vzdal“ ve prospěch samosprávy). V obou 

případech jde o prosazování a realizaci veřejného zájmu, tedy nikoli zájmů soukromých, 

individuálních.

34 Schéma upraveno autorem DP dle návrhu v Hamplová, Jana: Kraj od A do ZET, Mohelnice 2004, str. 16.
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5.1 Zákonná úprava krajského uspořádání

Postavení lcraje definuje zákon o krajích (krajské zřízení) -  č. 129/2000 Sb., o tom, proč byl 

kraj vlastně vytvořen, hovoří ve zkratce § 1, odst. 3 zákona: „ Kraj pečuje o všestranný rozvoj 

svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem 

vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. “35 V § 1 odst. 1 zákona je obsažena 

základní definice kraje a jeho samostatné působnosti: „Kraj je  územní společenství občanů; 

náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu 

spotřebami kraje“36. Právo na samosprávu je velmi frekventovaný argument v mnoha 

souvislostech. Je však nutné si uvědomit, že právo na samosprávu není bezbřehé. Jeho meze 

můžeme určit takto:

1. meze samosprávy „přirozené“ -  právo na samosprávu tedy nemůže být vykonáváno na 

úkor jiného celku s obdobným právem;

2. meze samosprávy stanovené státem -  obdobně jako u obcí i krajům svěřuje rozsah 

(meze) samosprávy stát, a to prostřednictvím zákonů, z nichž základním je právě 

zákon o krajích. Dalšími jsou například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 

dále např. zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Meze samosprávy (to platí i 

pro obce) stanovené státem mají více podob, mezi nejtypičtější patří:

a) na kraj jako subjekt právních vztahů, se vztahují všechny právní předpisy jako 

na každou jinou právnickou osobu, a některé jednání je mu stejně jako jiným 

zapovězeno -  tedy kraj podléhá legislativním normám jako každý, a tím je ve 

svých právech „omezován“

b) zákon o krajích pak zakotvuje speciální úpravu řady otázek -  například 

dispozice s majetkem, veřejné zápisy zjednání orgánů kraje apod. Zde 

připomínám diskusi ohledně práva státu vázat dispozice s majetkem kraje na 

státní souhlas

c) meze dané podstatou samosprávného subjektu -  ty vyjadřuje citované
3 7

ustanovení formulací ... a v souladu spotřebami kraje . Výkon samosprávy 

by tedy neměl být v rozporu s těmito potřebami kraje, což v určitých 

souvislostech může být omezující faktor v rozhodování orgánů kraje.

35 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str. 
33.
36 Tamtéž, str. 33.
37 Tamtéž, str. 33.
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d) Vykonává-li vrchnostenskou (autoritativní) správu, pak smí jen to, co je mu 

zákonem dovoleno, nikoliv naopak, a svého vrchnostenského postavení nesmí 

zneužívat v soukromoprávních vztazích

3. Meze finančních možností -  stát určuje vedle zákonů meze samosprávy kraje ještě 

dalším významným nástrojem, a tím jsou finanční prostředky kraji přidělované. 

Veškeré plány kraje v mezích jeho pravomocí mohou vzít za své jen proto, že na ně 

kraj prostě nebude mít peníze, přičemž sám jejich výši nijak výrazně ovlivnit nemůže.

Ustanovení § 1, odst. 2 otázku právní subjektivity krajů dále rozvíjí, a to takto: „Kraj je  

veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost 

z těchto vztahů vyplývající. “38 Kraj má také vlastní majetek, s kterým hospodaří samostatně 

za podmínek stanovených zákonem o krajích nebo jinými speciálními zákony. Kraj je sice 

samostatným subjektem, který samostatně hospodaří, ale nikoliv v rozsahu jako osoba 

soukromého práva, ve svých dispozičních právech je značně omezen. Typické je omezení 

smluvní volnosti při převodu majetku a podobně, což je jeden ze styčných bodů zákona o 

krajích a obcích. V této souvislosti je nutno zmínit jako jeden ze stěžejních „omezujících“ 

zákonů zákon o zadávání veřejných zakázek, který se samozřejmě jak na obce, tak i na kraje 

plně vztahuje. Z tohoto základního rozboru zákona vyplývá, že úloha krajů jako územně 

samosprávných celků, není vůbec jednoduchá.

Orgány kraje proto musí ve svém rozhodování zvládnout velmi nelehkou úlohu -  zajišťovat 

potřeby občanů a současně rozhodovat v souladu s veřejným zájmem, který lze definovat 

v některých případech velmi ztěží. O to vyšší odpovědnost tedy orgány kraje mají. Orgány 

kraje definuje § 2, odst. 1 zákona, kde je výčet čtyř hlavních orgánů kraje: „Kraj je  

spravován, v rozsahu stanoveném zákonem zastupitelstvem kraje (dále jen  „zastupitelstvo"). 

Dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen „ rada “), hejtman kraje (dále jen „ hejtman “) a 

krajský úřad... “39. Z výčtu je očividné, že prioritním orgánem kraje z pohledu hierarchie je 

nejvýše postaveno zastupitelstvo kraje, kterému se zde přisuzuje právo a povinnost „spravovat 

kraj“. Další orgány jsou zmiňovány tzv. v druhém běhu, jakoby existovaly jaksi druhé 

v pořadí, co do významu. Takto zdůrazněná hierarchie se však poněkud rozchází s další

38 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str. 
33.

39 Tamtéž, str. 37.
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stavbou zákona -  citované orgány zde mají poměrně přesně vymezené pravomoci, což 

poněkud pozici zastupitelstva kraje, jako nejvyššího orgánu mírně oslabuje. Je však důležité si 

uvědomit, že existuje poměrně velké množství zásahů do vzájemných pravomocí. Přesto 

podotýkám, že i když je zastupitelstvo kraje charakterizováno jako nej vyšší, z praktického 

hlediska je nej významnějším orgánem (co do hierarchie i pravomoci) rada kraje. Orgány kraje 

by šlo charakterizovat asi takto:

• zastupitelstvo -  nejvyšší (nejvíce podobné parlamentu)

• rada -  výkonný (nejvíce podobná vládě)

• hejtman (nemá příliš pravomocí, je ale významný reprezentant s přirozenou

autoritou funkce, nejvíce podobný premiérovi)

• krajský úřad (úřední aparát, nejvíce podobný úřadu vlády, ministerstvům)

Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva se odvíjí podle počtu 

obyvatel kraje. Nejméně jich může být 45, nejvíce pak 65. Na rozdíl od zákona o obcích, kdy 

počet členů zastupitelstva nezávisí od vůle zastupitelů předchozích, ale je přesně stanoven 

zákonem. Volby do zastupitelstva kraje se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do 

zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. V tomto zákoně mimo jiné najdeme, kdo se 

může stát členem zastupitelstva, a kde je naopak neslučitelnost funkcí. Člen zastupitelstva má 

při výkonu své funkce právo:

1) předkládat návrhy na projednání

• zastupitelstvu

• radě

• výborům

• komisím

2) vznášet dotazy, připomínky a podněty na

• radu

• jednotlivé členy rady

• předsedy výborů

• na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je kraj

• na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které kraj založil 

nebo zřídil

3) požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce

• od zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
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• od zaměstnanců právnických osob, které kraj zřídil

Pravomoc zastupitelstva je stanovena v § 35 zákona o krajích. Ten ve svém 1 odstavci uvádí 

napřed obecné pravidlo, které směřuje pravomoc zastupitelstva téměř vždy do oblasti 

samostatné působnosti, a to takto: „Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do 

samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanovi

li tak zákon“40. Zde je nutné vysvětlit blíže pojmy přenesená a samostatná působnost. Kraje 

vykonávají stejně jako obce působnost:

• přenesenou (státní správa -  laicky řečeno jde o správu, do níž například 

zastupitelstvo nemůže mluvit, a má zajišťovat pouze to, aby byla kvalitně 

vykonávána)

• samostatnou (výkon samosprávy -  opět laicky řečeno naopak je to oblast, do 

které nemůže mluvit stát).

Mezi nej významnější pravomoci zastupitelstva patří například tzv. „zákonodárná iniciativa“, 

tedy právo předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně v souladu se zákonem. Tato 

pravomoc je velmi významná, neboť například obce podobnou možnost nemají. 

Zastupitelstvo kraje dále může například rozhodnout o předložení návrhů Ústavnímu soudu na 

zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem, vydávat obecně závazné 

vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, stanovit rozsah základní dopravní 

obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o spolupráci sjinými kraji a o mezinárodní 

spolupráci a zejména pak schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný účet kraje. To 

mimo jiné znamená, že zastupitelstvo schvaluje vše, co se týká rozpočtu, čerpání z něj a 

podobně, a to i v případech, kdy o věci samé rozhoduje dále rada kraje. Rada nesmí nikdy 

překročit meze schváleného rozpočtu. Zastupitelstvo má také pochopitelně pravomoc 

zřizovat nebo naopak rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; a ktomu 

schvalovat jejich zřizovací listiny. V § 36 zákona o obcích najdeme výčet majetkoprávních 

úkonů kraje, které přísluší zastupitelstvu. Mezi nej významnější patří například nabytí a 

převod nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, poskytování 

dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití a v neposlední řadě i uzavření smlouvy 

o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky, výpůjčky o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení

40 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str.
38.
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k závazku a ke smlouvě o sdružení. Dotace obcím se dostaly do samostatného ustanovení, a 

to z více důvodů. Těmito důvody jsou:

• jasná deklarace, že dotace lze obcím poskytovat z prostředků krajské samosprávy

• jasné stanovení, že o jakékoliv dotaci bez ohledu na výši rozhoduje zastupitelstvo 

kraje (důvodem je vyšší transparentnost pro všechny obce kraje)

• zakotvení, že kraj má právo kontrolovat využití dotací (což u jiných subjektů 

nemůže, nedohodne-li se s nimi jinak).

Je také třeba poznamenat, že zastupitelstvo má právo vyhradit si další pravomoci 

v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené přímo radě kraje.

Rada kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Ani ona nemůže -  až 

na výjimky -  zasahovat do věcí z oblasti státní správy. Při výkonu svém působnosti odpovídá 

rada zastupitelstvu. Radu tvoří hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady. Rada se volí 

zpravidla na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, a to buď tajně nebo veřejně. Rada se 

schází dle potřeby a o průběhu schůze rady se pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet 

přítomných členů rady, schválený program schůze a přijatá usnesení. Základní pravomoci 

rady kraje obsahuje § 59 zákona o krajích. Mezi nej významnější patří připravit návrhy a 

podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečit plnění jím přijatých usnesení, zabezpečit 

hospodaření podle schváleného rozpočtu, kontrolovat hospodaření podle něj, provádět 

rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem, ukládat úkoly krajskému úřadu 

v oblasti samostatné působnosti či přezkoumávat jeho přijatá opatření a v neposlední řadě je 

významnou pravomocí (a to zvláště ve Středočeském kraji, kde kraj převedl oblastní 

nemocnice v Příbrami, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně na obchodní společnosti)41 

rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti.

U této pravomoci bych se rád zastavil trochu podrobněji. Úprava, tak jak je uvedena v zákoně 

o krajích, kopíruje právní úpravu tak, jak byla a je léta stanovena v obcích. V případě, že 

obchodní společnost má jediného společníka, se valná hromada nekoná, tento jediný 

společník rozhoduje jako by byl valnou hromadou on sám. Praktické problémy vznikají tam, 

kde si rada vysvětluje zákon velmi svérázně. A to tak, že vzhledem k tomuto ustanovení

41 Politický spor o to, jak využívat dotyčného práva stále probíhá ve Středočeském kraji, a to mezi radou kraje 
reprezentovanou především ODS a opozicí, reprezentovanou především ČSSD. Podstatou sporu je podezření 
středočeské ČSSD, že privatizace nemocnic formou jejich přeměny na obchodní společnosti nakonec povede 
k postupnému rozprodání zdravotnického majetku.
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nesmí zastupitelstvo vůči obchodní společnosti kraje vůbec nic. Když se vedle sebe však 

postaví některá konkrétní ustanovení obchodního zákoníku v části společností s ručením 

omezeným a zákon o krajích, eventuelně ústavní princip samosprávy výsledek je 

přinejmenším nejednoznačný, zvláště se to pak týká ustanovení § 106, odst. 1 obchodního 

zákoníku: „Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem“.*2 

Obchodní podíl ve výši 100 % je přitom majetkem kraje. Nepochybně se ho dotýkají všechna 

ustanovení o majetku kraje. Obchodní podíl v s. r. o. je tedy součást majetku kraje, a zde má 

zastupitelstvo roli velmi významnou, která se tohoto obchodního podílu přímo dotýká. 

Obdobných případů, kdy se dostane obchodní zákoník a zákon o krajích v této části do přímé 

kolize, je mnohem více. Proto v případě rozhodování rady jako jediného společníka lze 

předpokládat výkladové problémy. „ Neobsahuje-li řešení zákon, je  nutno vystačit se zdravým 

rozumem -  zastupitelstvo od rozhodování neseparovat, ale právě naopak. Snaha odříznout 

zastupitele dokonce od informací, je  pak zcela v rozporu se zákonem o krajích “43. O tomto 

problému jsem se ve své práci rozepsal především z toho důvodu -  že jak již bylo naznačeno

-  má právě v mém kraji daný problém rozsáhlé a mimořádně aktuální politické 

konsekvence44.

V § 61, odst. 1 zákona o krajích se dočteme, že „Hejtman zastupuje kraj navenek"1,45. Tato 

věta může být mylně pokládána za to, že hejtman je statutárním zástupcem kraje, čímž stejně

-  jako starosta či primátor v obci nebo městě -  rozhodně není. Kraj ani obec statutárního 

zástupce tak, jak jej známe u jiných subjektů (například u zmíněné s. r. o.) prostě nemá. 

Hejtman tedy sice zastupuje kraj navenek, ale není někým, kdo je oprávněn za subjekt jednat, 

přijímat rozhodnutí a závazně podepisovat smlouvy, bez pověření rady či zastupitelstva.

V praxi to může znamenat problém, ačkoliv v případě krajů se to zatím nevyskytlo, v případě 

obcí a měst známe dokonce takové případy starostů, jež skončily minimálně policejním 

vyšetřováním. Dodnes například není z hlediska Policie ČR uzavřen případ bývalé kolínské 

starosty Zdenky Majerové, jež v letech 2001 -  2003 podepisovala bez vědomí městské rady i 

městského zastupitelstva s různými obchodními společnostmi smlouvy o dílo, mandátní

42 Hamplová, Jana: Kraj od A do ZET, Mohelnice 2004, str. 27 -  28.
43 Tamtéž, str. 27.
44 Viz. poznámka 40.
45 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str.
41.
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smlouvy a podobně týkající se finanční účasti města Kolína na projektu dnešní Automobilky 

TPCA46.

Z ustanovení zákona o krajích vyplývá několik věcí, jež je třeba si uvědomit:

• hejtman musí být vždy zvoleným členem zastupitelstva, nezáleží na počtu hlasů;

• zastupitelstvo jej volí nadpoloviční většinou všech svých členů;

• odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu, nikoliv radě;

• hejtmanovi mohou ukládat úkoly krajské orgány. Zajímavé je, že zákon 

neumožňuje -  ačkoliv v praxi se to často toleruje -  ukládat úkoly náměstkům 

hejtmana47;

• hejtman i jeho náměstci mohou být kdykoliv odvoláni a nový hejtman může být 

kdykoliv zvolen.

Mezi významné pravomoci hejtmana patří to, že spolu se svým náměstkem podepisuje právní 

předpisy kraje, po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje o odvolává ředitele krajského 

úřadu, odpovídá za informování občanů o činnosti kraje, svolává a zpravidla řídí zasedání 

zastupitelstva a rady, podepisuje s ověřovateli zápis zjednání zastupitelstva a zápis zjednání 

rady. Významným sistačním oprávněním hejtmana je dle § 62 zákona o krajích toto: 

„Hejtman pozastaví výkon usnesení rady, má-li za to, že je  usnesení nesprávné. Věc pak 

předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva“48. Pro zajímavost uvedu v této 

práci i to, že zákon o krajích pamatuje i na situaci, kdy je minulý hejtman odvolán, ale ještě 

není zvolen nový. Zastupitelstvo pak pověří vykonáváním jeho pravomocí náměstka 

hejtmana, není-li k dispozici náměstek hejtmana (například byl-li odvolán spolu 

s hejtmanem), pověří zastupitelstvo výkonem funkce některého z členů rady. Za zmínku stojí i 

to, že hejtman vykonává v období od voleb do zastupitelstva, do ustavujícího zasedání nově 

zvoleného zastupitelstva zákonem přesně určené pravomoci. Jeho pravomoc tedy není úplná.

46 Autor DP v této souvislosti podal trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu podezření, že při 
uzavírání mandátních smluv mezi městem Kolín a soukromými společnostmi vletech 2001 - 2003 došlo ke 
spáchání trestného činu. V roce 2005 vyšetřovatel podnět odložil, avšak státní zástupce mu případ vrátil 
k dalšímu vyšetřování.
47 Záleží na neformální autoritě hejtmana.
48 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str. 
42.
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Významným orgánem krájeje i krajský úřad. Krajský úřad je tvořen ředitelem a zaměstnanci 

kraje zařazenými do krajského úřadu. V čele krajského úřadu stojí ředitel, kterého v případě 

nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory a 

oddělení. Ředitel krajského úřadu je zaměstnancem kraje. Za plnění úkolů svěřených 

krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti, je odpovědný hejtmanovi. Ředitel je 

tedy odpovědný za kvalitu práce krajského úřadu jako celku. Mezi práva a povinnosti ředitele 

krajského úřadu patří zajišťovat úkoly v přenesené působnosti vyplývající, ze zvláštních 

zákonů, plnit úkoly uložené mu radou či zastupitelstvem. Platí pro něj neslučitelnost funkcí a 

zákaz některých činností. Ředitel nesmí vykonávat funkce v politických stranách či hnutích a 

jeho funkce je neslučitelná s funkcí poslance a senátora Parlamentu České republiky, a 

s funkcí člena zastupitelstva jakéhokoliv územního samosprávného celku. Podle poslední 

novely zákona o krajích (zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon o obcích, krajích a 

hlavním městě Praze) patří mezi významné pravomoci ředitele možnost dle § 69, odst. 2, 

písmena b., podávat „ Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce za podmínek 

stanovených zvláštním zákonem “ 49. Tato pravomoc má souvislost s poslední novelou zákona

o obcích a krajích, jež vyšla ve Sbírce zákonů 31. května 2006 s účinností od 1. července 

2006, kdy bylo striktně stanoveno, že „ krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon 

přenesené působnosti svěřené orgánům obcí“50. V činnosti samotného krajského úřadu se 

nejvíce prolíná státní správa a samospráva. Pochopení jejich rozdělení a odlišností není 

zrovna jednoduché, obzvláště proto, že hranice mezi oběma jsou někdy velmi pružné. Jak již 

bylo uvedeno, vykonává Krajský úřad v přenesené působnosti dozor nad výkonem přenesené 

působnosti svěřené orgánům obcí podle zvláštního právního předpisu. Před účinností poslední 

novely zákona o obcích a krajích, vykonával krajský úřad dohled i nad výkonem samostatné 

působnosti obcí. Tato pravomoc je však nově svěřena Ministerstvu vnitra. To ostatně 

vykonává dozor i nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek krajů a usnesení, 

rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v samostatné působnosti. Výkon přenesené 

působnosti svěřené krajům pak kontrolují věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední 

správní úřady. Dozor je zaměřen výhradně na následné posuzování dodržování zákonnosti a 

je prováděn tak, aby nebyla omezována samostatná působnost a rozhodovací pravomoc 

orgánů kraje a aby nedocházelo k nezákonnému zásahu státu do jejich činnosti. Při dozoru

49 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str.
42.

50 Tamtéž, str. 44.
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nad výkonem samostatné působnosti kraje se zjišťuje například soulad obecně závazných 

vyhlášek se zákony a v případě kontroly usnesení a rozhodnutí orgánů kraje jejich soulad se 

zákony a jinými právními předpisy. Při dozoru nad výkonem přenesené působnosti kraje se 

zjišťuje soulad nařízení kraje se zákony a jinými právními předpisy, vydanými vládou a 

ústředními správními úřady. Zákon dále přesně stanoví procesní průběh dozoru, včetně 

případného pozastavení účinnosti dané vyhlášky či přijatého usnesení.51

5.2 Zákonná úprava postavení obcí

Právním postavením obcí se zabývá zákon č. 128/2000 Sb., který byl však již několikrát 

novelizován. V řadě věcí je zákon o obcích podobný zákonu o krajích, máme-li na mysli 

vztahy jako zastupitelstvo -  rada, rada -  hejtman, resp. starosta či primátor a podobně. 

Ostatně samotný zákon o krajích byl také inspirován obecním zřízením, jež v České republice 

funguje od roku 1990. Dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb. je „obec základním územním 

samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je  vymezen hranicí území 

obce.“52 Poslední novelizací zákona o obcích, jež je účinná od 1. července 2006, byl 

přetvořen § 3 daného zákona, v kterém se přesně definuje, za jakých okolností se obec stává 

městem (obec je městem, má-li alespoň 3000 obyvatel na návrh předsedy PS PČR, po 

vyjádření vlády) a za jakých městysem, což je statut, který byl do českého právního řádu 

vrácen po více jak padesáti letech. Původní městyse ztratily svoje označení v důsledku 

platnosti zákona číslo 13/1954 Sb., který s účinností od 17. května 1954 ve všech obcích 

zřizoval národní výbory. V § 3 zákona se hovoří o tom, že „ obec je  městysem, pokud tak na 

návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. “53 Odstavec 4 daného 

paragrafu však hovoří také o tom, že „obec, která byla oprávněna užívat označení městys 

přede dnem 17. května 1954, je  městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké 

sněmovny “54, čímž se tento titul v podstatě automaticky navrací všem historickým městysům,

i když jim nebyl nikdy odňat, jen v důsledku nového společenského řádu, toto označení reálně 

vymizelo. Označení městys sice nemá pro obce, jež mají právo jej používat, nějaký konkrétní 

praktický význam, ale význam symbolický a společenský je pro každý takovýto městys velký,

51 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str. 
4 3 - 4 7 .

52 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str.
7.

53 Tamtéž.
54 Tamtéž.
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o čemž svědčí i fakt, že po nabytí účinnosti zákona se žádosti o navrácení titulu městys jen 

vrší. Od 1. července 2006 do 31.12. 2006 byl předsedou Poslanecké sněmovny PČR titul 

městys udělen či navrácen celkem obcím 123 obcím55. Je však třeba zdůraznit, že vrácení 

historického označení městys do českého zákona o obcích nebylo jednoduchou záležitostí. 

Původní vládní návrh s daným označením nepočítal a do zákona byl zahrnut na základě 

pozměňovacího návrhu poslance Eduarda Vávry, přičemž k danému pozměňovacímu návrhu 

se dlouho diskutovalo. Sám navrhovatel odůvodnil svoji iniciativu takto: „Problém městysů je  

obdobný problému tzv. historických měst. V České republice existují obce, kterým byl status 

města udělen, ale v roce 1954 i tyto spolu s městysi fakticky zanikly. Proto by i tyto obce měly 

mít právo požádat zpět o tento titul, i ony musely splnit požadavky pro jeho udělení. Ačkoliv 

byla zavedena po čtyřiceti letech opět samospráva v České republice, opomnělo se na 

obnovení městysů a historických měst. Tato sídla jsou i nadále spádovými centry, jejich 

vybavenost je  na výši. Vzhledem k tomu, že se zavedením tohoto statutu do našeho právního 

řádu by nebyly spojeny žádné finanční náklady pro veřejné rozpočty, lze bez větších obtíží 

zavést toto označení do zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích. Pokud vzniknou nějaké náklady, 

pak pouze obcím, jež  budou chtít navrátit tento titul zpět, případně o něj požádají obce, jež  

městysem nebyly. Hlavním důvodem tohoto návrhu je  navrátiti občanům obce pocit 

sounáležitosti, zvýšit prestiž obce v očích návštěvníků56. “ O nejednoznačnosti diskuse svědčí 

například i pozměňovací návrh poslance Rudolfa Tomíčka, který nakonec nebyl přijat, a jež 

podmiňoval žádost o udělení titulu městyse tím, že dotyčná obec bude mít alespoň 500 

obyvatel. Tento jeho návrh se sice netýkal problému tzv. historických městysů, správně však 

upozornil na fakt, že zatím nejsou stanovena pevná pravidla pro udělení titulu městys obci, 

jež jím nebyla před 16. květnem 1954 a podle nového zákona by o to požádala.

Zákon o obcích zná podle § 4 i tzv. statutární města, jejíž území lze členit na městské 

obvody nebo městské části. Zákon zná tedy 5 druhů obcí, jsou jimi: obce, městysi, města, 

statutární města, městské obvody nebo městské části. Orgány všech těchto druhů obcí jsou v 

zásadě stejné, jen s tím rozdílem, že ve statutárních městech je hlavou sídla primátor, s kterým 

spolupracují jeho náměstci.

55 Jako přílohu č. 2 uvádím tabulku povýšených obcí. Slavnostní akt povýšení předsedou PS PČR se zatím 
uskutečnil dvakrát, a to 17. října 2006 a 22. listopadu 2006. Tyto údaje mi sdělila dne 3. ledna 2007 paní Helena 
Makovcová z kanceláře předsedy PS PČR.
56 Citováno dle rozpravy v PSP ČR k návrhu novely zákona o obcích ve druhém čtení, www.psp.cz. funkční 
období 2 0 0 2 -2 0 0 6 , sněmovní tisk 987, 14.12.2005.
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Pro potřeby této diplomové práce si budeme všímat nejrozšířenějšího druhu obce, jejímiž 

orgány jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta obce a Obecní úřad (nebo Městský úřad 

či Úřad městyse).

Hlava IV, § 67 hovoří o tom, že: „Zastupitelstvo obce je  složeno z členů zastupitelstva obce, 

jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce 

nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích “5?. V praxi to znamená, že na 

rozdíl od krajské samosprávy si obec sama může určit počet zastupitelů, a tím si i stanovit 

(pohybuje-li se dotyčná obec mezi 500 -  3000 obyvateli), zda v obci vznikne rada obce, jež se 

ustavuje z řad členů zastupitelstva, je-li zastupitelstvo alespoň 15 členné. Novela zákona 

účinná od 1. července 2006 podrobně upravuje, a to v § 75, měsíční odměny uvolněných a 

neuvolněných členů zastupitelstva, což jako starosta vítám, neboť to v této oblasti odstraňuje 

některé zbytečné nejasnosti, které se objevovaly před účinností tohoto zákona. Zastupitelstvu 

je vyhrazeno:

• Schvalovat program rozvoje obce.

• Schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce.

• Rozhodovat o zřizování případných právnických osob s účastí obce či o zřízení

případných příspěvkových organizací obce (například škol, pečovatelských 

služeb a podobně).

• Vydávat obecně závazné vyhlášky.

• Zřizovat a rušit výbory.

• Volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady. 

Zřizovat výbory, volit jejich předsedy i členy a určovat i počet dlouhodobě 

uvolněných členů tohoto zastupitelstva a stanovovat výši odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva obce.

• Zřizovat a rušit obecní policii.

• Není-li zřízena rada obce, pak vydávat nařízení obce.

• Má pravomoc vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti obce mimo

pravomoce vyhrazené radě obce.

57 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str. 
16.

52



Zastupitelstvo má dále výhradní pravomoc rozhodovat o většině majetkoprávních úkonů obce. 

Mám tím na mysli poskytování dotací nad 50 000 Kč, poskytování věcných darů v hodnotě 

nad 20 000 Kč. Dvacet tisíc Kč je i v dalších věcech onou hranicí, kdy o takovýchto věcech 

musí rozhodovat zastupitelstvo. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 

jedenkrát za tři měsíce. O době a místě jeho konání musí obecní úřad informovat 7 dní 

předem, a to formou vyvěšení pozvánky na úřední desce obce. Nesejde-li se zastupitelstvo po 

dobu delší něž šest měsíců, tak aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra jej rozpustí. 

Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu. Starosta je povinen zastupitelstvo 

svolat, požádá-li jej o to alespoň třetina zastupitelů nebo hejtman kraje. Takové zasedání se 

koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Podrobnosti o 

jednání zastupitelstva obce stanovuje jednací řád, který vydává každé zastupitelstvo.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, 

jen stanoví-li tak zákon. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, 

určité její kompetence však přecházejí na zastupitelstvo. Radu obce tvoří starosta, 

místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady je 

lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva obce. Zákon přímo stanovuje, že rada obce se nevolí v těch obcích, kde 

zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. Na rozdíl od zasedání zastupitelstva jsou schůze 

rady neveřejné. Z jejího jednání však musí být pořízen do sedmi dnů zápis, jež musí být 

uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.

Radě obce je vyhrazeno například:

• Zabezpečovat hospodaření obce dle schváleného rozpočtu.

• Vydávat nařízení obce.

• Zřizovat, rušit podle potřeby komise rady, jmenovat a odvolávat z funkce jejich 

předsedy a členy.

• Schvalovat organizační řád obecního úřadu.

• Na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů 

obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem.

• Rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
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Obecně můžeme říci, že v obcích, kde je rada vytvořena je rada jakousi vládou daného sídla, 

jež v ruce třímá většinu výkonných kompetencí. V obcích, kde rada není zřízena, je pak 

výraznou starosta starosta, jež vyjma asi 5 kompetencí vykonává v takovém případě, její 

funkce.

Paragraf 103, odst. 1 zákona o obcích říká: „Starosta zastupuje obec navenek"58. Tato věta 

vystihuje podstatu starostenské funkce asi nejlépe. Jeho pravomoci se odvíjejí od toho, jak již 

bylo uvedeno, zda v obci je či není ustavena rada. Pokud je, jsou jeho kompetence podobné 

kompetencím hejtmana. Starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává 

tajemníka obecního úřadu. Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 

uplynulý kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, a pokud není 

v obci tajemník obecního úřadu, tak i jmenuje a odvolává vedoucí odboru. Významnou 

pravomocí starosty je to, že „může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku“59. Dále odpovídá za informování veřejnosti o činnosti 

obce a zabezpečuje výkon přenesené působnosti tam, kde není tajemník obecního úřadu. 

Podle § 105 má také důležitou sistační pravomoc, a sice, může pozastavit výkon usnesení 

rady, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce. 

Zákon o obcích dává starostovi právo užívat při významných příležitostech a občanských 

obřadech závěsný znak. Primátor používá tzv. primátorské insignie.

Paragraf 109 -  111 zákona o obcích upravuje provoz Obecního úřadu. Obecní úřad je tvořen 

starostou, místostarostou, tajemníkem (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce 

zařazenými do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je pak starosta. V rámci obecního 

úřadu jsou pak stanoveny i kompetence tajemníka daného úřadu. Platí, že tajemník nesmí 

vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. Zajišťuje výkon přenesené 

působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu obce.

Zákon o obcích pamatuje i na spolupráci obcí, především pak § 49 přímo uvádí jako jednu 

z forem spolupráce, tzv. svazek obcí. Dobrovolné svazky obcí (někdy označované jako 

mikroregiony), jež se posledních šest let hojně zakládají, jsou dnes moderní především kvůli

58 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str. 
21.

59 Tamtéž, str. 22.
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podmínkám finanční podpory ze strany Evropské komise a jejích programů60. Svazek obcí je 

pak právnickou osobou. Přílohou každé smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, 

v nichž musí být uvedeno:

• Název a sídlo členů svazku obcí

• Název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti

• Orgány svazku obcí včetně způsobu jejich ustavování

• Majetek členů svazku

• Zdroje příjmů svazku obcí

• Práva a povinnosti členů svazku a další údaje.

V příloze této práce uvádím „Stanovy Dobrovolného svazku obcí Pečecko“, jež ke dni 31.12. 

2006 sdružuje celkem 16 obcí středního Polabí z bývalých okresů Kolín a Nymburk se sídlem 

v Peckách.

Jak již bylo uvedeno, dozor nad výkonem opatření orgánů obce v samostatné působnosti 

vykonává s účinností nové úpravy zákona o obcích Ministerstvo vnitra. To může „ v případě 

zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce“6 

pozastavit výkon rozhodnutí až do konečného rozhodnutí soudu. Dozor nad výkonem nařízení 

obce v přenesené působnosti vykonává krajský úřad. Poslední novelizace tedy odstranila 

stav, kdy kompetence dozorových orgánů nebyly přesně stanoveny a v některých případech 

se dokonce překrývaly.

5.3 Příklady působností okresních úřadů přenesených na obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností

V rámci reformy územní veřejné správy byla k 31.12.2002 ukončena činnost okresních úřadů 

a jejich působnosti byly přeneseny převážně na obce s rozšířenou působností. Tyto obce tak 

vykonávají od 1.1.2003 většinu působností okresních úřadů. Na místo 73 okresních úřadů 

vzniklo 205 obcí s rozšířenou působností. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích věnuje přenesené 

působnosti § 61 - § 66. Hovoří se tady o tom, že „Přenesená působnost ve věcech, které 

stanoví zvláštní zákony, je  v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce

60 viz. příloha č. 1 stanovy Dobrovolného svazku obcí Pečecký region.
61 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str. 
2 6 - 2 8 .
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určenými tímto, nebo jiným zákonem, nebo na základě tohoto zákona, v tomto případě je  

území obce správním obvodem “62. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí

• Při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy.

• V ostatních případech také usneseními vlády a směrnicemi ústředních 

správních úřadů, přičemž podmínkou jejich platnosti je jejich publikování 

ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

• Dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole 

výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

Obce s přenesenou působností určuje zvláštní zákon. Obce, jejichž orgány vykonávají 

přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, mohou 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou 

působnost, nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce. K uzavření veřejnoprávní 

smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu a jejím předmětem nesmí být přenesená působnost, 

která je na základě zákona svěřena orgánům jen některých obcí. Pro zajímavost uvádím, že 

dle zákona musí smlouva obsahovat „způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené 

působnosti. “6S V praxi se často uzavírají veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi především 

kvůli výkonu přestupkové agendy a podobně64. Jako přílohu této práce uvádím veřejnoprávní 

smlouvu mezi obcí Cerhenice a městem Pečky, jež byla uzavřena právě za účelem přenosu 

výkonu přestupkové agendy z obce Cerhenice na město Pečky, jež má k této agendě lepší 

materiální a personální vybavení (právně kvalifikovaný personál). Neplní-li obecní úřad 

s rozšířenou působností povinnost podle zákona, může Ministerstvo vnitra po projednání 

s věcně příslušným ministerstvem, nebo jiným věcně příslušným ústředním správním 

orgánem, že pro něj bude přenesenou působnost vykonávat jiný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností.

Pro ilustraci rozsahu změn v agendě v oblasti okresních úřadů a obcí jsou dále uvedeny 

některé agendy, u nichž docházelo k přenosu:

• Všeobecná vnitřní správa

• vydávání občanských průkazů,

62 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, str. 
180.

63 Tamtéž.
64 Jako příloha č. 3 je pro ilustraci přiložena Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Pečky a obcí
Cerhenice.
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• vydávání cestovních pasů,

• provádění ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,

• povolování provádění matričních zápisů i mimo úřední místnost,

• provádění ověření dokladů,

• plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity.

• Památková péče

• vydávání závazných stanovisek k zamýšlené obnově kulturní památky, k zamýšlené 

stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní 

památkou, aleje v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém 

ochranném pásmu,

• poskytování finančního příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním a 

obnovou kulturní památky.

• Sociální zabezpečení

• rozhodování o poskytování příspěvku na výživu dítěte, poskytování bezúročných 

půjček, příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami, 

nevidomým, neslyšícím, o poskytování příspěvků na koupi, opravu, úpravu a na provoz 

motorového vozidla a na úhradu pojistného, příspěvků na úpravu bytu,

• rozhodování o přiznání mimořádných výhod, vydávání průkazů mimořádných výhod,

• rozhodování o poskytování jednorázových a opakujících se peněžitých dávek sociálně 

potřebným občanům, kterým je poskytována sociální péče ve zdravotnickém zařízení,

• určování osob, kterým bude vyplácen přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, 

příspěvek na bydlení nebo sociální příplatek,

• vyplácení dávek sociální podpory.

• Sociálně-právní ochrany dětí 

■ výkon sociálně-právní ochrany dětí,

• pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů,

• výkon funkce opatrovníka a poručníka, provádění neodkladných úkonů v zájmu dítěte,

• zprostředkování osvojení a pěstounské péče,

• sledování dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a 

ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních dětských zdravotnických 

zařízeních a v odborných ústavech.
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• Civilní služba

• výkon působnosti na úseku státní správy ve věcech civilní služby občana,

• vydávání povolávacího příkazu k nastoupení civilní služby.
v

• Živnosti

• povolování volných, vázaných i koncesovaných živností.

• Doprava

• výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy,

• vydávání registrace k provozování autoškoly,

• provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění,

• vydávání řidičských průkazů,

• vedení registru silničních vozidel.
v

• Životni prostředí a zemědělství

• vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí 

lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského a souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění 

stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,

• rozhodování o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha,

• výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech vydávání stavebních povolení k 

provedení vodních děl,

• vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry na pozemcích s 

korytem vodního toku,

• ukládání pokut podnikající fyzické nebo právnické osobě za nedovolené odběry vody a 

vypouštění odpadních vod,

• ochrana před povodněmi,

• určování jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře,

• rozhodování o uznání honitby,

• vydávání a odebírání loveckých lístků,

• vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře,

• udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena 

zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha,

• udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun za rok,

• zpoplatnění středních zdrojů znečištění.
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• Státní sociální podpora

• v přechodném období od 1.1.2003 do 31.3.2004 přešel výkon státní sociální podpory 

pouze na zákonem stanovené obce s rozšířenou působností v sídlech okresních úřadů a dále 

na obce Čemošice, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Blovice, Nýřany a Šlapanice. Občané 

docházeli i nadále na stejná kontaktní místa jako doposud. Nepodávali nové žádosti ani 

znovu nedokládali posuzované skutečnosti. Předchozí stav výplat sociálních dávek se 

nezměnil ani doposud.

5.4 Příklady působností okresních úřadů přenesených na krajské 
úřady

S ohledem na ukončení činnosti okresních úřadů v rámci reformy územní veřejné správy 

k 31.12.2003 byly některé činnosti přeneseny na krajské úřady, tedy na vyšší stupeň 

veřejné správy. Zejména u těchto agend bylo velké riziko, že jak z hlediska obecních úřadů 

tak občanů došlo ke „vzdálení“ veřejné správy. Toto riziko se v praxi stále potvrzuje65. 

Čtrnáct nově vzniklých krajů získalo například tuto agendu:

• Všeobecnávnitřn správa

• krajský úřad přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR,

• vystavuje potvrzení o výsledku zjištění týkajícího se státního občanství ČR.

• Stavební řád

• krajský úřad je nadřízeným správním orgánem stavebních úřadů měst a obcí.

• Doprava

• krajské úřady jsou dopravními úřady,

• uzavírají písemnou smlouvu s dopravcem za účelem zajištění základní dopravní 

obslužnosti územního obvodu kraje,

• udělují žadateli oprávnění k provozování stanice technické kontroly a vydávají 

osvědčení provozovateli stanice technické kontroly.

• Krizové řízení

• krajský úřad poskytuje peněžní náhradu právnické nebo fyzické osobě za poskytnutí 

věcné nebo osobní pomoci,

• řídí evakuaci obyvatel a zabezpečuje jejich nezbytné životní potřeby.

65 Obec Cerhenice pozvala na OÚ v květnu 2004 nejmenovaného vysokého úředníka odboru regionálního 
rozvoje Středočeského krajského úřadu. Dotyčný však místo do Cerhenic na Kolínsku dojel na opačnou stranu 
Středočeského kraje do Cerhovic na Berounsku.
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• Životní prostředí a zemědělství

• krajský úřad rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž 

mají být dotčeny lesní pozemky o výměře 1 ha a více,

• rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky 

určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů, nebo jímž mají být dotčeny 

pozemky určené k plnění funkcí lesů o výměře 1 ha a více,

• rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa, nebo o omezení jejich 

využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,

• uděluje a odnímá licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,

• povoluje mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let,

• povoluje vypouštění odpadních vod ze zdrojů znečištění o velikosti 10 tisíc 

ekvivalentních obyvatel nebo více,

• vyjadřuje se k projektu geologických prací,

• vydává závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních 

hospodářských osnov z hlediska ochrany přírody a krajiny,

• uděluje souhlas k návrhům územních plánů obcí z hlediska ochrany zemědělského 

půdního fondu (ZPF),

• uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda a půda 

dočasně neobdělávaná o výměře od 1 do 10 ha,

• provádí povinnou registraci exemplářů podléhajících registrační povinnosti podle 

CITES,

• vede evidenci udělených a odňatých autorizací pro nakládání s chemickými látkami,

• vyjadřuje se k povolování staveb, pokud se mají užívat zcela nebo zčásti k nakládání s 

nebezpečnými látkami,

• schvaluje bezpečnostní program prevence závažné havárie a stanovuje zóny 

havarijního plánování,

• dává souhlas původci a provozovateli zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů,

• uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nad 100 tun za rok.

• Odvolací řízení

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů obcí (obcí s pověřeným obecním úřadem i 

obcí s rozšířenou působností) je krajský úřad. Neznamená to však, že občan vyřizuje 

odvolání fyzicky na krajském úřadu. Naopak občan odvolání podává vždy na úřadě, 

který rozhodnutí vydal. Příslušný úřad shromáždí potřebné doklady a se svým

v
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stanoviskem zasílá odvolání krajskému úřadu k vyřízení. Ten pak vyrozumí občana o 

výsledku.

5.5 Příklad realizace reformy v rámci Kolínska

Pro ilustraci některých konkrétních dopadů reformy jsem si vybral oblast, spadající pod okres 

Kolín, neboť v obci Cerhenice, jež spadala pod bývalý okresní úřad Kolín, pracuji jako 

starosta. Vím, že pro všechny obce dříve spadající pod okresní úřad Kolín, není nyní agenda 

vyřizována na jednom místě. Tento stav samozřejmě existoval i v minulosti, proto je obtížné 

zcela přesně porovnat, zda došlo z hlediska občanů k pozitivní nebo negativní změně. 

Bohužel obdobnou tabulku pro předchozí stav jsem nikde nezískal, proto jsem při hodnocení 

této změny nemohl provést systematický rozbor a musel jsem se omezit na obce, kde se mi 

obdobné údaje z minulého období podařilo získat.

Na příkladu obce Tatce můžeme vidět, že vymezení spádových oblastí pro vyřizování správní 

agendy, neznamenalo vždy zcela pozitivní přínos. Tato obec, až do poloviny 90. let minulého 

století původně spadající do okresu Nymburk, byla přiřazena pod obce s rozšířenou 

působností (Kolín) a pověřeným obecním úřadem (Pečky) z původního okresu Kolín. Tím 

vznikly nové vazby, přitom ale jednoznačně územně vázané agendy, kterých se vlastně 

reforma nedotkla (katastrální úřad, pozemkový úřad, ale i soud) zůstaly v původním okresním 

městě (Nymburk). Přitom právě v případě této obce, je nové přiřazení mnohem lépe dopravně 

obslouženo. Obec leží na hlavní železniční trati Praha-Kolín. Do Nymburka bylo nutno 

cestovat s přestupem v Kolíně či Poříčanech, případně -  a velmi zdlouhavě - autobusem.

Další z problematických momentů reformy je nové územní přiřazení některých obcí mimo 

dosavadní okres. Jako příklad můžeme uvést obec Černé Voděrady, která spadá do správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Říčany. Tato obec neleží na území okresu Kolín.

V případech, jako je tento, je vždy problematické kritérium, podle něhož k zařazení obce 

došlo. Často totiž toto kritérium není vnímáno občany obce jako významné z jejich pohledu, a 

proto se se zařazením neztotožní, což většinou vyvolává řadu problémů. Tento problém se 

vyskytoval ve všech předchozích reformách, a často nebyl vyřešen ke spokojenosti občanů 

doposud. Že se tomuto problému nevyhnula ani tato reforma, o tom svědčí již přijaté 

novelizace zařazení některých obcí.
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Podrobnější rozbor dopadu reformy na okres Kolín, by značně přesahoval rozsah této práce. 

Proto jsem se pokusil formou ankety získat názory na realizaci a dopady reformy od 

představitelů obcí v okrese. S ohledem na současnou „oblíbenost“ jakékoliv administrativní 

činnosti jsem neočekával příliš mnoho odpovědí. Tento předpoklad se na jedné straně 

potvrdil, na druhé straně jsem neočekával tak jednoznačné směrování jednotlivých 

odpovědí.66

Pokusil jsem se oslovit starosty obcí v oblasti okresu Kolín. Ze čtyřiceti oslovených kolegů 

bylo ochotno se ankety účastnit jen šest kolegů a kolegyň, a to ještě pod podmínkou, že jejich 

odpovědi zůstanou anonymní. Přesto s ohledem na velkou shodu odpovědí, lze i tento 

výsledek považovat za relativně reprezentativní. Odpověděli mi starostové základních obcí. 

Přehled odpovědí na prvních šest otázek je uveden v následujícím přehledu.

• Otázka č. 1 - Při vyřizování většiny konkrétních záležitostí se počet subjektů s nimiž 

musíte jednat:

a) snížil b) zvýšil c) nezměnil.

• Otázka č. 2 -  Vaše osobní autorita při jednání s nejbližším vyšším orgánem:

a) vzrostla b) klesla c) nezměnila se.

• Otázka č. 3 -  Vaše informovanost o průběhu reformy z nadřízených míst byla: 

a) vynikající b) dostačující c) nedostačující d) zcela nedostačující.

• Otázka č. 4 -  Domníváte se, že občané Vaší obce reformu ze svého pohledu vnímají 

jako:

a) přínosnou b) nezaregistrovali ji c) komplikaci.

• Otázka č. 5 -  Dle Vašeho názoru reforma občanům při vyřizování základních 

kontaktů s veřejnou správou:

a) přinesla zjednodušení b) přinesla komplikace z hlediska principu změny c) přinesla 

komplikace z hlediska dostupnosti instituce po změně d) nepřinesla změnu.

• Otázka č. 6 -  Finanční a organizační zabezpečení reformy pro Vás bylo:

a) vyhovující b) přijatelné c) nevyhovující d) nepřijatelné

66 Ukázka anketního lístkuje v mé práci zařazena jako příloha č. 4.
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Výsledek ankety je uveden v následující tabulce:

Otázka č. Varianty odpovědi

a B c d neodpověděl

1 0 5 0 - 0

2 0 1 4 - 0

3 0 4 1 0 0

4 0 0 5 - 0

5 0 0 5 0 0

6 0 4 0 0 1

Další otázky byly formulovány pro volnou odpověď. Odpovědi jsem shrnul do následujících 

bodů:

• stoupla úřednická činnost -  zdůraznili 2 starostové

• roztříštěnost institucí -  zdůraznili 4

• reforma státní správu vzdaluje občanovi -  zdůraznilo 5 (!)

• byrokraticko - administrativní přístup kraje a Krajského úřadu -  zdůraznil 1

Výlučně pozitivní příklad nebyl uveden žádný. Ve volných odpovědích je uvedeno, že 

reformuje třeba tvořit zdola, nikoliv shora a zdůrazněna potřeba revidovat úkoly obcí.

Pokud výsledky shrneme, je z nich zřejmé, že na úrovni základních obcí bylo finanční a 

organizační zabezpečení změny vyhovující (koresponduje to s malým objemem nově 

přenesené agendy). Zato v ostatních oblastech se ukazuje, že reforma nejen nepřinesla 

pozitivní přínos z hlediska občanů, ale určitým způsobem přinesla komplikace i členům státní 

správy a samosprávy na nejnižší úrovni. To se projevuje v hodnocení nárůstu úřednické 

činnosti i zvýšení počtu kontaktních míst. Podrobněji se otázce chci věnovat v kapitole 7.

V dalším výzkumu bych se rád soustředil především na úředníky krajských úřadů a obcí 

s rozšířenou působností, kterých se reforma dotkla bezprostředně.
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6. Další souvislosti reformy

6.1 Systém financování územní veřejné správy

Systém financování územní veřejné správy a veřejného sektoru pochopitelně doznal v 

poslední době v souvislosti s reformou veřejné správy podstatných změn. Vliv na tuto oblast 

měla také probíhající reforma veřejných financí.

V současné době je struktura příjmů obcí i krajů následující:

1.vlastní zdroje:

• daňové příjmy

• sdílené daňové příjmy

• výlučné daňové příjmy

• nedaňové příjmy

• kapitálové příjmy

2.další zdroje:

• dotace

• investiční dotace

• neinvestiční dotace

Schéma financování obou úrovní územní veřejné správy je tedy v zásadě obdobné. Rozdíl 

spočívá v tom, jakou část z celkového rozpočtu jednotlivé druhy příjmů tvoří. Zatímco mezi 

hlavní příjmy obcí patří daňové příjmy (44 %), kraje získávají největší část rozpočtových 

prostředků prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu (86 %). V rámci probíhajících 

reformních kroků je zřetelně patrná tendence k posilování vlastních příjmů samospráv na úkor 

financování prostřednictvím dotací, čehož se dožadují pochopitelně zejména samotní 

představitelé samospráv, jak je uvedeno například v podkapitole 6.5.

Ad 1) Vlastní zdroje územní samosprávy

Daňové příjmy obcí dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Sdílené daňové příjmy obcí jsou dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 

tvořeny % podílem na výnosech:

- daně z přidané hodnoty;

- daně z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je poplatníkem obec nebo kraj);

- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků;



- daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou;

- daně z příjmů fyzických osob z podnikání.

Podíl konkrétní obce na sdílených daních je dán poměrem násobku počtu obyvatel obce k 

1. lednu daného roku a koeficientu velikostní kategorie obce uvedeného v příloze č. 2 

k zákonu č. 243/2000 Sb., k součtu těchto násobků za všechny obce v České republice.

Výlučným daňovým příjmem obcí jsou podle uvedeného zákona výnosy:

- daně z nemovitostí;

- daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec;

- % podíl na dani z příjmů fyzických osob z podnikání, rozdělovaný podle místa bydliště 

podnikatele;

- % podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků rozdělený 

podle poměru počtu zaměstnanců v obci k 1. prosinci předcházejícího roku k součtu 

zaměstnanců ve všech obcích České republiky.

Daňové příjmy krajů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Kraje jsou příjemci daňových příjmů až od roku 2002, kdy nabyla účinnosti novela zákona č.

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, daná zákonem č. 483/2001 Sb. Kraje získávají dle

současné právní úpravy výnos ze sdílených daní, které jsou tvořeny následujícími daňovými 

tituly:

- daň z přidané hodnoty;

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků;

- daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby;

- daň z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je poplatníkem obec nebo kraj);

- % výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání.

Struktura sdílených daní krajů je shodná se strukturou sdílených daní určených obcím. 

Výlučný daňový příjem krajů představuje výnos daně z příjmů právnických osob v případě, 

kdy je poplatníkem kraj.

Za jistou obdobu místních daní jsou někdy považovány místní poplatky. Místní poplatky jsou 

oprávněny vybírat jen obce, a to na základě zákona o místních poplatcích, který vymezuje 

celkem devět druhů místních poplatků. Jedná se o poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo
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rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z 

ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí měst, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu vodovodu 

nebo kanalizace. Stát stanoví maximální výši poplatku, která nesmí být překročena, a je na 

rozhodnutí obce, v jaké výši (v rámci stanoveného limitu), či zda vůbec bude poplatek 

vybírat.67

Dalším zdrojem příjmů územních samosprávných celků jsou správní poplatky, které jsou 

vybírány za úkony spojené s činností správních orgánů. Kromě územních samosprávných 

celků je samozřejmě vybírají také orgány státní správy.

Znatelně menší část příjmů územních samosprávných celků je tvořena nedaňovými příjmy. 

Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z hospodářské činnosti zřizovaných organizací, příjmy 

z výsledků vlastní hospodářské činnosti, z pronájmu majetku, z darů, vybraných pokut apod. 

Ještě menší částí se na rozpočtu podílí kapitálové příjmy, tj. příjmy získané prodejem 

majetku, úvěrem či v případě obcí také emisí komunálních obligací.

Ad 2) Další zdroje územní samosprávy

Jak je již uvedeno výše, nevlastní zdroje se sestávají z investičních a neinvestičních dotací a 

stále ještě tvoří podstatnou část rozpočtů územních samosprávných celků. Rada dotačních 

titulů -  např. dotace na ústavy sociální péče či příspěvek na školství -  je účelově vázaná. 

Zvláštním typem dotace je tzv. příspěvek na výkon státní správy.

• Příspěvek na výkon státní správy -  obce

Ze zákona o obcích vyplývá, že „ obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v 

přenesené působnosti“68. Tento příspěvek lze chápat jako dotaci ze státního rozpočtu, u níž

67 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), www.portal.gov.cz. zákony.
68 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), in: Aktualizace k zákonům V/2006, sešit 3, Praha 2006, 
str. 18.
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není předepsán účel čerpání, přestože by měla být použita v souvislosti s plněním úkolů 

v přenesené působnosti. Vzhledem k tomu, že příspěvek je součástí běžných příjmů obecního 

rozpočtu, může obec s těmito finančními prostředky nakládat dle svého uvážení.

Příspěvek na výkon státní správy je většinou chápán jako částečná úhrada osobních a věcných 

výdajů vzniklých územním samosprávným celkům při výkonu státní správy. Podle rozsahu 

svěřených působností obcí byly jednotlivé výše příspěvku odlišeny v zákoně o státním 

rozpočtu, který každoročně připravuje Ministerstvo financí ČR. Částka příspěvku je vyjádřena 

na každých 100 obyvatel správního obvodu obce, v němž obecní úřad vykonává státní správu, 

tj. pro obce, obce s působností matričního úřadu, stavebního úřadu, obce s pověřeným 

obecním úřadem a hlavní město Prahu.

Poněkud odlišná situace je u obcí s rozšířenou působností, neboť ty jsou na jedné straně 

financovány stejným způsobem jako ostatní obce a získávají příspěvek na výkon státní správy 

dle rozsahu vykonávaných působností, na straně druhé jsou financovány prostřednictvím 

funkčních míst odvozených od jejich počtu.

Funkční místa byla z okresních úřadů převedena na obce s rozšířenou působností, kraje a 

některé další orgány státu v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31. prosinci 

2002. Počet převáděných funkčních míst byl závislý především na velikosti správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, kdy nejmenším obecním úřadům bylo převedeno 27 funkčních 

míst a největší obecní úřad získal 197 funkčních míst. Ministerstvo financí ČR následně 

ocenilo pro rok 2003 jedno funkční místo částkou 333 995,69 Kč (pro rok 2004 byla částka o 

5 % navýšena) a obcím byl převeden objem finančních prostředků, odpovídající zmíněné 

částce a počtu funkčních míst69.

• Příspěvek na výkon státní správy -  kraje

Financování krajů je zajišťováno prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, které tvoří 

spolu s podílem na celostátním výnosu daní základní zdroj financování krajů. Dotace jsou 

směřovány pouze například na výkon státní správy v přenesené působnosti a do zařízení 

v oblasti sociální péče, kterými jsou domovy důchodců a ústavy sociální péče.

69 Hamplová, Jana: Kraj od A do ZET, Mohelnice 2004, str. 52 nebo Peková, Jitka: Hospodaření a finance 
územní samosprávy, Praha 2004, str. 250 -  290.
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Významnou složku příjmů krajů tvoří dotace. Dotace můžeme rozdělit na dotace, které jsou 

součástí příloh k zákonu o státním rozpočtu v příslušném roce, a na ostatní dotace, které jsou 

v průběhu roku uvolňovány krajům z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitol 

jednotlivých ústředních správních úřadů70.

• Příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v § 29 odst. 2 uvádí, že kraj obdrží ze státního rozpočtu 

příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí ČR po 

projednání s Ministerstvem vnitra ČR. O použití tohoto příspěvku rozhoduje kraj. V zákoně o 

státním rozpočtu je však uveden mezi účelovými dotacemi, neboť by měl sloužit 

k financování výkonu státní správy. Při uplatnění principu jednoty příjmů a výdajů v rozpočtu 

je velmi obtížné sledovat, popř. i kontrolovat, toto účelové použití. Přidělená část dotace 

konkrétnímu kraji už proto není z hlediska použití dále účelově určena.

Financování krajů v roce 2001, v prvním roce jejich fungování, bylo zcela mimořádné. Kraje 

byly financovány účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu, která byla určena na 

úhradu běžných výdajů zaměstnanců, včetně mezd (příspěvek na výkon státní správy) a na 

úhradu běžných výdajů zastupitelů, včetně odměn. Pro stanovení objemu neinvestičních 

účelových dotací na krajské úřady byly jako kritéria použita

a) u zaměstnanců delimitováných k 1. lednu 2001 -  průměrné roční výdaje na jednoho 

převáděného zaměstnance určené jednotlivými resorty a

b) pro nově přijímané zaměstnance -  průměrné roční výdaje na jednoho zaměstnance 

ve výši 444 tisíc Kč určené Ministerstvem vnitra ČR.

V roce 2002 byl kritériem pro stanovení příspěvku na výkon státní správy v přenesené 

působnosti dle přílohy č. 6 k zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu na rok 2002, limit 

počtu zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy na rok 2001 stanovený 

v příloze č. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2001 č. 85, který byl upraven o 

dopady usnesení vlády České republiky ze dne 17. ledna 2001 č.62. Limit počtu zaměstnanců 

byl 1062. Každý zaměstnanec byl oceněn 70 % z objemu výdajů 444 tis. Kč (průměrné výdaje

70 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), www.portal.gov.cz. zákony.
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kalkulované na jednoho nově přijímaného zaměstnance krajského úřadu), tzn. 310,8 tis. Kč na 

jednoho zaměstnance a celkový objem byl 330,069 mil. Kč. Uvedený objem zahrnuje 

prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z první fáze reformy 

územní veřejné správy.71

Pro rok 2003 se kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy v přenesené 

působnosti (první fáze reformy územní veřejné správy) nezměnila a nedošlo ani k navýšení 

objemu finančních prostředků. Vzhledem k ukončení činnosti okresních úřadů se součástí 

finančního vztahu k rozpočtům krajů, stala dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností 

převedených z okresních úřadů, obcí příp. resortů krajů. Tato dotace obsahuje příspěvek na 

jedno funkční místo převedené z okresních úřadů na kraje od 1. ledna 2003 na výkon 

samostatné (248 funkčních míst) a přenesené (1828 funkčních míst) působnosti. Jedno 

funkční místo bylo oceněno průměrnými běžnými výdaji ve výši 334 tis. Kč. Zahrnuje také 

příspěvek na jedno funkční místo (celkem 21 funkčních míst) převedené z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR na kraje, dle usnesení vlády České republiky ze dne 19. 

prosince 2001 č. 1359 ve výši 304 tis. Kč.72

V letech 2004 - 2006 byl plošně navýšen objem prostředků na příspěvek na výkon státní 

správy v přenesené působnosti o 5 %. Kritéria se oproti předchozímu roku nezměnila. Došlo k 

posílení funkčních míst v rámci druhé fáze reformy územní veřejné správy (usnesení vlády 

České republiky ze dne 6. listopadu 2002 č. 1085) celkem o 373,5 funkčních míst (na 1 

funkční místo připadá 326,3 tis. Kč)73.

6.2 Postavení zaměstnanců ve veřejné správě a systém jejich vzdělávání

Dnem 1. ledna 2003 vstoupil v účinnost zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o úřednících“), který 

upravuje pracovní poměr úředníků a jejich vzdělávání. V právním řádu České republiky 

představuje zákon o úřednících zcela novou právní úpravu postavení zaměstnanců územních 

samosprávných celků, neboť do jeho účinnosti se pracovněprávní vztahy zaměstnanců

71 Věstník Ministerstva financí ČR 2002 - 2005, Praha 2006, str. 45; nebo Kol.aut.: Veřejná správa v České 
republice, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2004, str. 19.
72 Tamtéž.
73 Tamtéž.

69



územních samosprávných celků řídily obecnými pracovněprávními předpisy, zejména pak 

bývalým Zákoníkem práce.

Potřeba nové právní úpravy vyplynula z nedostatků dosavadní právní úpravy, ale také 

z měnícího se prostředí, které kladlo na zaměstnance územních samosprávných celků stále 

vyšší nároky. Kritizovaným důsledkem právní úpravy platné před účinností zákona o 

úřednících, byla zejména ne vždy uspokojivá odborná úroveň zaměstnanců územních 

samosprávných celků, vykonávajících činnosti v oblasti veřejné správy. Hlavními příčinami 

tohoto stavu byl subjektivní výběr zaměstnanců, jejich poměrně vysoká fluktuace, neúplný 

systém vzdělávání zaměstnanců a v některých případech i nadměrné zásahy volených orgánů 

územních samosprávných celků do individuálních personálních rozhodnutí týkajících se 

zaměstnanců těchto celků74.

Cílem zákona o úřednících je proto zkvalitnění práce úřadu územního samosprávného celku, 

které je možné pouze v případě zkvalitnění práce samotných úředníků. Předpokladem k tomu 

je ovšem větší profesionalizace úředníků územních samosprávných celků, neboť na nich 

závisí spokojenost občanů s výkonem veřejné správy. Jednou z možností, jak zlepšit práci 

úředníků, je stabilizace jejich pracovních míst a posílení jejich nezávislosti na volených 

orgánech. Jak ukazují příklady z praxe, zákon o úřednících znamenal opravdu značný posun 

ve stabilizaci úředníků a vedoucích úředníků. Zákon o úřednících též posílil pravomoc 

vedoucího úřadu, který má mimo jiné za úkol řídit úřad územního samosprávného celku 

v pracovněprávních záležitostech75.

Uzemní samosprávný celek zajišťuje vzdělávání prostřednictvím akreditovaných 

vzdělávacích institucí, pokud sám nemá v rámci vlastní organizační struktury zřízen 

vzdělávací útvar, který se akreditoval.

Úředník je mimo jiné povinen si prohlubovat kvalifikaci účastí na vstupním a průběžném 

vzdělávání, při přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti. Větší povinnosti v oblasti 

vzdělávání se vztahují na vedoucí úředníky a vedoucí úřadu, kteří mají absolvovat příslušné 

vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů.

74 Kol.aut.: Veřejná správa v České republice, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2004, str. 49.
75 Tamtéž.
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V stupni vzdělávání, průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů 

není dle zákona ukončeno zkouškou. Zkouškou je však ukončena zvláštní odborná 

způsobilost.

Zvláštní odborná způsobilost a vzdělávání vedoucích úředníků jsou kvalifikačními 

předpoklady pro výkon stanovených správních činností a pro výkon funkce vedoucího 

úředníka.

Povinné vzdělávání v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 

je určeno úředníkům, tj. zaměstnancům územních samosprávných celků, kteří vykonávají 

správní činnosti. Proto i průběžné vzdělávání, tj. účast úředníka na prohlubujících, 

aktualizačních a specializačních vzdělávacích aktivitách (školení, semináře, konference, 

vzdělávací cykly), je zaměřeno na výkon správních činností. Patří sem i prohlubování 

jazykových znalostí, je však opět zaměřeno na výkon správních činností (např. výuka 

terminologie správního práva v příslušném jazyce, specializační studium jazyka kvůli znalosti 

terminologie z příslušné kompetence a podobně).

Zvláštní odborná způsobilost obsahuje souhrn znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro 

výkon činností stanovených prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 512/2002 Sb., o 

zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků).

Zvláštní odborná způsobilost má dvě části:

• obecnou

• zvláštní.

Obecná část zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a 

činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě 

Praze, včetně zákona o správním řízení. Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu 

konkrétních správních činností, s ohledem na znalost působnosti orgánů územní samosprávy a 

územních správních úřadů, vztahujících se k těmto správním činnostem a schopnosti jejich 

praktické aplikace.

Vzdělávací program pro vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů zahrnuje 

v souladu se zákonem dvě části: obecnou, která je zaměřena na problematiku řízení včetně 

výuky dovedností v oblasti řízení (řemeslo řízení), a zvláštní, kde se promítají informace o
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jednotlivých oblastech (kompetencích) a jejich řízení. Základní vzorový vzdělávací program 

vydalo Ministerstvo vnitra ČR. Zákon umožňuje toto vzdělávání rozložit do dvou let, aby 

nevznikly příliš velké negativní dopady z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího 

úředníka.76

6.3 Využívání moderních technologií

Hlavní gesci za oblast informačních systémů veřejné správy, a tím i elektronické veřejné 

správy (e-Govemment), má v České republice Ministerstvo informatiky ČR, které vzniklo v 

roce 2002 z tehdejšího Úřadu pro veřejné informační systémy. Ministerstvo informatiky ČR 

stanovuje základní směry a koncepce rozvoje; v zásadních otázkách rozhoduje vláda České 

republiky. Ministerstvu vnitra ČR v této oblasti přísluší koordinace rozvoje informačních 

systémů územních orgánů veřejné správy. Otázkou však zůstává, jak dopadne plán nynější 

Topolánkovy vlády docílit změnou kompetenčního zákona zrušení ministerstva informatiky a 

jeho začlenění pod ministerstvo vnitra.77

Pod pojmem eGovemment se skrývají různé úlohy zabývající se elektronizací výkonu veřejné 

správy. Do velké množiny těchto úloh zcela jistě patří i typy úloh, které se snaží přiblížit 

veřejnou správu občanovi, a to jednak tak, že občan od orgánů veřejné správy získává 

požadované, veřejně přístupné informace, ale i úlohy, které se zabývají obousměrným tokem 

informací, tzn. řeší případy, kdy občan od orgánu veřejné správy požaduje konkrétní úkon, 

nebo i případy, kdy se občan prostřednictvím elektronické komunikace stává účastníkem 

správního řízení. Pochválit lze určitě uvedení do provozu portálu veřejné správy na adrese 

http://portal.gov.cz

6.4 Mezinárodní spolupráce ve veřejné správě

Po roce 1989 se zásadně změnilo mezinárodní postavení České republiky (až do konce roku 

1992 ještě v rámci Československa). V souvislosti s tím se Česká republika nově orientovala 

v zahraničních vztazích bilaterálního a multilaterálního charakteru. Současně s touto 

restrukturalizací docházelo k výraznému nárůstu mezinárodních aktivit v oblasti veřejné 

správy, neboť právě tato platforma umožňovala a umožňuje rostoucí výměnu zkušeností v

76 Vše viz.: Kol. aut.: veřejná správa v České republice, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2004, str. 50
77 Internet, www.vláda.cz. historie, vlády, programové prohlášení vlády z 3.10.2006
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dané oblasti zejména mezi státy Evropské unie, ale také v rámci činnosti v mezinárodních 

organizacích, v nichž je Česká republika vázána svým členstvím.

Ministerstvo vnitra ČR se snažilo v uplynulém období vytvořit globální síť zahraničních 

partnerů na základě požadavků a potřeb v souladu se zahraničně-politickými prioritami České 

republiky. Zahraniční aktivity byly tematicky orientovány zejména na problematiku reformy 

územní veřejné správy, na modernizaci veřejné správy a zvýšení účinnosti výkonu ústřední 

státní správy, na zlepšení kvality řízení. Dalšími řešenými oblastmi byly problematika 

informatizace veřejné správy, a to na všech stupních, standardizace veřejných služeb a jejich 

financování, využívání strukturálních fondů Evropské unie, právní úprava postavení úředníků 

státní správy a zaměstnanců samosprávy, jejich příprava na povolání a další vzdělávání. Byly 

konzultovány též otázky informovanosti veřejnosti o činnosti orgánů státní správy a územní 

samosprávy, zvyšování účasti veřejnosti na řízení a posilování vztahů mezi vládou a občany.

V neposlední řadě v oblasti zahraničních vztahů dominovala výměna zkušeností mezi Českou 

republikou a ostatními státy v rámci přípravy na vstup do Evropské unie.

Velmi důležitá byla i část aktivit, kde se Ministerstvo vnitra ČR mohlo podílet na tvorbě 

koncepcí zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné správy, včetně 

interdisciplinárních dopadů a na přípravě a zpracování dokumentů, důležitých pro začleňování 

České republiky do Evropské unie.

Významnou součástí mezinárodní spolupráce zůstává nadále zajištění působení expertů 

v mezinárodních organizacích a orgánech a koordinace účasti příslušných zástupců za oblast 

veřejné správy.

6.5 Možnosti dalšího postupu reformy dle názorů krajů

Tuto kapitolu jsem zaměřil na vyhodnocení materiálu Akademie věd České republiky 

„Souhrn informací, návrhů a námětů krajských úřadů, z odpovědí krajských úřadů na anketu 

Ústavu státu a práva AV ČR krajům“. Anketa se uskutečnila v roce 2004. Samotný zadavatel 

ankety konstatoval, že „Anketa se setkala s velkým porozuměním a velmi věcným přístupem ze
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strany krajských úřadů. Z  třinácti dotazovaných KÚ na dotazník zaslalo ÚSP A V ČR své 

odpovědi1,78.

Tento materiál jsem získal na Ministerstvu vnitra ČR, odboru Reformy veřejné správy. 

Shrnuje odpovědi na poměrně komplexní okruh otázek týkajících se reformy -  zejména pak 

legislativního zakotvení a přenosu kompetencí.

Materiál je členěn podle jednotlivých okruhů. Ke každému okruhu je uvedeno několik otázek, 

zpracovaných ve formě přehledu námětů a návrhů jednotlivých krajských úřadů. V závěru 

každého okruhu je stručně uveden komentář a závěry zpracovatele ankety.

Své hodnocení zaměřím na uvedené komentáře a závěry zpracovatele ankety, které ve 

stručnosti definují podstatu námětů a poznámek shrnutých z odpovědí krajů.

• Otázka la.

Jaké problémy vyplývají z uplatňování zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře 

regionálního rozvoje, zejména tam, kde se regiony soudržnosti skládají z 2-3 krajů?

• Otázka lb.

Zřídily kraje k podpoře regionálního rozvoje peněžní fondy?

• Otázka lc.

Jak se v praxi realizují veřejnoprávní smlouvy podle § 24 zákona o krajích mezi 

kraji, popřípadě mezi kraji a obcemi, a jak jsou obsahově zaměřeny?

• Otázka ld.

V čem by se případně měla platná právní úprava podpory regionálního rozvoje 

změnit?

V odpovědích na otázku la. se projevuje nespokojenost krajů, které jsou společně s jinými 

kraji zařazeny do jedné evropské statistické jednotky NUTS. Nutnost tohoto spojení 

jednoznačně vyplývá z požadavků EU na velikost daných statistických jednotek. V tomto 

případě se dle mého názoru jednoznačně projevuje jedna ze základních chyb spojených 

s reformou veřejné správy, a to právě vytvoření krajů v současném územním rozsahu. Již na 

začátku procesu přitom bylo zřejmé, že pro potřeby EU bude nutno některé kraje spojit. Jako

78 Souhrn informací, návrhů a námětů krajských úřadů z odpovědí krajských úřadů na anketu (dotazník) Ústavu 
státu a práva AV ČR krajům, interní materiál ministerstva vnitra, 2004.
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základní problém se ukazuje nezbytnost spolupracovat a společně předkládat projekty se 

žádostmi o finanční podporu z EU. Problémy vyplývají z rozdílných priorit jednotlivých 

krajů. Kooperace v rámci jednoho kraje je přitom při stanovení těchto priorit poměrně složitá, 

a v případě spojení více krajů, je dohoda téměř nemožná. Změnu stávajícího krajského 

uspořádání však považuji za téměř nemožnou, a proto je spíše nasnadě poskytnout krajům 

v této oblasti větší podporu.

V souvislosti s touto otázkou se objevil další problém týkající se orgánu Regionální rady. 

Tento orgán je zřizován na úrovni krajů a jeho hlavním úkolem je koordinovat v rámci jedné 

jednotky NUTS projekty určené pro podporu z EU. Většina krajů chápe tento orgán jako 

potřebný, zjevně však chybí jeho legislativní zakotvení, stejně jako finanční podpora ze strany 

státu. Personálně je tento orgán většinou zajištěn pracovníky jednotlivých krajů v rámci 

NUTS, kde se objevila další komplikace, a to střet zájmů jednotlivých pracovníků. K této 

otázce je zřejmě třeba doporučit legislativní úpravu, která by měla upevnit postavení 

Regionální rady a zároveň zakotvit základní personální a materiální pravidla. Dle sdělení 

Ministerstva vnitra se na potřebných legislativních změnách již pracuje.

Jednou ze základních otázek, kterou vnímá většina krajů jako problematickou, je otázka 

regionálního rozvoje napříč spektrem jednotlivých správních úrovní. Kamenem úrazu je 

přitom návaznost jednotlivých programových dokumentů. Zde lze za základ považovat 

sjednocení priorit regionálního rozvoje na úrovni státu, krajů i obcí. Nezbytné je také 

definovat základní principy uplatňované v rámci realizace regionálního rozvoje.

Odpovědi na otázky lb. a lc. jsou v zásadě pouze informativního charakteru s tím, že 

vdaných oblastech dochází kvyužívání výše zmiňovaných institucí, které ale nejsou 

považovány za základní oblasti zájmu kraje.

Odpovědi na otázku ld. jsou pak poměrně konkrétní a míru jejich uskutečnitelnosti je třeba 

přenechat legislativním orgánům.

Jak je řečeno v závěru okruhu otázek týkajících se regionálního rozvoje, poznatky krajů v této 

oblasti jsou přínosné a je nezbytné jim věnovat pozornost. S tímto názorem se plně ztotožňuji 

a dodávám, že iniciativa krajů, ať už v podobě dotazníků či jiných forem, by měla být 

podporována. Je totiž zřejmé, že právě jen ony jsou schopny posoudit případné nedostatky 

v praxi a navrhnout pro ně přijatelné řešení.79 Samozřejmě nelze vše přijímat jako

79 Souhrn informací, návrhů a námětů krajských úřadů z odpovědí krajských úřadů na anketu (dotazník) Ústavu 
státu a práva A V ČR krajům, interní materiál ministerstva vnitra, 2004, str. 28.
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jednoznačnou prioritu, ale je důležité zjištěné poznatky zapracovat do dalších kroků vlády v 

rámci dalšího pokroku v oblasti podpory regionálního rozvoje. V tomto okruhu mi trochu 

chybělo zmínění problémů obcí (ale možná se jedná jen o moji profesionální deformaci), ale 

vzhledem k zaměření dokumentu je pochopitelné, že v něm na ně není nahlíženo z pohledu 

menších sídel. Avšak i jejich názory je třeba respektovat. Věrohodnost názorů, které kraje 

prezentují souvisí i s tím, jak tyto návrhy a požadavky dokáží promítnout do realizace veřejné 

správy a regionálního rozvoje na nižších úrovních, které spadají pod jejich správu.

• Otázka 2a.

Jaké působnosti by měly být v další etapě reformy veřejné správy decentralizovány 

z ministerstev a jiných ústředních správních úřadů na kraje?

• Otázka 2b.

Bylo by vhodné, aby některé z těchto působností byly svěřeny do samostatné 

působnosti kraje?

Tento okruh otázek se asi nejvíce dotýká tématu mé diplomové práce. Jak jsem již uvedl 

v jiných částech práce, objem kompetencí, které přešly na kraje, považuji za nedostatečný. Je 

proto nasnadě zaměřit se na další oblasti, u kterých by mělo dojít k přesunu pravomocí.

V mnoha případech předchozích přesunů došlo pouze k dekoncentraci pravomocí a ne ke 

skutečné decentralizaci.

Jestliže je vládou ČR proklamována jako základní cíl reformy veřejné správy snaha přiblížit 

ji občanům -  tedy decentralizace - je na místě tuto decentralizaci skutečně provést, a to v 

co největším rozsahu -  samozřejmě za předpokladu reálnosti převodu a možnosti zajištění 

bezproblémového chodu na nižší úrovni. V této souvislosti je však nezbytné připomenout, že 

veřejná správa by neměla končit na úrovni krajů, a proto je třeba věnovat pozornost také 

přesunu pravomocí na úroveň obcí s rozšířenou působností, případně obcí s pověřeným 

obecním úřadem a v neposlední řadě i nejblíže k občanům, tedy i na úroveň obce, jež má 

obyčejný obecní úřad a vykonává jen nej nutnější přenesenou působnost.

V uvedených odpovědích krajů na otázku 2a. je poměrně rozsáhlý výčet pravomocí, které by 

dle názoru krajů měly spadat do jejich působnosti. Zadavatel, tedy Ústav státu a práva AV
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ČR, považuje přitom tyto požadavky za oprávněné. Jako velice pozitivní se hodnotí uvedení 

oblastí, které by měly přejít na nižší složky veřejné správy.

V podstatě lze shrnout jednotlivé návrhy krajů do několika skupin. Vyskytují se zde návrhy, 

které předpokládají poměrně malý zásah a minimální náklady. Dále zde nalezneme návrhy 

týkající se převodu dostatečného objemu finančních prostředků, spojeného s přesunem 

pravomocí. Tato oblast je zcela zřejmě jednou z nejpalčivějších otázek vyskytujících se 

v souvislosti s otázkou reformy veřejné správy, a je mnohdy spojována s jejím úspěchem. Je 

zcela nezpochybnitelné, že kraje mají nejmenší podíl daní na svých rozpočtech stejně jako to, 

že na ně již byla přesunuta řada kompetencí, které vyžadují finanční zajištění. Tento deficit je 

sice kompenzován dotacemi ze strany státu, ale zda v dostatečné míře, je minimálně 

diskutabilní. Vázanost těchto dotací, ze kterých vyplývá nemožnost zasahovat ze strany kraje 

do jejich rozdělování, je také problematická. Na druhou stranu ovšem není možné přenechat 

rozhodování o umístění finančních prostředků zcela na kraji, aby tak nebyly některé oblasti 

záměrně kráceny a jiné zase nadhodnocovány, a to i například připuštěním politického
1 1  • 80 *  • •hlediska . V případě, že by se ovšem podařilo najít kompromis přijatelný pro obě strany, 

znamenalo by to zcela nepochybně značný úspěch, a posunutí reformy na vyšší stupeň 

úspěšnosti. Další okruh návrhu se týká přesunu pravomocí, které vyžadují změnu zákona, a 

jsou spojeny s personálními změnami a dalšími komplikacemi. U návrhů tohoto typuje nutné 

pečlivě posoudit, zda právě přesun takové pravomoci bude mít přínos, který vyváží 

administrativní i jiné náklady s tím spojené.

Dále z ankety vyplynulo, že existují oblasti a pravomoci, u nichž je zejména nutné mít na 

zřeteli, že navrhovaná úprava možná nebude vyhovovat všem krajům. To, co jeden kraj 

považuje za prioritu, druhý naopak vnímá jako přítěž při svém běžném chodu. Nebylo by tedy 

od věci, uskutečnit nejprve kroky přijímané všeobecně všemi kraji, a až poté se věnovat těm, 

které jsou důležité jen pro některé kraje. Otázka financování se řeší velice obtížně, a jak jsem 

uvedl již výše, nalézt na ní odpověď, znamená téměř jistý úspěch reformy. V této oblasti 

nezbývá než stavět na kompromisech, a pomalu, o to však pečlivěji, vytvářet fungující a 

stabilní systém.

80 Připomínám, že všechny krajské samosprávy v České republice jsou ovládány jednou politickou stranou: 
ODS.
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V oblasti kompetencí je jedním z nej závažnějších problémů vytvoření jasné a přehledné 

vazby mezi jednotlivými kompetencemi (tj. např. sběr žádostí, rozhodování o žádostech, 

podání stížnosti, rozhodnutí o stížnosti, zodpovědnost za dané rozhodnutí, sankce a jejich 

vymáhání). Zejména oblast sankcí a hledání zodpovědnosti je v  oblasti našeho zákonodárství 

obtížná. Kraje ve svých odpovědích zmiňují právě roztříštěnost jednotlivých kompetencí a 

nutnost dohlížet při legislativních změnách na všechny důsledky ve všech oblastech.

Návrhy změny kompetencí se projevily ve všech níže uvedených sektorech, což jen dokazuje 

závažnost navrhovaných úprav, a je i výzvou pro další pokračování reformy i ve volebním 

období vlády 2006 -  2010.

• Oblast kultury a památkové péče

Přenos kompetencí v této oblasti je velmi problematický. Jako základní problém se zde jeví 

nedostatek finančních prostředků; a to zejména v souvislosti s finanční náročností této oblasti. 

Je zřejmé, že právě zde je vhodné zachovat jistou míru centralizace, zejména proto, že 

ochrana kulturního dědictví je celorepublikovým zájmem. Neméně významným argumentem 

je pak nedostatek odborníků a menší možnosti k ekonomickému využití památek. Naopak 

v oblasti kultury můžeme přistoupit k jisté míře volnosti nakládání se svěřenými prostředky, a 

VUSC, případně obce, pouze motivovat k aktivnějšímu přístupu.

Podobně jako u jiných oblastí i zde je nezbytnou součástí úspěchu koordinace na všech 

úrovních veřejné správy a stanovení priorit. Podle mnoha odborníků je dnes již možné 

využívat památky k ekonomickým projektům bez jejich případného znehodnocení. Právě nižší 

složky veřejné správy by v tomto ohledu měly sehrát výraznější roli. Díky jejich zájmu je 

možné památku zapojit do veřejného života a spojit ji i s podnikáním v místě. Z vlastní 

zkušenosti starosty však vím, jak je obtížné něčeho takového dosáhnout.

Je zde tedy na místě, ponechat stanovení základních mantinelů na vyšších úrovních veřejné 

správy a v jejich rámci je pak možné nechat rozhodování na nižších stupních. Stanovení 

mantinelů by mělo být kvalitně ošetřeno legislativně, a to zejména po stránce odpovědností, 

ale i pro stanovení sankcí a rozšíření pravomocí v případě nečinnosti.

• Oblast strategického plánování a investic

Podobně jako v předchozí otázce, je i zde jednoznačně patrný důraz kladený ze strany krajů 

na otázku koordinace a stanovení priorit v této oblasti. Oblast plánování především vyžaduje
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kooperaci všech složek. Kraje jednoznačně zdůrazňují, že nelze na každé úrovni vytvořit 

vlastní plán a doufat, že bude v souladu s ostatními. Naopak za základ považují komunikaci a 

jednání, jakož i neustálou aktualizaci a diskutování o změnách. Tento proces by se pak neměl 

týkat jen krajů ve vztahu k státu, ale také krajů ve vztahu k jednotlivým obcím. Oblast 

investic je poměrně diskutabilní, a vzhledem k tomu, že se zde nejedná o nic menšího, než-li o 

finance, je velice obtížné rozhodnout o oprávnění návrhů jednotlivých krajů. Obecně krajské 

úřady v této oblasti požadují větší kompetence a možnost rozhodovat o finančních 

prostředcích, které plynou na jejich území. Stát ovšem v této oblasti zajišťuje dozor a snaží se 

eliminovat možné lobystické vlivy.

• Oblast územního plánování

V oblasti územního plánování kraje narážejí hned na několik závažných témat. Jedním z nich 

je otázka legislativní úpravy v rámci stavebního řádu. Zde je prostor pro změny např. 

v možnosti ukládání sankcí, řešení případů nečinnosti apod. Dalším tématem je opět 

spolupráce všech úrovní veřejné správy. Výsledkem jejich činnosti by měl být komplexní 

územní plán. Do něho by měly být zakomponovány stanoviska obcí i krajů, tak aby 

nedocházelo k případným nesouladům v rámci jednoho územního celku. Další případný 

posun stanoviska jednotlivých krajů se dá očekávat, až se do praxe zcela promítne novela 

zákona o obcích a krajích platná od 1.1. 2007, jež upravuje některé kompetence obcí a krajů 

ve vztahu k územnímu plánování.

• Oblast regionálního rozvoje

Odpovědi spadající pod tuto oblast se výrazně soustřeďují na otázku financování. Finanční 

prostředky určené na tento úsek, považují kraje za nedostatečné. Nabízí se zde propojení na 

čerpání prostředků z EU.

• Oblast životního prostředí

Oblast životního prostředí je v materiálu zpracována poměrně rozsáhle a je zde uvedena i řada 

konkrétních návrhů na legislativní úpravy stávajících zákonů. Navrhované změny se týkají 

např. ochrany fauny a flóry, České inspekce životního prostředí, oblasti pozemků, a tak 

podobně.

• Oblast dopravy a silničního hospodářství

Zde kraje také prosazují další převádění kompetencí, a proto nelze jednoznačně konstatovat, 

zda v tomto případě není lepší ponechat větší část kompetencí na centrální úrovni, zejména
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v souvislosti s budováním nových rychlostních komunikací. Co se převodu kompetencí týče, 

tak jako problematické se jeví například i privatizování majetku jednotlivých Správ údržby 

silnic ve Středočeském kraji -  jež byly do správy kraje předány k 1.1.2003 - což může, 

například při zimní údržbě, způsobovat řidičům velké problémy.

• Otázka 3.

Jak se v praxi uplatňuje zřizování peněžních fondů kraje podle § 5 zákona č.

250/200Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů?

Tato otázka byla zodpovězena ve většině případů tak, že kraje peněžní fondy tvoří dle 

vlastního uvážení a stávající legislativní úprava je k tomu dostatečná. Jediné negativum 

spatřují v nedostatku prostředků na jejich tvorbu.

• Otázka 4.

Jakými způsoby by mělo být zlepšeno financování krajů. Jaké změny právní úpravy

jsou k tomu potřebné?

V tomto bodě kraje přednesly řadu návrhů a nutných změn. Jedná se zejména o nevhodnou 

podobu financování krajů, které jsou závislé na účelových dotacích a jejich podíl na daních je 

velmi malý (viz. kapitola 6.1). Navrhují návrat k původním 17 % z výběru daní. Tento 

požadavek je dle mého názoru do jisté míry legitimní, zvláště pokud uvážíme, že byl obsažen 

v původním návrhu ministerstva financí. Příspěvky na výkony jednotlivých pravomocí je 

zřejmě třeba upravit dle praxe, neboť není možné, aby kraje tuto jim svěřenou činnost 

dofmancovávaly z jiných kapitol svého rozpočtu. Nakonec je zmíněna nezbytnost přehodnotit 

kritéria, na základě kterých jsou krajům poskytovány prostředky tak, aby nedocházelo 

k výrazným výkyvům. Jedním z dílčích řešení může být například vytvořit i pro kraj 

„zaručený“ minimální příjem na delší období, který jim umožní řešit danou problematiku 

v rámci kraje systematicky. U méně významných položek lze kriteria vázat na situaci státního 

rozpočtu.

• Otázka 5.

Jak se prakticky realizuje § 13 odst. 1 zákona o obcích o povinnosti orgánů kraje,

pokud je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření, dotýkající se

působnosti obce. Jaké problémy jsou s tím spojeny?

V tomto bodě kraje uvádějí, že se o komunikaci s obcemi snaží. Jednání však probíhá 

nárazově vzhledem k nedostatečným materiálům z ministerstev, a kvůli roztříštěnosti obcí. Je
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jednoznačné, že pro posouzení dané otázky by bylo vhodné kontaktovat obce, které by 

možná projevily jiný názor.

Zde je zřejmá vazba na otázku 7, ukazující relativnost pohledu. Závažným problémem v této 

oblasti je neprovázanost lhůt ve vazbě, např. na intervaly jednání orgánů apod. Rovněž by zde 

bylo vhodné členit otázky na ty, které se obcí dotknou významně a na méně významné. Podle 

toho by pak měla být modifikována povinnost získat odpověď, anebo pouze oznámit 

s možností případné reakce. Je třeba si uvědomit, že možnosti obecních úřadů absorbovat 

velké množství materiálů nad rámec jejich běžných povinností jsou omezené, a je proto na 

kraji uvážit, které oblasti jsou svou důležitostí nezbytné k předložení, a které ne.

• Otázka 6.

Jak se prakticky realizuje § 61 odst. 3 zákona o obcích, podle něhož při výkonu 

přenesené působnosti vykonává krajský úřad metodickou a odbornou pomoc vůči 

orgánům obcí?

Dle odpovědí krajů probíhá metodická a odborná pomoc vůči obcím v rozmanité škále, a 

téměř všude je považována za základní povinnost vůči úřadům obcí. Jako negativum se opět 

projevuje velký počet obcí, a proto je pomoc směřována hlavně do obcí s rozšířenou 

působností. Stejně jako v předchozí otázce, i zde bych doporučoval kontaktovat obce a zjistit 

tak, zda také ony považují danou pomoc za adekvátní. Případně upozornit na oblasti, ve 

kterých jsou nedostatky.

• Otázka 7.

Jaké jsou zkušenosti s uplatňováním § 15 odst. 1 zákona o krajích, tj. právem kraje 

vyjadřovat se k návrhům státních orgánů týkajících se působnosti kraje, resp. 

povinnosti ministerstev a ústředních správních úřadů předem projednat s krajem 

opatření týkající se působnosti kraje?

Je velice zajímavé, že z odpovědí krajů v tomto případě jednoznačné vyplývá jejich negativní 

postoj. Jejich zkušenosti jednoznačně vyjadřují nespokojenost s pozdním zasíláním a 

neinformovaností. V této souvislosti nezbývá než znovu doporučit, aby předchozí otázky byly 

položeny rovněž obecním úřadům, které by možná ukázaly, že informovanost obcí ze strany 

kraje je také nedostatečná. Je proto důležité vyvíjet tlak na kraje, aby se v rámci své územní 

působnosti snažily o vytvoření optimálních podmínek pro komunikaci s nižšími složkami, 

neboť využití zkušeností z dobře fungujícího systému, pak mohou navrhovat pro komunikaci 

ústředních orgánu s nimi.
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• Otázka 8.

Jaké jsou poznatky z uplatňování působnosti rad kraje podle § 59 odst. 1 písm. g) 

vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního 

obvodu kraje?

a) Jak lze charakterizovat obsah návrhů a připomínek obcí, a jak jsou využívány 

v činnosti orgánů kraje?

b) Jak lze charakterizovat okruh návrhů a připomínek obcí, a jak se např. promítají do 

činnosti orgánů kraje?

V této oblasti některé kraje ještě v době průzkumu neměly dostatečnou zkušenost, jiné 

naopak uplatňují toto ustanovení omezeně a většinou je doprovázeno zdlouhavým 

administrativním procesem.

Tady je opět problémem různá závažnost. Na jedné straně by měla být možnost „odříznout“ 

notorické stěžovatele, na straně druhé by měla být jasně definována osobní zodpovědnost za 

kvalitu vyřízení.

• Otázka 9.

Jaké deficity kraje pociťují při realizaci zákona o krajích, popřípadě dalších zákonech 

svěřujících krajům kompetence? Co by se mělo změnit v platné právní úpravě?

V odpovědi na tuto otázku byly kraje vzhledem kjejí otevřenosti nejsdílnější. Dle mého 

názoru se v této oblasti vyjádřily snad ke všem oblastem veřejné správy, se kterými se 

setkávají. Návrhy a náměty byly shrnuty do ucelených kategorií a většina z nich byla uznána 

zadavatelem za legitimní. Je zřejmé, že nebude možné zrealizovat ihned veškeré připomínky, 

ale je nezbytné zdůraznit, že jsou vesměs opodstatněné, a je nezbytné k nim přihlížet v další 

legislativní úpravě dané problematiky. Reforma veřejné správy vstupuje do další etapy své 

existence, kdy by mělo docházet k dolaďování detailů, ale hlavně k reakcím na zpětnou vazbu 

právě z okruhů krajů a nižších složek veřejné správy.

Při zpracovávání těchto změn by zřejmě bylo vhodné vždy zpracovat ucelený blok jako celek 

a ten nechat kompletně připomínkovat, totéž provést s upravenou verzí. Řada problémů 

s realizací reformy vznikla tak, že byly posuzovány jednotlivé části odděleně. Tento postup 

bude při správném uplatnění efektivní tam, kde úprava bude věcí vlády či ministerstva, při 

legislativních úpravách je třeba ošetřit „deformaci“ zákonů na základě připomínek poslanců.
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Celkově mohu k dokumentu říci, že jeho zaměření bylo aktuální, i když jistě neobsáhlo 

všechny oblasti. Je zřejmé, že se podařilo upozornit na nejožehavější problémy a získat 

názory představitelů krajů, jichž se reforma dotýká naprosto zásadně (jde o nově zřízený 

orgán). Za velice kladné bych považoval zajištění podobné ankety na úrovni obcí, nebo 

alespoň obcí s rozšířenou působností, které jsou podobně jako kraje přímo dotčeny reformou 

veřejné správy.

6.6 Ohlasy k reformě veřejné správy

Základním problémem výkonu státní správy a samosprávy je střetávání subjektivních a 

objektivních pohledů na tuto problematiku. Proto není výkon státní správy a samosprávy 

objektivně měřitelný. Je tedy velmi problematické nejen zpracovávat návrhy, ale především 

vyhodnocovat výsledky zvoleného přístupu. Z jedné strany by státní správa měla zajišťovat 

maximálně efektivní řízení života v dané oblasti ve prospěch občanů, kteří zde žijí. Naproti 

tomu stojí často zcela protichůdné zájmy jednotlivých subjektů podléhajících výkonu státní 

správy a samosprávy. Jedním z příkladů této rozpornosti je základní teze o pohledu občana 

jako daňového poplatníka (zájem o minimální daně) a jako uživatele služeb veřejné správy 

(maximální přínos). Problémem, který je poměrně málo diskutován, je i otázka nutného 

vývoje státní správy a samosprávy v čase. Opatření přijatá v určité situaci mohou být po dobu, 

kdy trvá stav, který tato opatření vyvolal, velmi účinná a mohou směřovat k pozitivnímu 

přínosu. Jimi vyvolané změny mohou ale způsobit, že s postupem času tato opatření začnou 

působit kontraproduktivně.

Specifickým problémem jsou otázky samosprávy, na kterou se moje práce zaměřuje 

především. Obecná teze o podílu občanů na řízení a správě je sice velmi populární, ale 

základním úskalím je schopnost občana komplexně posoudit danou problematiku. Zvláštním 

problémem v této oblasti je stále vzrůstající vliv masmedií a s nimi související manipulace 

s veřejným míněním. Tento problém je velmi patrný například ve státech, kde jsou prováděny 

přímé prezidentské volby. Řešení tohoto problému výrazně přesahuje problematiku této práce, 

ale jak ukazuje současný vývoj ve světě, je zřejmě klíčovou otázkou dalšího vývoje 

společnosti. Základem manipulovatelnosti veřejného mínění, je subjektivní charakter pocitů 

občana ve vztahu k státní správě a samosprávě. Zejména problém toho, že běžně lidé
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nerozlišují mezi realizací svého (subjektivně, a často i objektivně oprávněného) požadavku a 

jeho dopadu na nároky ostatních.

Při zpracování této kapitoly mé práce jsem vycházel z řady podkladů. Samozřejmě nebylo 

v mých silách u jednotlivých podkladů zjišťovat veškeré vazby autorů k veřejné správě a 

individuálním zájmům, na jejichž základě bych mohl relativně objektivně posoudit váhu a 

objektivitu příspěvku. Je zřejmé, že z principu musí nastávat konflikt např. mezi pohledem 

ekonomickým a ekologickým. Míra jejich zohledňování při řešení problémů je ryze 

politickým rozhodnutím, které lze (pokud pomineme extrémní přístupy), velmi těžko 

hodnotit, i například v rámci působení jedné lidské generace.

Velkým problémem je i stanovení rozsahu sledovaných faktorů a vazeb při daném rozhodnutí. 

Příkladem je v předchozí kapitole uvedená komplikace plynoucí ze zachování stávajícího 

územního členění v oblasti některých agend. Tím, po přiřazení obce k nej bližšímu vyššímu 

správnímu celku dojde ke zvýšení počtu kontaktních míst. Klíčovou roli při hodnocení občany 

přitom hraje dopravní obslužnost. Ta se navíc s časem může velmi výrazně měnit. Je zřejmé, 

že postižení všech těchto vazeb, je velice složité. Například jednou z institucí, které se 

reforma veřejné správy vůbec nedotkla, je katastrální a pozemkový úřad. Zdánlivě jednoduchá 

změna přiřazení obce, by ale v tomto případě vyvolala velmi složité změny v databázích 

příslušných údajů. Podobně u soudů je problémem dostatečné množství řešených případů 

daného typu, aby mohla být zachována určitá jednotnost rozhodování. To souvisí nejen 

s počtem obyvatel v působnosti daného soudu, ale i s charakterem činností na daném území.

V následující části práce se chci zaměřit na ohlasy realizace reformy veřejné správy tak, jak se 

objevovaly v informačních mediích. Podklady jsem čerpal z odborných časopisů, běžných 

novin i z internetových portálů81. Je samozřejmé, že není možné postihnout celý rozsah 

ohlasů. Vybral jsem jen některé typické reakce, které upozorňují na obecnější problémy 

vyskytující se na více místech. V úvodu je třeba si uvědomit, že reforma byla v různých 

místech prováděna za odlišných podmínek. Například někde docházelo k nastěhování úřadů 

do dosud neobsazených, tedy nově vybudovaných, respektive zrenovovaných budov pro 

úřady vyšších územně správních celků. V tomto případě bylo stěhování jednodušší než 

v případě, kdy se přecházelo k nové struktuře v rámci již existujících a fungujících prostor. 

To s sebou přinášelo problémy pro občany, kteří se museli přizpůsobit nové situaci. Jejich

81 Reprezentativní soupis článků je uveden v seznamu použité literatury v soupisu populárně -  naučných článků 
k tématu.
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schopnost přizpůsobit se a akceptovat nový systém, závisela hlavně na kvalitě informačních 

systémů. A to jak v rámci spádové oblasti, tak i přímo v budovách úřadů. Podstatnou roli 

sehrála také ochota občanů vzniklé změny přijmout, a samozřejmě i úroveň jednání úředníků. 

Zejména v případech, kdy občané nebyli schopni systému porozumět.

Dalším problémem, který je dost typický pro naši legislativu, je problém dořešení detailů 

realizace. Především z pohledu jejich dopadu na nejnižší články systému, jehož se daná 

úprava týká. V případě popisované reformy se jedná o občany a dostupnost nově 

organizovaných center, se kterými musí občan jednat při vyřizování běžných záležitostí. Jak 

již bylo konstatováno v předchozí kapitole, problémy vznikají z nerespektování přirozených 

spádových oblastí z pohledu občanů. Proti tomu stojí skutečnost zpracování agendy, kdy 

(často z objektivních příčin) nedošlo k překrytí jednotlivých správních oblastí. A tak je občan 

nucen při vyřizování svých záležitostí, cestovat do různých míst v často velmi širokém okolí.

Dočasné -  a již odstraněné - potíže vyvolalo i to, že se z různých důvodů (připravenost 

pracovišť, vyškolení odborníků apod.) nepodařilo zajistit k přesnému datu funkci nových 

pracovišť, a bylo třeba přijmout provizorní řešení.

Specifickým problémem, který je i v souvislosti s napjatým státním rozpočtem často 

akcentován, je otázka úspory jak finančních prostředků, tak i počtu úředníků po realizaci 

reformy. Zatím se spíše potvrzují obavy kritiků, že reforma nevedla, a ani nadále nepovede, 

v těchto oblastech k úsporám, a co se počtu úředníků týče, současný stav bude ještě více 

gradovat.

A právě jako nej častěji kritizovaný moment se objevuje neustále se zvyšující počet úředníků 

ve státní správě. Tento stav je vyvoláván především tím, že objektivní nutnost zvyšování 

počtu úředníků daná rozšířením agendy v konkrétní oblasti a na konkrétní úrovni, není 

současně kompenzována minimálně shodným úbytkem úředníků na instituci, z níž agenda 

přechází (respektive by se měl snížit její objem). Tento trend je v souvislosti s reformou 

veřejné správy zcela zřejmý. V žádném z podkladů se mi nepodařilo nalézt konkrétní údaj o 

snížení počtu pracovníků ministerstva v souvislosti s převodem kompetencí na obce a kraje.
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S jistou mírou nadsázky lze konstatovat, že veřejné instituce podobné soupisy -  jsou-li vůbec 

vyhotoveny -  spíše tají (možná s obavou před veřejným míněním). Současně je ale na tomto 

příkladu vidět složitost hodnocení jednotlivých otázek.

Samostatným problémem je v této souvislosti nárůst počtu úředníků vyvolaný naším vstupem 

do EU. Z pohledu občana j e v  tomto případě zvýšení počtu úředníků pozitivním faktorem. 

Z hlediska především živnostníků, malých podnikatelů a obcí se naskýtá možnost čerpat 

velmi zajímavé prostředky z fondů EU. Toto čerpání je ale vázáno na splnění poměrně 

náročných administrativních kritérií. Představa této skupiny občanů vycházela z toho, že stát 

vytvoří podmínky pro co nejlepší přístup k těmto fondům. To znamená, že budou k dispozici 

odborníci (a tím pádem úředníci), kteří posoudí v jednoduché formě předložené náměty, a u 

těch, které budou mít reálnou naději na úspěch v celoevropské konkurenci, poskytnou 

veškerou administrativní a odbornou pomoc při zpracování podkladů. Do této pomoci spadá i 

přímý kontakt s příslušnými centry EU. V mnoha případech totiž rozhoduje o úspěchu žádosti 

spíše znalost praxe, než samotný její věcný obsah. Úřednických míst zdůvodňovaných tímto 

pohledem vznikla řada, ale nikde jsem nenašel přímou vazbu na konkrétní kritéria hodnocení 

činnosti. Tímto kritériem musí být poměr čerpaných peněz z fondů EU v příslušné oblasti 

v porovnání s ostatními členy EU.

V této souvislosti bych velmi rád zmínil podmětný materiál „Souhrnná analýza sladění 

územní působnosti orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou 

působností a s územními obvody VÚSC“, který byl vládě předložen v roce 2004, a jež je 

koncipován v širším smyslu a zabývá se především sladěním územní působnosti orgánů státu 

na úrovni obcí s rozšířenou působností a VÚSC. Cílem onoho sladění je vytvoření podmínek 

pro stabilizované přehledné a jednotné uspořádání veřejné správy, které umožní občanům a 

institucím výrazně snazší orientaci. Zároveň by mělo dojít k odstranění diferencí v územní 

působnosti orgánů vykonávajících činnost státu na jednotlivých stupních v území.

Naopak, jako příklad velmi kritického a přitom věcného ohlasu lze uvést poučený příspěvek

starosty obce Katovice Tomáše Hajduka, publikovaného v internetovém portálu neviditelný
82 * • pes . Jeho obsah v podstatě pokrývá všechny výše uvedené problematické oblasti reformy.

82 Hajdušek, Tomáš: Přiblížení veřejné správy lidem, úspora nákladů? V žádném případě! In:
www.pes.intemet.cz, 19.2.2004.
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Výše uvedený text vyznívá samozřejmě poměrně značně negativně, což je dáno tím, že cílem 

bylo poukázat na kritické momenty reformy. Pro její objektivní hodnocení se však domnívám, 

že je podstatné si v každém případě uvědomit dvě základní teze:

• Hodnocení reformy je střetáváním subjektivních a objektivních pohledů. Odlišit 

je od sebe je často problematické.

• Reforma je prováděna jako zásadní změna stávajícího stavu. Jejím základem je 

politické rozhodnutí. Reforma přitom zasahuje všechny oblasti života společnosti. 

Proto její realizace vyžaduje posouzení a sladění velkého množství faktorů. 

Provést zcela vyčerpávajícím způsobem toto hodnocení není zřejmě v silách 

žádné instituce. Lze ale všechny negativní dopady omezit vhodným využitím 

zpětných vazeb.

Východiska reformy směřovala k pozitivním změnám ve veřejné správě. Sama reforma byla 

do značné míry vyvolána objektivní snahou přizpůsobit systém naší veřejné správy systémům 

používaných v zemích EU. Na základě toho byly definovány výchozí principy reformy. 

Vzhledem k tomu, že většinu času vymezeného na realizaci reformy zabralo -  tak jak je tomu 

u nás obvyklé - rozhodování o politických aspektech, na vlastní realizaci reformy zbyl 

poměrně krátký časový úsek. Proto nemohla proběhnout rozsáhlejší veřejná diskuse, 

zejména v okamžiku, kdy již byla reforma zpracována na úrovni prováděcích materiálů. 

Přitom právě diskuse v této etapě je nej podstatnější pro odstranění konkrétních chyb. Dosud 

přijaté změny, například ochota změnit začlenění obcí, snaha o zlepšení informovanosti o 

korekcích a nových krocích probíhajících v rámci reformy, nasvědčují tomu, že i v této oblasti 

se mohou prosadit pozitivní trendy. Na druhou stranu ani aktuální postup reformy veřejné 

správy (zřízení městysů a podobně) není příliš široce diskutován. Logické je rovněž i to, že 

v případech, kdy je reforma hodnocena občany či složkami veřejné správy pozitivně, dochází 

spíše k tomu, že se dotyční snaží získaných výhod využít ve své činnosti a necítí potřebu 

publikovat svá hodnocení veřejně.
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7. Budoucnost reformy

7.1. Současný stav jako výchozí bod reformy

Reforma veřejné správy je především politickým krokem. To znamená, že politická 

reprezentace vybere z možných variant některou, a ta se pak realizuje. Vzhledem k charakteru 

společenských věd není možné ověřit exaktně funkčnost jednotlivých variant, a tak je 

objektivně posoudit. Samozřejmě každá varianta má své přednosti a své zápory. V počáteční 

fázi realizace reformy je možné diskutovat o vhodném kompromisu, který za dané situace 

bude optimální pro daný stát. V okamžiku, kdy je příslušná varianta vybrána, nelze objektivně 

postupovat jinak, než se snažit maximálně zužitkovat její přednosti a potlačit vliv negativních 

faktorů. Jak je zřejmé z předchozích kapitol, varianta byla vybrána přijetím zmíněných 

zákonů. Od tohoto okamžiku bylo třeba se maximálně zaměřit na úspěšnou implementaci této 

varianty. Jak vyplývá z kapitoly šest, tento předpoklad nebyl splněn, a v mnoha případech 

byla diskuse k prováděcím předpisům zaměřena spíše na některé již nezměnitelné faktory, 

místo na věcné zhodnocení a řešení dílčích praktických problémů. To se negativně projevilo 

zejména v oblasti posouzení dopadu reformy z pohledu občana a pracovníků veřejné správy 

na nejnižších stupních. Naopak na úrovni ústředních orgánů se podařilo poměrně úspěšně 

zabránit realizaci decentralizace a přeměnit ji na dekoncentraci při zachování téměř celého 

objemu úřednické činnosti na těchto orgánech. Tato činnost je přitom často neefektivně 

vykonávána paralelně na více úrovních, čímž bez efektu dochází k navýšení objemu práce 

úředníků. Tím není plněn hlavní úkol ústředních orgánů, tj. koncepční a kontrolní činnost. 

Objektivně je třeba přiznat, že uvedený stav je výrazně podporován špatně zpracovanými 

zákony. V nich jsou mezery, které ve svých důsledcích umožňují na nižších úrovních veřejné 

správy realizovat zásadně chybná rozhodnutí bez možnosti postihu jejich autorů a hlavně bez 

možnosti korektury, respektive eliminace jejich důsledků. Jako příklad takového problému lze 

uvést snahu Středočeského kraje privatizovat síť veřejných zdravotnických zařízení.

Řešení v této oblasti je spojeno s obecnou nutností jednoznačně definovat pravomoci a 

zodpovědnost za jednotlivé úseky veřejné správy. Tento přístup by měl jednoznačně ukázat 

skupiny úředníků, jejichž zodpovědnost je nulová a kteří jsou tedy v systému nadbyteční. 

Případně i další variantu, kdy rozhodovací pravomoc má někdo jiný, než kdo nese 

odpovědnost za rozhodnutí.
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Dalším velkým problémem realizace reformy je otázka územního členění v souvislosti 

s výkonem veřejné správy na jednotlivých úrovních. V tomto případě došlo ke kolizi 

stávajícího členění, přirozených spádových oblastí, historických pohledů, skupinových zájmů 

a v neposlední řadě byla podceněna vazba na regionální politiku EU. Při řešení této otázky 

došlo k vytvoření územních celků, které nejsou vyváženy z hlediska plochy ani počtu 

obyvatel, vzniklé nerovnoměrnosti nejsou jednoznačně odůvodněny žádnými relevantními 

faktory. Tento faktor je potvrzen i přijetím zákona, kterým byla území krajů, krátce po jejich 

vymezení, změněna. Ani tato změna ale neznamená ukončení diskusí k tomuto problému 

neboť další obce stále nejsou s uspořádáním spokojeny83.

V tomto případě je třeba jasně definovat faktory, které vedly k vytvoření příslušného 

územního členění ve vztahu k výkonu veřejné správy na dané úrovni. Na základě toho pak 

realizovat úpravy na úkor těch územních členění, u nichž není žádný relevantní faktor. 

Značným přínosem pro tuto oblast může být efektivní propojení informačních systémů 

v rámci veřejné správy. V tomto případě se omezí otázka místního řešení dané problematiky 

z hlediska občana či nejnižšího stupně veřejné správy. Ti budou komunikovat se sobě 

nej bližším článkem, a vlastní přenos dat bude probíhat v rámci cest informačního systému. 

Nelze ale zapomenout, že v některých případech je rozhodování vázáno na znalost místní 

problematiky. To často vyžaduje osobní přítomnost na místě řešení problému. Ovšem to je 

spíše otázka rozhodovacích pravomocí a formy správního řízení.

Obecným problémem veřejné správy, který není vázán jen na období reformních změn je 

problém finančního zajištění, efektivní činnosti a vnímání veřejné správy občany. Pokud se 

týká ekonomické efektivity, je zde samozřejmě specifická problematika přechodného období 

při reformě, do kterého se promítají náklady spojené s dislokací úřadů, přeškolením 

pracovníků. V současné době je významným faktorem korekce, resp. zavádění nových částí 

informačních systémů ve veřejné správě. V rutinní činnosti veřejné správy je velmi 

problematické hodnocení její ekonomické efektivity (přiměřenost nákladů) v souvislosti 

s nemožností objektivního měření její výkonnosti. Je zde třeba brát v úvahu i takové faktory, 

jako je např. schopnost veřejné správy získat špičkové odborníky v konkurenci 

s podnikatelskou činností a dalšími sférami. S touto oblastí souvisí i problematika korupce. 

Efektivita činnosti veřejné správy je velmi úzce svázána s tokem dat jak v rámci veřejné

83 Souhrnná analýza sladění územní působnosti orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou 
působností a s územními obvody VÚSC, interní materiál ministerstva vnitra ČR.
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správy, tak mezi veřejnou správou a ostatními složkami společnosti. Zde vzniká principielní 

problém mezi potřebou získávání a zpracování dat pro bezprostřední výkon veřejné správy, a 

pro sledování trendů vývoje a jejich odhady. Zvláštní kapitolu tvoří vztah občanů k veřejné 

správě. Jednak zde hraje svoji roli otázka vztahu státní správy a samosprávy, kdy pro mnoho 

běžných občanů je velmi obtížné obecně rozlišit, co je státní správa a samospráva, natož pak 

na konkrétní činnosti poznat jejího autora (státní správa a samospráva). S tím souvisí i např. 

obecně velmi nízké účasti ve volbách apod. Samozřejmě zde hraje velkou roli i jednání 

konkrétních úředníků v okamžiku kontaktu občana s veřejnou správou, tento faktor je velmi 

významný a je třeba konstatovat, že je mu již věnována zvýšená pozornost. Přesto je jeho 

ovlivnění velmi složitým problémem úzce souvisejícím s obecnými standardy chování ve 

společnosti.

Dalším problémem veřejné správy, který úzce souvisí s překotným rozvojem vědy a techniky 

v této oblasti, je využívání informačních systémů. Zde působí celá řada faktorů, které mají 

často velmi protichůdné dopady. Na jedné straně rozvoj těchto systémů umožňuje relativně 

jednoduše vytvářet centrální databáze údajů. Díky tomu lze realizovat jednotlivé správní 

úkony na libovolném místě veřejné správy se zajištěním okamžité kontroly všech potřebných 

údajů. Rovněž lze poměrně dobře realizovat kontrolní činnosti. Problémem je na druhé straně 

např. bezpečnost takového systému. Jeho narušení (živelná pohroma, neoprávněný zásah), 

může přinést naprosto katastrofální důsledky. Informační systém při vhodné aplikaci 

umožňuje výrazné zjednodušení a zpřehlednění činnosti jednotlivých úseků veřejné správy. 

Na druhé straně při nevhodné aplikaci z těchto jednotlivých úseků vytvoří pouze dodavatele 

množství zbytečných dat, která nejsou v konečném efektu vůbec využívána. Specifickou 

otázkou je využití informačních systémů pro přímý kontakt občana s veřejnou správou. Sem 

lze zařadit nejen popularizovaný Internet a možnosti „elektronických podatelen“, ale zejména 

v malých obcích např. v současné době využívaná možnost aktuálního informování občanů 

prostřednictvím SMS. Právě tento příklad ale ukazuje velká rizika spojená s využíváním 

těchto forem. Pokud bude občan zaplaven spoustou SMS s pro něj nezajímavým obsahem, je 

jasné, jaký postoj nejen k tomuto způsobu, ale i kcelé veřejné správě zaujme. To souvisí 

s kvalifikací pracovníků i s kvalitou dodávaného programového vybavení jednotlivých 

systémů.

Tuto oblast lze rozdělit na dvě základní oblasti:

• Zpřístupnění informací ze státní správy vůči občanovi. Příkladem této formy 

jsou webové stránky jednotlivých úrovní veřejné správy, ale patří sem
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například i forma vystupování jednotlivých představitelů veřejné správy 

v masových sdělovacích prostředcích.

• Předávání informací v rámci veřejné správy i budování a spolupráce databází 

pro jednotlivé oblasti.

V praxi je spíše preferována první oblast. Důvodem je zřejmě i to, že tato oblast klade nižší 

nároky na činnost pracovníků veřejné správy i jejich řízení. Naproti tomu druhá oblast 

vyžaduje kvalitní a kvalifikovanou práci na všech stupních veřejné správy. V záměrech 

realizace reformy veřejné správy se trend využití uvedené druhé oblasti samozřejmě 

objevoval. Při vlastní realizaci se však postupně vytrácel. V úvodních proklamacích se velmi 

často hovořilo o tom, že občan by měl přicházet do styku pouze s nejnižším článkem veřejné 

správy a veškerá další cesta dokumentů by měla probíhat mezi jednotlivými subjekty veřejné 

správy bez jeho účasti. K těmto záměrům je třeba se vrátit a postupně je realizovat. Je 

otázkou, zda má smysl budovat elektronické podatelny pouze pro občany, kteří je budou 

využívat ze svého počítače. Stejně dobře by mohl občan elektronickou podatelnu využít 

prostřednictvím úředníka na obecním úřadě, který by ověřil doklady potřebné k získání údajů 

pro vyřízení agendy. A svým elektronickým podpisem by garantoval potvrzení vůči 

elektronické podatelně. Jako pozitivní krok v tomto směru je možné označit současné 

centrální zajištění elektronických podpisů pro články veřejné správy ministerstvem 

informatiky.

7.2 Budoucnost reformy ve světle programů českých parlamentních 

politických stran

Budoucnost reformy veřejné správy je především otázkou politické vůle. V rámci této 

podkapitoly bychom proto podnikli malý exkurs do těch sektorů programů českých 

politických stran, jež mají zastoupení v Poslanecké sněmovně, které se týkají budoucnosti a 

případné modernizace veřejné správy. Vzhledem k současné nestabilní politické situaci, kdy 

vláda nemá zajištěnu podporu v Poslanecké sněmovně a riziko předčasných voleb se tudíž 

jeví více než reálně, jsou právě politické programy nej silnějších politických stran tou 

rozhodující bází, podle které můžeme hodnotit záměry daných politických hráčů.

Občanská demokratická strana klade důraz na efektivní výkon veřejné správy jako veřejné 

služby. „Základní pilíře budování efektivního státu tvoří efektivní výkon veřejné služby,
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zavádění informačních a komunikačních technologií a boj s korupcí“M. Navrhuje revizi 

veškerých kompetencí v přenesené státní správě a zrušení nadbytečných a duplicitních 

působností jednotlivých orgánů. Prosazuje provedení procesních a funkčních auditů, které by 

měly vést ke snížení nadbytečné administrativy. ODS také uvádí konkrétní legislativní kroky, 

kterými chce tyto cíle dosáhnout. Navrhuje přijmout speciální zákon o eGovemmentu a 

propracovala i svůj projekt, jehož prostřednictvím chce občanům z kteréhokoliv místa 

zpřístupnit data obsažená v jednotlivých registrech. Tento projekt nese pracovní název „Czech 

point“.

Česká strana sociálně demokratická nazvala kapitolu svého programu, v kterém se věnuje 

reformě veřejné správy jako „Informatizovaná demokracie“. Informatizovaná demokracie 

mění nadvládu institucí státu nad občany ve službu státu právě pro občany. ČSSD proto 

navrhuje:

• Rozšiřovat elektronickou komunikaci se státní správou a podporovat koncept 

e-govemmentu.

• Zvýšit dostupnost širokopásmového připojení k internetu.

• Posílit pravomoci a odpovědnost Ministerstva informatiky .

ČSSD při tom všem doporučuje „důsledně dbát na ochranu osobních dat občanů 

v informačních systémech a na zabránění jejich zneužití“86. Podle nej silnější levicové strany 

by v integrovaném systému veřejné správy měly platit tři základní zásady:

• Občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede.

• Občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím internetu) iniciovat aktualizaci

změněných dat, pokud tak státní instituce neučiní sama.

• Osobní data uložená v propojených informačních systémech veřejné správy musí 

být důsledně chráněná před zneužitím. Přístup k datům a jejich propojování musí 

být umožněno oprávněné osobě jen v takovém rozsahu a účelu, které stanoví 

právní předpisy.

84 Internet, www.ods.cz. volby, weby, 2006, program.
85 Internet, www.socdem.cz. program, veřejná správa.
86 Tamtéž.
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Křesťansko demokratická unie -  Československá strana lidová se věnuje ve svém programu 

spíše oblasti komunikačních a informačních technologií. Ve svém programu akcentuje 

používání otevřených formátů a open source softwaru, odkazujíc tím na materiály Evropské 

lidové strany i na nejrůznější programy Evropské unie. I KDU -  ČSL chápe e -  government 

„jako poskytování rychlejších, přístupnějších a levnějších služeb veřejné správy našim 

občanům. V době klesající volební účasti a malého zájmu o věci veřejné mohou být IC 

nástrojem, který přiblíží veřejnou správu i politiku občanovi87 Hlavní překážku takového 

přiblížení vidí v absenci zákona o registrech, který by stanovil, jakým způsobem si státní 

správa a samospráva budou vyměňovat údaje. KDU -  ČSL prosazuje posílení těchto 

principů:

• Úřady musí komunikovat s občany, ale především mezi sebou prostřednictvím 

internetu.

• Zabezpečení dat proti zneužití.

• Iniciuje diskusi nad možností elektronického hlasování ve volbách.

• Prosazuje zdokonalování a propagaci efektivnějšího využití portálu veřejné 

správy jako virtuálního kontaktního místa pro občany.

Komunistická strana Čech a Moravy je jedinou stranou ze čtyř nej silnějších českých 

politických stran, která ve svém programu alespoň v minimální míře reaguje na reformu 

veřejné správy a její podstatu, totiž nové územně správní členění České republiky. KSČM je 

toho názoru, že „Reforma veřejné správy se nepovedla. Nové kraje nejsou využitelné pro 

potřeby statistiky EU, a ani jednotné z pohledu státní správy. Došlo ke zrušení okresních 

úřadů, které představovaly nejkvalitnější stupeň veřejné správy. “88 Nutno říci, že závěry 

KSČM -  ač jinak nejsem příznivcem této strany -  oceňuji. Jako lék na tuto bolest komunisté 

navrhují změnit východisko současné reformy. Neplatí totiž, že jednotlivé složky do sebe 

jednoznačně zapadají. „Tyto vazby je  nutné dát do souladu v rámci kraje (nového), okresu
OQ

(starého) a okrsku (správního obvodu obce s rozšířenou působností) “ , tvrdí program 

KSČM. V další části programu i KSČM prosazuje co nejširší zavedení vysokorychlostního 

internetu, aby byl dostupný všude, pro všechny domácnosti, a hlavně zdarma.

87 Internet, www.kdu.cz.
88 Internet, www.kscm.cz.
89 Tamtéž.
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Zelení nevěnují veřejné správě ve svém programu žádoucí pozornost90. Nicméně nastolují 

zajímavé téma, a to zavedení přímé volby starostů a hejtmanů. Ostatně na Slovensku přímá 

volba hlav obcí a měst již funguje. V tomto kontextu je tedy jistě patřičné zmínit, že Zelení 

obecně prosazují posílení prvků přímé demokracie a jsou proto také pro přímou volbu 

prezidenta při zachování jeho stávajících kompetencí a pro všeobecné referendum.

Podíváme-li se tedy do programů českých parlamentních politických stran, pak bohužel 

zjistíme, že veřejné správě v nich není věnována žádoucí pozornost. Převažují obecné fráze o 

tom, že veřejná správa musí být moderní a efektivní službou pro občany, ale konkrétních 

receptů, jak toho docílit, nabízejí politické strany poskrovnu. Všechny se sice shodnou na 

nutnosti rozvoje eGovemmentu, či posílení informační gramotnosti. S výjimkou KSČM se 

však žádná parlamentní strana nezabývá otázkou samotného územního členění státu, natož 

aby chtěla toto územní členění nějakým způsobem revidovat. Revizi v tomto ohledu 

propaguje jen již zmíněná KSČM. Podobnou zajímavostí - uprostřed samých frází - je pak 

snaha o zavedení přímé volby starostů a primátorů v programu Zelených, i když ani oni 

nepředkládají žádný recept na to, jak v případě realizace tohoto záměru například 

zakomponovat institut přímé volby do zákona o obcích, nezabývají se tím, zdaje nutné měnit 

kompetence starosty, či nově upravit vztah starosty a rady obce, případně obecního 

zastupitelstva. Co se týče samotné budoucnosti reformy veřejné správy, tak musíme 

konstatovat, že jasnou koncepci nepředkládá v tomto ohledu žádná parlamentní politická 

strana. Všechny se chovají tak, jako by se reforma veřejné správy v podstatě vyčerpala 

vznikem krajských úřadů a zánikem okresních úřadů, přičemž na tomto faktu není vhodné nic 

měnit. Budoucnost reformy tedy závisí na odborné kvalitě a zájmu úředníků, především pak 

těch, kteří pracují na Ministerstvu vnitra a reformu mají na starosti. Co se však týče 

konkrétních impulsů ke změnám, například v oblasti rozvoje územní veřejné správy, lze je 

víceméně očekávat jen ze strany odborné veřejnosti a starostů, podobně jako tomu bylo 

například i v případě poslední novely zákona o obcích, kdy snaha několika málo nadšenců 

spolu s intenzivním tlakem některých obcí, jež se chtěly stát opět městysi, způsobila, že 

novela zákona do českého právního řádu vrátila označení městys, a to přesto, že řada 

dotčených starostů byla k této iniciativě předem skeptická91.

90 Internet, www.zeleni.cz. 157, clanek, 4 -  otevřena společnost.
91 Iniciativa k navrácení titulu městys pro některé obce vznikla zezdola. Je pravdou, že samotný autor této DP, ač 
jako starosta, také signatář řady petic urgujících opětovné zavedení tohoto titulu a určených Parlamentu České 
republiky, byl k možnosti, že titul městys bude zpět navrácen do zákona o obcích, značně skeptický.
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8. Závěr

Mám-li zhodnotit reformu veřejné správy a její vliv na obce a kraje jako samosprávné 

jednotky, musím nutně konstatovat, že reforma zaznamenala v kontextu několika proběhlých 

let nesporně mnoho úspěchů, poznamenaných aktivní snahou provést skutečnou 

decentralizaci a dekoncentraci veřejné správy, a tím tuto správu přiblížit občanovi. To ostatně 

bylo i ústředním heslem a motivem reformy. Při vědomí toho, že reforma skutečně probíhala 

minimálně několik let, a byla ji ze strany nejen ústředních státních orgánů věnována 

mimořádná pozornost, však není možné nevidět některé nedostatky a neúspěchy stále 

probíhajícího procesu.

Osobně se domnívám, že jednou ze zásadních chyb je zavedení stávajícího spojeného modelu 

výkonu veřejné správy v území, tj. spojení samosprávy a státní správy v jeden úřad. V praxi 

toto spojení přináší mnoho problémů nejen při výkonu státní správy, ale i v pozicích 

nadřízených a podřízených. S tím podle mého názoru souvisí i druhé chybné rozhodnutí, a to 

je zrušení okresních úřadů, které chybějí především zástupcům samospráv menších obcí a 

měst nejen jako jakýsi mezistupeň mezi obcí a státem, respektive krajem, jenž i vzhledem ke 

své rozloze nemohl tuto roli, po bývalých okresních úřadech, převzít. To ostatně potvrzuje i 

dnes již několikaletá praxe.

Jestliže se v této chvíli objevují hlasy hovořící vtom duchu, že proces reformy územní 

správy je již ukončen, jsou nesmírně daleko od pravdy. Naopak je nutné provést celkovou 

revizi činností jednotlivých ministerstev a posoudit, zda není možné některá ministerstva 

buď úplně zrušit nebo sloučit, případně část jejich kompetencí ještě dále decentralizovat. 

Tím by měla začít další etapa reformy veřejné správy. Ta musí obsahovat mimo jiné i novelu 

kompetenčního zákona, a dále je v jejím rámci nezbytné odstranit i všechny nedostatky, jež 

by vznikly při naznačené revizi.

Z koncepčních úkolů je třeba znova posoudit územní sladění výkonu státní správy a zajistit 

jeho vzájemnou provázanost a skladebnost. Navrhuji proto zrušit nevyhovující zákon č. 

36/1960 Sb., o územním členění státu a nahradit ho novou normou, jež bude respektovat 

výsledky a zásady reformy veřejné správy. Podle mého přesvědčení by se území státu mělo 

členit na:
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• územní obvody jednotlivých měst a obcí;

• územní obvody obcí s rozšířenou působností;

• územní obvody stávajících okresních soudů (pokud nedojde ke vzkříšení 

okresních úřadů jako takových);

• územní obvody krajů;

Veškeré státní instituce by pak směly působit jen v rámci těchto krajů, čímž by se odstranila 

územní nejednotnost a nepřehlednost při výkonu státní správy. V souvislosti s touto úpravou 

pak navrhuji neustále provádět revizi správních agend s cílem je podstatně zjednodušit.

Jako nezbytné se nyní aktuálně jeví i nutnost sjednocovat zájmy státu a regionů, zájmy 

regionů uvnitř státu, ale i zájmy regionální politiky státu a regionů navenek (například vůči 

orgánům EU92). Proto navrhuji pověření jednoho ústředního orgánu státní správy koordinací 

a sjednocováním regionálního rozvoje. Dosavadní role Ministerstva pro místní rozvoj je 

v tomto ohledu nedostatečná. Obecně se dá říci, že reforma veřejné správy vytvořila jakousi 

kostru. Na tuto kostruje třeba zavěsit koncepce jednotlivých ministerstev a stanovit vzájemný 

systém jejich propojenosti. Zapomenout by se nemělo ani na standardizaci vybavení 

jednotlivých stupňů veřejné správy pro uspokojování potřeb obyvatel, a s tím související 

aktualizace dotací a příspěvků státu na výkon těchto činností.

Z finančních úkolů se mi zdá jako nej důležitější přijetí nového zákona o rozpočtovém určení 

daní, v rámci něhož by se měla posílit především role obcí, ale i krajů. Z pohledu praxe se 

pak jeví jako nezbytné, aby stát -  například prostřednictvím Státního fondu dopravní 

infrastruktury (SFDI) -  přispíval i na opravu komunikací III. a IV. třídy, jež jsou ve 

vlastnictví krajů a obcí. Dosavadní zákonná úprava SFDI umožňuje použití prostředků fondu 

jen na dálnicích a silnicích I. třídy. K diskusi je i případné zvýšení zainteresovanosti obcí na 

výši daní v závislosti na rozvoji ekonomiky daného území, nebo třeba problém dořešení 

systému kontroly hospodaření obcí a krajů, především ve vztahu kjejich nepřiměřenému a 

neodůvodnitelnému zadlužení.

Mimo koncepční a finanční úkoly je také nutné dořešit redislokaci budov bývalých okresních 

úřadů na pověřené obce s rozšířenou působností, případně kraje. Zbývá také dořešit úlohu

92 Špatně například působí současný stav, kdy jednotlivé krajské úřady si naprosto nekoordinovaně zřizují 
v Bruselu svá zastoupení u Evropské komise, nehledě k naprosté neekonomičnosti takovéhoto počínání.
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Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a detašovaná pracoviště Ministerstva 

vnitra ČR. Otázka oprávněnosti těchto detašovaných pracovišť je pak tématem na další 

minimálně seminární práci.

V dalším bádání pak bych se rád zaměřil především na otázku postavení obcí a jejich vztahu 

ke krajské samosprávě. Z hlediska praxe se pak jeví jako nanejvýš potřebné -  jak jsem již 

naznačil -  podrobněji prozkoumat otázku případné resuscitace okresních úřadů, a to buď 

v podobě, v jaké existovalo okresní zřízení vletech 1990 -  2002 nebo v dobách dřívějších, 

například za první republiky, jak se této oblasti podrobně věnuji v druhé kapitole své práce.

Také moje diplomová práce potvrdila, že reformě veřejné správy je potřebné i nadále věnovat 

mimořádnou pozornost. K tomu však, bohužel, nedochází. Významné politické strany vybíjejí 

svoji energii na jiných otázkách, u kterých očekávají zisk politických benefitů, a je mimo 

jakoukoliv pochybnost, že problém veřejné správy bude vždy spíše doménou odborné 

veřejnosti, než středem zájmu širokých občanských mas. Pevně však věřím, že s rozvojem 

občanské společnosti v České republice dojde i kposunu vtom  ohledu, že veřejné správě 

bude věnována větší pozornost. Takový tlak je totiž nej lepší zárukou dalšího demokratického 

a konsensuálního vývoje nebyrokratické a decentralizované veřejné správy v České 

republice, jejímž hlavním úkolem bude dobře sloužit všem občanům našeho státu.
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9. Resumé

Diplomová práce s názvem: „Obec a kraj jako součást reformy veřejné správy“ se zabývá 

proměnami obecní a krajské samosprávy v rámci reformy veřejné správy, která v České 

republice probíhá od roku 1998. Připravována je však v podstatě již od vzniku samostatné 

České republiky v roce 1993. Historie veřejné správy je v práci zmapována od roku 1848. 

Setkáme se zde jak s popisem veřejné správy v době tzv. první republiky a protektorátu, tak 

po převzetí moci Komunistickou stranou v únoru 1948. Tato událost na dlouhou dobu 

ovlivnila podobu české i československé veřejné správy, především konstituováním tzv. 

národních výborů jako nejširší organizace pracujících a orgány státní moci a správy v krajích, 

okresech a obcích.

Základem pro realizaci reformy veřejné správy je „Koncepce reformy veřejné správy“, jež 

byla zpracována v roce 1998 Ministerstvem vnitra České republiky a předkládací zpráva 

k této koncepci. V těchto materiálech byly definovány hlavní body připravované reformy, 

včetně hlavní teze reformy, jakou je decentralizace státní správy. Přijetí dané koncepce vládou 

znamenalo začátek legislativní práce vlády, jež vyvrcholila předložením několika 

nej důležitějších zákonů o reformě veřejné správy Parlamentu České republiky. Po přijetí 

především zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích došlo ke 

vzniku krajských orgánů státní správy a samosprávy k 1.1. 2001 a posléze i ke zrušení 

okresních úřadů a přenesení jejich kompetencí na krajské a obecní úřady s rozšířenou 

působností.

Krajské úřady vznikly na zelené louce. V čele kraje stojí hejtman, rada a zastupitelstvo, které 

má největší kompetence. Orgány kraje jsou podobné orgánům obcí a měst jen s tím rozdílem, 

že zákon o obcích říká, že v čele statutárních měst stojí primátor. Práce také zmiňuje, že díky 

poslední novele zákona o obcích platné od 1.7. 2006 se do českého práva vrátilo označení tzv. 

městysů. O navrácení tohoto označení mohou požádat obce, které byly městysi před platností 

zákona o Národních výborech v roce 1954.

Práce na konkrétním příkladu bývalého okresu Kolín ukazuje klady a zápory reformy. 

Součástí práce je i anketa mezi starosty Kolínska, ve které odpovídají na otázky týkající se 

úspěchu či neúspěchu reformy. Zdůraznili, že stoupla především roztříštěnost institucí a to, že 

reforma státní správy se -  dle jejich názoru -  vzdaluje občanovi. Zajímavé je, že výlučně
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pozitivní příklad nebyl uveden žádný. Systému financování územní veřejné správy se v práci 

věnuje také dostatečná pozornost. Struktura příjmů krajů a obcí se v zásadě dělí na vlastní a 

další zdroje. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů je také rozebrán v šesté kapitole. Tato právní norma přesně upravuje 

pracovní poměr úředníků a jejich vzdělávání. V právním řádu České republiky představuje 

zákon o úřednících zcela novou právní úpravu postavení zaměstnanců územních 

samosprávných celků, neboť do jeho účinnosti se pracovněprávní vztahy zaměstnanců 

územních celků řídily obecnými pracovněprávními předpisy, zejména pak bývalým 

Zákoníkem práce.

Práce si všímá i tak důležitých oblastí, jako je využívání moderních technologií a mezinárodní 

spolupráce ve veřejné správě. Zásadním dokumentem, jež se v práci rozebírá, je pak „Souhrn 

informací, návrhů a námětů krajských úřadů, z odpovědí krajských úřadů na anketu Ústavu 

státu a práva A V ČR krajům“. Ohlasy na reformu veřejné správy a na ně navazující stručný 

rozbor části programu českých parlamentních politických stran, jež se týkají budoucnosti a 

modernizace české veřejné správy ukazuje, že dosud nepanuje všeobecná shoda na tom, jak 

dál v reformě české veřejné správy. Politické strany ve svých programech tápou či plují po 

povrchu problému, a kromě několika zajímavých námětů (přímá volba starostů a podobně), 

nenabízejí žádný konkrétní recept na to, jak reformu vlastně ukončit. Závěr práce pak shrnuje 

dosažené poznatky a navrhují se v něm i postupy dalšího bádání.
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Abstract

Thesis with title “ Municipality and region like component of public administration reform” 

deal with transformation of municipal and regional local government in framework of public 

administration reform, which run in Czech republic since the year 1998. But it has been 

prepared since the origin of discrete Czech republic in the year 1993. Thesis deals also with 

history of public administration since the year 1848. We can see there a description of public 

administration in term of “ First republic and Protectorate” and also in term when political 

power was takeover by communist party in year 1948. This event had for a long time impact 

on a form of Czech and Czechoslovak public administration, especially with establishing so- 

called public committee like the widest organization of labour and authority of state power 

and administration in regions, districts and municipalities.

The base for realization of public administration reform is “ Concept of public administration 

reform” which was put together in year 1998 by Home Office of Czech republic and advance 

report to this concept. In these materials were defined main points of prepared reform include 

main principle of reform like decentralization of state administration. Ratification of this 

concept by government was the beginning of legislative work of government, which 

culminated with proposing some most important laws about public administration reform to 

the Parliament of Czech republic. After ratification, especially law No. 128/2000 about 

municipality and law No. 129/2000 about regions got to establish of region authority of state 

administration and local government towards 1.1.2001 and then to deletion of district 

authorities and delegation of their authorization on regional and municipal authorities with 

widespread authority.

Regional authorities were established from nothing. Head of region is sheriff, council and 

corporation, which has main authorization. Authorities of region are similar to authorities of 

municipalities and towns; with only one difference- head of burgh is provost. Thesis also 

shows that because of last novel of municipality law that is valid from 1.7.2006 we can in 

Czech law again find name Township. All municipalities that were Townships before the 

validity of Public committee law in the year 1954 could ask to return this name back.

The work on concrete example from former district Kolin shows us pros and cons of reform. 

Part of thesis is also questionnaire between mayors of former district Kolin, in which you can 

find answers on questions about success or failure of reform. Mayors stressed that main 

problems are fragmentation of institutions and disaffect of reform from citizen. It is very 

interesting that there wasn’t any really positive answer. In thesis there is also part that take
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care about financing system of territorial public administration. Structure of regional and 

municipality income we can divide into two parts -  own resources and other resources. The 

law No. 312/2002 about territorial local government parts officials and change of some laws 

is analyse also in chapter six. This law shows exactly labour conditions and their education. In 

Czech rule of low is this law completely new form of position of employee in territorial local 

government parts because before this law these relation were regulate according to public 

labour law.

Thesis also take care about such an important area like using of modem technology and 

international cooperation in public administration. Fundamental document that analyse in 

thesis is “ Summary of information, suggestions and proposals of regional authorities, from 

the answers of regional authorities on the questionnaire of Institute of state and law AS Czech 

republic to the regions”. Responses on the public administration reform and short analysis of 

the part of Czech parliament political parties programs that take care about the future of 

public administration shows that there is not general agreement about the next step in Czech 

public administration reform. All parties offer us not only original or radical suggestion there 

are only few interesting topics (like direct election of mayor), but there is not concrete receipt 

how to finish the reform. The end of thesis then summarizes available information and also 

offers possible trends of next research.
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Příloha č . l

1. Obecná ustanovení

Základní ustanovení

V souladu se zněním § 47 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nelze na spolupráci mezi obcemi 

použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob.

V souladu s § 46 odst.2 písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích a na základě usnesení 

shromáždění starostů obcí ze dne 13. 11. 2001 se mění stanovy sdružení obcí Pečeckého 

regionu v oblasti středního Kolínska ze dne 16.12.1999 a vydávají se v plném znění.

A) Název a sídlo členů svazku obcí

Cerhenice

Dobřichov

Chotutice

Pečky

Plaňany

Radim

Ratenice

Vrbčany 

Vrbová Lhota

Obecní úřad

Cerhenice. 281 02

Obecní úřad

Dobřichov, 289 11

Obecní úřad

Chotutice, 281 03

Městský úřad

Pečky, 289 11

Obecní úřad

Plaňany, 281 04

Obecní úřad

Radim, 281 03

Obecní úřad

Ratenice 289 11

Obecní úřad

Vrbčany. 280 02

Obecní úřad
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Vrbová Lhota, 289 11 

Obecní úřad
Kostelní Lhota

Kostelní Lhota. 289 12 

Obecní úřad
Milčice

Milčice, 289 12

B) Název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti

Název a sídlo:

Pečecký region - Masarykovo nám. čp.78, 289 11 Pečky

I.

Předmět činnosti:

Předmětem činnosti svazkuje:

a. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, 

veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,

b. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, 

shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, 

využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,

c. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní 

dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,

d. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby 

vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů 

tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.

e. provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,

f. správa majetku obcí zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového 

fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

g. Orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich 

rozhodování
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Vymezení orgánů svazku

Orgány svazku jsou:

a. shromáždění starostů (sněm).

b. předseda svazku,

c. místopředseda svazku.

d. tajemník svazku.

e. revizní skupina.

Shromáždění starostů

A. Shromáždění starostů je nejvyšším orgánem svazku se statutem členské schůze. Každý 

člen tohoto orgánu má při jeho jednání jeden hlas.

B. Do působnosti shromáždění starostů patří zejména:

1. Přijímat, měnit a doplňovat stanovy

2. Přijímat nové členy svazku

3. Vylučovat členy svazku

4. Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských 

příspěvků

5. Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, místopředsedu, tajemníka a revizní skupinu 

svazku a kontrolovat jejich činnost

6. Schvalovat roční rozpočet svazku a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití 

volných Finančních prostředků

7. Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku, u majetku podléhajícího zápisu do 

katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat 

jejich stav.

8. Schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na 

nich.

9. Rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech.

10. Schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným výkonem jednotlivých funkcí 

a prací ve svazku.

11. Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku.
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C. Výčet působnosti shromáždění starostů podle odstavce Ibl tento orgán neomezuje v 

rozhodování o dalších záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční 

většiny všech členů svazku.

Předseda svazku

a. Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými 

shromážděními starostů.

b. Předsedu svazku volí shromáždění starostů na dobu dvou let. Tento orgán jej také 

odvolává.

c. Do věcné působnosti předsedy svazku patří v duchu ustanovení odstavce a) zejména:

1. Svolávat shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat 

jeho průběh.

2. Řídit a kontrolovat práci místopředsedy a tajemníka svazku.

3. Jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související 

písemnosti za svazek.

4. Zajišťovat vedení účetnictví svazku.

5. Zajišťovat archivaci písemností svazku.

6. Předkládat shromáždění starostů roční rozpočet svazku a roční účetní uzávěrku.

7. Organizovat práce při zrušeni a zániku svazku.

8. Zajistit výběrové řízení na tajemníka svazku a výsledek předložit shromáždění 

starostů ke schválení zasedáními shromáždění starostů a jednat navenek jeho jménem.

Místopředseda svazku

Místopředseda svazku plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze 

na základě pověření předsedy svazku.

Místopředsedu volí shromáždění starostů na dobu dvou let. Tento orgán jej také odvolává.

V kompetenci shromáždění starostů je rozhodnutí, zda zvolí jednoho či dva místopředsedy.
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Funkci místopředsedy však může vykonávat jen starosta členské obce.

Pro činnost a kompetence místopředsedy platí obdobně ustanovení jako u předsedy svazku.

Tajemník svazku

Tajemník je administrativně - organizačním pracovníkem svazku, který nemá pravomoci 

statutárních orgánů. Tajemníka jmenuje shromáždění starostů. Tento orgán jej také odvolává. 

Tajemník je plně podřízen předsedovi svazku, v jeho nepřítomnosti místopředsedovi. 

Na základě jejich pokynů a z jejich pověření vede a vyřizuje běžnou administrativní a 

organizační agendu svazku a připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány svazku.

II.

Jednání orgánů svazku

Jednání shromáždění starostů

a. Shromáždění starostů jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou 

svazku nejméně 2x ročně, přičemž na programu těchto zasedání musí být schvalování 

rozpočtu svazku, resp. roční účetní uzávěrky. Předseda svazku je povinen svolat 

shromáždění do 1 měsíce, pokud o to požádá alespoň 1/3 starostů členských obcí. Na 

programu zasedání musí být schvalování změn rozpočtu a roční účetní uzávěrka.

b. Shromáždění starostů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina starostů 

členských obcí.

c. V odůvodněných případech mohou starosty na jejich zasedání zastoupit 

místostarostové. Shromáždění starostů však není usnášeníschopné, týká-li se výše 

uvedeného zastoupení nadpoloviční většiny účastníků shromáždění.

d. Shromáždění starostů rozhoduje většinou hlasů všech přítomných starostů nebo 

mí sto starostů, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.

e. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze svazku, změna a doplnění stanov, určení 

vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schválení roční účetní závěrky a 

rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení svazku jsou akty, které vyžadují 

souhlas dvou třetin všech členů svazku.

f. Každý člen svazku má právo na jeden výtisk zápisu ze shromáždění starostů. 

Minimálně jedno vyhotovení zápisu dostává k dispozici předseda svazku, který ručí za 

jeho archivaci po celou dobu existence svazku.
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g. zápis kontrolují tři starostové určení sněmem na začátku jednání a stvrzují správnost 

zápisu svými podpisy.

h. Z každého jednání sněmu vypracují zvolení starostové v počtu 5 návrhů usnesení a na 

závěr jednání ho předloží ke schválení.

Ze shromáždění starostů pořizuje tajemník zápis. Zápis musí kromě data a místa 

konání shromáždění starostů a prezenční listiny obsahovat údaje o:

- skutečném programu shromáždění starostů,

- přijatých rozhodnutích s uvedením případného výsledku hlasování k jednotlivým 

bodům programu,

- námitkách účastníků shromáždění.

Jednání předsedy svazku

a. Předseda svazku jedná podle statutu své funkce, vymezeného v článku „předseda 

svazku“ těchto stanov.

b. Kromě toho je předseda svazku povinen jednat takto:

1. Svolávat shromáždění starostů nejméně 2x do roka formou písemné pozvánky s 

uvedením programu jednání.

2. Do 14 dnů doručit starostům členských obcí zápis ze shromáždění starostů a 

současně zajistit, aby byl tento zápis na příštím shromáždění starostů připomínkován a 

schválen.

3. Každoročně bez vyzvání předložit shromáždění starostů návrh rozpočtu svazku a 

roční účetní uzávěrku.

Jednání místopředsedy svazku

Místopředseda svazku jedná obdobně jako předseda, a to na základě jeho pověření nebo v 

jeho nepřítomnosti podle článku „místopředseda svazku“ těchto stanov.

Podepisování za svazek

Osoby oprávněné podepisovat se za svazek, se podepisují tak, že k názvu „Svazek“ připojí 

svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.
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III.

MAJETEK ČLENŮ SVAZKU OBCÍ, KTERÝ 

VKLÁDAJÍ DO SVAZKU OBCÍ

a. Majetek svazku tvoří vstupní vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, 

odkazy, výnosy z akcí a aktivit sdružení a výnosy z účasti sdružení na činnosti 

podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo 

člena.

b. Majetek svazku je v podílovém spoluvlastnictví členů svazku. Výše podílu se 

odvozuje od počtu trvalých obyvatel obcí.

IV.
ZDROJE PŘÍJMŮ SVAZKU OBCÍ -  

VKLADY A PŘÍSPĚVKY

a. Vstupní vklad členů svazku k datu platnosti těchto stanov činí 10,- Kč (slovy:deset 

korun českých) na každého obyvatele členské obce a je splatný výhradně v penězích 

do měsíce od vzniku členství ve svazku podle článku V. těchto stanov.

b. Výši a termín splácení pravidelného ročního členského příspěvku určuje shromáždění 

starostů postupem podle článků „Shromáždění starostů“ a „Jednání“ ze shromáždění 

starostů.

Správa finančních prostředků

a. Spravovat Finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn pouze předseda, resp. 

místopředseda svazku a předsedou jmenovitě oprávněné osoby (zejména tajemník).

b. K bezhotovostnímu styku se stranami zřizuje sdružení běžný účet u peněžního ústavu 

(jehož výběr schválí sněm) s podpisovým právem předsedy a místopředsedy. Za 

registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda svazku.

c. V souladu s předmětem své činnosti /viz 50 z.č. 128/2000 Sb../ je svazek oprávněn 

přijímat svým jménem finanční prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich 

užití i v případě, jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodů 

netýkají všech členských obcí. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu 

režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových pravidlech a pod.) vede o nich 

svazek samostatný účet, k němuž zřizuje podpisové právo pověřených osob.
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Účetnictví

a. Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. Prvým 

účetním obdobím je část roku ode dne zápisu svazku do registru okresního úřadu do 

31. prosince toho roku, posledním účetním obdobím je část roku od 1. ledna do data 

výmazu svazku z registru okresního úřadu.

b. Za účetnictví svazku odpovídá předseda svazku, který je oprávněn zadat jeho vedení 

na náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však 

nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.

c. Součástí účetnictví podle odstavec la je též inventarizace majetku a závazků svazku, 

účetní uzávěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů 

a písemností.

d. Při zúčtováni pohledávek a závazků mezi svazkem a členskými obcemi je nepřípustná 

jejich kompenzace.

e. Při zániku svazku v průběhu účetního období je předseda oprávněný za provedení 

mimořádné účetní uzávěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků svazku.

Daňová agenda

a. Za agendu daně z příjmů svazku a za případné další daňové agendy, související s 

činností svazku, odpovídá předseda svazku. Ten také podepisuje veškerá daňová 

přiznání a daňové písemnosti.

b. Zpracování přiznání k dani z příjmů (nebo jiných daňových agend) může předseda 

svazku zadat na náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím 

se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SVAZKU OBCÍ

Povinnosti členů

a. Základními povinnostmi členů svazku jsou:

1) Důsledně dodržovat stanovy svazku a rozhodnutí shromáždění starostů.

2) Složit vstupní vklad dle článku „vklady a příspěvky“.
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3) Platit pravidelné roční příspěvky v částce a termínu podle rozhodnutí shromáždění 

starostů.

4) Nakládat s nimi podle rozhodnutí shromáždění starostů, chránit jej a přispívat k 

jeho zmnožování.

5) Slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku.

6) Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku.

7) Propagovat svazek jak mezi občany členských obcí, tak i u orgánů státní správy, 

podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů a podobně.

b. Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím 

shromáždění starostů.

Práva členů

a. Základními právy členů j sou:

1) Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit sdružení své zájmy a záměry v souladu se 

zájmy a záměry sdružení.

2) Navrhovat konkrétní akce a aktivity sdružení.

3) Nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku sdružení.

4) Účastnit se činností orgánů sdružení.

5) Podílet se na majetkovém prospěchu sdružení podle pravidel, určených 

rozhodnutím shromáždění starostů.

b) Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím 

shromáždění starostů.
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Vztahy členů a svazku

a. Vzájemné vztahy členských obcí a svazku, mající charakter prodeje a koupě, 

zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu a podobně se vždy 

upravují písemnými smlouvami.

b. Je-li členská obec vůči svazku nebo svazek vůči členské obci v prodlení s úhradou 

peněžitého závazku, má věřitel právo na úrok z prodlení k tíži dlužníka. Výše úroku 

činí ročně dvojnásobek diskontní sazby České národní banky, platné k prvnímu dni 

prodlení s plněním peněžitého závazku.

VL
ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A PODÍL ČLENŮ NA 

ÚHRADĚ ZTRÁTY SVAZKU OBCÍ

Případný zisk nebo ztráta se rozdělí v poměru k výši vkladů mezi členy svazku jednotlivých 

obcí — členů svazku.

VII.

PODMÍNKY PŘISTOUPENÍ KE SVAZKU OBCÍ A VYSTOUPENÍ Z NĚJ. VČETNĚ

VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOVÉHO PODÍLU

a. Prvými členy svazku se stávají jeho zakladatelské obce, které prostřednictvím svých 

starostů vyjádřily souhlas se stanovami svazku.

b. O členství ve svazku mohou písemně požádat další obce. Jejich členství vznikne na 

základě rozhodnutí shromáždění starostů, podpisem dodatku stanov starostou 

žadatelské obce a složením vstupního vkladu.

c. Členství ve svazku zaniká výpovědí členské obce, neuhrazením členských příspěvků 

do 12 kalendářních měsíců od data jejich splatnosti a vyloučením ze svazku.

d. Výpovědní lhůta je 6 měsíců. Písemná výpověď musí být podána na adresu svazku 

nejpozději do 31.12. běžného roku tak, aby členství ve svazku skončilo k témuž datu 

roku následujícího. Jiný termín skončení členství je přípustný jen ve výjimečných 

případech (např. při zániku právní subjektivity obce). Obec, která podala výpověď z 

členství ve svazku, se tím nezbavuje povinnosti zaplatit ve výpovědní lhůtě stanovený 

roční členský příspěvek.

e. Vyloučení ze svazku je mimořádným zánikem členství. K vyloučení ze svazku musí 

dát souhlas 2/3 členů svazku.
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f. Obec, které skončilo členství ve svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy 

svazku za závazky svazku, vzniklými v době jejího členství ve svazku.

g. Odstupující člen svazku má právo na majetkové vypořádání postupem shodným 

vypořádáním při zrušení svazku podle článku „zrušení svazku“.

VIII.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SVAZKU

Zrušení svazku

a. Svazek se ruší rozhodnutím shromáždění starostů, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, 

nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s 

likvidací.

b. Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky svazku přejít na 

právního nástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku žádost k 

Okresnímu úřadu Kolín o výmaz svazku z registrace.

c. Při zrušení s likvidací požádá předseda svazku Okresní úřad Kolín o určení likvidátora 

a vytvoří nezbytné podmínky pro jeho činnost.

d. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých věřitelů svazku a zbývající 

majetek rozdělí mezi členy sdružení v poměru, daném ustanovením článku „majetek 

svazku odst. 2“ těchto stanov. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu Okresnímu 

úřadu Kolín.

e. Náklady na činnost likvidátora jsou k tíži svazku.

Zánik svazku

Svazek zaniká dnem výmazu z registrace u Okresního úřadu Kolín.

IX.
OBSAH A ROZSAH KONTROLY SVAZKU OBCÍ OBCEMI,

KTERÉ SVAZEK OBCÍ VYTVOŘILY.

Revizní skupina

a. Revizní skupina sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedy a tajemníka a 

posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se stanovami svazku. Z tohoto titulu má 

revizní skupina právo nahlížet do všech písemností svazku a účastnit se jednání
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zástupců svazku s třetími osobami Ve své práci je výhradně podřízena shromáždění 

starostů.

b. Revizní skupinu tvoří tři starostové členských obcí sdružení, která na dobu dvou let 

volí do této funkce shromáždění starostů, tento orgán jej také odvolává.

X. 

ZMĚNY STANOV

Pravidla změn stanov

a. Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí shromáždění starostů podle 

stanovení článku Jednání shromáždění starostů“ těchto stanov.

b. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky ke 

stanovám se pořadově čísluji a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci dodatků ke 

stanovám a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda svazku

Ohlášení změn stanov

a. Při změně nebo doplnění stanov podle článku „pravidla změn stanov“, předá vždy 

předseda svazku do 15. kalendářních dnů od schválení dodatku jedno jeho vyhotovení 

Okresnímu úřadu Kolín.

b. Do 30 kalendářních dnů od data schválení dodatku ke stanovám doručí předseda 

svazku po jednom vyhotovení všem členům svazku.

XI. 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení

Předsedovi svazku se ukládá předat jedno vyhotovení těchto úplně novelizovaných stanov do

15. kalendářních dnů od jejich schválení shromážděním starostů Okresnímu úřadu Kolín jako

písemnost, související s registrací svazku podle § 20 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

a. Tyto stanovy se vydávají v 15. výtiscích s platností originálů a s následujícím 

rozdělením:
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lx  členská obec 

lx  předseda svazku 

2x tajemník svazku 

lx  OkÚ Kolín

b. Stanovy podepisují starostové členských obcí a svůj podpis doplňují úředním razítkem 

obce.

c. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení shromážděním starostů, účinnosti 

pak dnem jejich předání Okresnímu úřadu Kolín.

schválení stanov: 13.11.2001
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Příloha č.2

starosta obec kraj

1
2 MĚSTA

i. Čemucký Jan Libušin Středočeský kraj
2. Seber Karel Neveklov Středočeský kraj
3. Szutová Vilma Deštná Jihočeský kraj
4. Kolářová Vladimíra Rožmberk nad Vltavou Jihočeský kraj
5. Kopáček František Sedlice Jihočeský kraj
6. Tomšová Věra Stráž nad Nežárkou Jihočeský kraj
7. Krátký Jaromír Strmilov Jihočeský kraj
8. Kubašta Petr Vlachovo Březí Jihočeský kraj
9. Soulek Jan Bezdružice Plzeňský kraj
10. Rauch Miroslav Hostouň Plzeňský kraj
11. Velík František Bochov Karlovarský kraj
12. Horník Jan Boží Dar Karlovarský kraj
13. Glavica Branko Horní Jiřetín Ústecký kraj
14. Podpěrová Anna Hoštka Ústecký kraj
15. Navrátil Josef Chřibská Ústecký kraj
16. Velek Rostislav Loučná pod Klínovcem Ústecký kraj
17. Kudmáč František Vemeřice Ústecký kraj
18. Pivmec Ladislav Lučany nad Nisou Liberecký kraj
19. Hauzek Jiří Osečná Liberecký kraj
20. Hýbner Miloslav Miletín Královéhradecký kraj
21. Stancl Jan Horní Jelení Pardubický kraj
22. Otáhalová Alena Potštát Olomoucký kraj
23. Haderka Miloslav Vidnava Olomoucký kraj
24 . Kamarád Jaromír

v 1 ........”  .............. ■ ' ... . ' ................

Žulová Olomoucký kraj

3 MĚSTYSE

i. Dvořák Jan Červené Pečky Středočeský kraj
2. Filip Jan Český Šternberk Středočeský kraj
3. Famfulíková Jana Divišov Středočeský kraj
4. Hurychová Emilie Jince Středočeský kraj
5. Merhaut Antonín Komárov Středočeský kraj
6. Sochorová Miroslava Kounice Středočeský kraj
7. Svobodová Ludmila Lázně Toušeň Středočeský kraj
8. Klimemt Karel Liteň Středočeský kraj
9. Vinš Bohumil Loučeň Středočeský kraj
10. Maruška Zdeněk Malešov Středočeský kraj
11. Sanda Dobroslav Maršovice Středočeský kraj
12. Loskot Jiří Mšec Středočeský kraj
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13. Bendi Antonín Nehvizdy Středočeský kraj
14. Kubásek Jiří Netvoříce Středočeský kraj
15. Slunečko Miroslav Neustupov Středočeský kraj
16. Brůžek Petr Plaňany Středočeský kraj
17. Valer Tomáš Senomaty Středočeský kraj
18. Janda Bořivoj So vínky Středočeský kraj
19. Maříková Ludmila Skvorec Středočeský kraj
20. Vlková Miloslava Štěchovice Středočeský kraj
21. Zázvorka Miroslav Vraný Středočeský kraj
22. Baloun Miroslav Všetaty Středočeský kraj
23. Burda Michal Zápy Středočeský kraj
24. Hraňo Vladimír Zehušice Středočeský kraj
25. Klein Jaroslav Besednice Jihočeský kraj
26. Brož Antonín Borotín Jihočeský kraj
27. Brabec Jaromír Cestice Jihočeský kraj
28. Řádek Antonín Dub u Prachatic Jihočeský kraj
29. Sedláček Jiří Chlum u Třeboně Jihočeský kraj
30. Hajdůšek Tomáš Katovice Jihočeský kraj
31. Cech Vlastimil Lhenice Jihočeský kraj
32. Peterka Luboš Radomyšl Jihočeský kraj
33. Sedláček Stanislav Sepekov Jihočeský kraj
34. Matějka Karel Strunkovice nad Blanicí Jihočeský kraj
35. Bejvl Josef Čachrov Plzeňský kraj
36. Stembera Petr Dešenice Plzeňský kraj
37. Klíma David J. Chudenice Plzeňský kraj
38. Chmelík Antonín Kolinec Plzeňský kraj
39. Pomahač Jiří Zinkový Plzeňský kraj
40. Karban Václav Cítoliby Ústecký kraj
41. Haklová Hana Hostomice Ústecký kraj
42. Opalecký Petr Levín Ústecký kraj
43. Kříž Josef Nepomyšl Ústecký kraj
44. Svajcr Václav Panenský Týnec

r

Ústecký kraj
45. Petrová Vlasta Ročov Ústecký kraj
46. Jandl Jaroslav Slavětín Ústecký kraj
47. Balounová Jitka Holany Liberecký kraj
48. Spidlenová Marcela Zásada Liberecký kraj
49. Kunčar františek Castolovice Královéhradecký kraj
50. Kaplan Jiří Doudleby nad Orlicí Královéhradecký kraj
51. Ducháč Jiří Machov Královéhradecký kraj
52. Zeman Jiří Mladé Buky Královéhradecký kraj
53. Říha Vladimír Nový Hrádek Královéhradecký kraj
54. Král Josef Velké Poříčí Královéhradecký kraj
55. Horák Jiří Boj ano v Pardubický kraj
56. Rej man Pavel Chroustovice Pardubický kraj
57. Gracias Josef Svojanov Pardubický kraj
58. Kábele Pavel Trhová Kamenice Pardubický kraj
59. Janáček Ondřej Včelákov Pardubický kraj
60. Straková Jaroslava Bobrová Kraj Vysočina
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61. Brož Ladislav Božejov Kraj Vysočina
62. Budišov Kra] Vysočina
63. Jaroš Václav Česká Bělá Kraj Vysočina
64. Zadražil Jaroslav Dalešice Kraj Vysočina
65. Jirsa Zdeněk Dolní Cerekev Kraj Vysočina
66. Brukner Roman Havlíčkova Borová Kraj Vysočina
67. Kalášek Pavel Jimramov Kraj Vysočina
68. Pecinová Jaroslava Krucemburk Kraj Vysočina
69. Kania Antonín Křižanov Kraj Vysočina
70. Saidl Jaromír Libice nad Doubravou Kraj Vysočina
71. Wolf Viktor Luka nad Jihlavou Kraj Vysočina
72. Kubec Pavel Lukavec Kraj Vysočina
73. Servít Jiří Měřín Kraj Vysočina
74. Blažek Milan Nová Cerekev Kraj Vysočina
75. Jonák Ivo Nové Veselí Kraj Vysočina
76. Senekl František Opatov Kraj Vysočina
77. Plavec František Stonařov Kraj Vysočina
78. Tulis Jaroslav Strážek Kraj Vysočina
79. Novák Zdeněk Stoky Kraj Vysočina
80. Ostatnická Marie Uhelná Příbram Kraj Vysočina
81. Dvořáková Jaroslava Vilémov Kraj Vysočina
82. Havlíček Květoslav Vladislav Kraj Vysočina
83. Hlaváč Josef Brankovice Jihomoravský kraj
84. Hlavička Bohumil Cemá Hora Jihomoravský kraj
85. Gruberová Anna Deblín Jihomoravský kraj
86. Stoudek Ladislav Doubravice nad Svitavou Jihomoravský kraj
87. Kundrata Zdeněk Doubravník Jihomoravský kraj
88. Čápek Josef Dmholec Jihomoravský kraj
89. Kadlec Alois Hvězdlice Jihomoravský kraj
90. Vojta Milan Lomnice Jihomoravský kraj
91. Blumel Miloš Medlov Jihomoravský kraj
92. Dočekal Josef Nedvědice Jihomoravský kraj
93. Šrámek Antonín Olbramkostel Jihomoravský kraj
94. Svobodová Zdeňka Ostrov u Macochy Jihomoravský kraj
95. Hájek Tomáš Ostrovačice Jihomoravský kraj
96. Toužím František Pozořice Jihomoravský kraj
97. Kuřitka Jan Prosiměřice Jihomoravský kraj
98. Sváb Jiří Svitávka Jihomoravský kraj
99. Veselý Oldřich Stítary Jihomoravský kraj
100. Texl František Vranov nad Dyjí Jihomoravský kraj
101. Crhonek Antonín Brodek u Prostějova Olomoucký kraj
102. Ošlejšek Josef Drahany Olomoucký kraj
103. Bartošek Jindřich Dub nad Moravou Olomoucký kraj
104. Horník Antonín Hustopeče nad Bečvou Olomoucký kraj
105. Doubrava Jiří Nezamyslice Olomoucký kraj
106. Trnečka Karel Protivanov Olomoucký kraj
107. Cemý Jiří Buchlovice Zlínský kraj
108. Ondračka Miroslav Suchdol nad Odrou Moravskoslezský kraj
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Příloha č. 3

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená mezi Městem Pečky a obcí Cerhenice - zajišťování výkonu přenesené působnosti 
ve věcech přestupků.

Na základě usnesení zastupitelstva města Pečky ze dne 13.12.2006 č.j. 5/2006 a usnesení
zastupitelstva obce Cerhenice ze dne č. j ...... uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto
veřejnoprávní smlouvu (dále jen smlouva).

ČL.l
Smluvní strany
1. Město Pečky, IČO 239 607
zastoupené starostou města: p. Milanem Urbanem
adresa městského úřadu: Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Kolín 
(dále jen město Pečky)

a

2. Obec Cerhenice, IČO 235 300 
zastoupená starostou obce: Markem Semerádem
adresa obecního úřadu: Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice, Středočeský kraj 
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Kolín 
(dále jen obec Cerhenice)

ČI. II
Předmět smlouvy
1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
budou orgány města Pečky namísto orgánu obce Cerhenice vykonávat přenesenou 
působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu obce 
Cerhenice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány 
města Pečky správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Cerhenice.

ČL. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti.
Orgán města Pečky - Městský úřad Pečky bude vykonávat ve správním obvodu obce 
Cerhenice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném § 53 
odst. 1 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Správní poplatky vybírané orgány města Pečky při plnění této smlouvy jsou příjmem 
rozpočtu města Pečky.
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Výnos pokut uložených orgány města Pecky při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu 
města Pečky.

ČI. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Cerhenice ze svého rozpočtu 
městu Pečky příspěvek na výkon státní správy na jeho účet č. 19-1621-191/0100 vedený u 
Komerční banky Kolín na základě vystavené faktury jedenkrát ročně - do 31.1. následujícího 
roku. Příspěvek je stanoven paušální částkou 500,-Kč za každý oznámený přestupek spadající 
do správního obvodu obce Cerhenice v předcházejícím kalendářním roce. Faktura bude 
splatná do 15ti dnů ode dne vystavení faktury.

ČL. V.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smlouvaje uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o 
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

ČI. VI.
Společná ustanovení
1. Smlouvaje uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o 
udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na 
úředních deskách svých obecních úřadu nejméně po dobu 15ti dnů a zašlou ji 
Krajskému úřadu Středočeského kraje ke zveřejnění ve věstníku právních předpisů kraje.
3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých 
obecních úřadu informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.
4. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. K uzavření 
takovéto dohody je třeba souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden obdrží město Pečky, 
jeden stejnopis obec Cerhenice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží 
Krajský úřad Středočeského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy.
6. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení ze zastupitelstva města Pečky a usnesení ze 
zastupitelstva obce Cerhenice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského 
kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

V Peckách dne:

Marek Semerád Milan Urban
starosta obce Cerhenice starosta města Pečky
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Příloha č. 4

Listopad 2006

Vážení kolegové starostové,

pracuji jako starosta obce Cerhenice a zároveň na FF UK, Ústavu politologie, 
zpracovávám diplomovou práci na téma Reforma veřejné správy v ČR (v tomto případě se mi 
jedná především o funkčnost zrušení okresních úřadů a zřízení krajských úřadů). Protože se 
domnívám, že hlavními představiteli veřejné správy z pohledu občana jste vy a vaše úřady, 
rád bych do své práce zahrnul i váš pohled na realizovanou reformu. Obracím se proto na vás 
s prosbou o vyplnění přiloženého anketního lístku. V práci chci uvést pouze souhrnné údaje 
pro ilustraci v práci popisovaných oblastí, nebudu v ní tedy používat vaše jména ani názvy 
obcí (obce budu charakterizovat pouze zařazením do jednotlivých skupin dle míry prováděné 
veřejné správy). Je mi jasné, že s ohledem například na různé délky vašich funkčních období 
a podobně nebude pro některé z Vás jednoduché zodpovědět některé z položených otázek.
V tom případě Vás prosím o vyplnění zbývajících otázek, protože i neúplně vyplněný anketní 
lístek mi může poskytnout cenné podněty pro moji diplomovou práci.

Děkuji vám za pochopení a čas který věnujete vyplňování.

1. Zjednodušila reforma veřejné správy Vám a Vašemu úřadu práci.
2. Při vyřizování většiny konkrétních záležitostí se

a. Snížil
b. Zvýšil
c. Nezměnil

počet subjektů s nimiž musíte jednat?
3. Vaše osobní autorita při jednání s nejbližším vyšším orgánem

a. Vzrostla
b. Klesla
c. Nezměnila se

4. Vaše informovanost o průběhu reformy z nadřízených míst byla
a. Vynikající
b. Dostačující
c. Nedostačující
d. Zcela nedostačující

5. Domníváte se, že občané Vaší obce reformu ze svého pohledu vnímají jako
a. Přínosnou
b. Nezaregistrovali ji
c. Komplikaci

6. Dle Vašeho názoru reforma občanům
a. Přinesla zjednodušení
b. Přinesla komplikace z hlediska principu změny (např. zvýšení počtu nutných 

dokladů, povolení, prodloužení doby vyřízení žádosti apod.)
c. Přinesla komplikace z hlediska dostupnosti instituce po změně (např.nevhodné 

dopravní spojení, prodloužení doby nutné pro osobní jednání atd.)
d. Nepřinesla žádnou změnu

při vyřizování základních kontaktů s VS.
7. Finanční a organizační zabezpečení změny pro Vás bylo
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a. Vyhovující
b. Přijatelné
c. Nevyhovující
d. Nepřijatelné
(personální zajištění, informační zajištění (tiskopisy, pokyny pro konkrétní 
činnosti, informovanost občanů, dostupnost zákonných předpisů), prostorové 
zajištění, finanční zajištění, zajištění doškolení)

8. V které oblasti se Vás reforma dotkla nejvíce
9. Který problém spojený s reformou považujete za nejhorší
10. Považujete přístup k zajištění reformy z hlediska vlády a jí podřízených orgánů za 

odpovídající tvrzení, že šlo o jednu z vládních priorit.
11. Můžete uvést výlučně pozitivní příklad přínosu reformy.
12. Zde prosím uveďte jakýkoliv poznatek, který by mi podle Vašeho názoru mohl 

pomoci charakterizovat realizaci reformy.
13. Vaše obec je

a. Základní obcí
b. Obcí s pověřeným obecním úřadem
c. Obcí s rozšířenou působností
d. Ve vaší obci se nachází dekoncentrované nebo detašované pracoviště ústřední 

správy, (pracovní úřad, finanční úřad, jiný***)

(Pro informaci: moje práce se zaměřuje na změny způsobené zrušením okresních úřadů, 
vytvořením krajů a obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřenými obecními úřady a 
veškerým převodem kompetencí v souvislosti s těmito změnami.)

Velice Vám děkuji a jsem s přátelským pozdravem, 

Marek Semerád, starosta obce Cerhenice.
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Příloha č. 5

Přehled samosprávných krajů a jejich základní údaje

Karlovarský krai

Sídlo kraje: Karlovy Vary Počet okresů:
Počet obyvatel: 305 086 Počet obcí:
Rozloha v km2: 3 315

Plzeňský krai
Sídlo kraje: Plzeň Počet okresů:
Počet obyvatel: 555 410 Počet obcí:
Rozloha v km2: 7 560
Ústecký kraj
Sídlo kraje: Ústí nad Labem Počet okresů:
Počet obyvatel: 825 074 Počet obcí:
Rozloha v km2: 5 335
Středočeský kraj
Sídlo kraje: Praha Počet okresů:
Počet obyvatel: 1 106 738 Počet obcí:
Rozloha v km2: 11 014

Hlavní město Praha
Sídlo kraje: Praha Počet okresů:
Počet obyvatel: 1 209 855 Počet obcí:
Rozloha v km2: 496
Jihočeský krai
Sídlo kraje: České Budějovice Počet okresů:
Počet obyvatel: 626 867 Počet obcí:
Rozloha v km2: 10 056
Liberecký krai
Sídlo kraje: Liberec Počet okresů:
Počet obyvatel: 428 974 Počet obcí:
Rozloha v km2: 3 163
Královéhradecký krai
Sídlo kraje: Hradec Králové Počet okresů:
Počet obyvatel: 553 827 Počet obcí:
Rozloha v km2: 4 757

Pardubický krai
Sídlo kraje: Pardubice Počet okresů:
Počet obyvatel: 510 072 Počet obcí:
Rozloha v km2: 4519

3
131

7
555

7
354

12 
1 147

1

7
623

4
216

5
448

4
451
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Kraj Vysočina

Sídlo kraje:
Počet obyvatel: 
Rozloha v km2:
Jihomoravský kraj
Sídlo kraje:
Počet obyvatel: 
Rozloha v km2:
Olomoucký kraj
Sídlo kraje:
Počet obyvatel: 
Rozloha v km2:
Zlínský kraj
Sídlo kraje:
Počet obyvatel: 
Rozloha v km2:
Moravskoslezský kraj
Sídlo kraje:
Počet obyvatel: 
Rozloha v km2:

Jihlava Počet okresů: 5
522 846 Počet obcí: 730

6 925

Bmo Počet okresů: 7
1 141 172 Počet obcí: 645

7 076

Olomouc Počet okresů: 5
645 804 Počet obcí: 392

5 139

Zlín Počet okresů: 4
600 617 Počet obcí: 299

3 965

Ostrava Počet okresů: 6
1 289 002 Počet obcí: 300

5 555
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