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Úvod 
 

Kanadský filosof Marschall McLuhan jednou pronesl: „Tvo íme naše 

nástroje a ony poté utvá í nás.“1 Zmín ný citát lze dle mého názoru velmi dob e 

aplikovat i na problematiku územního člen ní České republiky. Územní člen ní lze 

chápat jako nástroj, kterým se stát snaží dosáhnout co nejefektivn jšího prostorového 

uspo ádání orgán  ve ejné moci, aby zajistil dostupné služby svým občan m. O tom, 

jak bude tato soustava vypadat, rozhodují občané prost ednictvím svých volených 

zástupc . ůniž bychom si to však často uv domovali, probíhá zárove  i opačný 

proces, v n mž územní uspo ádání orgán  ve ejné moci významn  ovliv uje náš 

každodenní život. 

Každý občan České republiky je občanem n jaké obce a každá obec je 

součástí n kterého kraje. Obce si jsou formáln  rovny, ale ve skutečnosti jsou mezi 

nimi propastné rozdíly. Z hlediska dlouhodobého rozvoje má velký vliv skutečnost, 

zda se obec nachází v blízkosti regionálního st ediska, či zda leží na periferii. 

St ediska mají zpravidla lepší ve ejnou infrastrukturu, což zvyšuje jejich atraktivitu 

u  poskytovatel  služeb, kterážto skutečnost má pozitivní vliv na zam stnanost a r st 

populace. Naopak okrajové obce se vylid ují. Zákon navíc zpravidla stanoví 

obligatorní místní p íslušnost orgán  ve ejné správy. Nejde jen o státní správu 

a samosprávu, celé soudnictví je rovn ž organizováno na územním principu. Územní 

člen ní státu pak ke své organizaci nez ídka p ebírají i soukromé subjekty. Jestliže 

platí, že zákony určují pravidla chování, tedy jakási „pravidla hry“, územní člen ní je 

potom „šachovnicí“ na níž se p íslušná „partie“ odehrává. 

Vnit ní uspo ádání České republiky trpí adou nedostatk , p esto se jedná 

o téma, které nebylo dosud komplexn  zpracováno. Smyslem této práce však není 

pouhá samoúčelná kritika. Mým cílem je vytvo it obecnou charakteristiku územního 

člen ní České republiky zasazenou do historického a společenského kontextu, 

na jejímž základ  se pokusím pojmenovat a vysv tlit hlavní nedostatky současné 

právní úpravy. Jedná se o složité téma, v n mž se prolíná hned n kolik rovin. 

Z hlediska právní teorie jde o součást ve ejného práva ležící na pomezí ústavního 

a správního práva. Ovšem jen ryze právnický p ístup zam ený p edevším 

                                                 
1 Originál: “We shape our tools and then our tools shape us.” Marshall McLuhan. Historica Canada. 
[online]. [cit. 21.04.2017]. Dostupné z WWW: https://www.historicacanada.ca/content/heritage-
minutes/marshall-mcluhan . 
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na efektivitu a funkčnost právních norem by byl nedostatečný. Je nutné rovn ž 

uplatnit poznatky z oboru sociální geografie a současn  v novat pozornost 

historickému vývoji v daném prostoru. 

 Po nezbytném teoretickém úvodu, který má čtená e uvést do tématu a vyložit 

základní pojmy, následuje p ehled historického vývoje. ada dnešních problém  

pramení z chyb minulosti a bez jejich objasn ní by pojednání o současném právním 

stavu nebylo úplné. Dále je v nován prostor charakteristice a komentá i platného 

práva. Poslední část práce je potom zam ena na rozbor hlavních problém  

územního člen ní České republiky včetn  návrh  možného ešení. ůť už se jedná 

o nerespektování tradičních kulturních vazeb, které se projevuje p evážn  

ve východní části republiky latentním voláním po návratu k zemskému z ízení. 

Významný ústavní rozm r lze spat ovat v aplikaci uzavírací klauzule p i volbách 

do Poslanecké sn movny Parlamentu České republiky za situace, kdy se počty volič  

v jednotlivých volebních krajích liší v ádu statisíc . Problematická je i otázka 

udržitelnosti současné podoby práva na územní samosprávu, neboť dochází 

k setrvalému nár stu počtu malých obcí. V neposlední ad  dochází vlivem 

postupných zm n v administrativním uspo ádání státu k odlišnému určování místní 

p íslušnosti soud  a orgán  ve ejné správy. 

 

1 Teoretické vymezení pojmu 

1.1 Územní členění státu z pohledu obecné státovědy 
 

Než začneme podrobn ji hovo it o samotném územním člen ní, je nutné 

uvést, jak na danou problematiku nahlíží obecná státov da. Teoretické zkoumání 

zákonitostí územního člen ní státních teritorií je relativn  novodobou záležitostí. 

Již G. Jellinek ve své Všeobecné státov d  z roku 1900 konstatoval, že klasičtí auto i 

až do Velké francouzské revoluce nev nují problematice územního člen ní tak ka 

žádnou pozornost. Soust edí se na hledání ideálního státního z ízení, avšak tyto státy 

bývají p ísn  centralistické, a když už hovo í o n jaké územní organizaci, tak velmi 

ned sledn .2 P íklad takové ned slednosti m žeme nalézt v díle T. Hobbese, 

kdy na jedné stran  uvádí celou adu ú edník  vykonávajících správu určitého území, 

                                                 
2 JELLINEK, G.: Všeobecná státověda. 1. vyd. Praha: Laichter, 1906, s. 666-667. 
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avšak o smyslu samotných územních jednotek mlčí.3 Rovn ž J. J. Rousseau 

se zamýšlí nad správnou velikostí státu vzhledem k charakteru jeho území, aniž by 

ší eji pojednal o člen ní samotném.4 

Z hlediska vn jší formy teorie tradičn  rozlišuje státy jednoduché (unitární) 

a složené (federace, konfederace). Unitární stát je charakterizován existencí jediné 

nedílné vnitrostátní i mezinárodní suverenity. Jeho územní svrchovanost stojí 

na principu ned litelnosti území. Vyznačuje se jednotností občanství, právního ádu 

i soustavy správních orgán , která je garantována existencí jediné celostátní ústavy. 

Územní člen ní unitárního státu má pouze územn  správní ráz.5 P íkladem takového 

státu je Česká republika, Polsko či Maďarsko. I v rámci jednotného státu ovšem 

mohou existovat územní celky založené na autonomii. Oproti tomu složený stát lze 

chápat jako stát, který se skládá z n kolika stát . Pro určení, zda se jedná o federaci 

nebo konfederaci, je rozhodující, jak velká část suverenity je sv ena centrálním 

orgán m ve vztahu k rozsahu suverenity jednotlivých členských stát .6 Jako p íklad 

lze uvést Švýcarsko, USů či N mecko. 

Od vn jší státní formy je potom nutné odlišovat územní člen ní jako vnit ní 

záležitost každého státu. Je t eba zd raznit, že uvedené člen ní má výlučn  

administrativní funkci a nikoli státoprávní. Orgány t chto celk  tedy nijak 

neparticipují na výkonu státní suverenity.7 

Základním kritériem pro organizaci územního člen ní je míra dekoncentrace 

a decentralizace. Dekoncentrovaný stát deleguje část pravomocí úst edních orgán  

na orgány místní. M že pov it p ímo svou organizační složku nebo sv it výkon 

ve ejné správy jinému subjektu. Místní orgány z stávají v či úst edí v pod ízeném 

postavení. Decentralizace pro zm nu vyjad uje p esun rozhodovací pravomoci 

na jiné od státu odlišné ve ejnoprávní subjekty. Zpravidla se jedná o územn  

samosprávné celky. Zásahy státu se zde omezují pouze na kontrolu zákonnosti.8 

V dnešní dob  bychom obtížn  hledali stát, který je ízen výlučn  úst edními 

orgány, aniž by se dále členil na nižší územní jednotky. Dokonce i malé m stské 

                                                 
3 HOBBES, T.: Leviathan neboli o podstatě z ízení a moci státu církevního a občanského. 1. vyd. 
Praha: Melantrich, 1941, s. 265. 
4 ROUSSEAU, J. J.: Rozpravy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1978, s. 242-245. 
5 GROSPIČ, J.: Struktura státu. In PůVLÍČEK, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. Díl 1, Obecná 
státov da. Praha: Leges, Ň014, s. 115-117. 
6 KLÍMA, K.: Teorie ve ejné moci (vládnutí). 1. vyd. Praha: ASPI publishing, 2003, s. 155. 
7 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. Ň., rozš. vyd. Plze : ůleš Čen k, Ň00ř, s. ňň1. 
8 KLÍMA, K.: Formy státu. In KLÍMA, K. a kol.: Státověda. 1. vyd. Plze : ůleš Čen k, Ň006, s. 6Ň-
63. 
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státy se zpravidla d lí na r zné části, obvody či čtvrti. P ísn  centralistický model 

nem že v praxi fungovat. P i pr m rné rozloze současných stát  není v silách 

jednoho ú adu, aby efektivn  spravoval celé státní území. Územní člen ní lze tudíž 

chápat jako nástroj, kterým se stát snaží dosáhnout co nejefektivn jšího prostorového 

uspo ádání orgán  ve ejné moci, aby zajistil dostupné služby svým občan m. 

Tato soustava zárove  slouží jako prost edek, s jehož pomocí stát realizuje svou v li 

na daném území. 

Veřejná moc je dle výkladu Ústavního soudu ČSFR taková moc, která 

„autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již p ímo, 

nebo zprost edkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán 

ve ejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí 

tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. Ve ejnou moc vykonává stát p edevším 

prost ednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“9 

Ve ejnou moc lze posuzovat horizontáln  jako určité uspo ádání nejvyšších 

orgán  státu nebo vertikáln , kdy nás zajímá vztah mezi jednotlivými stupni t chto 

orgán , tj. vztah mezi státem jako celkem a jeho územními částmi.10 

Dekoncentrovány či decentralizovány mohou být prakticky všechny materiální 

funkce státu.11 Netypičt jší je tento proces u orgán  moci výkonné. Za účelem 

dekoncentrace si z izuje často velmi rozsáhlou síť územní správy nejr zn jších obor  

nebo m že výkonem státní správy pov it orgány samosprávy v p enesené 

p sobnosti. Druhou možnost p edstavuje decentralizace, poté však již hovo íme 

o výkonu samosprávy. 

Rovn ž moc soudní je dekoncentrována na územním principu, neboť soudní 

soustava v zásad  odpovídá územn  správnímu člen ní státu.12 Není p íliš obvyklé, 

aby stát sv il výkon soudnictví do rukou nestátního subjektu. P íklad částečn  

decentralizované justice lze p esto spat ovat ve fungování rozhodčích soud . 

Naproti tomu moc zákonodárná je obvykle v jednotném stát  p ísn  

koncentrována v rukou jediného úst edního orgánu, kterým je parlament. D vod je 

prostý. Zákonodárce rozhoduje autoritativn  pro neurčitý počet adresát  

a nepot ebuje k vydávání zákon  kontakt s ve ejností. S ohledem na p ehlednost 

                                                 
9 Usnesení Ústavního soudu ČSFR ze dne ř. 6. 1řřŇ, sp. zn. I. ÚS 1ř1/řŇ. 
10 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. s. 330. 
11 JELLINEK, G.: Všeobecná státověda. s. 674. 
12 Obvody okresních soud  vymezené v p íloze č. ň z. č. 6/Ň00Ň Sb. o soudech a soudcích se částečn  
liší od správních okres  dle vyhlášky č. 564/Ň00Ň Sb. o stanovení území okresů. 
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právního ádu a právní jistotu, by ostatn  ani nebylo vhodné zákonodárství d lit. 

Mnohem čast jší je pak určitá decentralizace moci zákonodárné, byť výsledné právní 

akty se zpravidla jako zákony nenazývají. Samosprávné celky či svazy poté vydávají 

v rozsahu své p sobnosti právní p edpisy s r znou mírou obecné závaznosti. 

Samospráva je tedy p irozeným d sledkem decentralizace státní moci. 

P. Holländer uvádí pojetí samosprávy podle P. Pernthalera, který ji charakterizuje 

jako demokratickou organizační formu starostlivosti o vlastní záležitosti dotčených 

skupin občan , nezávislou a pod státním dohledem.13 V zásad  se d lí na územní, 

zájmovou a profesní, p ičemž územní samospráva je garantována p ímo v hlav  

sedmé Ústavy ČR. Spolu se státní správou je samospráva součástí širšího pojmu 

„ve ejná správa“. V teoretické rovin  není zcela jasné, nakolik je fungování 

samosprávy nezávislé na státu, zda stát samosprávu z izuje nebo pouze uznává její 

existenci.14 Podle vztahu k decentralizované státní správ  rozlišujeme t i ideální 

modely územní samosprávy: francouzský model odd lené státní správy a územní 

samosprávy, n mecký smíšený model a anglický model tzv. úplné samosprávy. 

V České republice je uplat ován model smíšený.15 

 

1.2 Sociogeografické aspekty územního členění 
 

Vedle ryze státov dného p ístupu lze na územní člen ní státu nahlížet rovn ž 

jako na sociogeografický fenomén. Racionální územn  správní uspo ádání je 

podmín no adou p edpoklad . Výchozím bodem by m la být dokonalá znalost 

historického vývoje a současného stavu struktury osídlení. Nemén  d ležitou 

stránkou je i znalost údaj  o počtu obyvatel, jeho zam stnanosti či spádovosti 

dojížďky za prací. S tím souvisí hodnocení rozmíst ní a kapacity výrobních za ízení, 

ale i charakter občanské, technické či dopravní vybavenosti. Dále je nutné brát 

v úvahu p írodní pom ry daného prostoru. M li bychom také p edem počítat 

s budoucím rozvojem a zm nami využití území. Územn  správní uspo ádání má 

                                                 
13 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. s. 331. 
14 BůRTO , M.: Územní samospráva. In JIRÁSEK, J. a kol.: Ústavní základy organizace státu. 1. 
vyd. Praha: Leges, 2013, s. 332. 
15 POSPÍŠIL, I.: Garance územní samosprávy. In RYCHETSKÝ, P. a kol.: Ústava České republiky: 
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentá . 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 86. 
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vycházet z lokálních struktur, neboť na této úrovni se uskuteč uje p evážná část 

mezilidských kontakt  a obecného d ní.16 

P i vytvá ení územních celk  by m l zákonodárce vycházet ze dvou 

základních aspekt . Na jedné stran  musí zohlednit organičnost uvažovaných 

jednotek spočívající ve vymezení reálných sociogeografických region . Na stran  

druhé je t eba brát z etel na rovnocennost jednotek totožného hierarchického stupn . 

Stanovení konkrétní podoby územního člen ní by pak m lo být o hledání rovnováhy 

mezi t mito z podstaty v ci protich dnými parametry. Obvyklým ešením bývá 

zmenšení p irozených region  silných center ve prosp ch rozší ení územní 

p sobnosti mén  významných st edisek.17 Funkční územní uspo ádání závisí v prvé 

ad  na individuálních pom rech daného státu. Vzájemné srovnávání má význam 

pouze u zemí podobných. Lišit se m že velikost i počet územních celk , počet 

instancí i stupe  hierarchie mezi jednotlivými jednotkami. Na sv t  existují v zásad  

t i druhy hierarchických systém  územního člen ní:18 

Prvním je t ístup ový systém. Ten je zastoupen p evážn  v Evrop  včetn  

České republiky. Je tedy vhodný pro státy s relativn  hustým osídlení a velkým 

množstvím spíše malých sídel s dlouhou tradicí místní samosprávy. 

Dvoustup ový systém nalezneme p evážn  u stát  s nižší hustotou 

obyvatelstva, kde velkou část území tvo í neobydlené oblasti. Sídelní struktura je 

značn  rozptýlená a tvo í ji drobné osady či osamocené dvorce. Uplat uje se zde více 

centralizovaný model ve ejné správy.  

T etím typem je archaický systém, se kterým se setkáváme hlavn  v Africe 

a Asii. Vyznačuje se složitou vícestup ovou strukturou nejr zn jších variant, 

která vychází ješt  z p vodní feudální organizace. 

 ůbychom mohli správn  určit, které úkoly mají vykonávat jednotlivé stupn  

územní správy, je nutné si stanovit okruhy pot eb, jež nám charakterizují míru 

centrality: 

1. okruh služeb užívaných veškerým obyvatelstvem tém  denn  nebo často, 

2. okruh služeb užívaných veškerým obyvatelstvem pouze občas, 

                                                 
16 MALÍK, Z.: Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou 
republiku. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1998, s. 6-8. 
17 HAMPL, M.: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a 
jejich obecný kontext. 1. vyd. Praha: Demoůrt pro Univerzitu Karlovu, P írodov deckou fakultu, 
2005, s. 99. 
18 MALÍK, Z.: Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou 
republiku. s. 11. 
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3. okruh speciálních služeb, které využívá jen malá část obyvatel. 

Na základ  rozdílné četnosti využívání služeb občanské vybavenosti a p i uplatn ní 

principu subsidiarity rozlišujeme t i tradiční stupn  st edisek osídlení: 

1. st ediska místního významu, 

2. st ediska obvodního významu, 

3. st ediska oblastního významu.19 

Vyšší články územní organizace se zpravidla nazývají oblasti, provincie, zem , kraje, 

župy či regiony. St ední stupe  p edstavují nap . okresy či prefektury. Nejnižší 

úrove  tvo í obvykle m sta a obce anebo m stské obvody. Územn  správní jednotky 

se nemusí vždy nutn  shodovat s obvody územní samosprávy.20 

 

2 Vývoj územního členění českých zemí po roce 1918 

2.1 Československá republika 

2.1.1 Recepce rakousko-uherského modelu státní správy a 
samosprávy 
 

Pro lepší pochopení současného územního člen ní České republiky je nutné 

se nejprve vrátit do minulosti, neboť náš systém ve ejné správy se nezrodil ze dne 

na den. Dne ŇŘ. íjna 1ř1Ř došlo v Praze k vyhlášení samostatného 

československého státu. Nový stát nevznikal na zelené louce, nýbrž na troskách 

Rakousko-Uherské monarchie, která utvá ela pom ry v českých zemích po n kolik 

staletí. Rychlý pr b h státního p evratu zastihl české politiky nep ipravené. Prvním 

zákonem nového státu se proto nestala Ústava, ale tzv. „recepční norma“, která m la 

zabránit zmatk m, zajistit kontinuitu právního ádu a plynulý p echod k novému 

státnímu z ízení.21 Recepční zákon mimo jiné stanovil, že „veškeré dosavadní 

zemské a íšské zákony a na ízení zůstávají prozatím v platnosti“.22 Nep ehlednost 

revolučního d ní dokumentuje i fakt, že Ňř. íjna 1ř1Ř byla na pražském 

místodržitelství uzav ena pon kud odlišná dohoda. Národní výbor je sice uznán 

                                                 
19 MALÍK, Z.: Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou 
republiku. s. 24 
20 KLÍMA, K.: Formy státu. In KLÍMA, K. a kol.: Státověda. s. 63. 
21 PůVLÍČEK, V.: Počátek československé státnosti a ústavnosti. In PůVLÍČEK, V., GRONSKÝ, J., 
H EBEJK, J. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. 1. vyd. Praha: 
Leges, 2011, s. 33-34. 
22 Čl. Ň z. č. 11/1ř1Ř Sb. o z ízení samostatného státu československého. 
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za výkonný orgán suverenity národa, ale je mu p iznáno pouze spolu ízení ve ejné 

správy.23 Ko eny dnešního společenského uspo ádání je tedy nutné hledat ve druhé 

polovin  1ř. století v zákonodárství Rakouského císa ství, resp. Rakousko-Uherské 

monarchie. 

Pohlédneme-li na české zem  na sklonku 1. sv tové války, spat íme t i 

na sob  vzájemn  nezávislé zem , které byly v rámci Rakousko-Uherské íše 

součástí tzv. P edlitavska. Konkrétn  se jednalo o Království české s hlavním 

m stem Prahou, Markrabství moravské ízené z Brna a Vévodství slezské s centrem 

v Opav . Zem  se potom dále členily na okresy a obce.24 Za adit Rakousko-Uhersko 

po roce 1867 z hlediska vn jší formy státu není jednoduché. Mocná ství m lo z ejm  

nejblíže ke konfederaci, p ičemž ale musíme v novat pozornost i specifickému 

postavení jednotlivých zemí, které se vymyká klasickému pojetí územních jednotek. 

Zem  p edstavovaly jakýsi poslední záblesk on ch hrdých státoprávních 

celk , jež kdysi tvo ily habsburské soustátí. Z formálního hlediska se jednalo 

o výkladní sk í  uplat ování práva na samosprávu – tém  by se dalo íct „stát ve 

státě“25. Práv  v zemské a obecní samospráv  se p ed rokem 1ř1Ř nacházelo t žišt  

českého politického života. Praktická realizace bohužel často narážela na národnostní 

a mocenské p ekážky typické pro poslední p edválečná léta monarchie. Výjimečnost 

zemských sn m  spočívala v tom, že krom  již tak velmi široké samostatné 

p sobnosti, jim základní íšský zákon č. 141/1Ř67 . z. p iznával právo p ijímat 

zákony v záležitostech, které nebyly výslovn  sv eny do p sobnosti íšské rady. 

Zemské a íšské zákony m ly stejnou právní sílu, což je p inejmenším netypické. 

Politickou správu na zemské úrovni vykonávala v Čechách a na Morav  

místodržitelství, ve Slezsku m la stejnou funkci zemská vláda.26 

Okresy existovaly dvojího druhu. Politické, které byly v tší a vymezovaly 

územní p sobnost okresního hejtmanství jakožto prvního stupn  politické správy. 

Každý politický okres se potom dále d lil na n kolik menších soudních okres , 

                                                 
23 GRONSKÝ, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. I., 1ř14 – 1945. 1. 
vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 40. 
24 Wikipedie: P edlitavsko. [online]. [cit. 21.04.2017]. Dostupné z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edlitavsko . 
25 MůLÝ, K.: D jiny státu a práva za kapitalismu. In MůLÝ, K. a kol.: D jiny českého a 
československého práva do roku 1ř45. ň. p eprac. vyd. Praha: Linde, Ň00ň, s. Ň61. 
26 SCHELLE, K. a SCHELLEOVÁ, I.: Vývoj ve ejné správy v letech 1848 – 1948. 1. vyd. Praha: 
Eurolex Bohemia, 2002, s. 40. 
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jež tvo ily obvody okresních soud . V Čechách bylo z ízeno Řř politických okres , 

na Morav  ň0 a ve Slezsku 7.27 

V uvedeném stavu p evzal dosavadní státní aparát pražský Národní výbor. 

Další národní výbory na úrovni zemské, okresní i místní vznikaly po celém území 

mladého československého státu. P ebíraly jednotlivé státní orgány a instituce, 

sesazovaly nespolehlivé ú edníky, ujímaly se ízení místních záležitostí 

a zásobování. Činnost t chto revolučních orgán  se však brzy dostala do kolize 

se snahou pražského Národního výboru o recepci rakouského státního aparátu. Bylo 

rozhodnuto o jejich likvidaci, neboť p edstavovaly rušivý element v systému státní 

správy a svými nekompetentními zásahy často jen zhoršovaly situaci.28  

V oblasti politické správy došlo po vzniku Československé republiky jen 

k n kolika spíše kosmetickým zm nám. Místodržitelství byla p ejmenována 

na zemskou správu politickou v čele se zemským prezidentem. Okresní hejtmanství 

se zm nila na okresní správu politickou. Výrazn jší zm ny lze pozorovat v územní 

samospráv . Zatímco obecní z ízení bylo pouze částečn  novelizováno zákonem 

č. 76/1ř1ř Sb., zemská samospráva musela znovu hledat své opodstatn ní, neboť již 

nebyla vrcholným reprezentantem českého národa. Zákonodárnou moc zemských 

sn m  podle prozatímní Ústavy p evzalo Národní shromážd ní.29 Čechy nov  ídil 

zemský správní výbor, pro Slezsko byla z ízena zemská správní komise. Členy 

t chto orgán  jmenovala vláda, čímž došlo k potlačení samosprávné úlohy zemí.30 

Pouze na Morav  tvo ili zemský výbor z části členové zvolení ješt  p edválečným 

zemským sn mem. Samotné zemské sn my se však od začátku války nesešly. 

Definitivní Ústavní listina p ijatá v roce 1řŇ0 mimo jiné stanovila, že „území 

Československé republiky tvo í jednotný a nedílný celek“31, čímž bylo rozhodnuto, 

že Československo bude unitárním státem s jednotným právním ádem i soustavou 

státních orgán . Zajímav  bylo upraveno postavení Podkarpatské Rusy, která m la 

být vybavena „nejširší autonomií, slučitelnou s jednotností republiky 

                                                 
27 SCHELLE, K.: Vývoj správy v p edválečném Československu. Část I. Ě1ř1Ř – 1927). 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1991, s. 13. 
28 VOJÁČEK, L.: Zrušení národních výbor  v českých zemích v letech 1918 – 1920. In SCHELLE, 
K. a PR CHů, P.: Historie a současnost ve ejné správy: (sborník p íspěvků z vědecké konference). 1. 
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 36-37. 
29 § 4 z. č. ň7/1ř1Ř Sb. o prozatímní ústavě. 
30 SCHELLE, K.: Vývoj správy v p edválečném Československu. Část I. Ě1ř1Ř – 1927). s. 203. 
31 § ň odst. 1 z. č. 1Ň1/1řŇ0 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 
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Československé“.32 Tato část Ústavy nebyla nikdy napln na. O jiných územních 

celcích se listina nezmi uje. 

Za zmínku stojí rovn ž zvláštní zákony o vytvo ení Velké Prahy, Brna 

a Olomouce. Za účelem získání prostoru pro budoucí rozvoj a oslabení n meckého 

vlivu byly ke zmín ným m st m p ipojeny sousední české obce. 

Celkov  je z p ístupu československé vlády patrné, že jejím hlavním 

zám rem v prvních pop evratových m sících bylo poklidné p evzetí moci s co 

nejširším zapojením starých státních struktur. Zárove  si nelze nevšimnout, že ada 

opat ení m la mít pouze dočasný charakter, než si republika vybuduje sv j vlastní 

systém ve ejné správy. Provizorium je nejvíce z etelné v postoji k zemské 

samospráv , s jejíž úlohou v novém stát  si českoslovenští politici nev d li rady. 

 

2.1.2  Pokus o zavedení župního zřízení 
 

P íprava reformy územního člen ní státu začala již krátce po vzniku 

Československa. D vodem byla zastaralost a t žkopádnost dosavadní ve ejné správy. 

Vedle legislativy íšské existovalo množství zemských zákon  odlišných pro každou 

zemi. Zcela jiný správní ád platil na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jež recipovaly 

právo n kdejších Uher. Klíčovou územní jednotkou se podle nové právní úpravy 

m ly stát kraje, které se dále členily na okresy a obce. Návrh záhy vyvolal mohutnou 

společenskou diskuzi. Jablkem sváru bylo p edevším budoucí postavení historických 

zemí. Dle jedné varianty by došlo k jejich zrušení. Druhá možnost počítala 

se zachováním zemí a vznikem kraj  jako mezistupn  v či okres m.33 Materiál, 

který p edložilo ň. kv tna 1ř1ř ministerstvo vnitra vlád , počítal se sloučením 

dosavadní politické správy a územní samosprávy. První instancí m ly být podkrajské 

ú ady, jejichž obvody se kryly se soudními okresy. Politické okresy byly shledány 

jako p íliš velké a vzdálené od obyvatel. Druhý stupe  m ly tvo it krajské ú ady. 

Jako samostatné korporace by z staly zachovány pouze obce. V pr b hu srpna 1ř1ř 

pak došlo k p ejmenování kraj  na župy. Patrn  se jednalo o vst ícný krok v či 

Slovensku. Vládní návrh musel čelit pom rn  tvrdé kritice. P edloze byl vytýkán 

p edevším centralismus. Fakt, že by minimáln  ve dvou českých župách tvo ilo 

n mecké obyvatelstvo v tšinu, vyvolal zd šení ve vlasteneckých kruzích. Moravané 

                                                 
32 § ň odst. Ň z. č. 1Ň1/1řŇ0 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 
33 SCHELLE, K. a SCHELLEOVÁ, I.: Vývoj ve ejné správy v letech 1848 – 1948. s. 217-223. 
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pro zm nu chápali župní z ízení jako útok na celistvost Moravy a na svou dosavadní 

autonomii.34 

Župní z ízení bylo p ijato Národním shromážd ním jako zákon č. 1Ň6/1řŇ0 

Sb. V konečné podob  zákona nakonec zvít zila varianta, jež nepočítala 

s historickými zem mi. Zemská hranice mezi Čechami a Moravou však z stala 

zachována. Naopak byla z velké části ignorována hranice mezi Moravou a Slezskem. 

P i pohledu na národnostní mapu je z ejmé, čeho cht la vláda p ipojením slezských 

oblastí k Morav  dosáhnout. Zatímco v samotném Slezsku by m li rozhodující vliv 

N mci a Poláci, rozd lením mezi moravské župy byl jejich p ípadný vliv eliminován. 

Československá republika se m la nov  členit na Ň1 žup: 9 v Čechách, 6 na Morav  

a ve Slezsku a 6 na Slovensku. Nejasnosti panovaly ohledn  p sobnosti na území 

Podkarpatské Rusi. V českých zemích se konkrétn  jednalo o župy: Pražskou, 

Pardubickou, Královehradeckou, Mladoboleslavskou, Českolipskou, Lounskou, 

Karlovarskou, Plze skou, Českobud jovickou, Jihlavskou, Brn nskou, Olomouckou, 

Uherskohradišťskou, Moravskoostravskou a T šínskou. Samotná Praha jako hlavní 

m sto byla z župního z ízení vy ata.35 ůčkoli byl župní zákon p ijat již na začátku 

roku 1řŇ0 a formáln  byly ze strany ministerstva vnitra čin ny kroky k jeho uvedení 

v život, provedení zákona se neustále odkládalo a sama vláda postupn  ztrácela v li 

jej realizovat.36 

Župní zákon byl nakonec proveden pouze na Slovensku. Lze si to vysv tlit 

jednak velkou podobností župního z ízení s dosavadní uherskou správní soustavou, 

jednak neexistencí zemské tradice, jež vyvolávala silný odpor v českých zemích. 

Ani postavení maďarské menšiny nebylo takové, aby mohlo realizací župního z ízení 

dojít k vytvo ení uzav ených jazykových území, jako tomu hrozilo v Čechách. Župní 

zákon sám o sob  byl krokem vp ed a stal se p edobrazem budoucích snah o reformu 

územního člen ní. P inášel zjednodušení ve ejné správy odstran ním dvoukolejnosti 

a kladl velký d raz na demokracii a samosprávu. P ínos lze spat ovat 

i v racionalizaci územních obvod . Jednotlivé župy m ly být p ibližn  stejn  velké 

a lidnaté a zárove  m ly být ú ady první instance blíže občan m. Jenže 

československé území nebylo pro realizaci takové správní reformy vhodné. Nebylo 

                                                 
34 SCHELLE, K.: Vývoj správy v p edválečném Československu. Část I. Ě1ř1Ř – 1927). s. 162-170. 
35 SOUKUP, L.: Správní a justiční soustava 1ř1Ř – 1938. In MALÝ, K. a kol.: Dějiny českého a 
československého práva do roku 1ř45. s. 390. 
36 PETRÁŠ, R.: K problematice správní reformy za první ČSR. In NOVOTNÝ, O.: Pocta Doc. JUDr. 
Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2002, s. 193-194. 
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dostatečn  homogenní. Československá republika existovala v čase p ijetí zákona 

necelé dva roky. Skládala se z n kolika územních celk , z nichž každý prožil 

pon kud jiný historický vývoj a které dosud nikdy netvo ily jeden společný stát. 

Problémem byla i národnostní rozt íšt nost. 

 

2.1.3  Zemské zřízení podle organizačního zákona 
 

Vzhledem k tomu, že realizace župního zákona uvázla na mrtvém bod , 

začalo ministerstvo vnitra p ipravovat novou p edlohu, jež by konečn  reformovala 

správní aparát p ejatý z dob Rakouska-Uherska. Výsledkem byl zákon 

o organizačním členění politické správy č. 1Ň5/1řŇ7 Sb. Jestliže t žišt m ve ejné 

správy podle župního zákona m ly být kraje, nazývané jako župy, organizační zákon 

ustoupil kritickým hlas m a rozhodující úlohu sv il op t zemím. Československá 

republika se m la nov  členit na 4 zem : zemi Českou, zemi Moravskoslezskou, 

zemi Slovenskou a Podkarpatskou Rus. Hranice t chto územních celk  se shodovala 

s n kdejšími historickými hranicemi. Zemskými hlavními m sty se staly Praha, 

Brno, Bratislava a Užhorod.37 Nižší správní obvody tvo ily okresy, jež stanovila 

vláda pro české zem  na ízením č. 174/1řŇŘ Sb. Sídla a obvody okres  se shodovaly 

s dosavadními politickými okresy, došlo jen k drobné úprav  jejich hranic. 

Hlavním rysem nové právní úpravy bylo odstran ní dvoukolejnosti politické 

správy a samosprávy. Zemský ú ad vykonával jak p sobnost n kdejší zemské správy 

politické, tak kompetence zemského správního výboru. V čele zem  stál zemský 

prezident jmenovaný prezidentem republiky a pod ízený ministerstvu vnitra. Dále 

zde bylo zemské zastupitelstvo, jenž volilo zemský výbor. Skutečná role zemského 

zastupitelstva však byla slabá. Okresní ú ady p evzaly p sobnost okresní politické 

správy a okresních správních komisí. V čele každého okresu stál hejtman. Rovn ž 

na okresní úrovni bylo z ízeno zastupitelstvo a výbor.38 

Organizační zákon naplnil očekávání z hlediska racionalizace a unifikace 

územního člen ní republiky. Konečn  bylo vytvo eno jednotné územní člen ní 

platné pro celý stát. Z hlediska výkonu ve ejné správy však lze z dnešního pohledu 

hovo it o kroku zp t. Organizační zákon nebyl p íliš demokratický. Navenek se sice 

                                                 
37 SOUKUP, L.: Správní a justiční soustava 1ř1Ř – 1938. In MALÝ, K. a kol.: Dějiny českého a 
československého práva do roku 1ř45. s. 392-393. 
38 SCHELLE, K.: Vývoj správy v p edválečném Československu. Část II, Ě1řŇŘ – 1939). 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1991, s. 22. 
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tvá il, že v sob  spojuje státní správu a samosprávu, ve skutečnosti ale jen posiloval 

centralizaci. Nov  z ízená zemská zastupitelstva nem la rovnocenné postavení v či 

zemskému ú adu. Nemohla volit zemského prezidenta, ale ten naopak sm l 

zasahovat do okruhu jeho p sobnosti. Vláda navíc mohla zemské zastupitelstvo 

kdykoli rozpustit. T etina zastupitelského sboru pak byla p ímo jmenována vládou. 

Není divu, že kritici zákon označovali jako „hrob samosprávy“.39 Faktická úloha 

zastupitelských sbor  se omezovala hlavn  na poradní činnost a ot že ve ejné správy 

spočívaly prost ednictvím zemských ú ad  pln  v rukou ministerstva vnitra. Obecní 

samospráva sice z stala organizačním zákonem nedotčena, p esto lze pozorovat 

tendenci pod ídit ji v tší státní kontrole, nap . potvrzováním volby starost .40 

 

2.2 Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava 
 

Naprosto brutální zásah nejen do územního člen ní státu znamenalo p ijetí 

Mnichovské dohody Ňř. ř. 1řňŘ. Československá Ústavní listina výslovn  stanovila, 

že „hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.“41 Odstoupení pohraničí 

nikdy neprojednal parlament, z právního hlediska tudíž bylo od počátku neplatné. 

Jenže jak se ukázalo, v roce 1938 existovalo v mezinárodním právu jen jedno 

skutečné právo a to právo siln jšího. Následná druhá republika trvala jen krátce, 

stihla však učinit adu opat ení, z nichž byl jasn  patrný p íklon k nedemokratické 

form  vlády. V první ad  musela vláda reagovat na ztrátu území. Správa okres , 

jejichž sídla byla okupována N meckou íší, avšak část okresu z stala nadále 

součástí Československa, byla p ikázána nejbližšímu okresnímu ú adu. V zemi 

České fungovalo k 1. lednu 1řňř 65 okresních ú ad  s 5 expoziturami a v zemi 

Moravskoslezské Ň7 okresních ú ad . Okresní i zemská zastupitelstva byla 

rozpušt na. Vládním na ízením č. 17/1řňř Sb. byla z ízena funkce obecních 

tajemník . Jejich úkolem byl p edevším výkon p enesené p sobnosti, 

ale ministerstvo vnitra mohlo stanovit, že tajemník bude z části nebo zcela vykonávat 

i samostatnou p sobnost obce.42 Uvedená opat ení ve svém souhrnu znamenala 

likvidaci územní samosprávy v Československu. 

                                                 
39 SCHELLE, K.: Vývoj správy v p edválečném Československu. Část II, Ě1řŇŘ – 1939). s. 23. 
40 Čl. II. z. č. 1ŇŇ/1řňň Sb. o změnách ádu volení v obcích. 
41 Čl. ň odst. 1 z. č. 1Ň1/1řŇ0 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 
42 SCHELLE, K. a SCHELLEOVÁ, I.: Vývoj ve ejné správy v letech 1848 – 1948. s. 350-352. 
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Protektorát Čechy a Morava p edstavoval slepou uličku našeho správního 

vývoje. Ostatn  sami okupanti jej chápali jen jako p echodný útvar, než dojde 

ke germanizaci českomoravského prostoru.43 Podobn  jako p i vzniku 

Československa i Hitler v výnos o z ízení Protektorátu Čechy a Morava z 16. b ezna 

1řňř zve ejn ný ve Sbírce zákon  pod č. 75/1řňř Sb. obsahoval ustanovení, 

které recipovalo dosavadní právní ád: „Právo platné nyní v Čechách a na Moravě 

zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu p evzetí ochrany Německou íší.“ 

ůutonomní protektorátní správa tedy kopírovala organizaci n kdejší republiky. 

Nadále existovaly zem  Česká a zem  Moravskoslezská Ěslezského území v ní 

ovšem mnoho nezbyloě, které se dále členily na okresy a obce. Novinkou bylo 

zavedení správy okupační, jež m la dohlížet na zájmy N mecké íše a byla 

protektorátním ú ad m ve všech sm rech nad azená. Základní správní jednotku 

okupační správy tvo ily vrchní zemské rady, tzv. oberlandráty, zahrnující vždy ň - 5 

okresních hejtmanství. Nad nimi stál ú ad íšského protektora sídlící v Praze.44 

Slovenský štát se paradoxn  vrátil k župnímu z ízení.45 

Zásadní zm nu p inesla Heydrichova správní reforma, která se dotkla 

organizace jak protektorátní, tak okupační správy. Jejím cílem bylo zjednodušení 

správní soustavy. K 1. červenci 1ř4Ň byla sloučením obvod  zrušena celá ada 

okresních ú ad . Počet oberlandrát  se snížil na 7. Jejich sídly se staly Praha, Plze , 

Hradec Králové, České Bud jovice, Brno, Moravská Ostrava a Jihlava. Okupační 

správu nov  „z p íkazu íše“ vykonávaly i protektorátní ú ady.46 Za zmínku stojí 

i opomíjené téma spoluodpov dnosti orgán  protektorátní správy na perzekuci 

a odsunu židovského obyvatelstva.47 

 Období protektorátu je mimo jiné zajímavé i tím, že došlo poprvé k set ení zemské 

hranice mezi Čechami a Moravou. Vládní na ízení č. ňŘŘ/1ř40 Sb. a č. ňŘř/1ř40 Sb. 

p ipojila n které dosud české obce k zemi Moravskoslezské. 

 

                                                 
43 PůVLÍČEK, V.: O české státnosti: úvahy a polemiky. 1, Český stát a N mci. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2002, s. 26-27. 
44 MůRŠÁLEK, P.: Pod ochranou hákového k íže: nacistický okupační režim v českých zemích 1ř3ř 
– 1945. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012, s. 66-71. 
45 SCHELLE, K.: Vývoj státu v letech 1620 – 1948. In VOJÁČEK, L., SCHELLE, K. a KNOLL, V.: 
České právní dějiny. Ň. upr. vyd. Plze : ůleš Čen k, Ň010., s. ň6Ř. 
46 MůRŠÁLEK, P.: Pod ochranou hákového k íže: nacistický okupační režim v českých zemích 1ř3ř 
– 1945. s. 89-91. 
47 PETR V, H.: Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vyd. Praha: Auditorium, 
2011, s. 86. 
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2.3 Poválečné Československo a socialismus 

2.3.1 Poválečná obnova 
 

Zatímco druhá republika i protektorát pouze modifikovaly, nebo lépe ečeno 

deformovaly, dosavadní státní aparát, poválečná republika se ubírala zcela jiným 

sm rem. Již b hem války vydal prezident republiky dekret č. 11/1ř44 Ú . v st. 

O obnovení právního po ádku. Právní p edpisy vydané v dob  nesvobody, tj. od ň0. 

zá í 1řňŘ do 4. kv tna 1ř45, nejsou podle tohoto dekretu součástí československého 

právního ádu. Formáln  se tedy právo tvá ilo, jako by zmín né období nikdy 

neprob hlo, což se v praxi ukázalo jako p inejmenším problematické. Samotnou 

organizaci ve ejné správy ešil dekret č. 1Ř/1ř44 Ú . v st. o národních výborech 

a Prozatímním národním shromáždění, který byl v českých zemích proveden 

vládním na ízením č. 4/1ř45 Sb. Na Slovensku byla v duchu tzv. Pražských dohod 

vytvo ena asymetrická soustava slovenských národních orgán .  

Už z názvu prezidentského dekretu je patrné, že novou základní institucí 

územní správy se m ly stát národní výbory. Státní aparát p edválečného 

Československa byl shledán jako centralistický, nespravedlivý a odtržený 

od obyvatelstva. Navíc byl kompromitován spoluprací s n meckou okupační 

správou. Obnovená republika si proto vzala za cíl vytvo ení nové správní soustavy. 

Obecní zastupitelstva m ly nahradit místní národní výbory. Úkoly okresních 

zastupitelstev a okresní politické správy p ešly na okresní národní výbory. Zemská 

zastupitelstva a zemské politické správy nahradily zemské národní výbory. Národní 

výbory se tak staly prakticky jedinými místními orgány ve ejné správy. V oblastech 

s v tšinou státn  nespolehlivého obyvatelstva funkci národních výbor  vykonávaly 

správní komise.48 

 

2.3.2  Krajské zřízení 1948 
 

P estože p vodní prezidentský dekret p edpokládal národní výbory jen jako 

dočasné ešení, poválečný politický vývoj z nich v souladu s Košickým vládním 

programem ješt  p ed Únorem 1ř4Ř učinil trvalou složku ve ejné správy. 

Následovalo p ijetí Ústavy ř. kv tna, která vytyčila, jakým sm rem se bude ubírat 

územní člen ní státu. Československá republika m la být nadále unitárním státem, 
                                                 

48 §§ 1-6 vládního na ízení č. 4/1ř45 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů. 
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jehož území tvo í jednotný a nedílný celek.49 Rovn ž bylo ústavn  zakotveno 

postavení národních výbor . Ústava p itom byla terminologicky ned sledná, 

když na jedné stran  charakterizovala národní výbory v Čl. X jako nositele 

a vykonavatele státní moci, na stran  druhé je však v § 1Ň4 odst. 1 označila 

za vykonavatele ve ejné správy. P ipravovanou reformu územní správy ohlašovalo 

ustanovení: „Správní soustavu republiky je založena na krajském z ízení. Kraje 

se dělí na okresy, okresy na obce.“50 Reforma byla provedena zákonem č. ŇŘ0/1ř4Ř 

Sb. o krajském z ízení. Zem  Česká a zem  Moravskoslezská byly k 1. lednu 1949 

zrušeny a místo nich bylo v českých zemích z ízeno 1ň kraj : Pražský, 

Českobud jovický, Plze ský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Hradecký, 

Pardubický, Jihlavský, Brn nský, Olomoucký, Gottwaldovský a Ostravský. Kraje 

se dále d lily na 1ň - 14 okres .51 Uvedené správní organizaci pak odpovídala 

soustava krajských, okresních a místních národních výbor . Podrobn jší popis 

fungování národních výbor  by však značn  p ekračoval rámec této práce. 

Pro krajské z ízení z roku 1948 bylo typické nerespektování mnohých 

historických či národopisných vazeb. Šlo o um le vytvo ené celky, které byly 

součástí koncepce centrálního ízení státního aparát pro účely první p tiletky.52 Jak 

se ovšem pozd ji ukázalo, kraje byly p íliš malé na to, aby se s nimi dalo koncepčn  

pracovat. Nové územní člen ní ignorovalo historickou hranici mezi Čechami 

a Moravou, ale i hranici mezi Moravou a Slezskem. P itom je d ležité si povšimnout, 

že moravsko-slovenská hranice z stala na svém míst  a nedotkly se jí ani další 

správní reformy. P i pohledu na mapu je ovšem z ejmé, že práv  tímto krajským 

z ízením se inspirovali naši zákonodárci p i tvorb  současných samosprávných kraj . 

Dále je nutné zmínit ústavní zákon č. 1Ň/1ř54 Sb. o národních výborech, 

který m nil obsah kapitoly šesté Ústavy ř. kv tna podle sov tského vzoru. Na n j 

navazovaly provád cí zákony č. 1ň/1ř54 Sb. a č. 14/1ř54 Sb., které v zásad  

potvrzovaly stávající územní člen ní. Výrazn jší zm nu lze pozorovat pouze 

u hlavního m sta Prahy, kterému byl p iznán status samostatné územní jednotky. 

Komunistický režim s sebou p inesl i trend slučování obcí. Se zd vodn ním, 

že v tší obce dokážou lépe zajistit pot eby svých obyvatel, docházelo n kdy i násiln  
                                                 

49 Čl. II. úst. z. č. 150/1ř4Ř Sb. Ústava Československé republiky. 
50 Tamtéž § 167 odst. Ň úst. 
51 ŠOUŠů, J.: Vývoj ve ejné správy v letech 1948 – 1960. In KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj 
československého práva 1ř45 – 1989. 1. vyd. Praha: Linde, 2009, s. 269. 
52 GRONSKÝ, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. II, 1945 – 1960. 1. 
vyd. Praha: Karolinum, 2006, s. 421. 
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ke spojování malých venkovských obcí, což m lo za následek viditelné zm ny 

v sídelní struktu e Československa.53 V roce 1950 bylo na území dnešní České 

republiky 11 45ř obcí, roku 1řŘ0 jich bych zbylo už jen 4 778.54 

 

2.3.3 Krajské zřízení 1960 
 

Socialistická Ústava z roku 1960 neobsahovala výslovnou zmínku o územním 

uspo ádání státu. Mnohem d ležit jší byl v tomto sm ru dosud platný zákon 

č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, který podstatným zp sobem m nil podobu 

krajského z ízení. V českých zemích bylo vytvo eno 7 kraj : St edočeský se sídlem 

v Praze, Jihočeský se sídlem v Českých Bud jovicích, Západočeský se sídlem 

v Plzni, Severočeský se sídlem v Ústí nad Labem, Východočeský se sídlem v Hradci 

Králové, Jihomoravský se sídlem v Brn  a Severomoravský se sídlem v Ostrav . 

Hlavní m sto Praha tvo ilo samostatnou územní jednotku rozd lenou na 10 obvod . 

Jednotlivé kraje se dále d lily na okresy a okresy na obce. Současn  došlo 

ke zm nám v soustav  národních výbor .55 

Nové krajské z ízení vycházelo z p esv dčení, že koncepce kraj  z roku 1948 

se stala „brzdou na cestě vp ed“. Kraje i okresy byly považovány za p íliš malé 

a nevyhovovaly efektivnímu ízení národního hospodá ství. Rovn ž byl kritizován 

rozpor t chto územních jednotek s regionální skladbou pr myslových odv tví. Nové 

územní člen ní m lo stát na principu v tších územních celk , které m ly více 

odpovídat ekonomickým, kulturním, územním, dopravním a jiným pot ebám. 

Jednotlivé celky m ly být srovnatelné rozlohou i počtem obyvatel a skládat 

se p evážn  z území s obdobnými hospodá skými a p írodními podmínkami.56 

Rovn ž tomuto územnímu člen ní lze ovšem vytknout mimo jiné nerespektování 

historických vazeb. Podrobn ji se bude zákonu v novat jedna z následujících kapitol. 

 

                                                 
53 ČECHÁK, V. a LůCINů, K.: Vývoj systémů ve ejné správy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 
2001, s. 98. 
54 MALÍK, Z.: Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou 
republiku. s. 10. 
55 ČECHÁK, V. a LACINA, K.: Vývoj systémů ve ejné správy. s. 99. 
56 VLÁDA: D vodová zpráva k z. č. ň6/1ř60 Sb. o územním členění státu. Národní shromážd ní 
Republiky československé 1ř60. II. volební období. Tisk č. ň7Ř. [online]. [cit. 01.06.2017]. Dostupné 
z WWW: http://www.psp.cz/eknih/1954ns/ tisky/t0378_00.htm . 
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2.3.4 Federalizace Československa 
 

Rok 1ř6Ř p inesl zlom. Dosavadní unitární stát se p em nil na dvoučlennou 

federaci. Stalo se tak na základ  ústavního zákona č. 14ň/1ř6Ř Sb. o československé 

federaci. Území Československé socialistické republiky se nov  skládalo z území 

České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Federalizace 

si vyžádala rozsáhlé zm ny v úst edních orgánech státu, nem la však vliv na územní 

uspo ádání obou republik, snad jen v tom sm ru, že územní člen ní jednotlivých 

republik bylo sv eno do výhradní kompetence národních orgán .57 Charakteristika 

zm n v základních článcích ve ejné správy, ke kterým došlo v obou členských 

státech v období po vzniku federace, by však již značn  p esahovala účel této práce. 

 

2.4 Česká republika 

2.4.1 První fáze reformy veřejné správy 
 

Celková zm na společenských pom r  vyvolaná událostmi roku 1řŘř 

a následný demokratizační reformní proces se promítly i do úvah o podob  ve ejné 

správy. Nejprve bylo nutné navrátit pojmu ve ejná správa jeho p vodní smysl 

a obsah, neboť v dosavadním systému zcela dominoval prvek státní správy 

nad složkou samosprávy. Ve ejnou správu bylo pot eba decentralizovat 

a „odstátnit“.58 Dosavadní národní výbory p edstavovaly výrazný symbol minulého 

režimu a rovn ž neumož ovaly širší participaci občan . Proto byl hned v roce 1990 

p ijat ústavní zákon č. Ňř4/1řř0 Sb., který zrušil celou soustavu národních výbor . 

„Stávající soustava národních výborů s jejich postavením a pravomocemi 

se stala nástrojem administrativně-centralistického systému státu založeného 

na minimalizování místní aktivity a samosprávy obcí a preferování centrálního ízení 

všech sfér života v obcích. Vycházela p itom z organizačního spojení státní moci 

a státní správy a z rozsáhlého direktivního ízení hospodá ských záležitostí obcí. 

Tento stav nevytvá el žádoucí prostor ani pro rozvoj obcí, ani pro racionální 

a kvalitní výkon státněsprávních činností v místech.“59 

                                                 
57 ČECHÁK, V. a LůCINů, K.: Vývoj systémů ve ejné správy. s. 103. 
58 PR CHů, P.: K reform  územní ve ejné správy. In NOVOTNÝ, O.: Pocta Doc. JUDr. Vladimíru 
Mikule k 65. narozeninám. s. 230. 
59 VLÁDA: D vodová zpráva k úst. z. č. Ňř4/1řř0 Sb., kterým se m ní a dopl uje úst. z. č. 100/1ř60 
Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 14ň/1ř6Ř Sb., o československé 
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Reforma ve ejné správy se snažila navázat na pozitivní zkušenosti z období 

první republiky, čerpala ale také z moderních evropských trend  obsažených 

nap . v Evropské chart  místní samosprávy. Jedním z výrazných rys  nové právní 

úpravy proto bylo obnovení územní samosprávy podle tzv. smíšeného modelu. 

Základem místní samosprávy se stala obec jako samosprávné společenství občan . 

Dále bylo stanoveno, že obecní zastupitelstvo m že v samostatné p sobnosti vydávat 

obecn  závazné vyhlášky. K vydávání vyhlášek ve v cech státní správy však bylo 

nutné zákonné zmocn ní.60 Obce sice existovaly i d íve, ale jen jako územní celky 

bez jakékoli právní osobnosti. Konkrétní právní úprava pak byla obsažena v zákon  

č. ň67/1řř0 Sb. o obcích. Zvláštní postavení hlavního m sta Prahy upravoval zákon 

č. 41Ř/1řř0 Sb. 

Po roce 1989 se náhle zastavil pokles počtu venkovských obcí a naopak 

docházelo k obnov  d íve zaniklých sídel. Jen za první t i roky vzrostl počet obcí 

ze 4 104 o více než polovinu na 6 196.61 Skokový nár st dal za pravdu kritik m 

násilného slučování vesnic, neboť se ukázalo, že sloučené celky nejsou 

ve svobodném stát  životaschopné. V ř0. letech Ň0. století došlo rovn ž k zatím 

jediné zm n  v počtu okres . Rozd lením okresu Šumperk vnikl k 1. lednu 1996 

samostatný okres Jeseník.62 

Na úrovni okres  ani kraj  samospráva zatím nebyla provedena. Okresní 

národní výbory byly nahrazeny okresními ú ady jakožto orgány územní státní správy 

s všeobecnou p sobností.63 Krajské národní výbory zanikly bez náhrady a jejich 

kompetence byly rozd leny mezi úst ední správní orgány a okresní ú ady.64 Hlubší 

systémová reforma, která by ešila i související problematiku územního člen ní, 

ovšem nebyla p ijata. Nadále z stal v platnosti zákon o územním člen ní státu z roku 

1ř60. Naopak započal proces z izování nových specializovaných ú ad  

a detašovaných pracovišť vyvolaný neexistencí krajských ú ad . Jejich p sobnost 
                                                                                                                                                         

federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výbor . Federální shromážd ní České a 
Slovenské Federativní Republiky 1řř0. VI. volební období. Tisk č. 1ň. [online]. [cit. 01.06.2017]. 
Dostupné z WWW: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0013_00.htm . 
60 Čl. 4 úst. z. č. Ňř4/1řř0 Sb., kterým se m ní a dopl uje úst. z. č. 100/1ř60 Sb., Ústava 
Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 14ň/1ř6Ř Sb., o československé federaci, a 
kterým se zkracuje volební období národních výbor . 
61 ZÁ ECKÝ, P.: K vývoji územní ve ejné správy p ed p ijetím Ústavy České republiky. In 
KYSELA, J.: Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník p íspěvků. 
Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 402. 
62 z. č. 10Ř/1řř5 Sb., kterým se m ní a dopl uje z. č. ň6/1ř60 Sb. o územním členění státu. 
63 z. č. 4Ň5/1řř0 Sb. o okresních ú adech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opat eních s 
tím souvisejících. 
64 KůDEČKů, S.: Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: Beck, 2003, s. 116. 
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ani obvody nebyly často nijak koordinovány s ostatními složkami státní správy. 

Následkem uvedené praxe došlo k výraznému znep ehledn ní celého státního 

aparátu.65 

Tém  současn  probíhala diskuze o vytvo ení st edního stupn  ve ejné 

správy, jenž by fungoval jako mezičlánek mezi úst edím a obcemi. Hlavní spor 

se vedl o to, zda mají být budoucími vyššími územn  samosprávnými celky zem  

nebo kraje. Zpočátku m li navrch zastánci obnovy zemského z ízení. Federální 

shromážd ní p ijalo usnesení, jenž „…považuje zrušení země moravsko-slezské 

od 1. ledna 1ř4ř v rámci nového územně správního uspo ádání za akt nespravedlivý 

a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu 

s principy demokracie a samosprávy…“.66 Podobn  se vyjád ila i Česká národní 

rada. Poté byla sestavena vládní komise, která vypracovala čty i varianty možného 

ešení. 

První varianta p edpokládala člen ní České republiky na základ  zemského 

z ízení. Její jednotlivé subvarianty plánovaly vytvo ení Ň - 4 zemí. V úvahu 

p ipadalo dvojzemské ešení v podob  zem  České a Moravskoslezské. Trojzemská 

subvarianta k t mto celk m p idávala ješt  Prahu. Další subvariantou bylo vytvo ení 

čty  zemí, zem  České, Moravské, Ostravskoslezské a Prahy. Druhá varianta počítala 

s vytvo ením 10 – ň0 region . T etí návrh byl kombinací zemské a regionální 

varianty. Poslední možnost p edstavovalo spolkové uspo ádání po vzoru N mecka 

či Rakouska.67 

Národní vláda nakonec roku 1řřŇ p edložila České národní rad  

kompromisní návrh zákona o zemské samospráv , který počítal s vytvo ením zem  

České, Moravské a Slezské. Jednotlivé zem  m ly být prozatím vymezeny výčtem 

stávajících kraj  a okres , dokud nebude p ijat nový zákon o územním člen ní.68 

                                                 
65 MATULA, M.: Stav reformy ve ejné správy a jeho vývojové souvislosti. In Reforma ve ejné správy 
v teorii a praxi: problémy reformy ve ejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské 
republice a Slovenské republice: sborník z mezinárodní konference, T ešť, 22.-24. íjna 2003. Plze : 
Čen k, Ň004. s. 44. 
66 Usnesení Federálního shromážd ní ze dne ř. 5. 1řř0, č. Ň1Ň o obnovení moravsko-slezské 
samosprávy. [online]. [cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: 

http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/usneseni/u0212.htm . 
67 ZÁ ECKÝ, P.: K vývoji územní ve ejné správy p ed p ijetím Ústavy České republiky. In 
KYSELA, J.: Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník p íspěvků. s. 
404. 
68 Vládní návrh zákona o zemské samospráv  v české republice. ČNR 1řřŇ. VI. volební období. Tisk 
674. [online]. [cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: 

http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0674_01.htm . 



 - 21 - 

Je tedy z ejmé, že se nepočítalo s obnovením historických zemí v p vodních 

hranicích. Česká národní rada však návrh nikdy neprojednala. 

Následný vývoj byl poznamenán hned n kolika faktory. Rozpad 

Československa vyvolal v české společnosti obavu z možných separatistických 

tendencí Moravy a Slezska. Zárove  upadal vliv moravských politických stran, 

jež pat ily k nejhlasit jším zastánc m zemského z ízení, a nastoupila nová politická 

reprezentace, která musela ešit naléhavé problémy ekonomické transformace.69 

D ležitý byl i postoj obyvatel Čech, kte í se k zemím od počátku stav li velmi 

vlažn . Ústava České republiky v p vodním zn ní počítala se z ízením vyšších 

samosprávných územních celk  v podob  kraj  nebo zemí,70 které m ly být 

vytvo eny na základ  samostatného ústavního zákona. Jak již bylo naznačeno, VÚSC 

se staly p edm tem nekončících politických debat. Hlavní spor se p itom paradoxn  

nevedl o p sobnost a pravomoci, nýbrž o jejich počet, a zda se budou nazývat kraje 

nebo zem . Po 5 letech dohad  byl konečn  p ijat vládní návrh ústavního zákona 

č. 347/1997 Sb. o vytvo ení vyšších územně samosprávných celků, p ičemž 

do poslední chvíle nebylo jasné, kolik kraj  vznikne. P. Pithart vzpomíná 

na okolnosti p ijímání ústavního zákona: "Ráno p ed hlasováním poslanci vůbec 

netušili, jestli krajů bude osm, nebo sedmadvacet. Na konečném výsledku není nic 

racionálního, šlo jen o ambice některých politiků. Stále se kupčilo, o hranice, 

o města."71 Schválená krajská koncepce pak byla provedena zákony č. 1Ňř/Ň000 Sb. 

o krajích a č. 1ň1/Ň000 Sb. o hlavním městě Praze. 

K 1. lednu Ň000 bylo z ízeno 14 VÚSC: Hlavní m sto Praha a kraje 

St edočeský, Bud jovický, Plze ský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, 

Královehradecký, Pardubický, Jihlavský, Brn nský, Olomoucký, Ostravský 

a Zlínský.72 Celková koncepce VÚSC se tedy v zásad  shodovala s krajským 

z ízením z roku 1ř4Ř. Území samosprávných kraj  bylo dáno výčtem stávajících 

okres . Vytvo ením VÚSC vedle již existujících administrativních kraj  podle 

                                                 
69 JIRÁSKOVÁ, V.: Územní samospráva a její prom ny v čase. In SUCHÁNEK, R., JIRÁSKOVÁ, 
V. a kol.: Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základního zákona. 1. vyd. Praha: Leges, 
2009, s. 299. 
70 Čl. řř úst. z. č. 1/1řřň Sb. Ústava České republiky, ve zn ní k 1. 1. 1993. 
71 PRůVEC, J.: Ješt  v den hlasování o vzniku kraj  nikdo netušil, kolik jich nakonec bude. 6. 10. 
2016. Ekonom. [online]. [cit. 21.04.2017]. Dostupné z WWW: http://ekonom.ihned.cz/c1-65465250-
jeste-v-den-hlasovani-o-vzniku-kraju-nikdo-netusil-kolik-jich-nakonec-bude . 
72 Čl. 1 úst. z. č. ň47/1řř7 Sb. o vytvo ení vyšších územních samosprávných celků a o zm n  úst. z. č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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zákona č. ň6/1ř60 Sb. byl založen dnešní neut šený právní stav, kdy vedle sebe 

existují dv  protich dné krajské koncepce. 

Krajské z ízení provázely od počátku komplikace. P i tvorb  VÚSC nebyla 

často respektována p irozená spádovost region . Jednotlivé územní celky jsou navíc 

navzájem nesoum itelné rozlohou i počtem obyvatel. Diskutabilní je i postavení 

hlavního m sta Prahy, které v sob  kombinuje prvky obecní i krajské samosprávy. 

V tším počtem menších kraj  zákonodárce v zásad  uspokojil všechna relevantní 

mezoregionální centra, čímž si zajistil souhlas v tších m st. Nedostatky krajského 

z ízení se však dodnes projevují nejvíce na venkov , zejména na periferiích. ada 

okrajových obcí nesouhlasila se za azením do toho kterého kraje. Nejv tší 

nespokojenost panovala ohledn  Jihlavského kraje, který se do zákona dostal až díky 

poslaneckému pozm ovacímu návrhu a který vlastn  vznikl obcím navzdory. 

Desítky obecních samospráv žádaly vládu o p e azení do jiného kraje, který by jim 

více vyhovoval z hlediska p irozené spádovosti. Podobné hlasy zaznívaly 

i z Rumburska, Dačicka, Svitavska, Orlickoústecka, Hodonínska či Rýma ovska. 

Další početná skupina obcí sice respektovala svou krajskou p íslušnost, 

avšak nesouhlasila se za azením do konkrétního okresu.73 Vláda tyto požadavky 

odmítla s odkazem na probíhající reformu ve ejné správy.74 

Značné problémy nastaly i v souvislosti se vstupem České republiky 

do Evropské unie. Samosprávné kraje byly až na výjimky p íliš malé, aby spl ovaly 

administrativní požadavky pro čerpání prost edk  z fond  EU. Bylo proto nutné 

p ijmout další organizační a legislativní opat ení v podob  tzv. region  soudržnosti, 

které sdružují vždy 1 – 3 kraje.75 

Doposud p ijaté zm ny krajského z ízení byly spíše kosmetické. Ústavním 

zákonem č. 176/Ň001 Sb. došlo ke zm n  názvu čty  VÚSC. Jihlavský kraj byl 

p ejmenován na Vysočinu, Bud jovický na Jihočeský, Ostravský 

na Moravskoslezský a Brn nský na Jihomoravský. Další ústavní novelou 

                                                 
73 Usnesení vlády ČR ze dne 14. 6. Ň000 č. 60Ř + ŇP k požadavkům na změnu hranic okresů  
a vyšších územních samosprávných celků. [online]. [cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: 

https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/839F8F4F6180EBEAC12571B6006CB3
11 . 
74 Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. ň. Ň005, sp. zn. III. ÚS ŘŘ/05: Ve v ci zm ny hranic VÚSC 
„nep ísluší zastupitelstvu obce (města) z pohledu konečného rozhodnutí jakkoli právně relevantně 
ingerovat.“ 
75 LOUDA, T.: Kvantita či kvalita? K n kterým problém m reformy ve ejné správy včetn  územní 
v České republice ve sv tle výzkumu. In LOUDů, T., GROSPIČ, J. a VOSTRÁ, L.: Modernizace 
ve ejné správy v Evropě a České republice: sborník p íspěvků z workshopu s mezinárodní účastí, 
Praha 22.-23.11.2005. Plze : ůleš Čen k, Ň006, s. 5Ř. 
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č. 135/2011 Sb. byl zm n n název kraje Vysočina na Kraj Vysočina. K drobné 

zm n  hranic kraj  nakonec došlo zákonem č. ňŘ7/Ň004 Sb., který k 1. lednu 2005 

p esunul Ň5 obcí z Vysočiny do Jihomoravského kraje a ň obce p ešly z kraje 

Moravskoslezského do kraje Olomouckého. 

2.4.2 Druhá fáze reformy veřejné správy 
 

Vytvo ením samosprávných kraj  skončila první fáze reformy územní 

ve ejné správy. Pro druhou fázi je mimo jiné charakteristické, že svou pozornost 

soust edila na ešení problém  okresní úrovn . Vznikem kraj  se česká soustava 

ve ejné správy stala t ístup ovou, tento stav byl ovšem chápán jen jako p echodný. 

Výkon veškeré všeobecné územní ve ejné správy m l být nov  p enesen 

na samosprávné korporace za současného zrušení státní institucionální roviny 

reprezentované okresními ú ady.76 

Za tímto účelem bylo nutné zavést nové pov enostní kategorie obcí. 

Základní kategorii tvo ily obce s „běžnými obecními ú ady“, druhou obce 

s „pově enými ú ady“ a t etí klíčovou kategorii p edstavovaly obce „s rozší enou 

působností“. 77 Krajské ú ady m ly v oblasti státní správy vystupovat jako instančn  

vyšší stupe  ve vztahu ke všem obcím ve svém územním obvodu bez ohledu 

na jejich diferenciaci a zárove  vykonávat dozor ve v cech obecní samosprávy.78 

K ň1. 1Ň. Ň00Ň došlo k ukončení činnosti okresních ú ad , jejichž p sobnost 

byla z v tší části p enesena na obce s rozší enou p sobností. Menší část kompetencí 

p ešla na krajské ú ady a další správní ú ady jako Ú ad pro zastupování státu 

ve v cech majetkových či Pozemkový ú ad. Samotné okresy jako územn  správní 

jednotky ale z staly zachovány. Transformací 7ň okresních ú ad  na 203 ORP byla 

vyrovnána velikost správních obvod  v rámci republiky a zárove  došlo zmenšením 

obvod  k p iblížení výkonu státní správy občan m. Nové správní obvody rovn ž 

daleko více odpovídaly p irozené spádovosti obcí. Účelem nové právní úpravy byla 

modernizace a zvýšení efektivity ve ejné správy. Základem místní p sobnosti se stal 

                                                 
76 PR CHů, P.: Místní správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 45. 
77 z. č. ň1ň/Ň00Ň Sb., kterým se m ní a dopl uje z. č. 1ŇŘ/Ň000 Sb. zákon o obcích (obecní z ízení). 
78 MATULA, M.: Stav reformy územní ve ejné správy a jeho vývojové souvislosti. In Reforma 
ve ejné správy v teorii a praxi: sborník z mezinárodní konference. s. 51. 
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obvod ORP, kterému se m ly p izp sobit obvody ostatních orgán  státní správy. 

Jednotlivé okresy pak m ly být skladebné ze správních obvod  ORP.79 

Následn  vydalo ministerstvo vnitra vyhlášku č. 51ň/Ň006 Sb., jež m la 

za úkol sladit hranice okres  s obvody ORP. K 1. lednu Ň007 zm nilo p íslušnost 

11ř obcí ve 47 okresech. Nicmén  stále zbývá ňň obcí, které leží v jiném okrese, 

než kde se nachází ORP, do jejíhož obvodu p íslušná obec náleží.80 

Nelze se ubránit dojmu, že uvedené zm ny se d jí jaksi navzdory stále 

platnému zákonu o územním člen ní státu, jehož neustále odkládaná novela by 

završila proces reformy územní ve ejné správy. Místo toho lze pozorovat vytvá ení 

paralelních ve ejnoprávních struktur, které krok za krokem nahrazují územní člen ní 

podle zákona č. ň6/1ř60 Sb. Nejprve došlo vznikem samosprávných kraj  

k vyprázdn ní úlohy administrativních kraj  a poté i okres , jejichž úkoly p evzaly 

ORP. Nabízí se tedy otázka, k čemu do budoucna pot ebujeme zákon o územním 

člen ní státu, p ípadn  zda by nestačilo ono dnešní faktické územní člen ní p eklopit 

do zn ní zákona. Ostatn  Ústava na tuto možnost pamatuje, když v čl. 100 odst. 1 

stanoví, že na základ  zákonného zmocn ní mohou být územn  samosprávné celky 

zárove  správními obvody. 

 

3 Ústavní východiska 

3.1 Obecná úprava územního členění v ústavě ČR 
 

Budeme-li chtít podrobn ji zkoumat právní úpravu územního člen ní státu 

v ústavním po ádku České republiky, brzy shledáme, že až na n kolik krátkých 

ustanovení, není vnit ní člen ní republiky v ústavní rovin  našeho právního ádu 

upraveno. Samotná Ústava ne eší, jak má vypadat struktura územní ve ejné správy. 

D vody, jež k tomu vedly, jsou pochopitelné. V dob  p ijímání Ústavy, nebyla ješt  

zcela jasná p edstava o podob  státní správy a jejím vztahu k samospráv . Ústavní 

garance by rovn ž v praxi mohla zp sobovat problémy, neboť systém ve ejné správy 

by m l být schopen flexibiln  reagovat na aktuální problémy, což by náš v praxi 

pom rn  rigidní ústavní po ádek nedovoloval. Jistou výhodu eventuálního ústavního 

                                                 
79 POSTRÁNECKÝ, J.: Reforma ve ejné správy v České republice. In Reforma ve ejné správy v 
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základu vnit ního člen ní lze naopak spat ovat v odstran ní nejednosti správního 

aparátu, neboť ostatní zákony by se musely bezpodmínečn  pod ídit ústavní norm . 

V české ústavní tradici však takový postup není obvyklý. Územní člen ní státu 

bychom nalezli pouze v Ústav  ř. kv tna. V současnosti p edstavuje nejkonkrétn jší 

úpravu územního člen ní ústavní zákon č. ň47/1řř7 Sb. o z ízení vyšších územn  

samosprávných celk . Tento právní p edpis se však vztahuje pouze na územní 

samosprávu. Uspo ádání státní správy je ponecháno na úrovni b žného zákona. 

V textu Ústavy lze p esto nalézt n kolik pasáží, které se p ímo či nep ímo dotýkají 

územního člen ní České republiky. 

Určitá vodítka deklarující nejd ležit jší prvky české státní ideje nabízí již 

zn ní preambule: “My, občané České republiky v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku… věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české 

i státnosti československé…“81 Ústava tedy hodnotov  navazuje nejen na tradici 

československé státnosti, nýbrž i na mnohem starší českou státnost. V tomto sm ru 

není text preambule docela p esný, neboť pojem „země Koruny české“ pochází 

z vrcholného st edov ku z dob panování císa e Karla IV. Ko eny české státnosti jsou 

však nepochybn  daleko starší. Zahrnují v sob  tradici p emyslovského státu a s ní 

spojený svatováclavský kult a zapomínat nesmíme ani na cyrilometod jské d dictví 

Velké Moravy.82 Preambule je zárove  jediným místem Ústavy, kde se hovo í 

o historických zemích. T žko dnes posoudit, zda byl p ímý odkaz na Čechy, Moravu 

a Slezsko podmín n dobovou snahou o obnovu zemského z ízení, či zda šlo jen 

o jakési geografické a kulturní vymezení nového státu na podkladu historických 

reálií, každopádn  lze íci, že současná Česká republika na zemské tradice navazuje 

jen minimáln . P itom historické zem  spjaté se samým počátkem české státnosti by 

pln  odpovídaly duchu preambule. Poukázat lze rovn ž na podobu jednotlivých polí 

velkého státního znaku. Historickou tradici samoz ejm  nalezneme i u dalších 

základních prvk  vnit ního člen ní České republiky jako jsou obce, m sta, okresy, 

kraje či vymezení územní samosprávy, byť jejich tradice není ani zdaleka tak dlouhá. 

Preambule je však pouhou výkladovou pom ckou a nikdy nebyla chápána jako 

obecn  závazná právní norma. 

                                                 
81 Preambule k úst. z. č. 1/1řřň Sb. Ústava České republiky. 
82 PůVLÍČEK, V.: O české státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2009, s. 29. 
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Článek 1 odst. 1 Ústavy eší mimo jiné vn jší formu státu a stanoví, že 

Česká republika je jednotný stát. Ústavodárce tím cht l jasn  vyjád it, že na rozdíl 

od p edchozí Československé federativní republiky nejde o žádnou formu federace 

nebo konfederace. Jakkoli se tedy ústavní po ádek hlásí k princip m územní 

samosprávy, je t eba mít neustále na pam ti, že se jedná pouze o výraz decentralizace 

státní moci p enesením jejího výkonu na nestátní avšak ve ejnoprávní korporace. 

Ip es sebev tší záruky autonomie územn  samosprávných celk  bez novelizace čl. 1 

nem že nikdy dojít k federalizaci státu.83 

Výše uvedený článek Ústavy je nutné vykládat v souvislosti s čl. 11., který 

uvádí, že území České republiky tvo í „nedílný celek“. Tento koncept byl použit již 

v československé Ústav  z roku 1řŇ0. Jedná se p itom o pon kud širší formulaci, 

než která je uvedena v čl. 1, který pracuje s pojmem „jednotný stát“. Na jednu stranu 

jde o potvrzení unitárního charakteru České republiky jako státu s jednotnou 

soustavou státních orgán , jehož územní jednotky nemají charakter státu. Na stranu 

druhou je zde vyjád en princip ned litelnosti území spočívající v nemožnosti 

legálního odtržení části státního území. Ustanovení ovšem nevylučuje možnost 

zavedení územní autonomie. Rovn ž tím není dotčena možnost státu organizovat 

ve ejnou správu na svém území pomocí územn  správního člen ní. Další 

strukturalizace území je nezbytná p edevším pro racionální organizaci orgán  

ve ejné moci, ale také pro účely katastrální, statistické, volební, soudní a další.84 

Podoba územn  správních jednotek je pak upravena na úrovni zákona a provád cích 

p edpis . Konkrétn  se jedná o zákon č. ň6/1ř60 Sb. o územním člen ní státu. 

Vedle územn  správního člen ní existuje v České republice i územn  samosprávné 

člen ní, jehož podoba je zakotvena ústavním zákonem č. ň47/1řř7 Sb. Ob  zmín né 

koncepce se p itom naprosto rozcházejí. 

Zvláštní postavení Prahy jakožto hlavního m sta České republiky je 

deklarováno v čl. 13 Ústavy. Je tím vyjád ena jistá symbolika mající vnitrostátn  

i mezinárodn  politický význam. V minulosti se používalo rovn ž označení „sídelní 

m sto“, které vyjad ovalo, že zde pravideln  sídlí nejd ležit jší státní orgány 

a instituce. Tento pojem však byl v našem právním ádu relativizován, neboť došlo 

k dekoncentraci n kterých orgán  do Brna, Opavy či Jihlavy. Ústava tedy pojem 
                                                 

83 ŠIMÍČEK, V.: Základní principy. In BůHÝLʼOVÁ, L. a kol.: Ústava České republiky: komentá . 
1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 26. 
84 SLÁDEČEK, V.: Územní celistvost. In SLÁDEČEK, V. a kol.: Ústava České republiky: komentá . 
2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 174-176. 
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sídelní m sto nezná.85 Článek 1ň Ústavy o územním člen ní napovídá víc, než by 

se na první pohled mohlo zdát. Krom  již zmín né skutečnosti, že se na území České 

republiky nachází civilizační útvar zvaný Praha, který má postavení hlavního m sta 

státu, je z textu z ejmé, že v ústavní rovin  existují krom  obcí i m sta. Specifická 

pozice Prahy je dána nejen její faktickou hospodá skou, kulturní a jinou dominancí, 

ale p edevším trojjediným postavením v rámci českého právního ádu. Ústava ji 

definuje jako hlavní m sto. Zákon č. 1ň1/Ň000 Sb. o hlavním m st  Praze ji chápe 

jako obec. Je ale rovn ž VÚSC podle ústavního zákona č. ň47/1řř7 Sb. Zmín ná 

specifika s sebou ale p ináší i negativa. Nejednotnost právní úpravy se totiž odráží 

v pom rn  složitém vnit ním fungování Prahy. 

 

3.2 Územní samospráva 
 

Ústavní garance institutu územní samosprávy je obsažena v čl. 8 Ústavy 

a poté ji dále rozvádí ustanovení hlavy sedmé. Jde v zásad  o vyjád ení kompromisu 

mezi zásadami unitárního státu a autonomií územních celk . Ústava tedy nechrání 

samosprávu jako celek, ale pouze samosprávu územní. Určitý odkaz na samosprávu 

jako takou lze vyčíst z textu Listiny, která už v preambuli poukazuje 

na „samosprávné tradice našich národů“ a dále v čl. 21 odst. 1 stanoví, že občané 

mají právo podílet se na správ  v cí ve ejných.86 P ímá garance zájmové, 

akademické, profesní a jiné samosprávy však v ústavní rovin  chybí.87 

Samospráva je teorií chápána jako forma správy ve ejných záležitostí, 

která více p ibližuje rozhodování občan m.88 Je vnímána jako jedna z forem výkonu 

ve ejné moci, která je subsidiární k výkonu moci státní. Pozitiva samosprávy lze 

spat ovat v zavád ní principu odpov dnosti za správu vlastních záležitostí i ve v tší 

pluralit  mocenských suverén  ve stát . Právo na územní samosprávu lze rovn ž 

za adit do tzv. materiálního ohniska ústavy, které podléhá zvýšené ochran  podle 

                                                 
85 PůVLÍČEK, V.: Základní ustanovení p edpis  ústavního po ádku. In PůVLÍČEK, V., GRONSKÝ, 
J., H EBEJK, J. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. s. 408-409. 
86 Usnesení p edsednictva ČNR č. Ň/1řřň Sb. o vyhlášení listiny základních práv a svobod. 
87 FILIP, J.: K ústavní koncepci místní samosprávy v České republice. In SCHELLE, K. a PR CHů, 
P.: Historie a současnost ve ejné správy: (sborník p íspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 1993, s. 91. 
88 Srovnání nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96: „Ústavní soud považuje 
místní samosprávu za nezastupitelnou složku rozvoje demokracie. Místní samospráva je výrazem 
práva a schopnosti místních orgánů, v mezích daných zákonem, v rámci své odpovědnosti a v zájmu 
místního obyvatelstva regulovat a ídit část ve ejných záležitostí.“ 
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čl. 9 odst. 2.89 Od územní samosprávy jako ústavn  zaručeného práva je pak nutné 

odlišovat samosprávu jako realizaci mocenské a vrchnostenské pravomoci. Zatímco 

první dimenze požívá ústavní ochrany, která je dokonce procesn  realizovatelná 

v ízení p ed Ústavním soudem, v druhém p ípad  jsou naopak orgány samosprávy 

vázány ústavním po ádkem, ve vztahu k ochran  práv jednotlivc , v či kterým 

vykonávají svou pravomoc. Česká republika se tradičn  adí ke stát m 

s tzv. smíšeným modelem územní samosprávy, který je charakteristický tím, že jsou 

v n m samosprávné celky nadány jak výkonem samosprávy v samostatné p sobnosti, 

tak decentralizované státní správy v p enesené p sobnosti.90 Smíšený model ve ejné 

správy se odráží zejména ve zn ní čl. 105 Ústavy, který uvádí, že „výkon státní 

správy lze svě it orgánům samosprávy…“. 

Článek 99 Ústavy rozd luje územn  samosprávné celky na základní, kterými 

jsou obce a vyšší, které p edstavují kraje. Jedná se o územní společenství občan , 

která mají právo na samosprávu a jsou samostatn  spravována zastupitelstvem. Jejich 

počet ani velikost nejsou stanoveny.91 Obec jako základní organizační i samosprávná 

jednotka státu má v našem právním ádu dlouhou tradici. Již prozatímní obecní 

z ízení z roku 1Ř4ř obsahovalo onu slavnou v tu: „Základem svobodného státu je 

svobodná obec.“92 Rovn ž se sluší zmínit odkaz st edov kých královských m st. 

J. Pražák dokonce považoval obec za ústav nikoli státní, nýbrž za svazek p irozený, 

společenský.93 

Sama Ústava obce dále nerozlišuje. Formáln  jsou si tedy rovny, byť fakticky 

mezi nimi existují značné rozdíly dané rozlohou, počtem obyvatel či mírou pov ení 

výkonem státní správy. V rovin  zákona je postavení obcí blíže upraveno zákonem 

č. 128/2000 Sb. Podobn  jako stát i územn  samosprávné celky jsou definovány 

svým územím, obyvatelstvem a postavením ve ejnoprávní korporace. J. Hoetzel 

                                                 
89 JIRÁSKOVÁ, V.: Územní samospráva a její prom ny v čase. In SUCHÁNEK, R., JIRÁSKOVÁ, 
V. a kol.: Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základního zákona. s. 300-301. 
90 POSPÍŠIL, I.: Garance územní samosprávy. In RYCHETSKÝ, P. a kol.: Ústava České republiky: 
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentá . s. 85-86. 
91 VLÁDA: D vodová zpráva k úst. z. č. 1/1řřň Sb., Ústava České republiky. ČNR 1řřŇ. VII. 
volební období. Tisk č. 15Ň. [online]. [cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: 

http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/tisky/t0152_04.htm . 
92 Císa ský patent č. 170/1Ř4ř . z. o prozatímním z ízení obecním. 
93 PRůŽÁK, J.: Rakouské právo ve ejné. Díl 1, Právo ústavní. 1. vyd. Praha: Nákladem Jednoty 
právnické, 1895, s. 45. 
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hovo í o jakémsi „mikrokosmu státu“.94 Svým charakterem jsou však od státu 

odlišné a stát se m že do jejich p sobnosti zasahovat. Smí tak ovšem činit pouze 

zákonem, p ípadn  v rámci kontroly zákonnosti. Samosprávná společenství tvo í 

v první ad  občané obcí a kraj , tj. fyzické osoby, které jsou státními občany ČR 

a které jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu. Čl. 100 odst. 2 následn  stanoví, 

že „obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku“. Tato ústavní 

zásada zaručuje teritoriální i personální skladebnost územn  samosprávných celk  

a nem že se tedy stát, že by se n která obec ocitla mimo dvoustup ovou organizaci 

územní samosprávy. Územní společenství obce je součástí územního společenství, 

které tvo í kraj. Nic to však nem ní na postavení obce jako samostatné ve ejnoprávní 

korporace, která p i výkonu své samostatné p sobnosti není kraji nijak pod ízena.95 

V p ípad  obecní samosprávy ČR pouze navázala na stávající legislativní 

i faktický stav, byť V. Mikule spat uje mezi českou a federální právní úpravou 

podstatný rozdíl. Zatímco podle Ústavy ČSFR o v cech místní samosprávy 

rozhodovali občané na obecních shromážd ních, referendem nebo prost ednictvím 

zastupitelstva obce, Ústava ČR první dva uvedené postupy nezná. Ohledn  referenda 

obsahuje pouze obecnou zmínku v čl. 2 odst. 2.96 

Naproti tomu regionální samosprávu bylo nutné vybudovat doslova na zelené 

louce. Samotná Ústava VÚSC nez ídila. Čl. 100 odst. 3 pouze odkazuje na vydání 

zvláštního ústavního zákona. D vody je t eba hledat v dobových okolnostech 

p ijímání Ústavy. Ústavodárce tím zárove  vyjád il p esv dčení, že zakládání 

či rušení VÚSC má natolik dalekosáhlý vliv na pom ry v ČR, že smí být provedeno 

pouze ústavním zákonem.97 K napln ní výše uvedeného článku došlo až p ijetím 

ústavního zákona č. 347/1997 Sb. o z ízení vyšších územně samosprávných celků. 

Dle aktuálního zn ní má status VÚSC hlavní město Praha a dále 13 krajů: 

1. St edočeský kraj se sídlem v Praze, vymezený územím okres  Benešov, 

Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, M lník, Mladá Boleslav, Nymburk, 

Praha-východ, Praha-západ, P íbram a Rakovník; 

                                                 
94 HOETZEL, J.: Pojem samosprávy. In HÁCHů, E., HOETZEL, J., LůŠTOVKů, K. a WEYR, F.: 
Slovník ve ejného práva československého. Sv. 4, S až T. Brno: Polygrafia - Rudolf M. Rohrer, 1938, 
s. 1. 
95 MIKULE, V. a SUCHÁNEK, R.: Právo na samosprávu. In SLÁDEČEK, V. a kol.: Ústava České 
republiky: komentá . s. 1185-1187. 
96 MIKULE, V.: K ústavním základ m územní samosprávy. In KYSELA, J.: Deset let Ústavy České 
republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník p íspěvků. s. 414. 
97 POSPÍŠIL, I.: Vymezení územních samosprávných celk . In RYCHETSKÝ, P. a kol.: Ústava 
České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentá . s. 1043-1052. 
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2. Jihočeský kraj se sídlem v Českých Bud jovicích, vymezený územím okres  

České Bud jovice, Český Krumlov, Jind ich v Hradec, Písek, Prachatice, 

Strakonice a Tábor; 

3. Plze ský kraj se sídlem v Plzni, vymezený územím okres  Domažlice, 

Klatovy, Plze -m sto, Plze -jih, Plze -sever, Rokycany a Tachov; 

4. Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, vymezený územím okres  

Cheb, Karlovy Vary a Sokolov; 

5. Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, vymezený územím okres  D čín, 

Chomutov, Litom ice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem; 

6. Liberecký kraj se sídlem v Liberci, vymezený územím okres  Česká Lípa, 

Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily; 

7. Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, vymezený územím okres  

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kn žnou a Trutnov; 

8. Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, vymezený územím okres  Chrudim, 

Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí; 

9. Kraj Vysočina se sídlem v Jihlav , vymezený územím okres  Havlíčk v Brod, 

Jihlava, Pelh imov, T ebíč a Žďár nad Sázavou; 

10. Jihomoravský kraj se sídlem v Brn , vymezený územím okres  Blansko, 

Brno-m sto, Brno-venkov, B eclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo; 

11. Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, vymezený územím okres  Jeseník, 

Olomouc, Prost jov, P erov a Šumperk; 

12. Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostrav , vymezený územím okres  Bruntál, 

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-m sto; 

13. Zlínský kraj se sídlem ve Zlín , vymezený územím okres  Krom íž, Uherské 

Hradišt , Vsetín a Zlín.98 

Norma p itom nevhodn  sm šuje samosprávné a administrativní člen ní, 

neboť vymezuje samosprávné kraje výčtem okres , tj. jednotek určených k výkonu 

státní správy podle zcela jiné územní koncepce, namísto aby použila taxativní výčet 

samosprávných obcí.99 Na druhou stranu, je nutné si p iznat, že odlišný postup by 

pravd podobn  zp sobil ješt  v tší zmatek. Hranice VÚSC lze m nit pouze 

zákonem. P ípadná zm na hranic okres , k níž postačí podzákonný právní p edpis, 

                                                 
98 § 1 úst. z. 347/1997 Sb. o vytvo ení vyšších územních samosprávných celků. 
99 PODHRÁZSKÝ, M.: Územní samosprávné celky. In BůHÝLʼOVÁ, L. a kol.: Ústava České 
republiky: komentá . s. 1389. 
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tudíž nebude mít na rozlohu kraje žádný vliv. P sobnost kraj  je potom dána 

zákonem č. 1Ňř/Ň000 Sb. o krajích. Zvláštní postavení Prahy je upraveno v zákon  

č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. 

Uvedené územn  samosprávné člen ní je t eba dát do souvislosti s čl. 100 
odst. 1 Ústavy, jenž obsahuje zmocn ní pro zákonodárce, aby stanovil, kdy jsou 

územn  samosprávné celky zárove  správními obvody. Tato možnost je využívána 

pom rn  často, o čemž sv dčí dlouhodobý trend p izp sobování státní správy 

územn  samosprávnému člen ní. 

V dalších článcích Ústava hovo í o institutech, jež s tématem této práce 

souvisí už jen okrajov . Vrcholný orgán v samostatné p sobnosti každého územn  

samosprávného celku p edstavuje volené zastupitelstvo, jenž má právo vydávat 

v mezích své p sobnosti obecn  závazné vyhlášky. O jiných orgánech, 

zejména o rad , se Ústava bohužel nezmi uje, byť je patrn  p edpokládá, 

neboť čl. 105 mluví o orgánech samosprávy v plurálu. Ústavní základ má i klíčová 

zásada finanční autonomie zakotvená v čl. 101 odst. ň: „Územně samosprávné celky 

jsou ve ejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospoda í 

podle vlastního rozpočtu“. Bez vlastních zdroj  financování a samostatného 

hospoda ení by územní samospráva byla jen prázdný pojem, byť je jasné, že úplná 

finanční nezávislost na státu je jen st ží proveditelná. K uvedenému principu 

se opakovan  hlásí i judikatura ústavního soudu.100  

Z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána podle čl. 10 Ústavy, 

je pot eba uvést Evropskou chartu místní samosprávy z roku 1985. Dokument 

vytvo ený na p d  Rady Evropy považuje místní společenství za základní stavební 

jednotku každého demokratického z ízení a občan m t chto jednotek p iznává právo 

podílet se nejr zn jšími formami na správ  v cí ve ejných.101 Text charty v čl. ň 

odst. 1 vymezuje místní samosprávu jako „…právo a schopnost místních 

společenství v mezích daných zákonem na svou odpovědnost a v zájmu místního 

                                                 
100 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 5/03: „Územní samosprávné celky 
reprezentující územní společenství občanů musí tak mít - prost ednictvím autonomního rozhodování 
svých zastupitelských orgánů - možnost svobodně rozhodnout, jakým způsobem naloží s finančními 
prost edky, jimiž jsou pro plnění úkolů samosprávy vybaveny. Právě hospoda ení se svým majetkem 
samostatně na vlastní účet a vlastní odpovědnost je atributem samosprávy. Nutným p edpokladem 
naplnění efektivního výkonu funkcí územní samosprávy je tedy i existence vlastních a dostatečných 
finančních, resp. majetkových zdrojů.“ 
101 JIRÁSKOVÁ, V.: Územní samospráva a její prom ny v čase. In SUCHÁNEK, R., JIRÁSKOVÁ, 
V. a kol.: Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základního zákona. s. 308. 
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obyvatelstva upravovat a spravovat podstatnou část věcí ve ejných“.102 Práva 

zaručená chartou jsou však pouze rámcová a nelze je p ímo uplatnit bez 

vnitrostátního právního p edpisu, neboť nezakládají individuální práva jednotlivc , 

nýbrž kolektivní práva územního společenství občan , která lze chápat toliko jako 

evropský standard. Rozhodn  pak charta nezaručuje úplnou svobodu územní 

samosprávy.103 

Na tomto míst  se rovn ž sluší učinit zmínku o dvou institutech, jež jsou 

pevnou součástí každodenního života celé ady obyvatel ČR, avšak náš ústavní 

po ádek je nezná. Jedná se o statutární m sta a vojenské újezdy. V první p ípad  

dochází de fakto k tvorb  dalšího stupn  územní samosprávy. Statutární m sta totiž 

mají ze zákona možnost se dále členit na m stské části či obvody, které se do jisté 

míry spravují vlastními volenými orgány včetn  zastupitelstva. Lze samoz ejm  

namítat, že nejde o plnohodnotnou samosprávu, neboť jednotlivé m stské části 

nemají právní osobnost. Dále lze tvrdit, že zmocn ní k tvorb  m stských částí je 

toliko fakultativní a že je výlučn  na uvážení „mate ské“ obce, jak velký rozsah své 

p sobnosti p enechá m stské části. S pomocí ústavn  konformního výkladu by 

se dalo uvažovat o projevu jakési samosprávy v samospráv  v souladu s obecn  

formulovanými články Ř Ústavy a Ň1 odst. 1 Listiny. ůvšak i tato konstrukce naráží 

na skutečnost, že rozhodnutí, zda bude statutární m sto člen né či nečlen né, je 

zcela104 v rukou zastupitelstva a nejde tedy v žádném p ípad  o ústavní právo. Ústava 

p edpokládá pouze dva stupn  územní samosprávy, což koncepce statutárních m st 

p inejmenším nabourává.105 

Vojenské újezdy pro zm nu p edstavují relativn  velkou část státního území, 

na kterém jsou trvale suspendována n která základní práva garantovaná Listinou 

včetn  práva na samosprávu. D vodem jejich zvláštního režimu a existence v bec je 

zájem státu na zajišt ní obrany území. Článek řř Ústavy hovo í pouze o obcích 

a krajích. Jist  lze namítnout, že uvedený článek vymezuje územní samosprávné 

celky, kterými vojenské újezdy z podstaty v ci nejsou, tím spíše by však m l být 

zásah takového rozsahu podložen právním p edpisem vyšší právní síly, než jakou 

m že poskytnout pouhý zákon. V úvahu p ipadá úprava p ímo v hlav  sedmé Ústavy 
                                                 

102 Sd lení Ministerstva zahraničních v cí č. 1Ř1/1řřř Sb. o p ijetí Evropské charty místní 
samosprávy. 
103 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02. 
104 Pozn.: Občané dotčeného území mohou do ň0 dn  od rozhodnutí zastupitelstva iniciovat místní 
referendum. 
105 PR CHů, P.: Místní správa. s. 132. 
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nebo alespo  zmínka v ústavním zákon  110/1řřŘ Sb. o bezpečnosti České 

republiky.106 

 

4 Administrativní členění České republiky 

4.1 Obce 
 

Jak již bylo ečeno, obec je základní jednotkou územní samosprávy. 

Vedle toho je však i základní jednotkou územn  správního člen ní státu, kdy její 

území funguje jako správní obvod pro výkon ve ejné správy. V současné dob  

se v prostoru ČR nachází okolo 6 250 obcí. Jejich počet se již po dramatickém 

nár stu na počátku ř0. let minulého století ustálil, p esto se adíme ke stát m 

s relativn  nejv tším počtem obcí v Evrop , což samo o sob  není na škodu, 

problémy však zp sobuje jejich malá velikost. Každá část území ČR musí být 

součástí území n které obce.107 Výjimku z uvedeného pravidla tvo í pouze vojenské 

újezdy. „Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních 

území.“108 Katastrálním územím se rozumí „technická jednotka, kterou tvo í 

místopisně uzav ený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí.“109 

V p ípad , že se obec skládá z více katastrálních území, je vždy nutné, aby její území 

tvo ilo jeden souvislý celek, a zárove  musí sousedit s alespo  dv ma dalšími 

obcemi, nebo s územním jedné obce a cizím státem. Území obce tedy nesmí být 

„p etrženo“ a nem že ani tvo it uzav enou enklávu uvnit  jiné obce.110 Tomuto 

pravidlu lze oponovat skutečností, že obec Podivice byla do nedávna zcela 

obklopena vojenským újezdem B ezina a nikdo se nad tím nepozastavoval. 

Název katastrálního území je vždy jedinečný. Naproti tomu název obce m že 

být stejný pro více sídel, což je v praxi pom rn  častý jev. Území obce se m že dále 

členit na části. Jedná se o p irozené ucelené a souvislé územní subcelky, 

které se zpravidla utvo ily historickým vývojem. Takové člen ní má ovšem pouze 

evidenční význam. Část obce se m že krýt s katastrálním územím, ale není to nutné. 

                                                 
106 H EBEJK, J.: Územní samospráva. In GERLOCH, ů., ZOUBEK, V. a H EBEJK, J.: Ústavní 
systém České republiky. 5. aktualiz. vyd. Plze : ůleš Čen k, Ň01ň, s. Ň4ř. 
107 § 1Ř odst. 1 z. č. 1ŇŘ/Ň000 Sb. o obcích (obecní z ízení). 
108 § 1a z. č. ň6/1ř60 Sb. o územním členění státu. 
109 § Ň písm. hě z. č. Ň56/Ň01ň Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
110 PR CHů, P.: Území obce a jeho zm ny. In KOUDELKů, Z., ONDRUŠ, R. a PR CHů, P.: 
Zákon o obcích (obecní z ízení): komentá . 4. dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. s. 70. 
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Pro jednotlivé části pak m že zastupitelstvo z ídit tzv. osadní výbory jako své 

iniciativní a kontrolní orgány.111 

Obecní z ízení upravuje t i základní situace, p i kterých dochází ke zm n  

území obce. Jedná se o sloučení dvou nebo více obcí, p ipojení obce k jiné obci 

a odd lení části obce. Rozhodující roli hraje princip dobrovolnosti. P i sloučení 

stávající obce zaniknou a vzniká obec nová jako jejich právní nástupce. Sloučit lze 

jen sousední obce, které spolu musí uzav ít dohodu o sloučení, pro níž se vyslovila 

všechna dotčená obecní zastupitelstva. Občané rovn ž mohou do ň0 dn  

od rozhodnutí zastupitelstva iniciovat ve v ci místní referendum. Slučování je možno 

provád t i p es hranice okres . Slučování p es hranice kraj  je ovšem složit jší, 

neboť hranice VÚSC lze m nit pouze zákonem.  

O připojení obce hovo íme, jestliže se jedna obec p ipojí k druhé, 

p ičemž první obec zaniká a druhá se stává jejím právním nástupcem. Jinak platí 

obdobná pravidla jako p i slučování obcí.  

Oproti tomu p i oddělení vzniká nová obec. P vodní obec nezaniká, 

její území je pouze zmenšeno o odd lenou část. O odd lení rozhoduje krajský ú ad. 

Vedle obecných náležitostí Ěviz výšeě, jež musí spl ovat každá obec, je t eba splnit 

ješt  dv  zvláštní podmínky. S odd lením musí v prvé ad  vyslovit souhlas 

obyvatelé části obce, jež se chce odd lit a to formou místního referenda. Dále je 

nutné, aby m ly ob  obce po odd lení alespo  1 000 občan .112 Zákonodárce tím 

vyjad uje svou v li, že nemá zájem na dalším drobení sídelní struktury na relativn  

malé celky.  

Tento p ístup považuje za legitimní i Ústavní soud, podle jehož názoru 

zákonodárci nem že být up eno právo regulovat územní samosprávu za účelem 

zajišt ní efektivního pln ní úkol  jí sv ených. Existence malých obcí je dána 

historicky, uvedené pravidlo je však formulováno do budoucna výlučn  pro nov  

vznikající obce. Zárove  poukázal, že obcím byl poskytnut dostatečný čas, aby sami 

rozhodly o svých pom rech.113 Stačí vzpomenout na prudký nár st počtu obcí 

z počátku ř0. let minulého století.  

                                                 
111 PR CHů, P.: Názvy obcí, jejich částí, ulic a ve ejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka 
obcí. In KOUDELKů, Z., ONDRUŠ, R. a PR CHů, P.: Zákon o obcích (obecní z ízení): komentá . 
s. 97-98. 
112 VÁ ů, L.: Území obce a jeho zm ny. In VEDRůL, J., VÁ ů, L., B EN, J. a PŠENIČKů, S.: 
Zákon o obcích (obecní z ízení): komentá . 1. vyd. Praha: Beck, 2008, s. 142-155. 
113 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1403/09. 
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Nová obec m že rovn ž vzniknout zmenšením či úplným zrušením 

vojenského újezdu. Je zajímavé, že požadavek na minimální počet obyvatel nebyl 

uplatn n p i nedávné zm n  hranic vojenských újezd , kdy vzniklo 6 nových obcí 

v pr m ru s necelými 250 obyvateli. Zákon č. 15/2015 Sb. o hranicích vojenských 

újezdů je tedy nutné považovat za lex specialis v či zákonu o obcích. Zákonodárce 

cht l patrn  tímto mimo ádným postupem odčinit jisté historické k ivdy a současn  

odstranit letitý konflikt práva na územní samosprávu se zájmem na zajišt ní obrany 

státu.  

ůčkoli Ústava i obecní zákon pracují s univerzálním pojmem „obec“, 

nelze íci, že se jedná o označení, které by odráželo všechny podoby, jakých mohou 

obce v českém právním ádu nabývat. V praxi se totiž jednotlivé obce od sebe 

výrazn  odlišují svou velikostí, počtem obyvatel, infrastrukturou či hospodá ským 

významem. Zákonodárce proto stanovil základní v zásad  společný právní rámec 

pro všechny obce a poté je dále rozd lil do n kolika skupin, které odpovídají jejich 

rozdílnému právnímu postavení. Rozdíly jsou dány zejména rozsahem vykonávané 

státní správy, ale i záležitostmi čist  formálního charakteru. V ČR tradičn  

rozlišujeme t i základní druhy obcí: 

1. Obce v užším slova smyslu jako základní a zpravidla také vesnické sídelní 

útvary, které nejsou m stysem ani m stem. 

2. Městyse, tj. obce, o kterých tak na návrh obce a po vyjád ení vlády stanoví 

p edseda Poslanecké sn movny. Samotné označení nemá jinak žádný praktický 

význam. D íve byl tento pojem spojený s právem obce po ádat trhy. 

3. Města, kterými jsou ty obce, jež byly m stem ke dni nabytí zákona 

o obcích. Nov  m že být za m sto prohlášena obec, která má alespo  ň 000 

obyvatel a stanoví tak p edseda Poslanecké sn movny po vyjád ení vlády. 

Toto rozd lení má p evážn  formální charakter. Zákon o obcích nestanoví rozdílnou 

p sobnost obcí jen z d vodu, že jde o m sto, m stys či obec. Uvedené člen ní má 

proto význam jen pro označení jejich orgán .114 

Podle rozsahu státní správy vykonávané obecními orgány v p enesené 

p sobnosti (vedle výkonu samosprávyě lze obce dále d lit na: 

1. Obce s „běžným“ obecním úřadem, vykonávající základní agendu státní 

správy pouze pro své vlastní území; 

                                                 
114 KOPECKÝ, M.: Základy organizace ve ejné správy v ČR. In HENDRYCH, D. a kol.: Správní 
právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 98-99. 
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2. Obce s pověřeným obecním úřadem, které krom  státní správy 

v základním rozsahu vykonávají p enesenou p sobnost pro více obcí v zákonem 

stanoveném rozsahu. 

3. Obce s rozšířenou působností, které krom  základní státní správy a státní 

správy sv ené obcím s pov eným obecním ú adem vykonávají ješt  p enesenou 

p sobnost pro další obce v zákonem stanoveném rozsahu. Z velké části se jedná 

o p sobnost, jež d íve vykonávaly okresní ú ady.115 

Jednotlivé obce druhé a t etí kategorie vyjmenovávají p ílohy zákona č. ň14/Ň00Ň Sb. 

o stanovení obcí s pově eným obecním ú adem a stanovení obcí s rozší enou 

působností. Jejich správní obvody jsou potom dány vyhláškou ministerstva vnitra 

č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pově eným obecním ú adem 

a správních obvodů obcí s rozší enou působností. Smyslem ORP je p iblížit výkon 

státní správy občan m. 

Samostatné d lení lze rovn ž uplatnit pro kategorii m st. Zde m žeme 

rozlišovat m sta „základního typu“, specifické postavení hlavního m sta Prahy a tzv. 

statutární m sta. Statutární města se v našem právním ádu objevují s p estávkami 

již od 19. století. Získat postavení statutárního m sta lze pouze zákonem, 

p ičemž zákon o obcích obsahuje jejich taxativní výčet. Jedná se o Ň5 m st: Kladno, 

České Bud jovice, Plze , Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec 

nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, P erov, 

Chomutov, D čín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Haví ov, Most, Teplice, Karviná, 

Mladá Boleslav a Prost jov.116 Na rozdíl od b žných m st nejsou stanovena žádná 

zákonná kritéria, jež by m la statutární m sta spl ovat. Rozhodnutí je tedy zcela 

ponecháno na v li zákonodárce. 

Jejich výjimečnost spočívá zejména v tom, že se mohou na základ  

rozhodnutí zastupitelstva dále členit na m stské části nebo obvody se sv enou 

p sobností realizovanou vlastními orgány. Tyto však nejsou samy o sob  

právnickými osobami, ale pouhou organizační jednotkou daného m sta. Rovn ž 

nemohou vydávat vlastní právní p edpisy. Rozd lení p sobnosti mezi m sto a jeho 

obvody pak určuje statut ve form  obecn  závazné vyhlášky. Zmocn ní k tvorb  

m stských částí je pouze fakultativní a ada statutárních m st jej nevyužívá. Člen ní 

                                                 
115 KOUDELKA, Z.: Průvodce územní samosprávou po 1.1. 2003. 1. vyd. Praha: Linde, 2003, s. 37-
39. 
116 § 4 odst. 1 z. č. 1ŇŘ/Ň000 Sb. o obcích (obecní z ízení). 
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se m že vztahovat na celé m sto, ale vyloučen není ani asymetrický model, 

kdy v určité části m sta jsou z ízeny m stské obvody a zbytek je spravován p ímo 

magistrátem.117 

 

4.2 Vojenské újezdy 
 

Vedle obcí zná český právní ád ješt  jednu skupinu základních územn  

správních jednotek. Jedná se o vojenské újezdy, specifické správní jednotky, 

jejichž počet je p esn  vymezen zákonem a které podléhají zvláštnímu právnímu 

režimu. Charakter soudobých vojsk a zbra ových systém  vyžaduje pom rn  

rozsáhlá území s omezeným lidským osídlením a občanským využitím, 

která primárn  slouží k armádnímu výcviku. Z izovat, m nit nebo rušit vojenské 

újezdy lze jen zvláštním zákonem.118 Vojenským újezdem se tedy rozumí 

„…vymezená část území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku 

ozbrojených sil.“119 Podobn  jako obce i jejich území je vymezeno hranicí jednoho 

nebo více souvislých katastrálních území. 

V současné dob  existují na území České republiky čty i vojenské újezdy: 

Březina Ěokr. Vyškově, Boletice Ěokr. Český Krumlově, Libavá (okr. Olomouc) 

a Hradiště (okr. Karlovy Vary). Do ň1. 1Ň. Ň015 existoval ješt  vojenský újezd Brdy 

Ěokr. P íbramě. Podle dat Českého statistického ú adu nebyly k 1. 1. 2017 na tomto 

území hlášeny žádné fyzické osoby k trvalému pobytu.120 

Donedávna tomu však bylo jinak. Do konce roku Ň015 žilo ve vojenských 

újezdech okolo 2 000 obyvatel, jejichž právní postavení bylo p inejmenším 

pozoruhodné a ost e kontrastovalo s b žným režimem uplat ovaným ve zbytku ČR. 

Již bylo zmín no chyb jící ústavní zmocn ní.121 Daleko v tší rozruch však 

vyvolávaly zásahy do základních lidských práv a svobod zaručených Listinou. 

Na území vojenských újezd  je potlačeno právo na obecní samosprávu a s ním 

spojené pasivní i aktivní volební právo do zastupitelstev obcí. Rovn ž se nelze 

                                                 
117 PR CHů, P.: Místní správa. s. 131-133. 
118 VLÁDA: D vodová zpráva k z. č. ŇŇŇ/1řřř Sb. o zajišťování obrany České republiky. [online]. 
[cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: www.beck-online.cz . 
119 § ň0 odst. 1 z. č. ŇŇŇ/1řřř Sb. o zajišťování obrany České republiky. 
120 ČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD: Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017. [online]. [cit. 01.06.2017]. 
Dostupné z WWW: https://www. czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017 . 
121 H EBEJK, J.: Územní samospráva. In GERLOCH, ů., ZOUBEK, V. a H EBEJK, J.: Ústavní 
systém České republiky. s. 249. 
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podílet na správ  v cí ve ejných p ímo formou místního referenda. Další omezení 

úzce souvisí s vojenským charakterem újezd . Je zasahováno do práva na svobodu 

pohybu a pobytu podle čl. 14 Listiny a práva vlastnit majetek podle čl. 11. Majetek 

na území újezd  smí být s výjimkou majetku vneseného, pouze ve vlastnictví 

státu.122 Uvedená práva lze samoz ejm  zákonem omezit v zájmu zajišťování obrany 

státu. Otázkou však z stává proporcionalita takových zásah , a zda lze takto 

omezovat ústavní práva ve prosp ch institutu, který samotná Ústava nezná. 

Sluší se dodat, že obyvatelé újezd  rozhodn  nejsou ponecháni svému osudu. 

Újezdní ú ad má povinnost zabezpečovat ochranu životního prost edí, hospodá ský, 

sociální a kulturní rozvoj újezdu a uspokojovat pot eby obyvatel, jež by jinak 

zajišťovala obec. Zákon rovn ž vytvá í jistý rámec pro institucionalizovanou 

komunikaci mezi újezdním ú adem a obyvateli.123 

J. Filip považuje existenci vojenských újezd  za legitimní a v souladu se čl. 4 

odst. Ň Listiny. Ústava podle n j sice zakotvuje právo na územní samosprávu, 

ale pouze v institucionální rovin , což nelze vykládat jako ústavní garanci existence 

konkrétní obce. V podobné situaci se zčásti nachází občané ČR, kte í mají trvalý 

pobyt na území České republiky, ale nejsou k n mu p ihlášeni v konkrétní obci 

a dále poznamenává, že volební právo obyvatel vojenských újezd  do jiných než 

obecních zastupitelských sbor  není nijak dotčeno. Tito lidé se navíc mohou z újezdu 

kdykoli odst hovat.124 

Pro srovnání, český právní ád zná i jiná území se zvláštním režimem, 

kde dochází k plošnému omezení základních lidských práv a svobod a která jsou 

z izována podobn  jako vojenské újezdy pouhým zákonem. Typicky se jedná 

o lokality význačné z hlediska ochrany životního prost edí jako nap . národní parky 

či chrán né krajinné oblasti. Intenzita zásah  je zde však nesrovnateln  nižší. 

Zatímco v režimu vojenských újezd  dochází k prakticky trvalé suspendaci výše 

uvedených práv, na území národních park  dochází pouze k jejich omezení, které 

se navíc často vztahuje pouze na vybraná stanovišt . Podle mého názoru se tedy 

nejedná o rovnocenné situace. Rovn ž argument, že lidé se mohou kdykoli svobodn  

vyst hovat a uplatnit svá práva jinde, nelze považovat za úpln  spravedlivý. Člov k 
                                                 

122 VLÁDů: D vodová zpráva k z. č. 15/Ň015 Sb., o hranicích vojenských újezdů. [online]. [cit. 
01.06.2017]. Dostupné z WWW: www.beck-online.cz . 
123 VÁ ů, L.: Území obce a jeho zm ny. In VEDRůL, J., VÁ ů, L., B EN, J. a PŠENIČKů, S.: 
Zákon o obcích (obecní z ízení): komentá . s. 140. 
124 FILIP, J.: Vojenské újezdy a realizace práva na samosprávu. Časopis pro právní vědu a praxi. 
Ň001, č. ň, s. Ň75-279. 
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je tvor společenský, má kolem sebe jisté sociální vazby včetn  vztahu k domovu 

a ke komunit  jako celku. Z toho d vodu nelze takový odchod „za lepším“ chápat 

jako zcela dobrovolný, nýbrž vynucený vn jšími okolnostmi. ůrgument, že Ústava 

nezaručuje samosprávu konkrétních obcí, ale územní samosprávu jakožto celek, 

se jeví na první pohled jako nevyvratitelný, neboť obce se b žn  slučují. Lze však 

namítat, že ústavodárce m l jist  na mysli i prvek dobrovolnosti. Totiž, že nelze 

upírat právo na samosprávu místnímu společenství, které o ni stojí a naopak. 

V neposlední ad  je zajímavý argument, že územní samosprávu lze vykonávat jen 

v místech, kde jsou k tomu dány p íhodné podmínky. Jist , nap . na dn  p ehrady lze 

t žko ešit obecní záležitosti, ale opravdu je samospráva na území vojenského újezdu 

z podstaty v ci zcela vyloučena? Obec Podivice fungovala desítky let uvnit  

vojenského újezdu B ezina, ačkoli byla zcela obklopena jeho územím. 

Zákonodárce celou záležitost vy ešil šalamounsky, když zákonem 

č. 15/2015 Sb. o stanovení hranic vojenských újezdů upravil hranice jednotlivých 

újezd  tak, aby na jejich území nadále nebylo žádné stálé obyvatelstvo. Odstran ním 

personálního prvku utnul debaty o právu na samosprávu ve stylu: kde není žalobce, 

není ani soudce. Z právního hlediska lze ovšem takové ešení považovat 

za nedostatečné. Problém byl sice pro tuto chvíli de fakto odstran n, ale v budoucnu 

se m že znovu objevit. Území vojenských újezd  bylo primárn  redukováno 

z d vodu nadbytečnosti, neboť značn  p evyšovalo kapacity současné české armády. 

Počet voják  v aktivní služb  se však m že v budoucnu zvýšit. Nelze podce ovat 

p ekotný vývoj zahraničn  bezpečnostní situace ve sv t . Tém  každý týden nás 

sd lovací prost edky informují o nových útocích. Vyloučit nelze ani zavád ní zcela 

nových metod válčení. Nemusí p itom dojít ke z ízení nového vojenského újezdu. 

Postačí, když armáda znovu umožní lidem trvalý pobyt na území t ch stávajících. 

4.3 Kraje a okresy 
 

Podle stále platného zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu se území 

České republiky „…dělí na kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce 

a vojenské újezdy.“ Jedná se o relativn  skromný zákon spíše technického 

charakteru, který stanovuje pouze hierarchii územních jednotek, jejich skladebnost, 

počet a názvy. Konkrétní nápl  p enechává zvláštním právním p edpis m. Uvedené 

člen ní de lege p edstavuje obecnou právní úpravu pro územní organizaci státního 



 - 40 - 

aparátu. V praxi ovšem existuje ada odchylek. Z p edchozího historického 

pojednání je patrné, že správní kraje a okresy byly d íve jakousi „vlajkovou lodí“ 

územní správy, ale po roce 1989 jejich význam setrvale upadá. 

Na území ČR se nyní nachází 7 správních krajů, p ičemž území hlavního 

m sta Prahy tvo í samostatnou územní jednotku s vlastním specifickým člen ním: 

1. Kraj St edočeský se sídlem v Praze; 

2. Kraj Jihočeský se sídlem v Českých Bud jovicích; 

ň. Kraj Západočeský se sídlem v Plzni; 

4. Kraj Severočeský se sídlem v Ústí nad Labem; 

5. Kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové; 

6. Kraj Jihomoravský se sídlem v Brn ; 

7. Kraj Severomoravský se sídlem v Ostrav .125 

Každý kraj se dále d lí na Ř – 14 okres . V současné dob  má ČR celkem 76 okresů. 

Jejich území je dáno taxativním výčtem obcí uvedených v p íloze vyhlášky 

ministerstva vnitra č. 564/Ň00Ň Sb. o stanovení území okresů ČR a území obvodů 

hlavního města Prahy. Vyhláška by však pot ebovala aktualizaci, neboť ve výčtu 

obcí okresu Česká Lípa je stále uvád na obec Častolovice, ačkoli tato k 1. 1. 2005 

zanikla p ipojením k České Líp . 

Reforma územní správy podle zákona č. ň6/1ř60 Sb. byla úzce spjata 

s hospodá skými pot ebami tehdejšího Československa. Dosavadní odv tvové ízení 

ekonomiky m lo být nahrazeno územním. Vyšší podíl územních orgán  ve ejné 

správy na ízení socialistického hospodá ství však vyžadoval v tší územní jednotky 

jak na st edním, tak na nižším stupni. Uvedenému územnímu člen ní nelze up ít 

snahu o vytvo ení územních celk , které by byly pokud možno srovnatelné 

z hlediska rozlohy i počtu obyvatel. S odstupem času se však ukázalo, že tato 

koncepce má adu slabin. Počet nových kraj  a okres  byl nižší než počet 

p irozených mikroregionálních a mezoregionálních center. Mnohá p irozená 

regionální st ediska tak z stala opomenuta a jejich územní obvody byly bez ohledu 

na reálné prostorové vazby rozd leny mezi zbylá centra. Začlen ní v tšího počtu 

p irozených mikroregionálních center do jednoho okresu se stalo stálým zdrojem 

nap tí.126 Šlo nap íklad o m sta Jeseník, Velké Mezi íčí, Žatec, Uherský Brod, 

                                                 
125 § ň z. č. ň6/1ř60 Sb. o územním členění státu. 
126 MATULA, M.: Stav reformy územní ve ejné správy a jeho vývojové souvislosti. In Reforma 
ve ejné správy v teorii a praxi: sborník z mezinárodní konference. s. 43-44. 
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Boskovice či Rumburk. Nejvíce však byly reformou postiženi obyvatelé okrajových 

obcí, pro které se vzdálenost do okresního m sta nez ídka prodloužila na více než 50 

kilometr .127 

Naprosto zásadní dopad na postavení správních kraj  a okres  m lo 

rozhodnutí, že tyto již dále nebudou obvody všeobecné státní správy. Kraje byly 

„vyprázdn ny“ roku 1řř0 zrušením krajských národních výbor . Krajské ú ady 

z ízené v roce 2000 již p sobí v obvodu nových samosprávných kraj . Podobn  

okresy ztratily velkou část funkcí roku Ň00ň zrušením okresních ú ad , 

jejichž p sobnost se z v tší části p esunula na obce s rozší enou p sobností. 

D vody opušt ní koncepce relativn  velkých okres  jsou pochopitelné. Cílem 

druhé fáze reformy ve ejné správy bylo mimo jiné p iblížit výkon státní správy 

občan m, což dosavadní velké monokraticky ízení okresy nedovolovaly. Územní 

člen ní podle zákona č. ň6/1ř60 Sb. je všeobecn  dlouhá léta pokládáno 

za nevyhovující.128 Pro politickou reprezentaci je ale zjevn  jednodušší budovat 

paralelní soustavy ve ejné správy, než reformovat tu stávající. Že se jedná o složitou 

výzvu, dokládá výrok n kdejšího p edlitavského ministerského p edsedy 

K. Badeniho, který údajn  pronesl: „Chcete-li shodit vládu, nechte ji provádět 

reformu územní správy.“129 Dvoukolejnost krajského uspo ádání pat í k nejv tším 

nedostatk m organizace ve ejné správy v ČR. Hranice správních kraj  vedou nap íč 

územím samosprávných kraj , kdy nap íklad Zlínský kraj leží současn  na území 

kraj  Severomoravského a Jihomoravského a na území Kraje Vysočina zasahují 

dokonce t i správní kraje, Jihomoravský, Jihočeský a Východočeský. Zmín ný stav 

jen vyvolává chaos a nejistotu u laické ve ejnosti.130 

Zákon o územní člen ní státu však ješt  není zcela vyhaslý. Nejviditeln jším 

p íkladem uplatn ní správních kraj  a okres  je územní organizace obecných soud  

a státních zastupitelství, která dosud v zásad  odpovídá p vodní koncepci zákona 

č. 36/1960 Sb., byť je dnes upravena v samostatném právním p edpise. Zatímco 

                                                 
127 MALÍK, Z.: Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou 
republiku. s. 22. 
128 JIRÁSKOVÁ, V.: Územní samospráva a její prom ny v čase. In SUCHÁNEK, R., JIRÁSKOVÁ, 
V. a kol.: Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základního zákona. s. 310. 
129 PůTOČKů, J.: Úloha ve ejné správy II. In Stenozáznam z I. části mezinárodní konference 
Demokracie a právní stát, 10. 6. Ň004, Ministerstvo zahraničních v cí ČR. Britské listy. [online]. [cit. 
21.04.2017]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/18878.html. 
130 N MEC, J.: Kraje by m ly být pouze jedny. Moderní obec. Ň004, č. Ř, s. ňŘ. 
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praktické využití správních kraj  se neustále zmenšuje, okresy jakožto statistické 

a organizační jednotky jsou dodnes využívány adou státních i nestátních subjekt .131 

Dále je nutné alespo  zmínit existenci n kterých specializovaných orgán  

státní správy, které vykonávají svou p sobnost ve správních obvodech rozdílných 

od územního uspo ádání dle zákon  č. ň6/1ř60 Sb. a č. ň47/1997 Sb., zpravidla 

se však jedná o jejich modifikace. Zvláštní obvody používá nap .: Státní zem d lská 

a potraviná ská inspekce, Český bá ský ú ad, Státní ú ad inspekce práce či Celní 

správa. 

 

4.3.1 Připravovaná reforma územně správního členění státu 
 

V lo ském roce vláda schválila materiál „Preferovaná varianta územně 

správního členění státu“ a současn  uložila ministru vnitra zpracovat a p edložit 

vlád  do ň0. ř. Ň017 v cný zám r zákona ešící nové územn  správní člen ní 

státu.132 P edložený materiál pracoval se čty mi variantami ešení: 

1. varianta, tzv. nulová varianta, p edpokládá zachování současného stavu a je 

hodnocena jako neperspektivní. 

2. varianta, zrušení kraj  podle zákona č. ň6/1ř60 Sb. s ponecháním okres . 

Správní obvody samosprávných kraj  a obcí s rozší enou p sobností by 

se staly základními skladebními prvky územn  správního člen ní, p ičemž by 

z stala zachována speciální člen ní. Tato varianta byla doporučena jako 

nejvhodn jší. 

3. varianta, zrušení kraj  a okres  podle zákona č. ň6/1ř60 Sb. a použití 

samosprávných kraj  a obcí s rozší enou p sobností jako základních 

skladebních prvk  p i zachování existence speciálních člen ní. Tato varianta 

by vyžadovala více organizačních a legislativních zm n včetn  vyšších 

finančních náklad . 

                                                 
131 Pozn.: Typicky nap íklad Český statistický ú ad, Okresní správa sociálního zabezpečení, ale i 
energetická společnost E.ON. 
132 Usnesení vlády ČR ze dne ŇŘ. 11. Ň016, č. 105ň k preferované variantě územně správního členění 
státu. [online]. [cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/IHOAAG9B6KWG . 
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4. varianta, spočívající ve zrušení zákona č. ň6/1ř60 Sb. bez náhrady, což by 

si vyžádalo značný počet zm n v navazujících zákonech včetn  zavedení 

nové terminologie a z toho d vodu nebylo takové ešení doporučeno.133 

Vláda se v souladu s doporučením p iklonila ke Ň. variant , neboť tato je 

spojena pouze s dílčími zásahy do stávající struktury ve ejné správy. Preferovaná 

varianta vychází z koncepce jednotného územního člen ní státní správy 

i samosprávy. Základ by m l spočívat v obvodech ORP, od nichž budou odvozeny 

okresy. Území okres  má být nov  dáno výčtem ORP, jejichž správní obvody budou 

pln  skladebné s hranicí okresu. Dojde tedy ke zm n  p íslušnosti ňň obcí, 

které dosud spadají pod ORP ležící na území sousedního okresu. Stávající správní 

kraje budou zrušeny a pln  nahrazeny kraji, jejichž obvody budou shodné 

se samosprávnými kraji podle ústavního zákona č. ň47/1řř7 Sb., čímž dojde 

k p ekonání současného stavu, kdy vedle sebe fungují dv  územn  správní člen ní 

se zcela odlišnou prostorovou koncepcí.134 

Uvedenému zám ru nelze up ít snahu o zjednodušení a racionalizaci územní 

ve ejné správy. Nem lo by však z stat pouze u n j. Vládní plán v bec ne eší 

provázanost se soustavou obecných soud , která v zásad  kopíruje územn  správní 

člen ní podle zákona č ň6/1ř60 Sb. Rovn ž není vy ešen problém spočívající v r zné 

velikosti kraj , ani problémy se spádovostí n kterých periferních obcí. 

Z navrhovaných možností by p ipadala do úvahy ješt  varianta č. ň, která počítala 

nad rámec p ijatého ešení se zrušením okres . Odstran ní okres  však samo o sob  

nemá význam, pokud by zárove  nedošlo k p esun m obvod  ORP 

mezi jednotlivými kraji. Pominout nelze ani kladný vztah ve ejnosti k zažitému 

institutu okres  jako takových. Určitou nostalgii po zrušených okresních ú adech 

dokládají i dílčí výstupy mého dotazníku u p edstavitel  obecních samospráv.135 

 

 

 

                                                 
133 MINISTERSTVO VNITRů ČR: Preferovaná varianta územn  správního člen ní státu. Srpen 
2016, s. 1. [online]. [cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: www.mvcr.cz/clanek/vystupy-
strategickeho-ramce-rozvoje-verejne-spravy.aspx . 
134 REDůKCE: Preferovaná varianta územn  správního člen ní státu. Právní rozhledy. Ň017, č. 1, s. 
II.-III. 
135 Viz p ílohy č. 7 a 8. 
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4.4 Územní členění hlavního města Prahy 
 

Specifické postavení hlavního m sta Prahy v rámci územního člen ní ČR je 

dáno p edevším vzájemným p ekrýváním n kolika právních úprav. Jednotlivé prvky 

našeho pom rn  nep ehledného a mnohovrstevného systému územního člen ní 

se tu st etávají na malém prostoru a zp sobují chaos, kterému často nerozumí 

ani samotní Pražané. Již bylo ečeno, že Praha je současn  hlavním m stem, obcí, 

vyšším územn  samosprávným celkem a navíc samostatnou územn  správní 

jednotkou.136 Jedná se tedy o pom rn  rozsáhlou a složitou materii, která by sama 

o sob  vydala na v deckou práci. 

Praha je sice v prvé ad  obec, ale její právní pom ry nejsou upraveny 

v obecním z ízení, nýbrž v zákon  č. 1ň1/Ň000 Sb. o hlavním městě Praze. Její 

teritorium se primárn  skládá ze 112 katastrálních území vyjmenovaných 

v zákon .137 Pro účely dalšího člen ní jsou však dnes hranice pražských katastrálních 

území zcela b žn  ignorovány, což je dáno stavebním a historickým vývojem. Dále 

se Praha d lí na 57 městských částí, které jsou z izovány Statutem hlavního m sta 

Prahy.138 Materiáln  má tedy Praha postavení statutárního m sta. Tyto m stské části 

jsou potom pro účely výkonu p enesené p sobnosti rozd leny do 22 správních 

obvodů, Praha 1 – 22. Ú ady vybraných m stských částí v rámci správních obvod  

zajišťují složit jší agendu státní správy i pro jiné m stských části. V podstat  jde 

o kompetence, které by jinak byly sv eny obcím s rozší enou p sobností. Správní 

obvody však nelze považovat za regulérní územní člen ní, ale spíše za nástroj, 

kterým Statut rozd luje výkon p enesené p sobnosti mezi jednotlivé m stské části.139 

Vedle toho existuje ješt  územní člen ní podle zákona č. ň6/1ř60 Sb., 

na jehož základ  se Praha d lí na 10 městských obvodů, Praha 1 – 10, které lze 

v zásad  p irovnat k okres m. Území t chto obvod  je vymezeno výčtem m stských 

částí uvedených v p íloze č. Ň vyhlášky ministerstva vnitra č. 564/Ň00Ň Sb. 

o stanovení území okresů ČR a území obvodů hl. m. Prahy. Uvedené člen ní však má 

význam pouze pro určení bydlišt  a místní p íslušnosti soud . Území m stských 

obvod  nyní respektuje hranice m stských částí, potažmo správních obvod . 
                                                 

136 SLÁDEČEK, V.: Hlavní m sto. In SLÁDEČEK, V. a kol.: Ústava České republiky: komentá . s. 
199. 
137 P íloha č. 1 k z. č. 1ň1/Ň000 Sb. o hlavním městě Praze. 
138 Obecn  závazná vyhláška č. 55/Ň000 Sb. hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis . 
139 VEDRůL, J.: Územní člen ní hlavního m sta Prahy – stručný p ehled. Ve ejná správa. Ň004, č. 
28, s. 6-8. 



 - 45 - 

Výjimku tvo í pouze neskladebnost m stské části Praha 11 a správního obvodu Praha 

17.140  

Krom  uvedeného základního člen ní lze v Praze rozlišovat ješt  

nap . 4 policejní obvody. Kapitolou sama pro sebe je potom uspo ádání volebních 

obvod , které se vzpírá jakékoli prostorové logice a nerespektuje ani hranice 

m stských částí. Zejména pokud jde o volby do zastupitelstva hlavního m sta Prahy, 

jsou obvody opakovan  účelov  m n ny s cílem ovlivnit výsledek voleb.141 Pražské 

komunální volby jsou v bec podivné, neboť probíhají asymetricky spolu s obecními 

volbami, tedy s dvouletým odstupem od voleb ve zbytku VÚSC. Toto ešení je 

nešťastné, o čemž sv dčí i velikost zdejšího hlasovacího lístku, jemuž se lidov  

p ezdívá „plachta“. Celkov  lze člen ní Prahy hodnotit jako dočista nep ehledné, 

jednak z d vodu vzájemného prolínání n kolika koncepcí, jednak v d sledku užívání 

podobné terminologie, kdy jedno označení m že nabývat n kolika právních 

význam , jako nap . „obvod“, „Praha 6“, apod. 

P ipravovaná vládní reforma zákona č. ň6/1ř60 Sb. by se m la dotknout 

i územního člen ní Prahy. Zám r p edpokládá, že funkci okres  budou plnit m stské 

obvody a funkci obcí s rozší enou p sobností správní obvody, jejichž dílčí 

neskladebnost má být odstran na.142 Uvedené zm ny jsou však spíše kosmetické 

a jen konzervují stávající stav. Do budoucna by bylo vhodné zrušit člen ní 

na m stské obvody, jejichž funkci by p evzaly správní obvody z izované zákonem. 

  

4.5 Regiony soudržnosti 
 

V souvislosti se vstupem do Evropské unie v roce 2004 bylo nutné zavést 

pro území ČR tzv. nomenklaturu územních statistických jednotek - NUTS 

(z francouzského La Nomenclature des Unités Teritoriales Statistiques). Jejich 

vymezení má význam pro statistické pot eby i pro regionální a strukturální politiku 

EU. Smyslem tohoto člen ní je vytvo ení jednotných srovnávacích celk  v celé EU. 

Členské státy mají primárn  vycházet ze svých stávajících správních jednotek, 

                                                 
140 MINISTERSTVO VNITRů ČR: Preferovaná varianta územn  správního člen ní státu. s. 6. 
[online]. [cit. 01.06.2017]. 
141 Celá Praha jako jeden volební obvod, rozhodli zastupitelé. ČT24. Česká televize. 27. 2. 2014 
[online]. [cit. Ň1.04.Ň017]. Dostupné z WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1046286-
cela-praha-jako-jeden-volebni-obvod-rozhodli-zastupitele . 
142 Redakce: Preferovaná varianta územn  správního člen ní státu. Právní rozhledy. Ň017, č. 1, s. III. 



 - 46 - 

ale rovn ž se mohou rozhodnout, že na svém území zavedou podrobn jší 

hierarchické člen ní nad rámec na ízení.143 Podle počtu obyvatel rozlišujeme 

t i základní úrovn  NUTS region : 

NUTS 1 (3 – 7 milion  obyvatelě 

NUTS 2 (800 000 – 3 miliony obyvatel) 

NUTS 3 (150 000 – 800 000 obyvatel)144 

Podoba t chto jednotek pro Českou republiku byla po dohod  s Eurostatem 

stanovena usnesením vlády č. 707/1řřŘ a provedena opat ením Českého 

statistického ú adu ze dne 17. 4. 1řřř k zavedení klasifikace územních statistických 

jednotek. Jako NUTS 1 bylo označeno celé území České republiky. Problém ovšem 

nastal p i vymezování jednotek NUTS Ň neboli tzv. „regionů soudržnosti“. 

P ipravované VÚSC nespl ovaly podmínky dané evropskou legislativou, neboť byly 

až na výjimky p íliš malé. P itom práv  úrove  NUTS Ň byla klíčovou pro čerpání 

finančních prost edk  ze strukturálních fond  EU. N které kraje proto musely být 

za tímto účelem sdruženy. Takto vzniklo 8 územních jednotek: Praha, St ední 

Čechy, Jihozápad ĚJihočeský a Plze ský krajě, Severozápad (Karlovarský a Ústecký 

kraj), Severovýchod (Liberecký, Pardubický a Královehradecký kraj), Jihovýchod 

ĚJihomoravský kraj a Kraj Vysočinaě, St ední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) 

a Moravskoslezsko. Jednotky NUTS ň byly stanoveny výčtem jednotlivých 

14 VÚSC.145 Dále se pro účely statistiky a pro stanovení podporovaných region  

používá ješt  označení NUTS 4, které je zpravidla vymezeno územím jednotlivých 

okres .146 Zákonodárce se vytvo ením Ř region  soudržnosti de fakto vrátil 

k myšlence kraj  podle zákona č. ň6/1ř60 Sb. a zárove  necht n  p iznal svou 

vlastní chybu p i tvorb  samosprávných kraj . 

Evropské jednotky NUTS Ň jsou obvykle chápány jako st ední článek územn  

správního uspo ádání členského státu. V našich podmínkách však pot ebnou 

populační hranici napl ují pouze 4 VÚSC. Vymezení 14 VÚSC tak vlastn  

znemožnilo aplikovat NUTS Ň na v tšinu samosprávných kraj . Pon kud bizarn  

se k problému nesoum itelnosti kraj  postavil i zákon č. Ň4Ř/Ň000 Sb. o podpo e 
                                                 

143 WOKOUN, R.: 5 let reformy ve ejné správy. In MůTES, P.: Reforma ve ejné správy: sborník 
p íspěvků. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. s. 328-329. 
144 Čl. ň bod Ň. na ízení Evropské parlamentu a Rady ĚESě č. 105ř/Ň00ň o vytvo ení společné 
klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). 
145 Sd lení ČSÚ ze dne 1Ř. 1Ň. Ň00ň o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), 
č. 4ř0/Ň00ň Sb. ve zn ní pozd jších p edpis . 
146 WOKOUN, R.: 5 let reformy ve ejné správy. In MůTES, P.: Reforma ve ejné správy: sborník 
p íspěvků. s. 331. 
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regionálního rozvoje, který z ídil Ř regionálních jednotek totožných s NUTS 2, 

jež nazval regiony soudržnosti.147 Současný právní ád tedy pracuje s odlišnou 

územní organizací pro účely státní správy, samosprávy a regionální podpory.148 

P i vytvá ení region  soudržnosti se tak op t projevila neuv itelná 

nekoncepčnost, s jakou odpov dné státní orgány p istupují k ešení problém  

územního člen ní. Namísto aby byly VÚSC uvedeny do souladu s evropskými 

standardy, byla vytvo ena jen další nová koncepce územních jednotek. V n kterých 

p ípadech p itom uvedené regionální člen ní postrádá jasnou rozvojovou logiku.149 

Regiony p sobí na první pohled dojmem, že hlavním kritériem pro sdružení kraj  

byla existence společné hranice. Zatímco u region  Severozápad a Severovýchod lze 

spat ovat jisté společné jmenovatele, u zbývajících region  tato logika pokulhává. 

Nelze p íliš očekávat totožnost regionálních rozvojových priorit Plze ského 

a Jihočeského kraje tvo ících region Jihozápad. Podobn  lze hodnotit region 

Jihovýchod, který je tvo en dv ma územními celky se zcela odlišným charakterem 

krajiny i osídlení. Stejn  tak lze pochybovat o společných zájmech v p ípad  regionu 

St ední Morava, jenž se táhne od hornatého Valašska na východ  p es hanáckou 

nížinu a h eben Jeseník  až k polským hranicím na severu. 

Regiony soudržnosti byly institucionáln  napln ny z ízením 

tzv. regionálních rad, které m ly podle zákona o podpo e regionálního rozvoje 

vykonávat ídící činnost v oblasti ve ejné správy p i realizaci p íslušných 

regionálních operačních program . V novém rozpočtovém období Ň014 – Ň0Ň0 však 

paradoxn  pro regionální rady nezbylo místo. Patrn  i pod vlivem série korupčních 

skandál  provázejících p id lování finančních prost edk  a obtížným možnostem 

kontroly bylo n kdejších 7 regionálních operačních program  nahrazeno jedním 

centráln  ízeným Integrovaným regionálním operačním programem. Regionální 

rady již v podstat  nevykazují žádnou činnost a soust edí se zejména na kontrolu 

udržitelnosti realizovaných projekt . 

 

                                                 
147 § 15 z. č. Ň4Ř/Ň000 Sb. o podpo e regionálního rozvoje. 
148 RICHTER, J.: Krajská struktura ČR nenapl uje princip regionálního člen ní Evropské unie. 
Moderní obec. Ň00Ň. č. Ň, s. ŇŇ. 
149 PůTOČKů, J.: Regionální politika a čerpání strukturálních fond  Evropské unie. In LOUDů, T., 
GROSPIČ, J. a VOSTRÁ, L.: Modernizace ve ejné správy v Evropě a České republice: sborník 
p íspěvků z workshopu s mezinárodní účastí. s. 205. 
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5 Hlavní problémy současného územního členění ČR 

5.1 Nerespektování přirozených vazeb 
 

Jednou z nejčast jších námitek v či současnému krajskému z ízení bývá 

nedostatek tradice a nerespektování reálných prostorových vazeb. Spádovost je 

p itom jedním ze dvou základních parametr , které by se m ly zohled ovat 

p i tvorb  územních celk . Jak správním kraj m z roku 1960, tak samosprávným 

kraj m z roku 1řř7 je často vytýkáno, že jde o um le vytvo ené celky, 

které postrádají hlubší historický, kulturní, dopravní, hospodá ský a sociální 

fundament. Výhrady p itom nejčast ji zaznívají od obyvatel Moravy, kde dokonce 

p sobí politická strana, jež na tomto tématu postavila celý sv j program. Další 

kategorii odp rc  p edstavují m sta, která díky krajskému z ízení podle zákona 

č. ň6/1ř60 Sb. ztratila postavení mikroregionálního centra. ů konečn  poslední 

skupinu nespokojenc  tvo í p evážn  periferní venkovské obce, jež byly za azeny 

do p íslušného územního celku bez ohledu na jejich prostorové zájmy. 

První okruh problém  úzce souvisí s tolik diskutovaným zemským z ízením. 

Zatímco v Čechách se setkala myšlenka obnovy historických zemí s nezájmem 

ve ejnosti, u obyvatel Moravy je zemský patriotismus mnohem siln jší, což dokládají 

i poslední výsledky sčítání lidu z roku 2011, kdy se k moravské národnosti p ihlásilo 

více než 600 000 lidí.150 Slezská identita je oproti tomu relativn  slabá, což patrn  

souvisí s poválečným odsunem v tšiny p vodního obyvatelstva. Část Moravan  

dodnes nelib  nese zrušení Moravskoslezské zem  v roce 1ř4Ř a rozd lení Moravy 

do n kolika kraj , které nerespektují po staletí utvá enou hranici mezi Čechami 

a Moravou.151 Tito lidé se nemohou s p íslušností tradičn  moravských region  

k „českým“ kraj m. Jedná se o Svitavsko, které nyní pat í k Pardubickému kraji 

a Dačicko, jenž náleží k Jihočeskému kraji. Ovšem nejv tší emoce budí existence 

Kraje Vysočina, který se rozkládá na území západní Moravy, jižních a východních 

Čech, proti jehož vzniku od počátku protestovaly desítky m st a obcí po obou 

stranách pomyslné zemské hranice. Vzniklo dokonce občanské sdružení 

                                                 
150 ČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD: Národnostní struktura obyvatel. Ň014. s. 5. [online]. [cit. 
01.06.2017]. Dostupné z WWW: https://www.czso.cz/csu/czso/narodnostni-struktura-obyvatel-
2011-aqkd3cosup . 
151 JE ÁBEK, P.: Krajské uspo ádání? Vadí i po čtrnácti letech. Brněnský deník. 2. 1. 2014. [online]. 
[cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: http://brnensky.denik.cz/z-regionu/krajske-usporadani-vadi-i-
po-ctrnacti-letech-20140102.html . 
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s výmluvným názvem „Za zachování brněnské spádovosti“.152 Jedná se tedy 

v zásad  o alternativní pohled na územní uspo ádání, jenž se však zakládá 

na argumentech p evážn  historického a emočního charakteru. 

Sociální geograf M. Hampl je ovšem v hodnocení Kraje Vysočina smí liv jší. 

Jihlava podle n j leží v prostoru bez významn jšího p irozeného st ediska a z toho 

d vodu považuje vznik VÚSC za pozitivní akt, který má potenciál aktivizovat rozvoj 

vnitrostátní periferie mezi Prahou a Brnem. Naopak jako p íklad ešení, které je 

v extrémním rozporu s p irozenou spádovostí obyvatelstva uvádí krajské člen ní 

podle zákona č. ň6/1ř60 Sb. Zejména pak odsuzuje za azení Liberce k Ústí 

nad Labem, Olomouce k Ostrav  a Prost jova k Brnu.153 

P estože jedním z podklad  pro vytvo ení samosprávných kraj  bylo 

i doporučení expertní komise, reálné sociogeografické regionální člen ní České 

republiky je pon kud odlišné. Základní rozdíl spočívá v odlišných pom rech 

v Čechách a v moravskoslezském prostoru. Nesoulad kraj  a p irozených 

mezoregion  je p itom paradoxn  vyšší v Čechách než na Morav , což to dáno 

neobyčejnou dominancí hlavního m sta, jemuž dokáže čelit pouze relativn  silná 

a výhodn  položená Plze . Totéž částečn  platí díky polohové izolaci pro Karlovy 

Vary a jih a východ Čech. Naopak Ústí nad Labem a Liberec jen st ží budují širší 

krajské zázemí. Na Morav  a ve Slezsku kraje v hrubých rysech odpovídají 

sociogeografickým region m. Výjimkou je Kraj Vysočina, který na úrovni 

p irozených mezoregion  nefiguruje, což je dáno p edevším slabou pozicí Jihlavy, 

jejíž vliv nedokáže p evážit spádovost na Brno a Prahu. Jihlava má potenciál stát 

se v budoucnu dalším mezoregionálním centrem, jestliže rozší í svou p sobnost 

na Pelh imovsko a Žďársko.154 

Sociogeografické regiony sestavené na základ  dojížďky obyvatel za prací 

a službami pochopiteln  nelze brát jako jedinou pom cku ke stanovení optimálního 

ešení územního člen ní státu. Ve ejná správa musí počítat i s dalšími aspekty, 

neboť není možné spravedliv  požadovat po obyvatelích tak ka poloviny Čech, 

aby dojížd li za ú edníky do Prahy a naopak pro pražské ú ady by takto široký obvod 

p sobnosti znamenal enormní nár st agendy. 
                                                 

152 KUPKA, J.: Morava v územně správním členění České republiky. 1. vyd. Ostrava: KEY 
Publishing, 2016, s. 11. 
153 HAMPL, M.: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a 
jejich obecný kontext. s. 98. 
154 HůMPL, M. a MůRůDů, M.: Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie. Ň015, č. ň, s. 
415-416. 
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Porovnáme-li vedle sebe samosprávné kraje a sociogeografické regiony, 

zjistíme, že ob  pojetí se v zásad  p íliš neliší, resp. pracují s podobným prostorovým 

uspo ádáním. 12 mezoregionálních center se shoduje s krajskými m sty 

(s výjimkou Jihlavyě. Rozpory spočívají p edevším v určení p íslušnosti obcí 

v blízkosti krajských hranic. Ukazuje se, že spádovost Brna v severním a západním 

sm ru výrazn  p ekračuje hranice Jihomoravského kraje. Naopak východní cíp jižní 

Moravy preferuje p íslušnost ke Zlínu. Sever Zlínského kraje pro zm nu tenduje 

k Ostrav . N které okrajové části Moravskoslezského kraje jsou zase p itahovány 

k Olomouci. Rovn ž v Čechách, pokud si odmyslíme dominantní vliv hlavního 

m sta, samosprávné kraje vzdálen  korespondují mezoregion m. Je však otázkou, 

k jakým centr m by tendovaly jednotlivé oblasti, pokud bychom omezili spádovost 

Prahy na území odpovídající p ibližn  St edočeskému kraji.155 I v Čechách jist  

existují obce nespokojené se svojí krajskou p íslušností, což dokládá nap . vyjád ení 

starosty obce Radonice (okr. Chomutov), který uvedl: „Naše obec leží v Ústeckém 

kraji, do krajského města to máme 100 km, do Karlových Varů cca 50 km, do Plzně 

86 km…“156 

Druhá kategorie problém  se nachází na úrovni okres , jejichž množství je 

od roku 1ř60 menší než počet p irozených mikroregionálních center. Okresní ú ady 

jakož i sídla okres  byly zrušeny. Jenže deformace, k nimž v mezidobí došlo, 

v regionech dodnes zp sobují pnutí. Sídelní struktura v období tzv. normalizace byla 

charakterizována všeobecnou stagnací s jedinou významn jší výjimkou, 

kterou p edstavoval p ednostní rozvoj okresních m st. Zejména malá a často 

i nevhodn  umíst ná okresní m sta značn  ovliv ovala rozmísťování nových investic 

ve sv j prosp ch na úkor konkurent .157 P íklady p irozených mikroregionálních 

center, na n ž se p i tvorb  stávajících okres  „zapomn lo“ a která byla nez ídka 

pod ízena svému regionálnímu rivalovi, nalezneme rozeseta po celé republice. 

D ív jší okresní m sto Žatec, jenž bylo za azeno do okresu Louny, ačkoli se dodnes 

jedná o nejv tším m sto v okrese. Podobn  Česká T ebová, která je nejv tším 

m stem okresu Ústí nad Orlicí či Turnov, jenž má více obyvatel než okresní m sto 

Semily. Z dalších m st lze uvést Krnov, Boskovice, Vysoké Mýto, Dačice, Velké 

                                                 
155 Srovnání viz p íloha č. 4. 
156 Viz p íloha č. 7. 
157 HAMPL, M.: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a 
jejich obecný kontext. s. 36-37. 
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Mezi íčí, Uherský Brod, Moravskou T ebovou, Rumburk, Záb eh na Morav  

či Valašské Mezi íčí.158 

P íslušnost t chto lokálních st edisek pak cht  necht  musely následovat 

i okolní menší obce, jenž tvo í poslední kategorii sídel, jež byla negativn  

poznamenána krajským z ízením z roku 1960. V tomto sm ru vyniká n kdejší okres 

Turnov, který byl necitliv  rozd len mezi okresy Liberec, Jablonec nad Nisou 

a Semily. Zdejší obce v posledních letech jednají s Ministerstvem vnitra o náprav  

situace, která by mohla spočívat i v obnovení okresu.159 Dalším p íkladem mohou 

být obce tzv. šluknovského výb žku, jež do roku 1ř60 tvo ily samostatný okres 

Rumburk a nyní spadají pod okres D čín, p ičemž n které obce d lí od D čína i více 

než 60 kilometr .160 V podobné situaci se nachází i obce osoblažského výb žku 

v okrese Bruntál. Uvedené p íklady se váží k pohraničí, obdobné potíže však často 

eší i obce hluboko ve vnitrozemí. Jedná se o tzv. vnitřní periferie, jež vznikají jako 

d sledek polohové nevýhodnosti, nedostatečné infrastruktury a nízké intenzity 

osídlení.161 Tyto periferie se vyskytují p evážn  podél hranic VÚSC. 

Problém byl do jisté míry vy ešen p esunem agend z okres  na nov  

vytvo ené obce s rozší enou p sobností, kdy došlo k uspokojení v zásad  všech 

relevantních mikroregionálních center. Do budoucna zbývá do ešit p ípadné zm ny 

hranic kraj  a okres . Pro zlepšení kvality života v odlehlých venkovských oblastech 

je však mnohem d ležit jší zajišt ní investic do dopravní infrastruktury, 

zlepšení dostupnosti zdravotní péče a sít  služeb. Jistou nad ji v tomto skýtá 

technologický vývoj, kdy zejména nové možnosti p enosu informací či zavád ní 

vysokorychlostních železničních tratí, mají potenciál zcela p ekreslit regionální 

mapy. 

 

 

                                                 
158 MALÍK, Z.: Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou 
republiku. s. 33. 
159 ŠUPÍKOVÁ. ů.: Turnov chce bojovat za sv j okres. Město Turnov. 17. 8. 2016. [online]. [cit. 
01.06.2017]. Dostupné z WWW: 

http://www.turnov.cz/redakce/index.php?clanek=164288&lanG=cs&xuser=8783828291 
70701361&slozka=64097 . 
160 MALÍK, Z.: Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou 
republiku. s. 33. 
161 HůMPL, M. a MůRůDů, M.: Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie. Ň015, č. ň, s. 
417. 
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5.2 Rozdílná velikost vyšších územně samosprávných celků 
 

Druhým kritériem, na které by m l zákonodárce p i vytvá ení územních 

jednotek brát z etel, je relativní velikostní podobnost. Územní celky téhož 

hierarchického stupn  by m ly mít pokud možno podobnou rozlohu a p edevším 

srovnatelný počet obyvatel.162 Na této zásad  je založeno územní člen ní podle 

zákona č. ň6/1ř60 Sb., které ale bohužel současn  zcela ignoruje požadavek 

p irozené spádovosti region . Koncepce VÚSC oproti tomu do velké míry odpovídá 

reálným sociogeografickým region m, ale má výrazné nedostatky práv  z hlediska 

rovnocennosti jednotlivých územních celk . 

Nechme stranou hlavní m sto Prahu, které je ve specifické pozici a nelze jej 

objektivn  srovnávat s ostatními VÚSC. Mezi jednotlivými samosprávnými kraji 

nalezneme propastné rozdíly co do velikosti území i lidnatosti. Zatímco nejv tší 

St edočeský kraj má rozlohu 11 016 km2, rozloha nejmenšího Libereckého kraje je 

pouhých 3 163 km2. Pom rn  velké jsou dále kraje Jihočeský, Plze ský 

a Jihomoravský. Oproti tomu p t kraj  nemá ani 5 000 km2. Jedná se o kraje 

Královehradecký, Pardubický, Zlínský, Karlovarský a již zmín ný Liberecký kraj. 

Podobný nepom r panuje mezi kraji i z hlediska velkosti populace. V nejlidnat jším 

St edočeském kraji je hlášeno 1 326 876 obyvatel, jenž následují kraje 

Moravskoslezský a Jihomoravský, kde rovn ž žije více než milion obyvatel. 

Na druhém konci pomyslného žeb íčku se nachází Karlovarský kraj s pouhými 

297 828 obyvateli. Pod hranicí p l milionu obyvatel či t sn  nad ní se dále pohybují 

kraje Liberecký, Pardubický a Kraj Vysočina.163 V dlouhodobém horizontu je navíc 

značn  pravd podobné, že rozdíly mezi kraji budou spíše nar stat. 

Uvedené rozdíly poté v praxi p sobí problémy p i výkonu ve ejné správy. 

Vzpome me nap íklad složité vytvá ení tzv. region  soudržnosti či relativn  slabou 

autoritu kraj  v rámci subjekt  ve ejné moci v ČR, jenž pramení do značné míry 

z malé velikosti t chto územních celk . Dále lze polemizovat o efektivit  krajského 

uspo ádání, jestliže ú ad nejv tšího kraje dokáže spravovat prostor, který v součtu 

v zásad  odpovídá rozloze t í nejmenších kraj  dohromady, z nichž každý má sv j 

vlastní krajský ú ad. Velký nepom r mezi kraji m že rovn ž zkreslovat statistické 

                                                 
162 HAMPL, M.: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a 
jejich obecný kontext. s. 99. 
163 ČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD: Vybrané údaje o území kraj  k 31. 12. 2015. [online]. [cit. 
02.06.2017]. Dostupné z WWW: https://www.czso.cz/csu/czso/2-uzemi-a-podnebi-1qh6dap5w6 . 
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srovnání. ů konečn  je nutné upozornit, že kraje mají též funkci volebních obvod  

p i volbách do krajských zastupitelstev a volbách do Poslanecké sn movny. Menší 

počet obyvatel se nutn  odráží v menším počtu oprávn ných volič . Subjekty 

usilující o úsp ch v krajských volbách tedy musí vynaložit daleko v tší úsilí 

ve velkých krajích než v t ch malých. V menších krajích se sice volí menší počet 

zastupitel , avšak p sobnost zastupitelstev je stejná. Nabízí se tak otázka, zda mají 

krajské zastupitelské sbory stejnou legitimitu. 

Uvedeným argument m lze oponovat, že rovn ž populace obcí se do velké 

míry liší a p esto uznáváme jejich formální rovnost. Domnívám se však, že VÚSC 

z izované v omezeném počtu a na základ  ústavního zákona by m ly spl ovat 

p ísn jší logická kritéria. Obce se utvá ely „živeln “, kdežto kraje jsou „lidský 

výtvor“, který by m l mít vyšší racionální ambice. Jinými slovy, obec je do velké 

míry p irozený společenský útvar, územní společenství občan . Ne náhodou 

se starostové dlouhodob  t ší z vysoké d v ry ve ejnosti. Kdežto kraje byly 

zformovány zákonem um le a o pocitu sounáležitosti jejich obyvatel lze sm le 

pochybovat. Stačí se podívat do minulosti, kolik koncepcí vyšších územních celk  

se na našem území vyst ídalo v posledních 100 letech. 

 

5.3 Volby do Poslanecké sněmovny v podmínkách 14 
volebních krajů 
 

Za jeden z nejvážn jších problém  spojených s existencí 14 VÚSC lze 

pokládat deformace, k nimž dochází p i rozd lování mandát  ve volbách do 

Poslanecké sn movny. Dolní parlamentní komo e je v našem systému zastupitelské 

demokracie p isuzován rozhodující význam. Z dosavadních zkušeností z fungování 

Poslanecké sn movny p itom vyplývá, že vláda se často opírá o koalici disponující 

jen pom rn  k ehkou v tšinou poslanc . Proto i relativn  malá zm na p i 

rozd lování mandát  m že mít fatální vliv na pom r sil politických stran a hnutí. 

Volby do Poslanecké sn movny probíhají „podle zásad pom rného 

zastoupení“.164 Konkrétní podoba volebního systému, pr b hu hlasování a výpočtu 

mandát  je pak upravena v zákon  č. Ň47/1řř5 Sb. o volbách do Parlamentu České 

republiky. Z pohledu územního člen ní je d ležité, že volby na území ČR probíhají 

                                                 
164 čl. 1Ř odst. 1 úst. z. č. 1/1řřň Sb. Ústava České republiky. 
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ve volebních krajích, kterými jsou VÚSC.165 Výpočet mandát  pro jednotlivé 

subjekty probíhá podle DʼHondtovy metody volebního d litele. Hranice pro zvolení 

do Poslanecké sn movny neboli tzv. „uzavírací klauzule“ je pro samostatn  

kandidující politické subjekty stanovena jako 5 % z celkové počtu platných 

odevzdaných hlas .166 Práv  existence 14 r zn  velkých volebních kraj  v kombinaci 

s DʼHondtovou metodou p ináší necht né d sledky, které lze označit, pokud ne 

za protiústavní, tak alespo  za diskriminační v či menším politickým subjekt m. 

Problematikou se podrobn  zabýval M. ůntoš, který se zam il na volby 

v roce Ň006, kdy se tento fenomén poprvé projevil ve v tší mí e. Volební systém 

tehdy značn  poškodil dv  menší politické strany KDÚ-ČSL a Stranu zelených. 

Kandidující strany pot ebovaly k získání jednoho k esla výrazn  odlišný počet hlas . 

Zatímco ODS stačilo v pr m ru 23 364 hlasů a ČSSD Ňň ň6ň hlas , u dalších 

subjekt  se číslo zvyšovalo: KSČM Ň6 359, KDU-ČSL Ňř 747 a Strana zelených 

dokonce 56 081 hlasů, v čemž lze spat ovat rozpor s principem rovného volebního 

práva, neboť hlasy volič  fakticky nem ly stejnou váhu. ůčkoli zákon stanoví 5 % 

uzavírací klauzuli, ve skutečnosti je p irozený práh, jehož p ekročení je nutné 

k získání mandátu v 10 ze 14 volebních kraj  vyšší. Pohybuje se od 5,ř1 % hlas  

v Ústeckém kraji po 14,82 % hlas  v kraji Karlovarském.167 Odchylka je tedy p ímo 

úm rná velikosti resp. lidnatosti kraje. Čím je volební kraj menší, tím je uzavírací 

klauzule vyšší. 

Ústavní soud se již v minulosti vyjád il v tom smyslu, že určité integrační 

stimuly, které zvýší pravd podobnost sestavení stabilní vládní v tšiny v Poslanecké 

sn movn , jsou akceptovatelné. Vždy je však nutné sledovat proporcionalitu 

mezi omezením rovnosti volebního práva a zájmem integrace politické reprezentace. 

Omezení volebního práva je t eba posuzovat restriktivn  a platí zde zásada 

minimalizace státních zásah .168 

Skupina senátor  proto podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení 

p íslušných ustanovení zákona č. Ň47/1řř5 Sb. ůrgumentovali porušením principu 

rovného volebního práva, zásady pom rného zastoupení a principu racionality 

a p edvídatelnosti práva. Použití volební formule v podmínkách 14 volebních kraj  

                                                 
165 § Ň6 z. č. Ň47/1řř5 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky. 
166 Tamtéž § Ňř 
167 ůNTOŠ, M.: Jak pom rný musí být volební systém do Poslanecké sn movny, aby obstál u 
Ústavního soudu? Jurisprudence. Ň00ř. č. 6, s. 26. 
168 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 25/96. 
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podle nich vede k náhodným výsledk m, jež znevýhod ují malé strany. Ústavní soud 

však návrh odmítl jako zjevn  neopodstatn ný. Učinil tak z d vod  ryze formálních, 

neboť argumentace navrhovatele ve svém základu sm ovala proti rozd lení území 

České republiky do 14 volebních kraj  nestejné velikosti. Ústavní soud nemohl 

návrhu vyhov t, jelikož je vázán petitem, který z blíže neuvedených d vod  

nesm oval proti § Ň6 v t  druhé ve spojení s P ílohou č. Ň zákona o volbách 

do Parlamentu. Uvedené d sledky, které navrhovatel považoval za protiústavní, 

se mohou projevit až teprve ve spojení s konkrétním rozd lením volebního území.169 

Podobn  byla odmítnuta jako nep ípustná ústavní stížnost Strany zelených, 

jelikož st žovatel nevyčerpal opravné prost edky v rámci volebního soudnictví. 

Návrh zd raz oval, že p id lený počet mandát  hrub  neodpovídá počtu získaných 

hlas  a že v Libereckém kraji strana nezískala žádný mandát, ačkoli její kandidátní 

listina získala ř,5Ř % hlas .170 

Ústavní soud se v cí meritorn  v bec nezabýval a je tedy otázkou, jak by 

eventuáln  rozhodl. Patrn  by neshledal nesoulad se zásadou pom rného zastoupení, 

neboť odchylka má vliv pouze na jednotky mandát , což lze ješt  pova ovat 

za opat ení ve prosp ch integrace politické reprezentace. Závažn jší námitkou je 

fakt, že se tak d je zcela nahodile, bez jakýchkoli pravidel a že sám zákonodárce 

takové d sledky pravd podobn  nezamýšlel. Jako nejzásadn jší problém se jeví 

porušení zásady rovného volebního práva, kdy v demokratickém právním stát  podle 

mého názoru není možné, aby jeden politický subjekt pot eboval k zisku mandátu 

více než dvojnásobný počet hlas  než jeho političtí konkurenti. Volební kraje 

ani metoda výpočtu mandát  sami o sob  problémy nečiní, ty nastávají až jejich 

spojením. Situaci je možné ešit dv ma zp soby. První variantou je snížením počtu 

samosprávných kraj , což by však bylo složité a finančn  nákladné. Druhá varianta 

je podstatn  jednodušší a spočívá v pouhé úprav  systému výpočtu mandát , která by 

eliminovala negativní vliv r zné velikosti volebních kraj . 

 

5.4 Vztah územního členění a soudních obvodů 
 

Pozornost je t eba v novat i zdánliv  nesouvisejícím ustanovením hlavy 

čtvrté Ústavy upravujícím moc soudní, která je sice striktn  odd lena od orgán  
                                                 

169 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 57/06. 
170 Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2007, sp. zn. I. ÚS 537/06. 
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ve ejné správy, ale její prostorové člen ní stojí na podobných principech. 

Čl. 91 odst. 1 vymezuje jednotlivé články soustavy obecných soud  a mimo jiné 

hovo í o vrchních, krajských a okresních soudech, z čehož lze dovodit, že v ČR 

existují n jaké kraje a okresy. V koncepci vrchních soud  lze zase spat ovat jisté 

reziduum snah o zemské uspo ádání. Zárove  ale není ústavn  garantována žádná 

návaznost soudní soustavy na organizaci ostatních složek státního aparátu. 

Ústavodárcem jist  dob e mín ná formulace tak v sob  skrývá riziko, 

že vedle administrativního a samosprávného územního člen ní v budoucnu vnikne 

ješt  t etí a op t zcela odlišná koncepce soudní používající sice stejnou terminologii, 

ale s rozdíln  vymezenými obvody p sobnosti. V dob  p ijímání Ústavy asi nikdo 

nepochyboval o provázanosti soudních a správních obvod , jenže dnešní vývoj kráčí 

spíše opačným sm rem. 

Vrcholní p edstavitelé justice i Ministerstva spravedlnosti se v posledních 

letech netají názorem, že by m lo dojít k reform  soudní soustavy. Pokud by 

zmín ná reforma z stala jen u současného trendu vytvá ení nových krajských soud  

v sídlech samosprávných kraj , byl by takový postup sice nekoncepční, ale textu 

Ústavy by neodporoval. Současná formulace nebrání ani vzniku zcela nové koncepce 

soudní soustavy. Článek ř1 odst. 1 je v tomto sm ru flexibilní, neboť blíže 

nerozvádí, zda má na mysli samosprávné, administrativní nebo úpln  jiné kraje 

a okresy. 

P edseda Nejvyššího soudu P. Šámal má p edstavu o komplexní reform , 

jež by se dotkla p edevším organizace a fungování soud  prvního stupn . Poukazuje 

na značné rozdíly ve velikosti okresních soud , kdy nap . M stský soud v Brn  má 

83 soudců a Okresní soud v Prachaticích jen 7 soudců. Pouhé p izp sobování 

stávající justiční soustavy samosprávnému člen ní neodstraní systémové potíže české 

justice, ale naopak m že vést k jejich prohloubení.171 Že se nejedná o pouhé 

teoretické úvahy, dokládá podobné vyjád ení P. Rychetského: „Vyzývám k zahájení 

věcné diskuse vedoucí k p ekreslení mapy celé soudní soustavy, tak aby byla územně 

i profesně vyvážená.“.172 

                                                 
171 ŠÁMůL, P.: Uspo ádání soudní soustavy České republice. Právní prostor. 2. 5. 2016. [online]. 
[cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: http://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/usporadani-
soudni-soustavy-v-ceske-republice . 
172 JůNUŠ, J.: P ekreslete mapu soud , žádá Rychetský. Lidové noviny. 25. 4. 2016 [online]. [cit. 
01.06.2017]. Dostupné z WWW: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15939 . 
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Tím se dostáváme k čl. 91 odst. 2 Ústavy, který zní: „působnost a organizaci 

soudů stanoví zákon“. Z pohledu územního člen ní je d ležitá konkrétn  místní 

p sobnost, jejíž právní úpravu nalezneme v p ílohách k zákonu č. 6/Ň00Ň Sb. 

o soudech a soudcích. Pro organizaci soudní soustavy tedy ústavodárce zvolil 

o stupe  p ísn jší postup, než pro uspo ádání státní správy, kde postačí zákon 

a provád cí vyhláška. Jedná se o projev práva na zákonného soudce, které je 

obdobn  zakotveno i v čl. 6 Evropské úmluvy o ochran  lidských práv a v Listin .173 

Současná soudní soustava v zásad  odpovídá koncepci územn  správního člen ní 

podle zákona č. ň6/1ř60 Sb. Ob  pojetí p itom na začátku vycházely ze stejného 

stavu, který byl pozd ji vt len do dvou samostatných právních p edpis . Jenže 

zatímco vyhláška č. 564/Ň00Ň Sb. o stanovení území okresů reagovala na zm ny 

v prostorovém uspo ádání státu, p ílohy zákona č. 6/Ň00Ň Sb. se p íliš nem ní, 

čímž dochází k odchylkám. 

Nesoulad správních a soudních okres  lze nejlépe demonstrovat na situaci 

Okresního soudu Brno – venkov, do jehož obvodu spadá 1ň7 obcí. P ičemž okres 

Brno – venkov, poté co k n mu byla p ipojena ada obcí z okolních okres , čítá 

celkem 1Ř7 obcí. Tato skutečnost v praxi velmi komplikuje zejména ízení 

v trestních v cech, neboť zatímco soustava státních zastupitelství odpovídá soustav  

soud , organizace policejních orgán  se již p izp sobila samosprávnému člen ní. 

Pro území okresu Brno – venkov je tedy dána místní příslušnost 6 okresních 
soudů a okresních státních zastupitelství (!) – v Brn , B eclavi, Žďáru nad Sázavou, 

Blansku, Znojm  a T ebíči. Tato situace je dlouhodob  neudržitelná a matoucí nejen 

pro ve ejnost, ale i pro orgány činné v trestní ízení. Jako praktický d sledek 

zmín ného stavu uveďme p íklad osoby s trvalým pobytem v obci Vranovce. Jako 

sv dek trestného činu spáchaného v míst  jejího trvalého pobytu bude vyslechnuta 

policejním orgánem v Brn , avšak svoji sv deckou výpov ď v téže v ci bude muset 

podat u Okresního soudu v B eclavi.174 Další výrazný p íklad neskladebnosti 

územních jednotek a soudních obvod  nalezneme v Libereckém kraji. Správní obvod 

Turnova jako ORP zasahuje na území t í okres , je tedy dána místní p sobnost 

t í okresních soud , p ičemž okresy Liberec a Jablonec nad Nisou spadají 

                                                 
173 čl. ňŘ odst. 1 úst. z. č. Ň/1řřň Sb. Listina základních práv a svobod. 
174 NEV D L, P. a R ŽIČKů, P.: Místní p íslušnost z pohledu policejního orgánu a státního 
zástupce není vždy totožná. Státní zastupitelství. Ň01Ň. č. 4, s. 57-62. 
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pod Krajský soud v Ústí nad Labem a okres Semily náleží ke Krajskému soudu 

v Hradci Králové.175 

P íloha č. ň zákona č. 6/Ň00Ň Sb. o soudech a soudcích nejenže nereaguje 

na zm ny v administrativním člen ní ČR, ona navíc často ignoruje i zm ny v počtu 

obcí, ke kterým dochází v d sledku spojování a odd lování obcí, resp. jejich částí. 

V zákon  není uvedeno Ň1 obcí, jež nov  vznikly po roce 2000 a naopak zde 

„p ebývá“ 1ň obcí, které již dávno zanikly. Je zajímavé, že v p ípad  n kterých obcí 

byla aktualizace provedena, v p ípad  jiných ne, což sv dčí o ned slednosti 

odpov dných orgán . Nejde p itom o nic menšího, než o stanovení místní 

p íslušnosti soud , pro niž ústava vyžaduje formu zákona. Tento stav rozhodn  

nep ispívá k právní jistot  obyvatelstva. Na problém jsem upozornil ministra 

spravedlnosti R. Pelikána, který informaci dle svých slov p edal k ešení 

legislativc m.176  

V posledních letech je rovn ž diskutována otázka místní p íslušnosti státních 

zástupc  zejména ve vztahu k určování p íslušnosti soudu v p ípravném ízení. Právo 

na zákonného státního zástupce náš právní ád nezná, ačkoli v určitých p ípadech 

m že mít p íslušnost státního zástupce klíčový význam. Zákon č. 141/1ř61 Sb. 

o trestním ízení soudním v § 26 stanoví: „K provádění úkonů v p ípravném ízení je 

p íslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal p íslušný 

návrh.“ P íslušnost státního zástupce je p itom dána podzákonným právním 

p edpisem.177 Uvedené normy pak byly vrchními státními zástupci v praxi vykládány 

jako oprávn ní podat návrh ke kterémukoli okresnímu soudu ve svém obvodu, 

což vyvolávalo pochybnosti o účelovosti jejich volby a zaván lo obcházením práva 

na zákonného soudce. Ústavní soud tuto praxi odsoudil a rozhodl, že obecné soudy 

musí do budoucna vycházet p i posuzování své místní p íslušnosti ze zákona a jsou 

povinny odmítnout aplikaci jednacího ádu, pokud by na jeho základ  m la být 

určena místní p íslušnost soudu v rozporu se zákonem, resp. s čl. ňŘ odst. 1 

Listiny.178 

 

                                                 
175 ŠUPÍKOVÁ. ů.: Turnov chce bojovat za sv j okres. Město Turnov. [online]. [cit. 01.06.2017]. 
176 Viz p íloha č. 6.  
177 § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. Ňň/1řř4 Sb. o jednacím ádu státního zastupitelství, 
z ízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními 
čekateli. 
178 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14. 
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5.5 Udržitelnost malých obcí 
 

V tšina odborník  se shoduje, že ČR bude mít do budoucna problém s trvalou 

udržitelností malých obcí. T mto obcím nejenže často chybí prost edky k zajišt ní 

základních pot eb a nezbytných investic do infrastruktury, ale díky své velikosti jsou 

navíc neatraktivní pro provozovatele služeb a z t chto d vod  se dlouhodob  

potýkají se stagnací či úbytkem populace v d sledku odchodu mladých lidí 

za studiem a prací do v tších m st. Existence velkého počtu relativn  malých obcí 

rovn ž snižuje efektivitu ve ejné správy. V tomto ohledu pat íme spolu s Francií 

ke stát m s nejv tším podílem drobných obcí v Evrop . Je však otázkou, kde v bec 

leží hranice mezi velkou a malou obcí. Na území České republiky se nachází okolo 

6 Ň50 obcí, jež mají v pr m ru 1 6Ň0 obyvatel, p ičemž vesnic do Ň00 obyvatel je 

více než Ň5 % a 60 % obcí nemá ani 500 obyvatel. Pro srovnání v N mecku 

p ipadá na jednu obec pr m rn  5 500 obyvatel, v Rakousku 3 500 a v Portugalsku 

dokonce 34 000 obyvatel.179 

Nejv tší podíl malých obcí vykazují kraje St edočeský, Jihočeský a Kraj 

Vysočina. Naopak kraje Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský se vyznačují vyšší 

koncentrací obyvatelstva, což souvisí s poválečným odsunem velké části místní 

populace a orientací na hornictví a t žký pr mysl. P estože je česká sídelní struktura 

dosti rozt íšt ná, mezi jednotlivými územními společenstvími probíhá čilá interakce. 

Zatímco rozvoj obcí m stského typu je dán p edevším jejich správní, ekonomickou, 

dopravní či kulturní spádovostí, rozvoj venkova je odkázán na schopnost nabídnout 

dopl kové funkce zam ené na volnočasové aktivity, turistiku či rekreaci.180  

M. Hampl považuje neúm rnou četnost a velikostní rozdrobenost obcí za 

primární problém českého územního člen ní. P íčin tohoto stavu spat uje n kolik: 

dlouhodobé utvá ení rozdrobené sídelní struktury, násilném slučování obcí za 

minulého režimu a konečn  následná reakce lokálních komunit na nucenou integraci, 

kdy demokratizace společnosti byla chápána jako decentralizace. Jako hlavní 

negativní d sledky zmi uje ekonomickou slabost velké části obcí a potíže 

p i sestavování lokální politické reprezentace. Nedostatečná výkonnost ve ejné 

                                                 
179 PR CHů, P.: Místní správa. s. 50. 
180 KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Z.: Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. 1. vyd. Praha: 
Auditorium, 2014, s. 73-74. 
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správy na obecní úrovni potom vyžaduje z izování dalších administrativních struktur. 

P ipouští však, že ešení bude jen obtížn  realizovatelné a potrvá adu let.181 

Tento názor ost e kontrastuje s postojem p edstavitel  malých obcí, 

kte í odmítají jakékoli snahy o slučování do v tších celk . Jejich stanovisku se nelze 

divit, neboť mnoho lidí ješt  pamatuje nucené slučování obcí provád né za minulého 

režimu, kdy ztráta samostatnosti často znamenala konec rozvoje dotčeného sídla. 

V úvahu p ipadá hned n kolik možných variant ešení. V prvé ad  jde o již ečené 

slučování. Jeho potíž spočívá ve skutečnosti, že jej nelze provést proti v li 

slučovaných subjekt  a dobrovoln  obce tento institut p íliš nevyužívají. Navíc, 

aby m lo smysl, nesmí obce d lit p íliš velká vzdálenost. 

Druhou možností je vznik tzv. „komunálních okresů“, tedy jakési nadobecní 

samosprávy, která by fungovala na principu kooperace a vykonávala určitý okruh 

činností pro v tší počet menších obcí.182 Nabízí se však otázka vztahu komunálních 

okres  v či v tším obcím, které žádné sdružování nepot ebují. Vynechat je, 

by nez ídka znamenalo vznik uzav ených enkláv. Jejich začlen ní by naopak nejspíš 

naráželo na odpor menších vesnic, neboť lidnat jší obce by m ly tendenci tato 

územní společenství ovládat. 

T etí variantou m že být dobrovolná spolupráce na bázi mikroregion , 

která by byla podpo ena finančními stimuly ze strany státu. Tuto úlohu už dnes 

částečn  plní tzv. „svazky obcí“, avšak tyto se soust edí p edevším na prosazování 

společných zájm  a nejsou určeny ke společnému výkonu samostatné p sobnosti. 

Varianta rovn ž nedokáže odpov d t na otázku, jak zaopat it obce, které zmín nou 

možnost nevyužijí. Politická odpov dnost p edstavitel  obcí nemusí být dostačující 

motivací. 

Poslední možnost spočívá v úprav  stávajícího modelu obecní samosprávy. 

Obcím by se snížily nároky na administrativu, p ípadn  by dostaly více finančních 

prost edk  z rozpočtového určení daní. Na první pohled je patrné, že uvedená 

varianta v bec ne eší problém neefektivnosti územního člen ní, nýbrž pouze 

uspokojuje dlouhodobé požadavky obcí. P ičemž je jasné, že odebranou agendu 

budou muset p evzít jiné ú ady. Tuto variantu by pochopiteln  mnoho obcí uvítalo. 

ada starost  zastává názor, že by se m ly znovu obnovit okresní ú ady, které by 
                                                 

181 HAMPL, M.: Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a 
jejich obecný kontext. s. 100. 
182 MALÍK, Z.: Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou 
republiku. s. 10. 
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od obcí p evzaly výkon státní správy v p enesené p sobnosti.183 P edstavitelé obcí 

si pravideln  st žují, že povinnost zajišťovat výkon státní správy jim zp sobuje 

komplikace a že na tuto činnost musejí doplácet ze svého rozpočtu.184 

 Český právní ád již dnes obsahuje ustanovení sm ující proti dalšímu drobení 

sídelní struktury. Jednou z podmínek pro vznik nové obce odtržením, je i kritérium 

velikosti. Nová obec musí mít alespo  1 000 občan , p ičemž stejná podmínka platí 

i pro obec, od níž se daná část odd lila.185 Zákonodárce tak do budoucna vyloučil 

možnost vzniku malých obcí a uvedený postup shledal jako legitimní i Ústavní soud.  

Otázkou z stává, jak naložit s již existujícími malými obcemi. ešení tohoto 

problému však evidentn  potrvá desítky let a dost možná si vyžádá zásah do stávající 

dvoustup ové koncepce územní samosprávy. Jako nejsch dn jší ešení rozporu 

mezi požadavkem na efektivitu ve ejné správy a právem na územní samosprávu 

se jeví zavedení nadobecní samosprávy za současného omezení samostatné 

p sobnosti malých obcí, jejichž postavení v rámci komunálních okres  by poté 

mohlo odpovídat dnešním m stským částem ve statutárních m stech, čímž by 

zárove  došlo k zakotvení tohoto institutu v Ústav . Vertikální struktura územní 

samosprávy by pak vypadala následovn : 

1. VÚSC; 

2. Obce a jim na rove  postavené komunální okresy; 

3. Osady a m stské části. 

T etí stupe  by již nevykonával p enesenou p sobnost a činnost jeho redukovaných 

orgán  by se omezovala na ešení všedních záležitostí čist  lokálního významu. 

Odpadla by zde pot eba zastupitelstva, občané by volili pouze osadní výbor. 

Zastupitelstvo druhého stupn  by pak bylo obsazováno formou delegace za základ  

principu rovného zastoupení. Podstata komunálních okres  by spočívala 

ve společném výkonu ve ejné správy pro v tší množství sídel. Není ovšem 

vyloučeno, že by tato úprava byla Ústavním soudem shledána jako diskriminační, 

neboť v tší obce by si uchovaly plnou samosprávu. 

                                                 
183 Viz p íloha č. 7, 8 a 9. 
184 ŠTůNDEROVÁ, K.: Obce doplácejí na výkon státní správy n kolik milion  ročn . Český rozhlas. 
20. 1. 2015. [online]. [cit. 01.06.2017]. Dostupné z WWW: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/obce-doplaceji-na-vykon-prenesene-statni-spravy-
nekolik-milionu-rocne--1445915 . 
185 § Ň1 odst. 1 z. č. 1ŇŘ/Ň000 Sb. o obcích (obecní z ízení). 



 - 62 - 

Závěr 
 

Územní člen ní České republiky je neobyčejn  komplikovaný fenomén, 

pro jehož správné pochopení je nutné studovat vždy n kolik jeho rovin současn . 

Teprve poté se lze dobrat podstaty všech vazeb mezi právní úpravou na jedné stran  

a sociogeografickou realitou na stran  druhé. Problémy do velké míry souvisí 

s krátkozrakým uvažováním zákonodárce, jenž se zpravidla p i tvorb  legislativy ídí 

jedním kritériem, aniž by dostatečn  zohlednil ostatní aspekty. V horším p ípad  jen 

bezmyšlenkovit  vytvá í stále nové koncepce, jejichž smyslem je p ekrýt ty staré. 

Na místo toho, aby se s nedostatky vypo ádal, tak nev domky vytvá í nové. 

Nejv tším problémem českého územního člen ní je proto jeho mnohovrstevnost, 

p ičemž jednotlivé vrstvy spolu často nejsou skladebné. Pryč je doba, kdy existovalo 

jedno všeobecné uspo ádání orgán  ve ejné moci pro celé území státu. Dnes máme 

jedno územní člen ní pro státní správu, jiné pro samosprávu, další pro regionální 

rozvoj a začíná se osamostat ovat uspo ádání soustavy soud . 

Ko eny současných obcí, okres  a kraj  sahají do 1ř. století, avšak jejich 

aktuální struktura je dosud siln  ovlivn na nešetrnými zásahy provedenými 

za minulého režimu. Je velkým dluhem českých vlád, že dodnes nedokázaly prosadit 

nový zákon o územním člen ní státu, který by nahradil p ežitý zákon z roku 1960. 

Vedle toho však již lze pozorovat náznaky nové územní koncepce, která má být 

založena na obvodech obcí s rozší enou p sobností, což je nepochybn  krok 

správným sm rem, který p iblíží výkon ve ejné správy občan m. Cílem t chto snah 

je vypo ádat se s p íliš velkými okresy. V tuto chvíli se však v našem právním ádu 

stále st etává stará i nová úprava, což m že být pon kud matoucí, zvlášť vezmeme-li 

v úvahu užívání podobné terminologie.  

 Zcela mimo prostorovou realitu se pohybují tzv. regiony soudržnosti, na nichž lze 

názorn  ilustrovat nepromyšlený postup zákonodárce, který nejprve vytvo il 

14 vyšších územn  samosprávných celk , aby následn  zjistil, že nespl ují 

parametry Evropské unie a že je nutné je dále sdružit. Česká republika VÚSC 

samoz ejm  pot ebuje, ale do budoucna by bylo vhodné uvažovat o snížení jejich 

počtu a úprav  hranic, tak aby byly jednak více rovnocenné, jednak aby 

neodporovaly p irozeným regionálním vazbám. Zejména by m ly být alespo  

zohledn ny hranice historických zemí. 
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Nevhodn  zvolené územní uspo ádání se poté dále promítá do fungování 

státních orgán  a institucí. Stačí se jen podívat, jaký chaos vytvá í společná aplikace 

všech forem územního člen ní v relativn  malém prostoru hlavního m sta Prahy. 

Dalším vedlejším efektem územního uspo ádání je diskriminace malých stran 

p i volbách do Poslanecké sn movny. Existence jistých stimul  ve prosp ch zajišt ní 

stabilní vládní v tšiny sama o sob  není v rozporu se zásadami pom rného systému. 

Problém je, že se tak v České republice d je nahodile, aniž by to zákonodárce 

p edem zamýšlel. Následné odchylky pro nelze považovat za opat ení v zájmu 

integrace politické reprezentace, nýbrž za systémovou chybu.  

Pozornost rovn ž vyžaduje situace malých venkovských obcí, jimž stávající 

systém neskýtá nad ji na plnohodnotný rozvoj, ale naopak vede k vytvá ení periferií, 

p ičemž tyto nejčast ji vznikají na okrajích VÚSC. Kraje totiž mají tendenci vytvá et 

infrastrukturu primárn  jen pro své vlastní území a s rostoucí vzdáleností od centra 

se jejich zájem snižuje, což jen prohlubuje um lé rozd lení republiky na 13 do jisté 

míry uzav ených celk . Tento jev je typický zejména pro ve ejnou dopravu. 

Krom  reformy již platných právních norem, by bylo vhodné uvažovat 

de lege ferenda, resp. de constitutione ferenda, o zapln ní n kterých mezer v právu. 

Narážím na absenci zmínky o vojenských újezdech v českém ústavním po ádku. 

S jistými rozpaky lze pohlížet i na reáln  trojstup ovou strukturu územní samosprávy 

v p ípad  statutárních m st. 
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Seznam zkratek 
 

ČR – Česká republika 
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ORP – obec s rozší enou p sobností 

VÚSC – vyšší územn  samosprávný celek 
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o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 

a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění 

pozdějších p edpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., stanovení obcí s pově eným 

obecním ú adem a stanovení obcí s rozší enou působností, a zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších p edpisů. 

▪ Z. č. Ň56/Ň01ň Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

▪ Z. č. 15/Ň015 Sb. o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských 

újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 

vojenských újezdů). 

 

Mezinárodní dokumenty 
 
▪ Sd lení Federálního ministerstva zahraničních v cí č. Ň0ř/1řřŇ Sb. o sjednání 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto 

Úmluvu navazujících. 

▪ Sd lení Ministerstva zahraničních v cí č. 1Ř1/1řřř Sb. o p ijetí Evropské charty 

místní samosprávy. 

▪ Na ízení Evropské parlamentu a Rady ĚESě č. 105ř/Ň00ň o vytvo ení společné 

klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). 
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Vyhlášky a nařízení 
 
▪ Vládní na ízení č. 174/1řŇŘ Sb., jímž se v zemi České a Moravskoslezské určují 

obvody a sídla okresních ú adů a některá města se zvláštním statutem podrobují 

všeobecně platným obecním z ízením. 

▪ Vládní na ízení č. 17/1řňř Sb. o obecních (obvodních) tajemnících. 

▪ Vládní na ízení č. 4/1ř45 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů. 

▪ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. Ňň/1řř4 Sb. o jednacím ádu státního 

zastupitelství, z ízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech 

o úkonech prováděných právními čekateli. 

▪ Vyhláška Ministerstva vnitra č. ňŘŘ/Ň00Ň Sb. o stanovení správních obvodů obcí 

s pově eným obecním ú adem a správních obvodů obcí s rozší enou působností. 

▪ Vyhláška Ministerstva vnitra č. 564/Ň00Ň Sb. o stanovení území okresů ČR a území 

obvodů hlavního města Prahy. 

Obecně závazné vyhlášky 
 
▪ Obecn  závazná vyhláška č. 55/Ň000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hlavního města Prahy. 

Soudní rozhodnutí 
 
▪ Usnesení Ústavního soudu ČSFR ze dne ř. 6. 1řřŇ, sp. zn. I. ÚS 1ř1/řŇ. 

▪ Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96. 

▪ Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 25/96. 

▪ Nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02. 

▪ Nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 5/03 

▪ Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 88/05. 

▪ Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2007, sp. zn. I. ÚS 537/06. 

▪ Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 57/06. 

▪ Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1403/09. 

▪ Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14. 
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Příloha č. 1: Historické země na mapě dnešní České republiky 

 
Zdroj: Kirk from cs, CC BY-SA 3.0, [online]. [cit. 05.06.2017]. Dostupné z WWW: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=Ň7Ň7Ř46 . 

Příloha č. 2: Porovnání území současných krajů s kraji 
platnými v letech 1949 - 1960 

 
Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD: Porovnání území současných kraj  s kraji platnými v letech 
1949-1960. [online]. [cit. 05.06.2017]. Dostupné z WWW: 

https://www.czso.cz/csu/xl/animovane_mapy . 
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Příloha č. 3: Porovnání území současných krajů s kraji 
platnými od roku 1960 

 
Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD: Porovnání území současných kraj  s kraji platnými od roku 
1960. [online]. [cit. 05.06.2017]. Dostupné z WWW: https://www.czso.cz/csu/xl/animovane_mapy . 

Příloha č. 4: Sociogeografická regionalizace České republiky 
dle sčítání lidu 2011 

 
Zdroj: HůMPL, M. a MůRůDů, M.: Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie. Ň015, č. ň, s. 
409. 
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Příloha č. 5: Tabulka srovnání vybraných údajů o území krajů 
k 31. 12. 2015 
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Česká republika        78 870  10 553 843  134  6 253  394  206  77  

Hl. m. Praha 496  1 267 449  2 555  1  1  1  1  

Středočeský 11 016  1 326 876  120  1 145  56  26  12  

Jihočeský 10 058  637 834  63  623  38  17  7  

Plzeňský 7 561  576 616  76  501  35  15  7  

Karlovarský 3 314  297 828  90  132  15  7  3  

Ústecký 5 335  822 826  154  354  30  16  7  

Liberecký 3 163  439 639  139  215  21  10  4  

Královéhradecký 4 759  551 421  116  448  35  15  5  

Pardubický 4 519  516 149  114  451  26  15  4  

Vysočina 6 796  509 475  75  704  26  15  5  

Jihomoravský 7 195  1 175 025  163  673  35  21  7  

Olomoucký 5 267  634 718  121  399  21  13  5  

Zlínský 3 963  584 676  148  307  25  13  4  

Moravskoslezský 5 428  1 213 311  224  300  30  22  6  

 
Zdroj: ČESKÝ STůTISTICKÝ Ú ůD: Vybrané údaje o území kraj  k 31. 12. 2015. [online]. [cit. 
05.06.2017]. Dostupné z WWW: https://www.czso.cz/csu/czso/Ň-uzemi-a-podnebi-1qh6dap5w6 . 
 

Příloha č. 6: Podnět ministru spravedlnosti ohledně chyb 
v příloze 3 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích 

From: Tomáš Ondrejka [mailto:ondrejkatŮcentrum.cz]  
Sent: Thursday, November 24, 2016 8:01 PM 
To: Pelikán Robert JUDr. Ph.D. 
Subject: Chyby v p íloze č. ň k zákonu č. 6/Ň00Ň Sb. 

Vážený pane minist e, 
  
cht l bych Vás upozornit na nedostatky v právním p edpise, který, jak se domnívám, 
spadá do Vaší gesce. P i hledání podklad  pro svou diplomovou práci "Problémy 
současného územního člen ní ČR" jsem narazil na chyby v p íloze č. ň k zákonu č. 
6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Ve výčtu obcí tvo ících obvody jednotlivých 
okresních soud  není uvedeno Ň1 obcí, které vznikly nov  po roce Ň000: 

1. Krhová (okr. Vsetín) 
2. Poličná Ěokr. Vsetíně 
3. Libhošť Ěokr. Nový Jičíně 
4. Petrov nad Desnou Ěokr. Šumperkě 
5. Želechovice nad D evnicí Ěokr. Zlíně 
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6. Ladná Ěokr. B eclavě 
7. Držovice Ěokr. Prost jově 
8. Sytno (okr. Tachov) 
9. Kobylá nad Vidnávkou (okr. Jeseník) 
10. Pavlovice u Kojetína Ěokr. Prost jově 
11. Písečná Ěokr. Frýdek-Místek) 
12. Šelešovice Ěokr. Krom ížě 
13. Bohuslavice nad Vlá í Ěokr. Zlíně 
14. Lukoveček Ěokr. Zlíně 
15. Ostrata (okr. Zlín) 
16. Skorkov (okr. Mladá Boleslav) 
17. Pila (okr. Karlovy Vary) 
18. Mou ínov Ěokr. Vyškově 
19. Jezernice Ěokr. P erově 
20. Rokytnice (okr. Zlín) 
21. Ropice (okr. Frýdek-Místek) 

Naopak zde p ežívá 1ň obcí, které již zanikly: 

1. Lhota Ěokr. Plze -jih) 
2. Zaho any Ěokr. Beroun) 
3. Hostokryje (okr. Rakovník) 
4. Malesice Ěokr. Plze -sever) 
5. Domoradice (okr. Ústí nad Orlicí) 
6. Jíno (okr. Klatovy) 
7. Kališt  Ěokr. Klatovyě 
8. Stropčice Ěokr. Klatovyě 
9. Prosatín Ěokr. Žďár nad Sázavouě 
10. Savín (okr. Olomouc) 
11. Častolovice Ěokr. Česká Lípaě - jsou uvedeny i ve vyhlášce č. 564/Ň00Ň Sb. o 

stanovení území okres  
12. Hostovice (okr. Pardubice) 
13. Nemíž Ěokr. Benešově 

Jsem si v dom, že tento stav trvá v n kterých p ípadech déle než 10 let a nikomu 
zjevn  nevadí, p esto si myslím, že je vhodné tuto informaci p edat dál. 
  
S pozdravem 
  
Tomáš Ondrejka, student 5. ročníku PrF UK 
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Příloha č. 7: Názor starosty obce Radonice (okr. Chomutov) 
na současné územní členění státu 

1. Jak hodnotíte současnou podobu územního člen ní České republiky na obce, 
okresy a kraje? 

Územní členění  našeho státu je poměrně chaotické: 

Kraje máme dvojí – samosprávné (14) a pro potřeby soudnictví (8), okresy 
formálně existují, ale dále se dělí na obvody obcí s rozšířenou působností. Naše 
obec leží v Ústeckém kraji, do krajského města to máme 100 km, do Karlových 
Varů cca 50 km, do Plzně 86 km. Do roku 1960 jsme patřili pod Karlovarský 
kraj, okres Kadaň. Územní členění z r. 1949 bylo promyšlenější a vyváženější. 
Myslím, že mohly být v maximální míře respektovány zemské hranice, což ale 
ani členění z r. 1949 nerespektovalo. 

2. Je podle Vašeho názoru pot eba do budoucna ešit fungování malých obcí? 

Bylo by dobré snížit administrativní náročnost, zejména přenesením na 
oddělené orgány státní správy. 

3. Pokud ano, je podle Vás správnou cestou: 
a. slučování obcí; 
b. sdružování do tzv. komunálních okres , kde by v tšina p sobnosti obecních 

samospráv byla p enesena na společné orgány; 
c. úprava stávajícího modelu, nap . snížením administrativních nárok  či 

navýšením finančních prost edk  pro obce; 
d. vyšší spolupráce v rámci tzv. mikroregion  s podporou státu 
e. nebo Vás napadá ješt  jiný model? 

Jsem pro snížení administrativní náročnosti (bod c), ne pro slučování obcí. 
Pokud někdo argumentuje úsporami, mělo by se začít u ústředních orgánů. 
Vždy je lepší, když lidé mají blíž ke své samosprávě. Jsem také pro oddělení 
státní správy a samosprávy, vytvoření  okresních úřadů (v rozsahu ORP), jež 
budou od samosprávy odděleny. 

4. Hraje podle Vás n jakou roli, že státní správu v p enesené p sobnosti v obcích 
s rozší enou p sobností vykonávají ú edníci, kte í jsou zam stnanci p íslušné obce a 
mohou tedy být ve vztahu k vedení své obce podjatí? 

To nemohu posoudit, ale stávající  model není ideální. 

5. Má obecní samospráva dostatečné kompetence a finanční zdroje, p ípadn  jaké 
nové pravomoci byste uvítali? 

Obecní samospráva má hlavně povinnosti, ale minimální možnosti, jak některé 
problémy řešit – např. dlužníci (poplatky za svoz odpadů, veřejný pořádek – 
nemáte prostředky, abyste zřizovali obecní policii aj.), přibude sociální 
bydlení… 
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6. Co je podle vás nejv tším problémem územního člen ní či územní samosprávy? 

Chaotičnost, nekoncepčnost, častá změna legislativy. 

7. Jste spokojeni s p íslušností Vaší obce ke konkrétnímu kraji či okresu? 

Pod okres Chomutov spadáme od r. 1960, kdy jsme také byli přičleněni 
k Severočeskému kraji se sídlem v Ústí nad Labem. Karlovy Vary máme 
nejblíže. 

8. Jak vnímáte skutečnost, že vedle 1ň samosprávných kraj  stále existuje 7 
administrativních kraj ? 
Jako chaos. 

S pozdravem  

Jaroslav Santner, starosta obce Radonice u Kadan  

 

Příloha č. 8: Názor starosty obce Třemešná (okr. Bruntál) na 
současné územní členění státu 

1. Jak hodnotíte současnou podobu územního člen ní České republiky na obce, 
okresy a kraje? 

Základní členění by mělo být na obce a pouze okresy. Kraj v současné době 
není  a nikdy nebude chopen vnímat rozdílnou problematiku jednotlivých 
regionů ve svém území.  
Ostravu zajímá pouze znečištění ovzduší, Bruntálsko nezaměstnanost, 
Rýmařovsko cestovní ruch,…. 

2. Je podle Vašeho názoru pot eba do budoucna ešit fungování malých obcí? 

Není. Obce v současné době pracují s maximální intenzitou. Když to zůstane, 
jak to je nyní, a podpoří se obec ze státního rozpočtu vyšším rozpočtovým 
určením daní, tak jsou schopny si své území obhospodařit. 

3. Pokud ano, je podle Vás správnou cestou: 
a. slučování obcí; 
b. sdružování do tzv. komunálních okres , kde by v tšina p sobnosti obecních 

samospráv byla p enesena na společné orgány; 
c. úprava stávajícího modelu, nap . snížením administrativních nárok  či 

navýšením finančních prost edk  pro obce; 
d. vyšší spolupráce v rámci tzv. mikroregion  s podporou státu 
e. nebo Vás napadá ješt  jiný model? 

Viz výše. 
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4. Hraje podle Vás n jakou roli, že státní správu v p enesené p sobnosti v obcích 
s rozší enou p sobností vykonávají ú edníci, kte í jsou zam stnanci p íslušné obce a 
mohou tedy být ve vztahu k vedení své obce podjatí? 

Není důvod být podjatí. Jsou to přece profesionálové… 

5. Má obecní samospráva dostatečné kompetence a finanční zdroje, p ípadn  jaké 
nové pravomoci byste uvítali? 

Viz. výše 

6. Co je podle vás nejv tším problémem územního člen ní či územní samosprávy? 

Vrátit členění zpět na okresy. A´t se nané území stará o sebe a svou 
problematiku. 

7. Jste spokojeni s p íslušností Vaší obce ke konkrétnímu kraji či okresu? 

Ano, jsme spokojeni. 

8. Jak vnímáte skutečnost, že vedle 1ň samosprávných kraj  stále existuje 7 
administrativních kraj ? 

Nevnímáme. Je to záležitost úřednická. 
 
S pozdravem 
  
Kocián Rostislav Ing. 
starosta obce T emešná 
 

Příloha č. 9: Názor účetní obce Vysoká (okr. Svitavy) na 
současné územní členění státu 

1. Jak hodnotíte současnou podobu územního člen ní České republiky na obce, 
okresy a kraje? Není ideální, ale řada nedostatků má původ v historii našeho 
státu. 

2. Je podle Vašeho názoru pot eba do budoucna ešit fungování malých obcí? Pokud 
mají malé obce problémy, je to způsobeno v první řadě nárůstem 
administrativy, která je často zcela zbytečná a bylo by zapotřebí řešit právě 
tento problém. Téměř každá politická strana to slibuje, ale žádná to není 
schopna uskutečnit. 

3. Pokud ano, je podle Vás správnou cestou: 
a. slučování obcí; 
b. sdružování do tzv. komunálních okres , kde by v tšina p sobnosti obecních 

samospráv byla p enesena na společné orgány; 
c. úprava stávajícího modelu, např. snížením administrativních nároků či 

navýšením finančních prostředků pro obce; 
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d. vyšší spolupráce v rámci tzv. mikroregion  s podporou státu 
e. nebo Vás napadá ješt  jiný model? 

4. Hraje podle Vás n jakou roli, že státní správu v p enesené p sobnosti v obcích 
s rozší enou p sobností vykonávají ú edníci, kte í jsou zam stnanci p íslušné obce a 
mohou tedy být ve vztahu k vedení své obce podjatí? Se spoluprací s úředníky obce 
s rozšířenou působností Moravská Třebová/ máme velmi dobré zkušenosti a 
žádnou podjatost jsme nezaznamenali. Myslím, že ve skutečnosti k tomu ani 
nemají příležitost, protože se jedná o odlišné oblasti činnosti. 

5. Má obecní samospráva dostatečné kompetence a finanční zdroje, p ípadn  jaké 
nové pravomoci byste uvítali? Nic mě nenapadá. 

6. Co je podle vás nejv tším problémem územního člen ní či územní samosprávy? 
Administrativní zátěž a některé chyby z minulosti /např. některé tradiční 
moravské obce začleněny do českých krajů a naopak/. 

7. Jste spokojeni s p íslušností Vaší obce ke konkrétnímu kraji či okresu? Ano. 

8. Jak vnímáte skutečnost, že vedle 1ň samosprávných kraj  stále existuje 7 
administrativních kraj ? V praxi to nepociťujeme. 

S pozdravem 
 
Hana Humplová, účetní obce Vysoká  
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Summary 
 

Diplomová práce se zabývá problémy současného územního člen ní České 

republiky. Základním východiskem práce je charakteristika historického, právního a 

společenského kontextu územního člen ní státu. Na tomto podklad  je následn  

proveden rozbor hlavních problém  územního člen ní České republiky a navrženy 

eventuální možnosti ešení. První teoretická část je v nována fenoménu územního 

člen ní z pohledu obecné státov dy a sociální geografie. Následuje kapitola mapující 

historický vývoj právní úpravy od sklonku Rakousko-Uherské monarchie až po 

reformu ve ejné správy provedenou po vzniku samostatné České republiky. 

Pozornost je zam ena p edevším na popis a hodnocení dobových koncepcí 

územního uspo ádání a na prom ny jednotlivých typ  územních celk  v čase. T etí 

kapitola je zam ena na úpravu územního člen ní v rovin  ústavního po ádku České 

republiky. Jde zejména o rozbor relevantních obecných článk  Ústavy včetn  

preambule. Samostatný pododdíl je potom v nován české koncepci územní 

samosprávy v podob  obcí a vyšších územn  samosprávných celk . Drobná úvaha je 

rovn ž v nována nejednoznačnému postavení statutárních m st. Čtvrtý oddíl se 

zam uje na právní úpravu administrativního člen ní České republiky. Práce 

poskytuje p ehled správních obvod  ve form  obcí, vojenských újezd , okres , kraj  

a zvláštního postavení hlavního m sta Prahy. Je poukázáno na kolizi správních a 

samosprávných kraj  a rovn ž je zd razn n potenciální rozpor vojenských újezd  

s právy garantovanými ústavou. Kritickému hodnocení je podrobeno též fungování 

tzv. region  soudržnosti. Poslední kapitola se v nuje nejv tším problém m 

současného územního člen ní České republiky. Za hlavní problémy autor práce 

mimo jiné považuje nerespektování p irozených prostorových vazeb, rozdílnou 

velikost vyšších územn  samosprávných celk  a s tím spojené problémy p i volbách 

do Poslanecké sn movny, rozpor soudních a správních obvod  a dlouhodobou 

neudržitelnost malých obcí. 

 
This diploma thesis deals with the problems of the current territorial division of 

the Czech Republic. The basic starting point of the thesis is the characteristic of the 

historical, legal and social context of the territorial division of the state. On this basis, 

the main problems of the territorial division of the Czech Republic are analyzed and 

possible solutions are proposed. The first theoretical part is devoted to the 
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phenomenon of territorial division from the point of view of general state science and 

social geography. The following is a chapter that maps the historical development of 

the legal regulation from the end of the Austro-Hungarian Empire to the public 

administration reform that has been carried out since the establishment of the 

independent Czech Republic. The main focus is put on the description and evaluation 

of the concepts of the territorial arrangements and the changes of the individual types 

of territorial units over time. The third chapter focuses on the adjustment of territorial 

divisions in the Czech constitutional order, providing mainly an analysis of the 

relevant general articles of the Constitution, including the preamble. A separate 

subsection is devoted to the Czech concept of territorial self-government in the form 

of municipalities and higher territorial self-governing units. A minor consideration is 

also given to the ambiguous status of statutory cities. The fourth section focuses on 

the legal regulation of the administrative division of the Czech Republic. The thesis 

provides an overview of administrative districts in the form of municipalities, 

military districts, districts, regions and the special status of the capital city of Prague. 

A collision of administrative and self-governing regions is pointed out, as well as the 

potential contradiction of military settlements with the rights guaranteed by the 

constitution. The so-called Cohesion Regions are also subjected to Critical 

assessments. The last chapter deals with the biggest problems of the current 

territorial division of the Czech Republic. As the main problems, the author of the 

work points out, among others, the disrespect of natural spatial relations, the different 

size of higher territorial self-governing units and the associated problems in the 

elections to the Chamber of Deputies, the conflict of judicial and administrative 

districts and the long-term unsustainability of small municipalities. 
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