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Anotace 

Komunální politika je již poměrně etablovanou součástí politické vědy. Většina prací 

zabývajících se tímto tématem však opomíjí problematiku městských částí a jejich 

postavení v politickém systému. Tato bakalářská práce se si dává za cíl zodpovědět, jaké 

jsou rozdíly mezi politickým systémem nejmenších městských částí hlavního města Prahy 

a jim velikostně odpovídajících obcí ve Středočeském kraji. Otázka je zodpovězena 

pomocí komparace ve třech klíčových oblastech: autonomie, soutěživost politického 

systému a role parlamentních politických stran. Pro srovnání bylo zvoleno pět nejmenších 

městských částí a pět obcí v nejmenší velikostní kategorii do 1000 obyvatel. Komparace 

v oblasti autonomie je prováděna porovnáním příslušných zákonů. Míra soutěživosti 

politického systému je zjišťována na základě typologie lokálních modelů demokracie od V. 

Bubeníčka. Závěry o působení parlamentních politických stran jsou tvořeny na základě 

volebních výsledků. V komparaci byly zjištěny rozdíly v autonomii zejména ve způsobu 

financování. Ve zbylých dvou kritériích se od sebe politické systémy městských částí obcí 

příliš neliší. Nepotvrdil se předpoklad, že na ně má výraznější vliv umístění na území 

hlavního města Prahy nebo Středočeského kraje. 

 

Annotation 

Municipal politics is already a quite established area of political science. However, most 

works dealing with this topic omit the problematics of municipal districts and their position 

in the political system. The aim of this bachelor’s thesis is to answer the question “What 

are the differences between the political systems of the smallest municipal districts of the 

capital city Prague and chosen municipalities in the Central Bohemian Region of the same 

size?” The question is answered by comparison in three key areas: autonomy, 

competitiveness of the political system, and the role of parliamentary political parties. For 

the comparison, five municipal districts and five municipalities in the smallest size group – 

up to 1000 people. Comparison in the area of autonomy is carried out through comparing 

relevant laws. The level of competitiveness of the political system was determined on the 

basis of the typology of local democracy models by V. Bubeníček. Conclusions about the 

role of parliamentary parties are made based on the municipal election results. Differences 

were found out in the level of autonomy, especially in financing. In the other two criteria 



the political systems are not different from each other. The assumption that they are 

influenced by their location in the capital city Prague or the Central Bohemian Region has 

not been confirmed. 
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Úvod 

Komunální politika si v akademické sféře v posledních letech vybojovala své stabilní místo a 

můžeme ji považovat za etablovaný obor v rámci politologie. Práce zabývající se tímto 

tématem se však v drtivé většině zabývají komunální politikou na úrovni obcí. Součástí 

komunální politiky, která je dlouhodobě přehlížená, jsou městské části či městské obvody a 

jejich postavení a role v rámci politického systému. Statutárních měst, která mají ze zákona 

pravomoc členit se na městské části nebo městské obvody, je přitom v České republice 25 a 

pokud přičteme hlavní město Prahu, žije v nich dohromady přes 3,5 milionu obyvatel. Téma 

městských částí se tedy přímo týká asi třetiny obyvatel České republiky. To činí městské části 

významným předmětem zkoumání. 

Politické události v rámci městských částí v posledních letech několikrát dosáhly také na 

celostátní úroveň politiky a v očích veřejnosti mohly dokonce oslabit pozici zúčastněných 

parlamentních politických stran. Příkladem může být zrušení oblastních sdružení ODS 

v Praze 4 a Praze 12 v roce 2013, kdy vedení strany mělo podezření na umělé navyšování 

počtu členů (tzv. černé duše), a také mu vadilo netransparentní sesazení předsedů několika 

sdružení a přítomnost některých kontroverzních členů.
12

 V roce 2014 byla zrušena také 

oblastní sdružení ODS v Praze 10 a Praze 11. Zastupitelé za ODS v Praze 10 spolu 

s komunisty podpořili novou koalici v čele s R. Kleslovou z ANO 2011, bývalou členkou 

Státní bezpečnosti. Kromě toho v oblastní organizaci dlouhodobě působili lidé se špatnou 

pověstí. ODS v Praze 11 několik let ovládali členové spojovaní s kauzami propíranými 

v médiích, a výsledek strany v komunálních volbách byl jeden z nejhorších ze všech 

pražských městských částí.
3
 S Prahou 10 souvisí také aféra okolo R. Kleslové, která byla 

vlivnou členkou ANO 2011 a blízkou spolupracovnicí předsedy hnutí. Po kauzách 

                                                 
1
 BARTŮŇKOVÁ, Tereza, Jakub ŠÍDLO, Jan RICHTER a Mirko KAŠPAR. ODS zrušila kvůli černým duším 

tři oblastní sdružení v Praze a okolí. In: iRozhlas [online]. 28. 2. 2013 [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ods-zrusila-kvuli-cernym-dusim-tri-oblastni-sdruzeni-v-praze-a-

okoli_201302282145_mkaspar 
2
 Novinky.cz. Primátor Svoboda členům ODS: Zrušení organizací v Praze 4 a 12 bylo nezbytné. In: Novinky.cz 

[online]. 23. 3. 2013 [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/296922-primator-svoboda-

clenum-ods-zruseni-organizaci-v-praze-4-a-12-bylo-nezbytne.html 
3
 TRACHTOVÁ, Zdeňka a ČTK. ODS v Praze 10 a 11 skončila. Buňky stranu poškodily, rozhodl sněm. In: 

iDnes.cz [online]. 8. 12. 2014 [cit. 2017-10-05]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/ods-v-praze-10-a-11-skocila-

zrusil-je-republikovy-snem-strany-paz-/praha-zpravy.aspx?c=A141208_190041_praha-zpravy_zt 
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souvisejících s jejími nepoměrně vysokými příjmy a střetem zájmů se celou záležitostí 

zabývalo předsednictvo strany a nakonec vyústila v úplný odchod Kleslové z politiky.
4
 
5
 

O významu komunální i regionální politiky svědčí také fakt, že tyto „nižší“ úrovně jsou 

obecně považovány za jakýsi odrazový můstek pro vstup do celostátní politiky. Výsledky 

práce politika v obci či kraji svědčí o jeho schopnostech vypořádat se s komplexnějšími 

problémy na vyšších úrovních. Ve složení Poslanecké sněmovny ve volebním období 2013-

2017
6
 téměř dvě třetiny poslanců mělo předchozí zkušenost s politikou na úrovni kraje, obce, 

městského obvodu či městské části.
7
  

V hlavním městě Praze je nemálo městských částí, které se svým charakterem blíží spíše 

venkovským obcím. Od zbytku městské zástavby bývají izolovány polem či travnatou 

plochou; pocit venkova podporuje i sporadické spojení hromadnou dopravou a zástavba, 

ve které převažují rodinné domy. Venkovským obcím se podobá i zdejší politický systém. 

Politika se vytváří na základě známostí; role politických stran je umenšena. Často se vyskytují 

místní sdružení nezávislých kandidátů, a pokud se objeví některá z politických stran 

působících na celostátní či regionální úrovni, má zpravidla značně odlišnou podobu (zejména 

co se týká ideologie – ideologické rozdíly přirozeně nemají příliš velký vliv na řešení 

komunálních problémů). Stranická příslušnost tedy většinou nehraje příliš velkou roli a 

na komunální úrovni se můžeme setkat s koalicemi stran, které by na vyšších úrovních 

působily spíše bizarně. O to zajímavější je, že často pouhých několik stovek metrů od takové 

městské části leží samostatná obec, která má charakteristiky popsané výše – nepatří však pod 

hlavní město Prahu, ale do Středočeského kraje. Jak velký vliv má na politický systém to, 

v jakém katastrálním území leží? 

                                                 
4
 KOPECKÝ, Josef a KUBIŠTOVÁ, Pavla. Kleslová končí ve funkci v ANO, exposlanci nebudou ve státních 

firmách. In: iDnes.cz [online]. 22. 9. 2015 [cit. 2017-10-06]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kleslova-konci-

ve-funkci-v-ano-exposlanci-nebudou-ve-statnich-firmach-12b-/domaci.aspx?c=A150922_165519_domaci_pku 
5
 SLONKOVÁ, Sabina. Kauza Neovlivní.cz: Kleslová definitivně končí v politice. In: Neovlivní.cz [online]. 12. 

1. 2016 [cit. 2017-10-06]. Dostupné z: http://neovlivni.cz/kauza-neovlivni-cz-kleslova-definitivne-konci-v-

politice/ 
6
 Složení Sněmovny platné k 6. 10. 2017. 

7
 Vlastní statistika na základě životopisů poslanců. Pokud byl některý poslanec ve funkci už několikáté volební 

období, počítalo se jeho působení v komunální či regionální politice předtím, než byl poslancem poprvé zvolen 

(tedy nikoliv případ, kdy funkci v obecním či krajském zastupitelstvu získal až poté, co byl zvolen poslancem). 

Poslanci, kteří během svého působení ve Sněmovně změnili stranickou příslušnost, byli pro účely této statistiky 

přiřazeni ke straně, za kterou byli zvoleni. 
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Výzkumná otázka této bakalářské práce je: Jaké jsou rozdíly mezi vybranými městskými 

částmi hlavního města Prahy a vybranými obcemi Středočeského kraje? Tyto rozdíly budu 

zkoumat na základě míry autonomie, míry soutěživosti politického systému a role 

parlamentních stran a sdružení nezávislých kandidátů. Čerpat budu z údajů ke komunálním 

volebním obdobím 2006-2010, 2010-2014 a 2014-2018
8
. 

Předpoklad je, že autonomie obcí je větší než autonomie pražských městských částí (jejich 

pravomoci jsou omezeny tím, že spadají pod Prahu, která je městem i krajem zároveň). 

U ostatních dvou zkoumaných aspektů vycházím z již výše zmíněných předpokladů – politika 

se v malých územních celcích s několika sty obyvateli vytváří spíše po známosti a příslušnost 

k politickým stranám v komunálních volbách nehraje velkou roli (na rozdíl např. 

od sněmovních voleb). Dá se ale očekávat, že v městských částech bude míra úspěšnosti 

celostátně zavedených politických stran o trochu vyšší (předpokládám, že ve velkých městech 

je větší míra anonymity, a tedy i méně „sousedských“ vztahů). Ve stranickém systému v obou 

typech zkoumaných územních celků však budou převažovat sdružení nezávislých kandidátů. 

Praha je ze všech měst v České republice největší, což vytváří zajímavý kontrast vzhledem 

k obcím ve Středočeském kraji, které ji obklopují. Zároveň je také krajem, takže poslouží 

mnohem lépe pro zkoumání vztahu městské část-kraj Hlavní město Praha a samostatná obec-

Středočeský kraj. Městské části ležící v Praze jsem si vybrala proto, že k hlavnímu městu 

mám nejbližší vztah. Od narození žiji v jedné z menších městských částí a mám tak větší 

vhled do tamějšího politického systému. 

1 Teoretická východiska 

1.1 Současný stav poznání 

Zkoumání lokální politiky v českém prostředí bylo po znovuustavení politické vědy v 90. 

letech nejdříve upozaděno jinými problémy. Komunální politice se zpočátku věnovaly 

především výzkumy sociologických pracovišť; na počátku 21. století se k nim přidali také 

                                                 
8
 V tezích bakalářské práce je uvedeno pouze aktuální volební období. To bylo v samotné práci rozšířeno o dvě 

předchozí volební období, aby bylo možné sledovat vývoj v čase. 



6 

 

 

 

politologové.
9
 Výběr literatury v této sekci je zaměřen na tematiku menších obcí, případně 

městských částí. 

S. Balík rozlišuje dva přístupy k výzkumu komunální politiky – „shora“ a „zdola“
10

. Zatímco 

přístup „shora“ označuje zkoumání lokální politiky z hlediska volebních výsledků, tvoření 

koalic atd., přístup „zdola“ bere v úvahu specifika patřící k politickému systému dané obce, 

např. vztahy mezi obyvateli obce. Balík pro lokální politické prostředí upravil také teorii 

koalic. Typologii vztahuje místo analýzy koaličních smluv ke složení exekutivy.
11

 
12

 

P. Jüptner aplikoval teorii koalic na komunální politiku a uvádí do zkoumání lokální politiky 

pojem „jádra“. Označuje tak osoby, okolo kterých se vytváří kandidátní listiny politických 

stran. Vedle jader se pak na kandidátních listinách vyskytuje „křoví“ – tedy lidé, kteří tam 

jsou spíše „do počtu“ a nemají reálné ambice něčeho v místním zastupitelstvu dosáhnout.
13

 
14

 

V. Bubeníček je autorem typologie modelů lokální demokracie zaměřené speciálně na malé 

obce, která je využita v empirické části této práce.
15

 Zpracoval ji na základě analýzy 

sestavování kandidátních listin před volbami. 

Samostatnou kapitolou je financování obcí, jemuž se věnuje např. I. Kruntorádová v práci 

Politické aspekty financování českých měst
16

. I. Kruntorádová a P. Jüptner se také zabývají 

                                                 
9
 ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol. Analýza politiky a političtí aktéři: Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech. 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, 172. 
10

 BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností: koalice, voličské vzorce a 

politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2008. Politologická řada. 
11

 BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. Politologie 

(Grada). 
12

 BALÍK, Stanislav. Okresy na severu: komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. Politologická řada. 
13

 JÜPTNER, Petr. Komunální koalice a politické modely. Politologická revue. 2004, X(2), 81-101. 
14

 JÜPTNER, Petr. Konfrontace teorie koalic s lokální politikou. In: CABADA, Ladislav. Koalice a koaliční 

vztahy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 109-118. 
15

 BUBENÍČEK, Václav. Lokální modely demokracie ve venkovských obcích ČR. In: ČMEJREK, Jaroslav, 

Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: [specifika politického života v 

obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie (Grada), 155-166. 
16

 KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. Politické aspekty financování českých měst. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2015. 
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otázkou financování municipalit
17

. Spíše menšinové je téma volebního systému komunálních 

voleb, o kterém publikoval T. Lebeda
18

. 

K tématu lokální politiky vyšly v posledních letech také publikace obsahující souhrnné 

informace. Tato práce čerpá mj. z Demokracie v lokálním politickém prostoru
19

 od autorů 

z Katedry humanitních věd z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity a 

z Analýzy politiky
20

, která vznikla na půdě Institutu politologických studií Fakulty sociálních 

věd Univerzity Karlovy a zabývá se rozhodovacím procesem na úrovni lokální, krajské i 

celostátní. Do kategorie obecných poznatků můžeme uvést také publikaci I. Kruntorádové a P. 

Jüptnera Local Governance in the Czech Republic
21

, která se věnuje politickému systému na 

lokální úrovni obecně. 

Zvláštní kategorií autorů věnujících se komunální politice jsou sociologové. D. Ryšavý se ve 

studii z roku 2006
22

 zabývá rozdíly mezi českou lokální a „velkou“ (celostátní nebo krajskou) 

politikou. V sociologickém portfoliu najdeme od D. Ryšavého a P. Šaradína také práce 

věnující se politickým aktérům na lokální úrovni obecně
23

 či z hlediska stranictví
24

. 

                                                 
17

 KRUNTORÁDOVÁ, Ilona a Petr JÜPTNER. Finanční aspekty autonomie českých municipalit v postojích 

politických aktérů. Politologický časopis – Czech Journal of Political Science [online]. 2012, (4), 341-358 [cit. 

2017-11-23]. Dostupné z: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=221069 
18

 LEBEDA, Tomáš. Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního 

systému pro obecní zastupitelstva. Acta Politologica. 2009, 1(3), 332-343. 
19

 ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: 

[specifika politického života v obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie (Grada). 
20

 Role politických aktérů na komunální úrovni: volby a koalice v kontextu teorie analýzy politiky. In: 

ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol. Analýza politiky a političtí aktéři: možnosti a limity aplikace teorií v příkladech. 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, 169-212. 
21

 KRUNTORÁDOVÁ, Ilona a Petr JÜPTNER. Local government in the Czech Republic. Paris: IMODEV, 

2015. 
22

 RYŠAVÝ, Dan. Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit. 

Sociologický časopis [online]. 2006, 42(5), 953-970 [cit. 2017-09-27]. Dostupné z: 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/1818d701d5759ba7252b215f4b6a4a6a256285c9_611_07Rysavy20.pdf 
23

 RYŠAVÝ, Dan a Pavel ŠARADÍN. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. Studie. 
24

 RYŠAVÝ, Dan a Pavel ŠARADÍN. Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých 

radnicích. Sociologický časopis. 2010, 46(5): 719-743. 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/2d2ae7cf37d6d65d1d9342dbe15d9e5052439509_rysavy%20saradin.pdf
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/2d2ae7cf37d6d65d1d9342dbe15d9e5052439509_rysavy%20saradin.pdf
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Sociologové se dále zabývají rozvojem na úrovni malých obcí
25

, spoluprací malých obcí
26

 i 

malých měst
27

 či spoluprací v místní veřejné správě obecně
28

. 

Drtivá většina prací věnujících se komunální politice na ni nahlíží z pohledu obcí. Jen málo 

autorů se zabývá problematikou městských částí. Výjimkou je např. práce J. Kylouška 

Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně v letech 1994–2006
29

, která se 

zabývá změnou politické příslušnosti zastupitelů v jednotlivých volebních obdobích. Dále 

uveďme studii Politické důsledky suburbanizace
30

. Jedná se o studii sledující mj. politické 

chování a participaci obyvatel vybraných okrajových městských částí a obcí na okraji Prahy. 

Přínosem této bakalářské práce je, že se věnuje kromě obcí také problematice městských částí. 

Drtivá většina literatury výše zmíněné a využité v této práci se věnuje komunální politice na 

úrovni obcí. Existují bakalářské či diplomové práce, které se tématu městských částí věnují; 

většina se městskými částmi však nezabývá z hlediska politického systému, ale např. 

regionálního rozvoje, sestavování rozpočtu a hospodaření obecně či rozhodovacího procesu. 

Vzhledem ke specifickému charakteru české komunální politiky (velmi vysoký počet 

municipalit s počtem obyvatel v řádech stovek) v této práci není čerpáno ze zdrojů 

zahraničních. Existuje množství zahraničních prací, které se zabývají lokální politikou či 

přímo tématem městských částí, ale je velmi těžké najít takovou, která by se věnovala 

municipalitám pouze s několika sty obyvateli. Práce se týkají např. decentralizace a vztahů 

mezi úrovněmi vlády ve městě
31

 nebo reprezentace menšin v místních zastupitelstvech
32

. 

                                                 
25

 Projekt Samospráva malých obcí a jejich endogenní rozvojový potenciál; úplný seznam publikací dostupný z: 

http://www.soc.cas.cz/projekt/samosprava-malych-obci-jejich-endogenni-rozvojovy-potencial/ 
26

 Projekt Spolupráce obcí – prvek lokální demokracie a efektivní nástroj samospráv; úplný seznam publikací 

dostupný z: http://www.soc.cas.cz/projekt/spoluprace-obci-prvek-lokalni-demokracie-efektivni-nastroj-

samosprav 
27

 ČERMÁK, Daniel (ed.). Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. 

Sociologické studie / Sociological Studies 09:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 
28

 ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ et al. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: 

význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 
29

 KYLOUŠEK, Jakub. Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994-2006. 

European Electoral Studies [online]. 2008, 3(2), 202-217 [cit. 2017-09-27]. Dostupné z: 

http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/006/EVS_3_2_5.pdf 
30

 VOBECKÁ, Jana a Tomáš KOSTELECKÝ (eds.). Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových 

studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. 

Sociologické studie / Sociological Studies 07:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2011. 
31

 FIMREITE, Anne Lise a Jacob AARS. Tensions and cooperation in a multilevel system: Integrating district 

councils in city government in Bergen. Local Government Studies [online]. 2007, 33(5), 677-698 [cit. 2017-12-

10]. Dostupné z: 
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Někteří autoři ve svých pracích popisují decentralizaci vládnutí v postkomunistických 

zemích
33

 včetně České republiky
34

 či komparují dva systémy lokální vlády
3536

. 

1.2 Definice venkovského prostředí 

V této práci tvrdím, že nejmenší městské části svým charakterem často odpovídají spíše 

venkovským obcím. Vymezení venkova v českém prostředí je značně problematické. Rozdíly 

mezi městy a venkovskými obcemi se od průmyslové revoluce díky urbanizaci stíraly. Během 

sedmdesátých let se měnily administrativní hranice jako důsledek slučování obcí a 

v devadesátých letech nastaly další změny díky opětovné dezintegraci obcí.
37

 Pro vymezení 

venkovských obcí se můžeme setkat se třemi různými postupy. Pro první je kritériem počet 

obyvatel. Horní hranicí bývalo v českém prostředí tradičně 2000 obyvatel; Zákon o obcích 

tuto hranici zvýšil na 3000
38

. Lze se se setkat také s hranicí 1000 obyvatel. P. Jüptner jako 

horní hranici počtu obyvatel v nejmenších obcích určil 1700
39

. 
40

 Druhý přístup je založen na 

formálním hledisku – každá obec, která není městem, je klasifikována jako venkov. Podle 

                                                                                                                                                         
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03003930701627332?scroll=top&needAccess=true&instName=Ch

arles+University 
32

 ALOZIE, Nicholas O. The Election of Asians to City Councils. Social Science Quarterly [online]. University 

of Texas Press, 1992, 73(1), 90-100 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-

2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.atitle=THE%20ELE

CTION%20OF%20ASIANS%20TO%20CITY%20COUNCILS&rft.aufirst=NO&rft.aulast=ALOZIE&rft.date=

1992&rft.epage=100&rft.genre=article&rft.issn=0038-

4941&rft.issue=1&rft.jtitle=SOCIAL%20SCIENCE%20QUARTERLY&rft.pages=90-

100&rft.spage=90&rft.stitle=SOC%20SCI%20QUART&rft.volume=73&rfr_id=info:sid/www.isinet.com:WoK:

WOS 
33

 SWIANIEWICZ, Paweł. An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe. Local 

Government Studies [online]. 2014, 40(2), 292-311 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/03003930.2013.807807 
34

 BAUN, Michael a Dan MAREK. Regional Policy and Decentralization in the Czech Republic. Regional & 

Federal Studies [online]. 2006, 16(4), 409-428 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/13597560600989011 
35

 SWIANIEWICZ, Paweł. Poland and Ukraine: Contrasting paths of decentralisation and territorial reform. 

Local Government Studies [online]. 2006, 32(5), 599-622 [cit. 2017-12-10]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/03003930600896228  
36

  
37

 PERLÍN, Radim. Typologie venkovského prostoru na příkladu obcí Středočeského kraje. In: Sborník 

z diskuzního semináře Nezaměstnanost na venkově v České republice a na Slovensku (teorie a praxe). Praha: 

KHV PEF ČZU, 2001. Cit. dle ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v 

lokálním politickém prostoru: [specifika politického života v obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie 

(Grada), 89. 
38

 ČESKO. § 3 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-10-08]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p3-1 
39

 JÜPTNER, Petr. Komunální koalice a politické modely. Politologická revue. 2004, X(2), 80-101. 
40

 Tato hranice je uvedena také v tezích práce. V samotném zpracování jsem se pak zaměřila na co nejmenší 

počet obyvatel. 
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zákona mohou být obnovena historická města bez ohledu na jejich počet obyvatel
41

. Rovněž 

byla obnovena kategorie „městys“
42

. Třetí přístup je založen na hustotě zalidnění, měřítka 

OECD počítají se 150 obyvateli na metr čtvereční. V českém prostředí se využívá spíše 

hranice 100 obyvatel na metr čtvereční.
43

 V této práci je využito první kritérium, tedy počet 

obyvatel. 

1.3 Politické subjekty v lokálním politickém systému 

Existuje množství subjektů, které mohou působit v lokálním politickém systému. Podle 

zákona o volbách do zastupitelstev obcí mohou být volební stranou „registrované politické 

strany a politická hnutí,
 

jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí 

kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických 

hnutí a nezávislých kandidátů“
44

. V této rozmanitosti můžeme identifikovat jeden ze 

zásadních rozdílů mezi lokálním a národním politickým prostorem.
45

 

Jako definice politické strany bude pro tuto práci použita tzv. minimální definice Giovanniho 

Sartoriho (tj. definice, která obsahuje pouze hlavní charakteristiky daného jevu, bez snahy ho 

vysvětlit). Politická strana je podle Sartoriho „jakákoli politická skupina, která se představuje 

ve volbách a je schopna prostřednictvím voleb umístit kandidáty do veřejných úřadů“
46

. 

Politické hnutí zákon od politické strany nikterak neodlišuje, pojem však odkazuje k menší 

míře institucionalizace a snaze o radikálnější změnu stávající politické situace. Může také 

naznačovat snahu o distancování se od zavedených politických stran.
47

 

Kandidátní listinu sdružení nezávislých kandidátů tvoří skupina nezávislých kandidátů, kteří 

nejsou členy žádné politické strany. Aby jim byla povolena účast ve volbách, musí ke 

                                                 
41

 ČESKO. § 3 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-10-08]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p3-3 
42

 ČESKO. § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-10-08]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p3-4 
43

 ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: 

[specifika politického života v obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie (Grada), 89-90. 
44

 ČESKO. § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 

In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491#p20-1 
45

 ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: 

[specifika politického života v obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie (Grada), 67. 
46

 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2005. Klasikové společenských věd, 74. 
47

 STRMISKA, Maxmilián a kol. Politické strany moderní Evropy. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 
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kandidátní listině předložit petici podepsanou voliči.
48

 Jejich počet musí tvořit minimálně 7 % 

obyvatel dané obce, městského obvodu či městské části. Petici jsou povinni předložit také 

nezávislí kandidáti-jednotlivci. Potřebný počet podpisů záleží na počtu obyvatel dané obce, 

městského obvodu či městské části a pohybuje se od 0,5 do 5 %.
49

 

Hlavním rozdílem mezi sdružením nezávislých kandidátů a politickou stranou či hnutím je, že 

sdružení nezávislých kandidátů je většinou sestaveno pro účely kandidatury v konkrétních 

volbách a nedisponuje tedy organizačními strukturami, které by zajistily kontinuitu působení. 

Obecně tedy sdružení mají – na rozdíl od politických stran či hnutí – větší tendenci 

k proměnlivosti. Zatímco v politice na celostátní úrovni se kontinuita politických stran váže 

spíše na konkrétní struktury (na ideologii či program, které příslušná strana má), v lokální 

politice kontinuitu zajišťují spíše osobnosti. Hlavně ve venkovských obcích a menších 

městech není výjimkou, že se mění politické subjekty, ale osobnosti v nich zůstávají stejné.
50

 

1.4 Lokální politické prostředí 

Lokální politické prostředí hlavně v malých obcích s několika sty obyvateli má zpravidla 

neideologický a „apolitický“ charakter. Ve volbách se voliči rozhodují spíše podle osobností 

na kandidátních listinách než podle politických stran.  U voličů v menších obcích při 

předvolebním rozhodování hrají významnou roli osobní vztahy s kandidáty, přesněji názor na 

schopnosti, povahu či zručnost jednotlivých kandidátů. Dále se můžeme setkat s různou 

motivací kandidátů na zastupitele. Někteří kandidují proto, že chtějí získat exekutivní posty, 

jiní chtějí pouze kontrolovat vlastní zájmy, a další berou funkci zastupitele čistě 

společensky.
51

 

                                                 
48

 ČESKO. § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. 

In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491#p21-4  
49

 ČESKO. fragment #f2263459 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491#f2263459 
50

 ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: 

[specifika politického života v obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie (Grada), 67-68. 
51

 JÜPTNER, Petr. Komunální koalice a politické modely. Politologická revue. 2004, X(2), 80-101. 81. 
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1.5 Parlamentní strany a jejich úspěch v obecních volbách 

V této práci za parlamentní politické strany budou označovány strany, které působily 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve volebním období 2013-2017: 

Občanská demokratická strana (ODS), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová (KDU-ČSL), TOP 09 a ANO 2011 (ANO).
52

 

Snaha zjistit, jak velký úspěch mají tradiční politické strany ve volbách do obecních 

zastupitelstev je ztížena faktem, že tyto strany často kandidují ve sdružení či koalici 

s nezávislými kandidáty či jednou nebo několika dalšími politickými stranami. Je tedy možné 

vycházet z různých kritérií, např. přičíst jen úspěchy, které příslušná strana získala sama, nebo 

naopak započítat i výsledek kandidatury ve spojení s dalšími stranami. V takovém případě je 

však třeba tento výsledek připsat všem subjektům, které kandidátní listinu tvořily, anebo 

zjišťovat, jak se ve volbách umístili kandidáti jednotlivých subjektů tvořících dané uskupení a 

potom určit počet mandátů, které strana získala. V tabulce 1 jsou pro ilustraci uvedeny 

výsledky parlamentních stran (kromě Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury
53

) 

ve volbách do obecních zastupitelstev. Jedná se o počty hlasů pro samostatné kandidátní 

listiny těchto stran (tedy nikoliv v uskupení s jinými subjekty). 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury v tomto přehledu nebyl zahrnut z toho důvodu, že se během 

sněmovního volebního období 2013-2017 rozpadl na několik subjektů. Není jasné, který z nich je přímým 

nástupcem původní strany a kterému by se tedy volební úspěchy strany v dalších volbách měly přičíst. 
53

 Viz pozn. 52. 
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Tabulka 1 - Volby do obecních zastupitelstev 2014 

 ZASTUPITELSTVA MĚST A OBCÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTSKÝCH OBVODŮ A 

MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

Strana Hlasy abs. v % Mandáty 

abs. 

v % Hlasy abs. v % Mandáty 

abs. 

v % 

KDU-ČSL 4 305 676 5,22 3 668 6,16 560 280 3,36 124 4,87 

ČSSD 10 435 926 12,66 3 441 5,78 2 099 729 12,6 332 13,03 

KSČM 6 539 475 7,93 2 371 3,98 1 191 028 7,15 139 5,46 

ODS 6 956 255 8,44 1 869 3,14 1 974 395 11,85 345 13,54 

TOP 09 6 376 356 7,73 517 0,87 1 947 839 11,69 209 8,2 

ANO 2011 11 757 867 14,26 1 256 2,11 2 701 131 16,21 344 13,5 

Celkem 46 374 040 56,96 13 196 22,16 11 031 539 66,2 1 533 60,17 

SNK 11 043 521 13,4 32 440 54,45 521 216 3,13 339 13,3 

Zdroj: autorka na základě ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Volby do zastupitelstev obcí 10. – 11. října 2014. Úplné výsledky 

hlasování podle volebních stran – zastupitelstva obcí a měst. Praha: Český statistický úřad, 2015. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/30661371/22003415p1.pdf/1d5f9cf4-87c8-4c18-b83b-1ff7acce5834?version=1.0 

Z tabulky 1 se na první pohled zdá, že parlamentní strany volebním výsledkům dominují. 

V zastupitelstvech městských částí a městských obvodů to platí. Parlamentní strany získaly 

více než dvacetkrát víc hlasů a téměř pětkrát víc mandátů než sdružení nezávislých kandidátů. 

V zastupitelstvech měst a obcí sdružení opět celkově získala výrazně méně hlasů než 

parlamentní strany, obsadila však výrazně více mandátů – více než dvojnásobek oproti 

parlamentním stranám. To svědčí o dominanci sdružení v menších obcích s málo voliči a 

malými zastupitelstvy, kde k vítězství stačí mnohem méně hlasů než např. v krajských 

městech, která se do součtu rovněž počítají. 

1.6 Vybrané pojmy 

V následující části vysvětlím několik pojmů, které se budou v textu objevovat. 

1.6.1 Obec 

Obec „je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, 

který je vymezen hranicí území obce.“
54

 Je samostatně spravována zastupitelstvem obce; 

dalšími orgány jsou rada obce, starosta, obecní úřad. Obec spravuje své záležitosti samostatně 

(samostatná působnost), pokud zákon nestanoví jinak. Zastupitelstvo vykonává samostatnou 

                                                 
54

 ČESKO. § 1 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p1-1  
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působnost, rada je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Státní správu, jejíž 

výkon byl zákonem svěřen obci, vykonává obec jako přenesenou působnost.
55

 Zákon 

označuje jako obec také město, městys a statutární město. 

1.6.2 Statutární město 

Statutární město „upraví své vnitřní poměry ve věcech správy města statutem, který je 

vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce“
56

. Statut musí obsahovat mj. výčet 

městských obvodů a městských částí a vymezení jejich území, pravomoci v rámci samostatné 

a přenesené působnosti jak orgánů města, tak orgánů městských obvodů a městských částí, 

zdroje peněžních příjmů městských obvodů a městských částí a druhy výdajů v souvislosti se 

samostatnou a přenesenou působností, dále způsob projednávání obecně závazných vyhlášek 

a nařízení města a územně plánovací dokumentace města a programu rozvoje města 

s městskými obvody a městskými částmi, a majetek městských částí.
57

 „Statutární město je 

spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, 

primátor, magistrát a zvláštní orgány města.“
58

 

Statutárními městy v České republice jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, 

Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, 

Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, 

Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov.
59 

Na městské části se pak reálně člení tato 

statutární města: Brno, Jihlava, Liberec, Plzeň a také hlavní město Praha. 

1.6.3 Městský obvod a městská část 

Městský obvod a městská část jsou organizační jednotkou takového města, které má ze 

zákona nárok členit se na samosprávné části, tedy buď statutárního města, nebo hlavního 

                                                 
55

 ČESKO. § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 

2010-2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p7 
56

 ČESKO. § 130 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p130-1  
57

 Tamtéž. 
58

 ČESKO. § 5 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p5-2 
59

 ČESKO. § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p4-1 
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města Prahy.
60

 Jsou spravovány zastupitelstvem městského obvodu nebo městské části. 

Dalšími orgány jsou rada, starosta a úřad městského obvodu nebo městské části.
61

 Samostatná 

působnost městských částí závisí na statutu daného statutárního města nebo hlavního města 

Prahy. Městské částí hlavního města Prahy mají částečnou právní subjektivitu a vystupují 

svým jménem. Městské části či městské obvody statutárních měst právní subjektivitu nemají. 

1.6.4 Přenesená a samostatná působnost 

Státní správa může být vykonávána buď přímo, anebo nepřímo. Přímou státní správu 

vykonávají státní orgány (tj. jednotlivé organizační složky státu). Nepřímou státní správu 

vykonávají v přenesené působnosti veřejnoprávní korporace (tj. obce, kraje), případně 

soukromé fyzické či právnické osoby, jimž byl výkon státní správy propůjčen na základě 

zákona.
62

 

Přenesená působnost tedy znamená, že státní správu vykonávají ne zaměstnanci státu, ale 

zaměstnanci obcí či krajů (územních samospráv), jimž byla tato pravomoc státem svěřena. 

Příslušná obec či kraj k tomuto účelu dostává finanční příspěvek ze státního rozpočtu. Obce se 

z hlediska rozsahu přenesené působnosti dělí na obce I. stupně (základní rozsah státní správy), 

obce II. stupně (obce s pověřenými obecními úřady) a obce III. stupně (obce s rozšířenou 

působností). Mezi úkony v rámci přenesené působnosti patří mj. evidence obyvatel, stavební 

povolení či vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.
63

 

Samostatná působnost označuje záležitosti, které si obec spravuje sama (viz výše). Jedná se 

o záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů a dále záležitosti, které jsou obci do 

samostatné působnosti svěřeny zákonem.
64

 

                                                 
60

 ČESKO. § 20 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p20-2 
61

 ČESKO. § 5 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 20127-09-25]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p5-2 
62

 KADEČKA, Stanislav a Filip RIGEL. Výkon státní správy – kompetence, odpovědnost [online]. 2009 [cit. 

2017-02-13]. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/vykon-statni-spravy-kompetence-pdf.aspx 
63

 Rukověť starosty: 4.1.7. Přenesená působnost obce. In: Rok v obci [online]. [cit. 2017-09-27]. Dostupné z: 

http://www.rokvobci.cz/rukovet-starosty/detail/34--prenesena-pusobnost-obce/ 
64

 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 [online]. Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 

2014 [cit. 2017-11-30]. Dostupné z: http://www.vzdelanyzastupitel.cz/prirucka-pro-zastupitele/elektronicka-

verze/prirucka-pro-clena-zastupitelstva-obce-1.aspx 
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2 Metodologie 

Odpovědi na výzkumnou otázku bude dosaženo pomocí komparace vzorku pražských 

městských částí a vzorku obcí ve Středočeském kraji. 

2.1 Výběr městských částí a obcí 

Jako hlavní kritérium pro výběr pražských městských částí jsem stanovila počet obyvatel, 

který nesmí překročit 1000. Do této kategorie podle dat Českého statistického úřadu
65

 spadá 

přesně pět městských částí: Praha-Benice, Praha-Královice, Praha-Lochkov, Praha-Nedvězí a 

Praha-Přední Kopanina. 

Ke každé z městských částí jsem zvolila odpovídající obec ve Středočeském kraji. Kromě 

Lochkova jsou všechny vybrané městské části okrajové, takže přímo sousedí s katastrálním 

územím Středočeského kraje. Obce jsem vybírala podle co nejkratší geografické vzdálenosti 

k dané městské části a dále podle počtu obyvatel (pod 1000 a pak co nejbližší počtu obyvatel 

dané městské části; s maximálním rozdílem 300 obyvatel) opět na základě statistických dat
66

. 

Z tohoto výběru (4-6 obcí ke každé městské části) jsem pak výsledných pět obcí vylosovala 

náhodně pomocí webové služby Random.org. 

Původním záměrem bylo porovnat vždy jednu městskou část s jí geograficky nejbližší 

vybranou obcí. Ukázalo se však, že takováto komparace by nepřinesla žádný relevantní 

výsledek. Nepotvrdilo se, že by geografická proximita u takto malých územních celků 

zvyšovala podobnost politického systému. Mnohem efektivnější je tedy porovnávat dva celky 

– pět městských částí a pět obcí. 

2.1.1 Míra autonomie 

Ke srovnání míry autonomie městských částí a obcí jsou použity následující zákony: zákon 

o obcích (obecní zřízení)
67

, zákon o hlavním městě Praze
68

 a Statut hlavního města Prahy
69

. 

                                                 
65

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Tab. Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991-2016. Český statistický 

úřad [online]. [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce 
66

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Odbor statistiky obyvatelstva. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017 [online]. 

Praha: Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/45964084/13007217.pdf/16152f21-3984-4ada-8599-

be35c0e31ad6?version=1.1 
67

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 



17 

 

 

 

Zkoumala jsem části týkající se stejných témat a hledala jsem rozdíly mezi pravomocemi obcí 

a městských částí. 

2.1.2 Soutěživost politického systému 

Míru soutěživosti jsem zjišťovala na základě typologie lokálních modelů demokracie od V. 

Bubeníčka
70

, která je blíže popsaná v příslušné sekci empirické části práce. Z volebních 

výsledků z volebních období 2006-2018 jsem sestavila tabulky pro jednotlivé městské části a 

obce. Ke každému ze zkoumaných volebních období v každé tabulce jsem přiřadila typ 

z Bubeníčkova dělení. V případě, že se zařazení politického systému měnilo, vybrala jsem 

ten, jemuž se nejvíc blíží stav v aktuálním volebním období. 

2.1.3 Role parlamentních stran a sdružení v politickém systému 

Ke srovnání této oblasti jsem použila volební výsledky pro období 2006-2018 dostupné na 

webu Českého statistického úřadu Volby.cz
71

 a dále zpracované do tabulek v empirické části 

této práce. 

2.1.4 Dotazníkové šetření 

Starostům zkoumaných městských část a obcí jsem rozeslala anonymní dotazníky
72

. V nich 

jsem se ptala na spokojenost s financováním, na pravomoci a na charakteristiku politického 

systému. Dotazník byl anonymní a vyplnily ho tři městské části a jedna obec. Nejedná se 

o nosnou část práce, ale spíše o doplněk, který podpořil už vyvozené závěry předchozího 

zkoumání. 

                                                                                                                                                         
68

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
69

 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. 
70

 BUBENÍČEK, Václav. Lokální modely demokracie ve venkovských obcích ČR. In: ČMEJREK, Jaroslav, 

Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: [specifika politického života v 

obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie (Grada), 155-166. 
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 Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 
72

 Plné znění dotazníků je uvedeno na konci této práce v sekci Přílohy. 
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3 Empirická část 

Jak již bylo řečeno výše, těžiště této práce je v komparaci pěti pražských městských částí a 

pěti středočeských obcí v následujících aspektech: míra autonomie, soutěživost politického 

systému a role parlamentních stran a (sdružení) nezávislých kandidátů v politickém systému. 

3.1 Zkoumané městské části a obce 

V následující části textu bude představeno celkem pět městských částí a pět obcí, kterým se 

bude práce dále věnovat. Jsou to: Praha-Benice a Modletice, Praha-Královice a Sluštice, 

Praha-Lochkov a Kosoř, Praha-Nedvězí a Doubek, Praha-Přední Kopanina a Kněževes. Pro 

zjednodušení budou v textu názvy městských částí uváděny ve formě bez pomlčky – tedy 

např. Benice, nikoliv Praha-Benice. 

3.1.1 Praha-Benice 

Benice mají 641 obyvatel a jejich zastupitelstvo se skládá ze 7 členů. Městská část se nachází 

v blízkosti obchodní zóny Čestlice. Přibližně polovinu území zabírá stará zástavba a polovinu 

pak zástavba nových domů. Důležitou charakteristikou Benic je špatná dopravní dostupnost. 

Nachází se zde pouze jedna zastávka autobusu a teprve od roku 2017 odtud jezdí autobus ke 

stanici metra (předtím existovalo dopravní spojení pouze k Nádraží Uhříněves). 

Tabulka 2 - Praha-Benice - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6
 

Sdružení nezávislých kandidátů v Praze-Benicích 100 7 

2
0
1
0

 ODS 23,75 1 

SNK v Praze 10-Benicích 76,25 6 

2
0
1
4
 

ANO 2011 29,99 2 

Benice – místo pro spokojený život 70,01 5 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 
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V Benicích už od roku 2006 pravidelně ve volbách vítězí sdružení nezávislých kandidátů. 

Relativní neúspěch parlamentních stran mírně odráží stav v celostátní politice. ODS vyhrála 

obecní volby v roce 2002 (proti ní stáli pouze nezávislí kandidáti-jednotlivci). Kandidátka 

Sdružení nezávislých kandidátů v Praze-Benicích v roce 2006 spojila jak kandidáty, kteří se 

o zastupitelský post ucházeli jako nezávislí jednotlivci, tak kandidáty, kteří v předchozím 

období působili jako zástupci ODS. Necelá polovina kandidátů SNK v Praze 10-Benicích 

z roku 2010 kopíruje kandidátku SNK z předchozího období, ODS sestavila kandidátku z lidí, 

kteří se v předchozích letech v místní politice neangažovali. Ve volbách v roce 2014 za ANO 

kandidovali někteří lidé z kandidátky ODS z roku 2006. Celkově můžeme konstatovat, že 

ačkoliv je kandidujících subjektů v Benicích málo, lidé angažující se v místní politice se příliš 

neopakují. 

3.1.2 Modletice 

Jako obec nejbližší k Benicím byly vylosovány Modletice. Tato obec se nachází v těsné 

blízkosti dálnice D1 a většinu jejího katastrálního území zabírají průmyslové areály, sklady 

atd. Přesto je v obci různorodá zástavba jak starších i novějších rodinných domů, tak 

panelových i novějších bytových domů. Celkem mají Modletice 570 obyvatel a místní obecní 

zastupitelstvo je sedmičlenné. 

Tabulka 3 - Modletice - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6
 „Nezávislí“ 94,24 7 

Strana zelených 5,76 0 

2
0
1
0

 Za Modletice 46,96 3 

„Nezávislí“ 53,04 4 

2
0
1
4
 Za Modletice 93,13 7 

Jiří Olmr, NK 6,86 0 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 
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V politickém systému Modletic lze identifikovat tzv. jádra, okolo kterých se sdružují na 

kandidátkách další lidé. Týká se to současného starosty a také J. Olmra, který dříve 

kandidoval za „Nezávislé“, ale pro poslední volby už se mu celá kandidátka sestavit 

nepodařila (někteří kandidáti za „Nezávislé“ přešli na kandidátku Za Modletice). 

Z personálního hlediska je tedy politický systém v Modleticích spíše homogenní – 

v aktuálním složení zastupitelstva zasedá pouze jeden subjekt. 

3.1.3 Praha-Královice 

Královice mají 350 obyvatel a pětičlenné zastupitelstvo. Nachází se v nich především 

zástavba starších rodinných domů, žádné panelové nebo jiné bytové domy a téměř žádná nová 

zástavba.  

Tabulka 4 - Praha-Královice - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6
 

SNK v Praze-Královicích 100 5 

2
0
1
0

 

„SNK v Praze-Královicích“ 100 5 

2
0
1
4
 

Sdružení pro Královice 100 5 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 

Ve volbách 2006 a 2010 do voleb kandidovala jedna kandidátka SNK v Praze-Královicích se 

stejnými kandidáty. Ve volbách 2014 voliči opět mohli vybírat jen z jedné kandidátní listiny – 

Sdružení pro Královice. Kandidátů bylo 6, z toho 2, kteří byli zastupiteli i v předchozích 

obdobích. Velký vliv na celkový výsledek mělo kroužkování. 

3.1.4 Sluštice 

Sluštice byly vylosovány jako obec blízká městské části Praha-Královice. Nachází se v ní 

ve většině starší zástavba rodinných domů, přičemž na okraji obce pomalu vzniká tzv. 

satelitní městečko. Od roku 2010 počet obyvatel narostl o více než 100, z 330 na dnešních 
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461. Místní obecní zastupitelstvo bylo pětičlenné; před volbami v roce 2010 byl počet 

zastupitelů zvýšen na 7. 

Tabulka 5 - Sluštice - volební výsledky 

 
Strana/subjekt Hlasy v % 

Zisk 

mandátů
73

 

2
0
0
6
 

Dušan Kejmar, NK 19,81 1 

Lubomír Pavlínek, NK 19,13 1 

Ivana Klasová, NK 17,90 1 

Antonín Müller, NK 19,67 1 

Pavlína Hyšperská, NK 12,57 1 

Jiří Müller, NK 10,93 0 

2
0
1
0
 

Antonín Müller – NK  16,43 1 

Pavlína Hyšperská – NK  14,87 1 

Pavel Černý – NK 13,62 1 

Roman Liška – NK 10,95 1 

Ivana Klasová – NK  15,49 1 

Jaroslav Pavlíček – NK  12,36 1 

Lubomír Pavlínek – NK  16,28 1 

2
0
1
3
 

–
 

n
o
v
é 

v
o
lb

y
 

„Sdružení zastupitelů obce Sluštice“ 100 7 

2
0
1
4
 

„Sdružení zastupitelů obce Sluštice“ 100 7 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 

V roce 2010 do zastupitelstva kandidovali opět jako nezávislí kandidáti čtyři z pěti zastupitelů 

z předchozího období. V roce 2013 se v obci konaly nové volby, kam kandidovalo pouze 

                                                 
73

 Počet zastupitelů byl pro volební období 2010-2014 navýšen z pěti na sedm. 



22 

 

 

 

Sdružení zastupitelů obce Sluštice, z něhož téměř všichni kandidáti byli nováčky v místní 

politice. V roce 2014 pak pět kandidátů (a tedy i zastupitelů) Sdružení zastupitelů obce 

Sluštice bylo stejných jako ve volbách 2010. 

3.1.5 Praha-Lochkov 

Lochkov jako jediný z tohoto výběru není okrajovou městskou částí. Nachází se v těsné 

blízkosti Radotína a tamní cementárny a také Pražského okruhu. Má největší počet obyvatel 

z tohoto výběru (725) a devítičlenné zastupitelstvo. 

Tabulka 6 - Praha-Lochkov - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6

 

ODS 100 9 

2
0
1
0
 

ODS 100 9 

2
0
1
4
 

„Sdružení Lochkov 2014“ 100 9 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 

V letech 2006 a 2010 do zastupitelstva kandidovala pouze ODS v totožném složení. V roce 

2014 bylo vytvořeno „Sdružení Lochkov 2014“. Složení kandidátů bylo až na jednoho 

naprosto stejné jako na předchozích kandidátních listinách, jen kandidovali v jiném pořadí. 

Během volebního období 2010-2014 tedy došlo k vystoupení všech zastupitelů z místní buňky 

ODS a založení místního sdružení. 

3.1.6 Kosoř 

Kosoř, která bude porovnávána s městskou částí Lochkov, je obec přímo sousedící 

s katastrálním územím Prahy. V obci žije 914 obyvatel a nachází se v ní téměř jenom zástavba 

rodinných domů, jak starších, tak novějších. Zastupitelstvo se skládá z 9 členů. 
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Tabulka 7 - Kosoř - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6
 SNK – Kosořáci pro Kosoř 38,45 3 

SNK – Pracovitost, vstřícnost 61,55 6 

2
0
1
0
 

„Pracovitost, vstřícnost“ 100 9 

2
0
1
4
 

Sdružení nezávislých kandidátů 100 9 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 

Více než polovina kandidátů z listiny SNK – Pracovitost, vstřícnost dále kandidovala v roce 

2010. Sdružení „Pracovitost, vstřícnost“ a Sdružení nezávislých kandidátů měla z více než 

dvou třetin stejné kandidáty (a tedy i zastupitele ve dvou volebních obdobích). 

3.1.7 Praha-Nedvězí 

Nedvězí je nejmenší pražskou městskou částí – má 307 obyvatel a 5 zastupitelů. Charakter 

městské části z hlediska zástavby je velmi podobný jako u Královic; nachází se tam pouze 

starší zástavba rodinných domů. 
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Tabulka 8 - Praha-Nedvězí - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6
 

ODS 37,12 3 

Sdružení nezávislých kandidátů v Praze-

Nedvězí 
62,88 6 

2
0
1
0
 ODS 39,14 3 

SNK v MČ Praha-Nedvězí 60,86 4 

2
0
1
4
 SNK – Změna pro Nedvězí  14,85 0 

Pro Prahu 85,15 5 

2
0
1
6
 –

 

n
o
v
é 

v
o
lb

y
 

Pro Prahu 100 5 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 

Sdružení nezávislých kandidátů, které ve volbách 2006 a 2010 postavilo zhruba z poloviny 

stejnou kandidátku, už stejně jako ODS dále nekandidovalo. Okolo současného starosty, který 

v předchozích volebních obdobích působil v zastupitelstvu pod hlavičkou sdružení 

nezávislých kandidátů, byla sestavena kandidátní listina hnutí Pro Prahu. Zajímavostí je, že 

jak ve volebním období 2006-2010, tak 2010-2014 byl snížen počet zastupitelů pro 

následující období. Z původních devíti se zastupitelstvo zmenšilo na dnešních pět členů. 

V roce 2016 se v Nedvězí zastupitelstvo rozpadlo, když tři z pěti členů složili mandát.
74

 

V nových volbách kandidovalo pouze hnutí Pro Prahu vedené starostou. Kromě něj pouze 

jeden kandidát v místní politice působil v předchozím volebním období. Politická 

reprezentace v městské části se tak významně proměnila. 

3.1.8 Doubek 

K městské části Nedvězí byla vylosována obec Doubek. Na svůj počet obyvatel (432) má 

poměrně velkou rozlohu, z níž většinu zabírají pole, travnaté plochy a lesy. V obci převažuje 

                                                 
74

 ČTK. Zastupitelstvo v Nedvězí bude z členů kandidátky vedené starostou In: Pražský deník [online]. 6. 11. 

2016 [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitelstvo-v-nedvezi-bude-z-

clenu-kandidatky-vedene-starostou-20161106.html 
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starší zástavba rodinných domů, ale v posledních letech se výrazně rozšířila nová výstavba – 

počet obyvatel se od roku 2010 téměř zdvojnásobil (z 224
75

 na 432). Doubek má sedmičlenné 

zastupitelstvo. Obec má poměrně špatné dopravní spojení; pouze jeden autobusový spoj odtud 

jede do Prahy. 

Tabulka 9 - Doubek - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6
 

Karel Čadil, NK 17,20 1 

Oldřich Lacina, NK 12,61 1 

Lenka Čížková, NK 10,78 1 

Zdeněk Pospíšil, NK 17,43 1 

Jan Kupr, NK 17,43 1 

Jaroslava Zimová, NK 11,47 1 

Věra Šťastná, NK 13,07 1 

2
0
1
0
 

Michal GLASER 11,02 1 

NK - Vlasta HABROVANSKÁ 10,18 0 

ČÍŽKOVÁ 12,35 1 

Ing. KAREL ČADIL 15,86 1 

Oldřich LACINA 11,85 1 

Jan WINZBERGER 12,85 1 

NK - Věra ŠŤASTNÁ 11,69 1 

JUDr. Zdeněk POSPÍŠIL 14,19 1 

2
0
1
4
 JUDr. Zdeněk Pospíšil 10,93 1 

NK - JIŘÍ KADLEC 9,18 1 

                                                 
75

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2010 [online]. Praha: Český statistický úřad, 

2010. 104 s. [cit. 2017-09-25].  
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NK - JINDŘICH ŠTENCL 8,35 0 

OLDŘICH LACINA 3,71 0 

NK- David Holý 8,56 1 

LENKA ČÍŽKOVÁ 10,10 1 

NK - KAREL ČADIL 6,29 0 

NK - MICHAL GLASER 9,69 1 

NK - Mgr. ALEŠ VYKYDAL 8,76 1 

NK - JAN KUPR 12,99 1 

NK - RADKA DOLEJŠOVÁ 6,70 0 

NK - MIROSLAV FIKES 4,74 0 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 

Doubek je jedinou z obcí v tomto výběru, kde ve volbách kandidují pouze nesdružení 

nezávislí kandidáti. 

3.1.9 Praha-Přední Kopanina 

Přední Kopanina má 717 obyvatel a 9 zastupitelů. Nachází se v těsném sousedství největšího 

českého mezinárodního letiště – Letiště Václava Havla.  

Tabulka 10 - Praha-Přední Kopanina - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6
 Sdružení nezávislých kandidátů 38,45 3 

ČSSD 61,55 6 

2
0
1
0
 

SNK Za Kopaninu krásnější 100 9 

2
0
1
4
 

Za Kopaninu krásnější 100 9 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 
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Sdružení nezávislých kandidátů v každých volbách mírně změnilo název, ale od roku 2006 je 

více než polovina kandidátů stejná. Dají se tak označit za lidi, kteří nejvíce život v městské 

části ovlivňují. 

3.1.10   Kněževes 

Obcí, která byla vylosovaná k městské části Přední Kopanina, je Kněževes. Má 590 obyvatel 

a skládá se především ze starší zástavby rodinných domů. Důležitou charakteristikou je, že 

katastrální území Kněževsi bezprostředně sousedí s katastrálním územím Letiště Václava 

Havla (přesněji jeho přistávací a vzletové dráhy). Na území obce se nachází související velký 

logistický park.  

Tabulka 11 - Kněževes - volební výsledky 

 Strana/subjekt Hlasy v % Zisk mandátů 

2
0
0
6
 

SNK I. 45,22 7 

SNK II. 28,18 4 

ODS 26,59 4 

2
0
1
0
 Sdružení nezávislých kandidátů I. 66,88 10 

ODS 33,12 5 

2
0
1
4
 SNK I. 66,59 10 

Sdružení ODS a NK 33,41 5 

Zdroj: autorka na základě Volby.cz [online]. Český statistický úřad, 2017 [cit. 2017-10-09]. Dostupné z: www.volby.cz 

Sdružení nezávislých kandidátů I. beze sporu dominuje politickému životu v Kněževsi. Od 

roku 2006 do roku 2014 se změnil vždy pouze jeden kandidát na kandidátní listině, jinak lidé 

zůstávají stejní. Zajímavostí je, že všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti – až na 

starostu, který je členem KSČM. Za ODS kandidovala v letech 2006 a 2010 také zhruba ze tří 

čtvrtin stejná sestava; přibližně jedna třetina až polovina bývá členy ODS. Kandidátka 

Sdružení ODS a NK už byla z více než poloviny obměněna. 
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3.2 Srovnání: míra autonomie 

V této části se budu zabývat vymezením obcí a městských částí v hlavním městě Praze (dále 

jen městské části) v zákoně a případnými rozdíly ve vymezení jejich pravomocí. Údaje 

o obcích vycházejí ze zákona o obcích (obecní zřízení)
76

 (dále jen zákon o obcích). Tento 

zákon spolu s příslušným statutem stanovuje také pravomoci městských částí statutárních 

měst. Pravomoci městských částí spadajících pod hlavní město Prahu jsou obsaženy v zákoně 

o hlavním městě Praze
77

 a ve Statutu hlavního města Prahy
78

 (dále jen Statut). 

Jak je již evidentní z předchozího textu, navenek působí obce a městské části velmi podobně. 

Zástupci občanů se volí ve stejných volbách – obecních. Struktura obecního úřadu a struktura 

úřadu městské části jsou prakticky totožné. V obou případech je voleno zastupitelstvo, 

z něhož je pak zvolen starosta a v závislosti na velikosti obce či městské části také rada. Jak 

obec, tak městská část má povinnost zřídit kontrolní a finanční výbor. Obě také mohou mít 

tajemníka. Stejně jako některým obcím i některým městským částem je svěřen výkon 

přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu nebo obce s rozšířenou 

působností. (Tyto potom tajemníka mít musí.) 

Rozpětí pro počet zastupitelů v závislosti na počtu obyvatel se liší v městských částech a 

obcích. Zatímco obec do 500 obyvatel může mít podle zákona od 5 do 15 zastupitelů, stejně 

lidnatá městská část pouze 5 až 9 zastupitelů. V obci nad 150 tisíc obyvatel může mít 

zastupitelstvo 35 až 55 členů. Horní hranice pro městské části nad 70 tisíc obyvatel je 45 

členů. Rada se v obci ani v městské části nezřizuje, pokud má zastupitelstvo méně než 15 

členů. Liší se také počet členů rady. V obci musí být počet radních mezi 5 a 11 členy, 

v městské části mezi 5 a 9 členy. 

Zatímco obce spadají přímo pod působnost Ministerstva vnitra, u městských částí tuto funkci 

plní Magistrát hlavního města Prahy. Týká se to např. případu, kdy je třeba jmenovat správce 

obce z důvodu neuskutečnění voleb nebo nedostatku kandidátů ve volbách. Obecního správce 

jmenuje a veškeré náklady s tím spojené hradí Ministerstvo vnitra; správce městské části je 

jmenován a financován Magistrátem. 

                                                 
76

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
77

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
78

 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. 
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Záležitosti spadající do samostatné a přenesené působnosti městských částí jsou vymezeny 

Statutem, stejně jako vzájemná součinnost mezi orgány hlavního města Prahy a orgány 

městských částí a způsob projednávání rozpočtu. 

Dále zmíníme několik pravomocí, které mají obce, ale nikoliv městské části. Obce mohou 

zřizovat obecní policii, zatímco na území městských částí působí městská policie zřizovaná 

hlavním městem Prahou. Na území obcí mohou být zřízeny osadní výbory (tj. jakýsi 

zastupitelský orgán části obce), které se mohou vyjadřovat k návrhům předkládaným 

zastupitelstvu a radě a podávat vlastní návrhy týkající se dané části obce. Obce mohou 

v rámci spolupráce vytvořit dobrovolný svazek obcí, v němž mohou efektivněji prosazovat 

společné zájmy.
79

 Městské části takovou možnost nemají. 

3.2.1 Financování 

Pravidla financování obcí a městských částí hlavního města vycházejí především ze zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
80

, ze zákona o rozpočtovém určení daní
81

 a 

také ze Statutu hlavního města Prahy
82

. 

Financování je hlavním aspektem, ve kterém můžeme pozorovat výraznější rozdíl mezi 

obcemi a městskými částmi. Obce při tvorbě rozpočtu kromě vlastních příjmů závisejí na 

financích přímo ze státního rozpočtu, případně dotacích od kraje. Městské části mají také 

vlastní příjmy, ale především jsou závislé na tzv. finančních vztazích s hlavním městem 

Prahou, tedy finanční částce, kterou pro ně schválí Rada města. Mezi vlastní příjmy jak obcí, 

tak městských částí patří např. příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, příjmy 

z výsledků vlastní činnosti nebo příjmy z místních poplatků. 

Pro financování obcí je stěžejní již výše zmíněné rozpočtové určení daní. Tím se rozumí 

„systém, na jehož základě jsou daně alokovány mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů, tj. 

stát, obce a kraje“
83

. Daňové příjmy jsou nejdůležitější složkou ve financování obcí – tvoří 

                                                 
79

 ČESKO. § 49 – § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 

AION CS 2010-2017 [cit. 2017-11-03]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128#p49 

-
80

 Zákon č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
81

 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
82

 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. 
83

 MATEJ, Miroslav. Financování obcí v ČR – současný stav a další vývoj RUD a dotací. In: Deník veřejné 

správy [online]. 18. 10. 2017 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6743008 
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téměř 70 procent jejich příjmů. Další příjmy jsou nedaňové, kapitálové a transfery.
84

 Mezi 

obce patří také největší česká města, a to včetně Prahy. Hlavní město samo určí, jak získané 

prostředky rozdělí mezi jednotlivé městské části. Městským částem se doručí tzv. návrh 

rozpočtových vztahů, ke kterému se mohou vyjádřit. Návrh rozpočtových vztahů bere 

v úvahu rozlohu a počet obyvatel dané městské části, počet žáků připadajících na městskou 

částí zřizované mateřské a základní školy, rozlohu zeleně a vozovek ležících na území 

městské části. Tato kritéria mají pro výsledek různou váhu. Stejná kritéria se zohledňují také u 

podílu na výnosu daní pro jednotlivé obce.  

Podle zákona o rozpočtovém určení daní mají tedy všechny obce a města včetně toho 

hlavního podobné podmínky pro financování své činnosti. Městské části jsou předmětem až 

druhotného rozdělení finančních prostředků ze strany hlavního města. 

Dotazníky, které jsem rozeslala starostům zkoumaných městských částí, ukázaly, že městské 

části vesměs nejsou spokojeny s částkou, kterou jim Magistrát do rozpočtu přiděluje. Jedna 

z odpovědí na otázku, jak by se systém financování mohl zlepšit, dokonce zněla: „Dotace by 

měly být na úrovni středočeských obcí.“ Z ostatních odpovědí vyplývá, že částka nepokrývá 

náklady na výkon státní správy. 

3.3 Srovnání: soutěživost politického systému 

3.3.1 Typologie V. Bubeníčka
85

 

Pro srovnání městských částí a obcí v míře soutěživosti politického systému bude v této práci 

použita typologie V. Bubeníčka. Tato typologie pracuje s analýzou způsobu sestavování 

kandidátních listin a je tak ideální pro malé obce, kde ve volbách kandiduje pouze jeden či 

dva subjekty a kterým se tento text věnuje. Pracuje se dvěma hlavními definičními kritérii: 

formát stranického systému (tj. pluralitní či nepluralitní, případně semipluralitní) a úroveň 

rivality (tj. kooperativní či nekooperativní sestavování kandidátních listin). Bubeníček za 

určující faktor plurality systému považuje celkový počet kandidátů na kandidátních listinách 

všech volebních stran. Pokud tedy počet kandidátů na kandidátních listinách převýší počet 
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volených zastupitelů, systém je podle této typologie považován za (semi)pluralitní. Pluralitní 

systém je takový systém, ve kterém počet kandidátů na kandidátních listinách je aspoň 

dvakrát větší než počet zastupitelských křesel. Pokud počet kandidátů převyšuje počet 

volených zastupitelů, ale méně než dvakrát, systém se označuje jako semipluralitní. 

Zařazení obcí do jednoho z typologických modelů, které budou vysvětleny v následující části, 

může být zvláště s časovým odstupem značně komplikované, především co se týká míry 

soutěžení před volbami. Cílem této práce však není zjistit, jak spolu místní politické subjekty 

spolupracují či komunikují. Pro zodpovězení výzkumné otázky této práce je stěžejní 

soutěživost politického systému (tedy rozdělení na systém pluralitní, semipluralitní a 

nepluralitní), na kterou se především v závěru zaměřím. 

Tabulka 12 - Typologie lokálních modelů demokracie podle V. Bubeníčka 

 

Zdroj: ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK a Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: [specifika 

politického života v obcích ČR]. Praha: Grada, 2010. Politologie (Grada), s. 157. 

3.3.1.1 Model A: Neparticipativní model 

Tento model se vyznačuje nepluralitním stranickým systémem a nekooperativní strategií 

místních politických aktérů. Nezájem obyvatel o místní politiku ohrožuje autonomii obce. 

V obci se tak konají opakované či dodatečné volby, protože řádných voleb se nezúčastnil ani 

potřebný minimální počet pěti kandidátů. 



32 

 

 

 

3.3.1.2 Model B: Apoliticko-demarchistický model 

V obcích, které patří do této skupiny, kandiduje pouze jeden politický subjekt a počet 

kandidátů na jeho kandidátní listině nepřesahuje počet volených zastupitelů. Politika je zde 

prováděna mimo politický prostor v rámci různých společenských aktivit či přímým 

kontaktem zastupitelstva s občany. Nezájem o kandidaturu do zastupitelstva většinou značí 

spokojenost se stávajícím vedením obce; samostatnost obce však občanům není lhostejná (na 

rozdíl od modelu A). 

3.3.1.3 Model C: Konsenzuální model 

Model C se podobá modelu B. Hlavním cílem voleb je zde rovněž zachování samostatnosti 

obce, počet kandidátů však převyšuje počet zastupitelských křesel v obci. Typ volebního boje 

Bubeníček označuje spíše jako kvazikonkurenční než kompetitivní. Často kandidují 

samostatně nezávislí kandidáti, kteří svou kandidaturu koordinují centrálně s ostatními. 

V obcích modelu C obvykle působí různé spolky, které se podílejí na sestavování 

kandidátních listin a propojují tak občanský a politický život v obci. 

3.3.1.4 Model D: Kompetitivní model 

Poslední model se liší od předchozích výrazně větší úrovní rivality. Cílem voleb není pouze 

udržení samostatnosti obce, ale získání a udržení kontroly nad vedením obce. Do 

zastupitelstva kandiduje větší množství subjektů a před volbami se vede kampaň, ve které 

představují vlastní vize o vedení obce. (Kampaň a rozdíly v programech jednotlivých subjektů 

po volbách zpravidla ztrácí na relevanci.) 

3.3.2 Úprava typologie 

V průběhu analýzy městských částí a obcí podle Bubeníčkovy typologie jsem se potýkala 

s nejasnostmi ve výpočtu tzv. indexu plurality (ip; počet kandidátů vydělený počtem volených 

zastupitelů), který slouží k určení toho, zda je systém pluralitní či nepluralitní, případně 

semipluralitní. V textu Bubeníček uvádí, že „‚skutečně‘ pluralitní“ politické prostředí má ip ≥ 

2 a pro semipluralitní politické prostředí uvádí vzorec 1 < ip ≤ 2. Na grafickém zobrazení 

typologie (viz výše) jsou pak vzorce uvedeny jako ip > 2 a 1 < ip < 2. Z původního zdroje tedy 

není jasné, kam zařadit městskou část či obec, u níž je hodnota indexu plurality 2. Pro účely 
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této práce tedy bude použita úprava Bubeníčkovy typologie, ve které index plurality 

v hodnotě 2 bude považován za indikátor pluralitního systému (nikoliv semipluralitního). 

Používané vzorce tedy budou upraveny na ip ≥ 2 pro pluralitní prostředí a 1 < ip < 2 pro 

semipluralitní prostředí. 

3.3.3 Srovnání soutěživosti politického systému městských částí a obcí 

podle typologie V. Bubeníčka 

Ve zkoumaném vzorku městských částí a obcí jsem analyzovala vývoj po tři volební období. 

Stejně jsem postupovala i při aplikaci typologie lokálních modelů demokracie. Při přiřazování 

jednotlivých modelů budou použity zkratky, tedy A, B pro nepluralitní systémy; C1, D1 pro 

semipluralitní systémy a C2, D2 pro nepluralitní systémy. 

3.3.3.1 Praha-Benice 

V Benicích působí v posledních dvou volebních obdobích vždy jedno sdružení nezávislých 

kandidátů a jedna politická strana, přičemž konkurence místnímu sdružení se mění. Místní 

politický systém tak lze označit jako pluralitní kompetitivní systém (D2). 

3.3.3.2 Modletice 

V předchozím volebním období Modletice spadaly do modelu D2; v zastupitelstvu působily 

dva subjekty. Ve volebním období 2014-2018 v zastupitelstvu působí jeden ze subjektů 

z předchozího období, zatímco lídr druhého subjektu kandidoval sám jako nezávislý kandidát 

a dostatek hlasů nezískal. Modletice lze v současnosti označit za (těsně) semipluralitní 

kompetitivní systém (D1). 

3.3.3.3 Praha-Královice 

Ve všech volebních obdobích zkoumaných v této práci byla v Královicích postavena pouze 

jedna kandidátní listina. Systém podle typologie stojí na pomezí modelu B a C1, to však 

pouze proto, že v posledních komunálních volbách místní sdružení nezávislých kandidátů 

postavilo na kandidátní listinu o jednoho člověka víc, než je počet zastupitelů. Označím ho 

tedy za typ B, tedy apoliticko-demarchistický. 
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3.3.3.4 Sluštice 

V prvních i druhých sledovaných volbách by bylo možné Sluštice přiřadit k modelu C1, 

protože do zastupitelstva kandidovalo více nezávislých kandidátů, než byl volený počet 

zastupitelů. Dalo by se spekulovat o tom, že místní politický systém byl potom na pomezí 

modelu neparticipativního (A), protože během volebního období 2010-2014 se zastupitelstvo 

rozpadlo a konaly se nové volby, do kterého kandidovalo nové sdružení nezávislých 

kandidátů, kde téměř všichni kandidáti byli v místní politice noví. Dnes je však situace 

ustálená a můžeme hovořit o apoliticko-demarchistickém modelu (B). 

3.3.3.5 Praha-Lochkov 

V této městské části se opět setkáváme s modelem apoliticko-demarchistickým (B). Po celé 

sledované období kandidoval vždy jeden subjekt ve stejném složení. Změnil se pouze subjekt, 

pod jehož hlavičkou byla sestavena. 

3.3.3.6 Kosoř 

Ve volbách 2006 byly postaveny dvě kandidátní listiny a místní politický systém bychom tak 

mohli označit jako pluralitní. Od roku 2010 už ve volbách ale kandiduje pouze jeden subjekt, 

podle typologie tedy Kosoř spadá pod model apoliticko-demarchistický (B). 

3.3.3.7 Praha-Nedvězí 

Nedvězí dříve spadalo mezi pluralitní systémy na pomezí modelů C a B. V městské části 

pravidelně stavěly kandidátní listinu dva subjekty. V roce 2016 se však koalice rozpadla a 

v nových volbách už kandidoval pouze jeden subjekt s šesti kandidáty na pět zastupitelských 

míst. Současný politický systém tak lze zařadit na pomezí modelů C1 a B. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o jeden subjekt, označíme Nedvězí jako typ B. 

3.3.3.8 Doubek 

Doubek je případ semipluralitního systému – D1. Do zastupitelstva kandidují vždy jednotliví 

nezávislí kandidáti a vždy jich je více než počet volených zastupitelů. 
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3.3.3.9 Praha-Přední Kopanina 

Přední Kopaninu by ve volbách 2006 bylo možné označit za semipluralitní systém. 

V následujících obdobích spadá už však jednoznačně pod nepluralitní model B. Do voleb 

kandidovalo pouze místní sdružení nezávislých kandidátů, jehož kandidátka byla vždy 

z poloviny totožná. 

3.3.3.10 Kněževes 

Kněževes je pluralitním kompetitivním systémem (D2). Ze zkoumaného vzorku městských 

částí a obcí má největší, patnáctičlenné zastupitelstvo, do kterého stabilně kandidují dva 

subjekty (v prvním zkoumaném období tři). 

Tabulka 13 - Zařazení zkoumaných městských částí a obcí do Bubeníčkovy typologie 

A B 

 
Praha-Královice 

Sluštice 

Praha-Lochkov 

Kosoř 

Praha-Nedvězí 

Praha-Přední Kopanina 

C D 

 Praha-Benice 

Modletice 

Doubek 

Kněževes 

Ve shrnující tabulce vidíme, že většina zkoumaných politických systémů se řadí k modelu B, 

tedy apoliticko-demarchistickému. Žádný z politických systémů neodpovídal modelu A a ani 

jeden nelze označit jako jednoznačně kompetitivní (C). Více než polovina zkoumaných 

politických systémů je tedy nepluralitní, žádný však není nekooperativní. Pod typ B byly 

zařazeny čtyři městské části a dvě obce, pod typ D pak jedna městská část a tři obce. Ukázalo 

se tedy, že z tohoto vzorku nelze vyvodit obecnější závěr o politických systémech městských 



36 

 

 

 

částí a obcí, protože výsledky se zdají poměrně nahodilé. Nelze pozorovat, že by stranické 

systémy městských částí byly výrazně soutěživější než stranické systémy obcí či naopak.  

Bubeníčkova typologie může zkreslovat, protože i systém, ve kterém působí pouze jeden 

subjekt, označuje za semipluralitní (pokud tento subjekt postaví např. o jednoho kandidáta víc 

než je počet volených zastupitelů). Pro malé lokální politické systémy je to však stále 

nejvhodnější typologie. 

3.4 Srovnání: role parlamentních stran a sdružení v politickém systému 

Z výše uvedených tabulek volebních výsledků z jednotlivých městských částí a obcí můžeme 

vyčíst, že role parlamentních stran ve zkoumaných územních celcích je minimální.  

V současném volebním období 2014-2018 v žádné z městských částí ani obcí nepůsobí 

koalice tvořená zástupci některé z parlamentních stran. Kandidátní listina parlamentní strany 

uspěla v posledních komunálních volbách pouze v Praze-Benicích (ANO 2011) a v Kněževsi 

(tam však uspěla ODS ve sdružení s nezávislými kandidáty), ani v jednom případě však daný 

subjekt nevyhrál. Ve všech ostatních městských částech a obcích je místní vláda tvořena 

zástupci sdružení nezávislých kandidátů. 

Nelze však tvrdit, že parlamentní strany byly ve zkoumaných obecních volbách neúspěšné 

vždy. Např. ČSSD v roce 2006 zvítězila ve volbách v Praze-Přední Kopanině (později už ale 

nekandidovala); v Lochkově dvě volební období vítězila kandidátní listina ODS (pak však 

stejní kandidáti z ODS vystoupili a vytvořili sdružení nezávislých kandidátů). Ze zkoumaných 

obcí jedině v Kněževsi působí v opozici dlouhodobě několik politických subjektů. Nelze 

tvrdit, že ve zkoumaných obcích a městských částech jde o nechuť voličů k tradičním 

politickým stranám – jde spíš nechuť k politické aktivitě jako takové. To potvrzuje i většina 

vyplněných dotazníků, z nichž vyplývá, že je problém před volbami naplnit kandidátní listinu. 

Ukazuje se, že zkoumané stranické systémy jsou podobné ne z důvodu geografické proximity 

zkoumaných celků, ale díky podobnému počtu obyvatel, který ani v jednom případě nepřesáhl 

1000. Místní politika je tvořena většinou jedním až dvěma subjekty, obvykle různými 

sdruženími nezávislých kandidátů, a v zastupitelstvu často působí stejné osobnosti několik 

volebních období za sebou. 
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Závěr 

Ukázalo se, že vzorek deseti územních celků je příliš malý na to, abychom z něj vyvodili 

obecné závěry. Výsledky obecních voleb se v porovnání zdají spíše nahodilé a nelze z nich 

vytvořit univerzálně platná pravidla. Pro komplexnější analýzu by bylo pravděpodobně třeba 

analyzovat všechny pražské městské části a stejný počet obcí. To však dalece přesahuje 

možnosti této bakalářské práce. 

Nejvýznamnějším rozdílem mezi městskými částmi a obcemi v oblasti autonomie je tvoření 

rozpočtu. Městské části jsou závislé na tzv. finančních vztazích s hlavním městem Prahou, 

tedy částkou, kterou pro ně vyčlení hlavní město na základě několika kritérií. Jak ukázaly 

dotazníky, městské části ve většině s přidělenou částkou nejsou spokojené. Další rozdíly se 

týkají poměru mezi počtem obyvatel a počtem zastupitelů či radních, možnosti založit osadní 

výbor či dobrovolný svazek obcí anebo zřizování policie. 

Ukázalo se, že politické systémy malých městských částí a malých obcí vykazují podobnosti. 

Většina systémů ze zkoumání vyšla jako nepluralitní, tj. působí v nich pouze jeden subjekt. 

Až na jednu městskou část a jednu obec v žádném ze zkoumaných systémů nepůsobí 

parlamentní politická strana. Nepotvrdil se tedy předpoklad z úvodu práce, že v městských 

částech budou parlamentní strany úspěšnější, protože v žádném ze zkoumaných stranických 

systémů nepozorujeme výraznější přítomnost parlamentní politické strany. Potvrdilo se však, 

že jak ve zkoumaných městských částech, tak v obcích dominují ve volbách sdružení 

nezávislých kandidátů, a že strany a stranická příslušnost tedy nehrají příliš velkou roli
86

 

Nepotvrdilo se, že by zkoumané městské části hlavního města Prahy, z nichž většina leží na 

okraji města, byly podobnější zkoumaným obcím jen proto, že jsou geograficky blízko. 

Důvodem pro to, že se nepodařilo najít výraznější rozdíly ve stranickém systému je spíše 

podobný počet obyvatel, který ani v jednom případě nepřesáhl 1000. S malým počtem 

obyvatel pak souvisí menší míra politické participace. 

Tato práce nechává prostor pro další výzkum. Je třeba zaměřit se na všechny pražské městské 

části včetně těch největších. Další možnosti zkoumání jsou např. statutární města a jejich 
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 To potvrzuje např. několikáté funkční období starosty Kněževsi, který je členem KSČM, kandiduje však za 

sdružení nezávislých kandidátů. 
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městské části z hlediska stranického systému či autonomie a také srovnání hlavního města a 

statutárních měst a jejich postavení v rámci politického systému. 
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Teze bakalářské práce  

Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků): 

CELÝ NÁZEV PRÁCE: Komparace politických systémů vybraných městských částí 

hlavního města Prahy a vybraných obcí Středočeského kraje 

Ačkoliv komunální politika v poslední době získává v akademických pracích více prostoru, 

než tomu bylo dříve, věnuje se především tématům týkajících se jednotlivých samospráv či 

krajů. Tématem, které zůstává stále opomíjeno, jsou městské části a jejich postavení v 

politickém systému. Statutárních měst, která ze zákona mají pravomoc členit se na městské 

části, je přitom v České republice 26 a žije v nich dohromady přes 3,5 milionu obyvatel, což 

je z hlediska zkoumání velmi významné číslo. Téma městských částí se tedy přímo dotýká 

života asi třetiny obyvatel České republiky. Politika městských částí poslední dobou také 

často mívá přesah i na vyšší úrovně, příkladem může být aféra na Praze 10, která vyústila ve 

zrušení tamější buňky ODS. Na menších městských částech hlavního města Prahy (a 

samozřejmě i dalších větších měst) je zajímavé, že se svým charakterem často blíží spíše 

(venkovským) obcím, a to jak způsobem života, tak podobou politického systému. Politika se 

tam často vytváří na základě známostí, ať už skrze místní sdružení nezávislých kandidátů, 

nebo přes některou z klasických politických stran, které mají na komunální úrovni zpravidla 

jinou podobu než na úrovni celostátní nebo regionální. Stranická příslušnost obecně většinou 

nehraje příliš velkou roli a není překážkou pro spolupráci mezi stranami na komunální úrovni. 

Pravomoci městských částí a obcí (které často mohou ležet pouhých pár stovek metrů od 

sebe) se rovněž liší v oblasti míry autonomie. Prahu jsem si vybrala proto, že k ní mám 

nejbližší vztah a od narození žiji v jedné z malých městských částí, a dále z toho důvodu, že je 

ze všech českých měst největší, a samozřejmě coby hlavní město je rovněž politickým 

centrem země. Navíc je současně také krajem, takže poslouží mnohem lépe pro zkoumání 

vztahu městská část-kraj Hlavní město Praha a samostatná obec-Středočeský kraj. 

Předpokládaný cíl (max 1000 znaků): 

Hlavním cílem práce je zkoumat rozdíly mezi politickými systémy vybraných malých 

městských částí v Praze a vybraných samostatných obcí ve Středočeském kraji. Tyto rozdíly 
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stanovím na základě míry autonomie, míry soutěživosti politického systému a  role tradičních 

stran a sdružení nezávislých kandidátů. Čerpat budu z údajů k volebnímu období 2014-2018  

Metodologie práce (max 1500 znaků):  

V rámci práce budu provádět porovnávání vybraných městských částí hlavního města Prahy a 

vybraných obcí Středočeského kraje. Městské části budu vybírat podle počtu obyvatel 

(vycházet budu z Jüptnerovy typologie (Jüptner 2004) - nejmenší obce do 1700 obyvatel, 

menší střední obce do 9000 obyvatel) a z této skupiny náhodně. Samostatné obce srovnatelné 

velikosti budou vybrány rovněž náhodně, ale musí splňovat vzdálenost asi do 20 kilometrů od 

hranic Prahy. Pro stanovení míry soutěživosti politického systému budu analyzovat volební 

výsledky z roku 2014, případně pro porovnání i z roku 2010. Pomocí těchto materiálů se také 

pokusím charakterizovat roli sdružení nezávislých kandidátů a tradičních politických stran. 

Pro zjištění míry autonomie zpracuji pravomoci městských částí a samostatných obcí podle 

zákona a případně je porovnám s tím, jak jsou využívány a dodržovány ve skutečnosti. 

Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků): 

Problematika městských částí hlavního města Prahy je zajímavá tím, že Praha je jak město, 

tak kraj. Pravomoci jejich městských částí jsou tak kombinací mezi pravomocemi 

samostatných obcí a městských částí ostatních statutárních měst. Kompetence městských částí 

hlavního města Prahy jsou vymezeny Zákonem o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.), 

kompetence obcí určuje Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.). Zatímco samostatné obce 

vykonávají vlastní samosprávu, kompetence městských částí jsou omezené a určuje je statut 

města (vyhláška). Na rozdíl od obcí, které o tom rozhodují samy, městské části nemohou 

vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení, takovou kompetenci má pouze příslušné 

statutární město. To také rozhoduje o případném zrušení nebo sloučení městských částí, 

změně hranic atd. Jak samostatné obce, tak městské části mají starostu a zastupitelstvo, 

případně radu (podle velikosti). (Ze statutárních měst však možnost členit se na městské části 

či obvody s jistou mírou samosprávy využívá jen 8.) 

Současná literatura se věnuje samosprávě venkovských obcí (např. Čmejrek, Bubeníček, 

Čopík 2010, viz Základní literatura), ale téma politických systémů městských částí zůstává 

spíše opomíjeno. Výjimkou jsou autoři Čmejrek a Čopík, kteří se zabývali osadními výbory. 
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Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků): 

V úvodu bude popsán současný stav poznání k tématu komunální politiky (k problematice 

postavení městských částí jsou k dispozici omezené prameny). Následovat bude stručná 

charakteristika vybraných městských částí a po nich vybraných samostatných obcí. Dále 

charakterizuji a vysvětlím aspekty, ve kterých pak budu obce a městské části porovnávat 

(míra autonomie, soutěživost politického systému, role tradičních stran a sdružení nezávislých 

kandidátů). V závěru práce se budu věnovat tomu, jestli výzkum splnil původní očekávání, a 

nabídnu závěrečné shrnutí. 

Úvod 

-Nastínění tématu práce, výzkumná otázka (rozdíly mezi politickými systémy městských částí 

v Praze a samostatnými obcemi, viz výše) 

-Současný stav poznání k tématu komunální politiky, případně městských částí 

Teoretická část 

-Vysvětlení pojmů, se kterými budu pracovat (soutěživost politického systému, autonomie 

atd.) s použitím literatury 

-Výběr vzorku městských částí a obcí s krátkou charakteristikou, jeho odůvodnění 

Empirická část 

-Srovnání městských částí a obcí v jednotlivých aspektech (viz výše) 

-Výsledky srovnávání - v čem se politické systémy městských částí a obcí liší? 

Závěr 

-Shrnutí práce - podařilo se uspokojivě odpovědět na výzkumnou otázku? Splnily výsledky 

porovnávání původní očekávání? 

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):  

BALÍK, S. (2008). Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, 

voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury. 

BALÍK, S. (2009). Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada. 

ČMEJREK, J., BUBENÍČEK, V., ČOPÍK, J. (2010). Demokracie v lokálním politickém 

prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada. 
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JÜPTNER, P. (2004). Komunální koalice a politické modely. In: Politologická revue X(2), 

81-101. 
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Ústava ČR Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších změn 

Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně 

ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb. 
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Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník pro starosty městských částí 

Příloha č. 2: Dotazník pro starosty obcí 

Dotazník pro starosty městských částí 

Jste spokojeni s částkou, kterou vaší městské části do rozpočtu přispívá hlavní město 

Praha (tzv. finanční vztahy)? 

 Ano 

 Ne 

 Jiná odpověď…  

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli záporně, napište prosím krátce, jak by se 

systém financování měl zlepšit (s ohledem na vaši městskou část). 

 

Narazili jste někdy na limit v rozhodovacích pravomocích (např. záležitost, o které jste 

chtěli rozhodnout, patřila pod gesci HMP)? 

 Ano 

 Ne 

 Jiná odpověď…  

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli kladně, uveďte prosím, o jakou oblast se 

jednalo. 

 

Jak byste charakterizovali politiku ve vaší městské části? 

 Před volbami probíhá politická soutěž 
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 Politiku dělá jedna stále stejná skupina lidí 

 Sestavování kandidátních listin je koordinované s konkurencí 

 Je problém sehnat lidi na kandidátku 

 Jiná odpověď…  

 

Dotazník pro starosty obcí 

Jste spokojeni s částkou, kterou vaše obec dostává do rozpočtu od státu? 

 Ano 

 Ne 

 Jiná odpověď…  

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli záporně, napište prosím krátce, jak by se 

systém financování měl zlepšit (s ohledem na vaši obec). 

 

Narazili jste někdy na limit v rozhodovacích pravomocích (např. záležitost, o které jste 

chtěli rozhodnout, patřila pod gesci Středočeského kraje)? 

 Ano 

 Ne 

 Jiná odpověď…  

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli kladně, uveďte prosím, o jakou oblast se 

jednalo. 

 

Jak byste charakterizovali politiku ve vaší obci? 
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 Před volbami probíhá politická soutěž 

 Politiku dělá jedna stále stejná skupina lidí 

 Sestavování kandidátních listin je koordinované s konkurencí 

 Je problém sehnat lidi na kandidátku 

 Jiná odpověď…  

 


