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Summary

The  delivered  work(s)  are  processed  by  issue  of  state  administration  and  local 

authorities in small municipalities, with some proposed possible solutions to the problems. 

The first part is to clarify the concept of community and its position, the basic legislation 

and public administration reform. The following section describes the scope of individual 

comunities, the local autorities, the problems of small communities and their cooperation 

in addressing these problems. Other additional parts deal with the delegated powers of 

municipalities  and  categorized  municipales  accorging  to  the  degree  of  devolution  of 

government, problems with the small community in the exercise of delegated powers face, 

and  possible  solutions.  Further  sections  describe  the  issue  of  staffing  activities  of  the 

village,  claims  to  knowledge,  job  performance  and  occupancy  of  staff  of  small 

municipalities  and  village  council  membres  released.  At  the  end  of  the  work(s)  are 

summarized possible solutions to the problems  & the perfomance of state administration 

including the government of small municipalities.

Keywords: public administration, government, community, public administration

Anotace

V předložené práci je zpracována problematika výkonu státní správy a samosprávy u 

malých  obcí  a  jsou  navržena  některá  možná  řešení  těchto  problémů.  V první  části  je 

objasněn pojem obec a její postavení, základní právní úprava a reforma veřejné správy. 

V následující  části  je  popsána  samostatná  působnost  obce,  orgány  obecní  samosprávy, 

problémy malých obcí a možnosti jejich spolupráce při řešení těchto problémů. Další část 

se  zabývá přenesenou působností  obcí  a  kategorizace  obcí  podle  míry  přenesení  státní 

správy,  problémy s kterými  se  malé  obce  při  výkonu  přenesené  působnosti  potýkají  a 

možnosti  řešení.  Další  části  popisují  problematiku  personálního  zajištění  činnosti  obce, 

nároky  na  znalosti,  pracovní  vytíženost  a  výkonnost  zaměstnanců  malých  obcí  a 

uvolněných členů zastupitelstva obce. V závěru práce jsou shrnuta možná řešení problémů 

výkonu státní správy a samosprávy malých obcí.

Klíčová slova : státní správa, samospráva, obec, veřejná správa
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Úvod

Problematika výkonu státní správy a samosprávy v malých obcích je tématem, který je 

v  současné  době  aktuální  vzhledem k rozdrobenosti  sídelní  struktury  České  republiky. 

Téměř  80% obcí v naší republice má méně než 1 000 obyvatel.

Tato práce by měla přiblížit problémy, se kterými se malé obce potýkají při výkonu 

státní správy a samosprávy a proč se přes všechny překážky a potíže snaží zachovat si svoji 

identitu, samostatnost a právo rozhodovat samy o sobě. Odpověď na to, proč malé obce tak 

lpí na své samostatnosti, můžeme odvodit snad také částečně z historie vývoje počtu obcí a 

reformy veřejné správy. 

V předválečném období bylo zastoupení malých obcí ještě vyšší než v současné době. 

Existovalo více než 11 000 obcí a z toho bylo 83% obcí s počtem obyvatel do 1 000.

Po  druhé  světové  válce  byla  situace  podobná. Na území dnešní ČR bylo celkem 

11 459 obcí a z toho bylo 88,9% obcí s počtem obyvatel do 1 000.

Do  roku  1989  se  pak  počet  obcí,  v důsledku  administrativního  slučování  obcí 

organizovaného  státem,  trvale  snižoval.  K 1.1.1990 existovalo  na  našem  území již jen 

4 100 obcí.

Při slučování obcí v 70. a 80. letech 20. století,  přišly obce o svoji samostatnost a 

posléze  i  o  jakékoliv  investice  v sídle.  Do venkovských  obcí  díky  centrálně  řízenému 

modelu investic směřoval pouze minimální objem investic a to ještě pouze do vybraných 

středisek. Ostatní obce se nerozvíjely.  Dnes si tedy obce chtějí uchovat samosprávu pro 

zajištění svého rozvoje a také kvůli možnosti rozhodovat sami o sobě, což je dnes stále 

chápáno jako velmi důležitá skutečnost.

Po  roce  1990  nastal  prudký  dezintegrační  proces,  který  byl  přirozenou  reakcí  na 

předchozí integraci obcí v totalitním režimu. Vzniklo 1 668 nových obcí. V následujícím 

roce došlo k vytvoření dalších 329 obcí a v roce 1992 přibylo již jen 99 obcí. Od   roku 

2001 se proces osamostatňování obcí prakticky zastavil pod vlivem přísnějších podmínek 

nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Tento zákon stanovil, že nově vzniklé obce musí 

mít alespoň 1 000 obyvatel. K 1.1.2009 existuje na území ČR celkem 6 249 obcí.
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Situace  malých  obcí  je  v současné  době  poměrně  tíživá.  Zastupitelé  obcí  se  snaží 

odpovědně plnit očekávání jejich občanů, zejména mladé generace, aby v obci zůstala a 

nevystěhovávala  se  do  měst  a  městských  aglomerací.  Oproti  městům  nemohou  obce 

nabídnout tolik možností kulturního vyžití, je zde horší dopravní obslužnost , mají menší 

rozsah služeb. Na plnění svých úkolů disponují s velmi omezenými zdroji. Stát kromě toho 

ztěžuje  postavení  malých  obcí  přenášením  nových  a  dalších  povinností  na  základě 

právních předpisů, aniž by na výkon těchto nových povinností přiměřeně přispěl a tím se 

situace dále zhoršuje. K tomu přistupuje neschopnost obcí v mnoha případech dosáhnout 

na  evropské  peníze,  neboť  nemohou   vytvořit  vlastní  zdroje  na  průběžné  financování 

projektů a velká administrativní náročnost.

Přes všechny tyto problémy se malé obce snaží uchovat si svoji samostatnost a věnují 

proto veškerou svoji  snahu na zlepšování kvality života svých občanů a na zajišťování 

investic na svém území, aby zabránil trendu vylidňování venkova.

2009 2
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1 Obec a její postavení

1.1 Základní právní úprava

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

• Evropská charta místní samosprávy

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

• Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

• Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

• Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

• Zákon  č.420/2004  Sb.,  o  přezkoumávání  hospodaření  územních  samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí 

• Zákon č.  243/2000 Sb.,  o  rozpočtovém určení  výnosů  některých  daní  územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 

daní)

• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

• Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

• Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí

• Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Činnost obcí a jejich orgánů upravuje zejména zákon o obcích a další zákony , které 

upravují  přenesenou  a  samostatnou  působnost  obcí.  Všechny  tyto  zákony  vychází 

z principů obsažených v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod.
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1.1.1 Obec a Ústava ČR

Základní  principy  územní  samosprávy  jsou  v Ústavě  ČR  upraveny  v hlavě  první, 

nazvané Základní ustanovení a v hlavě sedmé, nazvané Územní samospráva.

V čl. 8 zařazeném v Základních ustanoveních Ústavy ČR, je stanoveno, že se zaručuje 

samospráva  územních  samosprávných  celků.  Na  tento  článek  navazuje  čl.  101  hlavy 

sedmé, kde se v odst. 4 uvádí, že do činnosti územních samosprávných celků může stát 

zasahovat jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Pro územní samosprávu z toho vyplývá, že Parlament nemůže vydat zákon, který by 

územní samosprávu stavěl do podřízeného postavení vůči státním orgánům např. tím, že by 

podmiňoval rozhodnutí zastupitelstev předchozímu schválení státních orgánů. Pokud by 

došlo k nezákonnému zásahu státu do samosprávy obce může zastupitelstvo obce podat 

ústavní stížnost. Zároveň s ústavní stížností lze podat i návrh na částečnou změnu nebo 

zrušení zákona, či právního předpisu jehož vydáním mělo k nezákonnému zásahu dojít.

1.1.2 Evropská charta místní samosprávy

Evropská  charta místní samosprávy (dále jen charta)  stanovuje  základní  pravidla 

efektivního fungování územní veřejné správy a zajišťuje ochranu jejích práv a zájmů. Je 

mezinárodní smlouvou, jejíž smluvní stranou je ČR jako stát. Byla ratifikována v květnu 

1998 a vyhlášena ve sbírce zákonů č. 181/1999 Sb.. Orgány státu jsou tudíž povinny své 

zákonodárství  uvést  do  souladu  s tímto  dokumentem  a  to  v rozsahu,  k němuž  se  ČR 

přihlásila.  Vzhledem  k  tomu  mohou  i  některé  ustanovení  Evropské  charty  místní 

samosprávy hrát svou roli při výkonu působností obcí a jejich orgánů.

Charta považuje místní samosprávu za výraz práva a schopnosti místních společenství 

na svou odpovědnost  a  v zájmu místního  obyvatelstva  upravovat  a  spravovat  v mezích 

daných zákonem, podstatnou část veřejných záležitostí. Pravomoci místních společenství 

nesmí být omezeny žádným dalším orgánem s výjimkou případů stanovených zákonem. 

Místní společenství mají právo na vlastní finanční zdroje v rámci vnitrostátní hospodářské 

politiky, přičemž část finančních zdrojů má pocházet z místních daní a poplatků.

Charta byla rámcovou směrnicí  pro zákonodárce. Situace se změnila 1.6.2002, kdy 

nabyl účinnosti ústavní zákon č. 395/2001 Sb. (tzv. euronovela), kterým došlo ke změně 

Ústavy ČR.  Článek  10  Ústavy ČR tedy  nyní  stanoví,  že  pokud  mezinárodní  smlouva 
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stanoví něco jiného než zákon, použije se přednostně mezinárodní smlouva.To znamená, 

že  ustanovení  Evropské  charty  místní  samosprávy  mají  přednost  i  před  zákonem  o 

obcích.[2]

1.2 Reforma veřejné správy

Postavení obcí v současné době a jeho právní úprava je výsledkem procesu reformy 

veřejné správy v České republice.

V roce  1990 po  zrušení  vedoucí  úlohy Komunistické  strany Československa  došlo 

k nástupu  klasického  mechanismu  parlamentní  republiky.  V témže  roce  se  uskutečnily 

první svobodné parlamentní volby. Změnila se skladba ústředních orgánů státní správy a 

zredukoval se jejich počet. 

Soustava národních výborů  byla  nahrazena novým uspořádáním. Místo místních a 

městských národních výborů vznikla obecní samospráva a v roce 1990 proběhly na základě 

příslušného zákona komunální volby do orgánů samosprávy.

Okresní národní výbory byly nahrazeny okresními úřady, které měly povahu orgánů 

státní správy. Krajské národní výbory byly zrušeny bez náhrady a jejich kompetence přešly 

na ústřední správní úřady a na okresní úřady.

V roce 1996 podala Česká republika přihlášku ke vstupu do Evropské unie a Evropská 

komise poukázala na to, že v ČR neexistují potřebné územní orgány na regionální úrovni, 

což bylo podnětem pro vytvoření 14 krajů, jako vyšších územních samosprávných celků a 

zrušení okresních úřadů. Okresní úřady byly zrušeny k 31.12.2002 a  veřejnou  správu, 

kterou dříve vykonávaly a která   má nejblíže k občanům začaly vykonávat kraje a obce .

Hlavními nositeli samostatné působnosti se staly volené orgány, hlavními protagonisty 

přenesené  působnosti obecní  a krajské úřady,  dále zvláštní orgány, výjimečně komise.

Kraje  začaly  fungovat  v plném  rozsahu  od  1.1.2001.  Zřízení  krajského  článku 

samosprávy bylo impulsem pro zpracování koncepce veřejné správy. Byla přijata koncepce 

spojeného  modelu  výkonu  veřejné  správy  tzv.  smíšený  systém.  Obce  s rozšířenou 

působností převzaly 80% rozsahu výkonu činností zajišťovaných dříve okresními úřady.

[2] HENYCH,  V A  KAUCKÝ,  J.:  Obec  a  právo,  Legislativní  příručka  pro  starostu  menší  obce.  Základní  dílo  včetně  1. 

Aktualizace, Praha: Raabe, 2008. ISSN 1802-8160.
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Nynější smíšený systém veřejné správy je složitý zejména z důvodu společné úpravy 

oblastí v samostatné i přenesené působnosti. Dochází k prolínání  a v některých případech i 

překrývání samostatné a přenesené působnosti. Příkladem je pořizování územně plánovací 

dokumentace,  kdy se jedná o přenesenou působnost,  avšak při  zadání  a přijetí  územně 

plánovací dokumentace jde o působnost samostatnou. [3]

1.3 Základní znaky obce

Obec je základem územní samosprávy. 

Obec lze charakterizovat  třemi základními znaky:

• vlastní území obce

• existence osob, které mají vztah k obci

• výkon obecní samosprávy

Obec  je  veřejnoprávní  korporací,  která  zabezpečuje  své  vlastní  zájmy,  ale  také  je 

povinna chránit zájmy veřejné.

1.4 Obec v systému veřejné správy

Každá obec je součástí veřejné správy. 

Veřejná správa je veřejně prospěšnou činností, která naplňuje  veřejné cíle. Můžeme jí 

vnímat  ve  funkčním  pojetí  jako  veřejnou  činnost  a  také  jako  soustavu  orgánů, 

vykonávajících tuto činnost.

Činnost veřejné správy může mít  podobu vrchnostenské veřejné správy. Jedná se o 

nařizovací  činnost,  kdy orgán veřejné moci  autoritativně  zasahuje do právních  poměrů 

fyzických nebo právnických osob. Je zde existence nadřízenosti orgánu veřejné správy nad 

osobou o jejíchž povinnostech nebo právech  rozhoduje. 

Typickým  výsledkem  této  správy  jsou  například  správní  rozhodnutí.  Základním 

procesním předpisem je správní řád.

[3] KADEČKA, S.: Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, 425 s., ISBN 80-7179-794-4.
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V případě  zajišťování  veřejných  potřeb  veřejnou  správou,  se  jedná  o 

nevrchnostenskou veřejnou správu pro níž jsou typické  rovnoprávné vztahy mezi orgány 

veřejné správy a ostatními osobami.

Obce při své činnosti vystupují ve dvou rovinách:

• jako subjekt veřejné moci, kdy mohou činit pouze to co je jim zákonem výslovně 

svěřeno

• jako právnická osoba, kdy v soukromoprávních vztazích mohou činit  vše co jim 

není zákonem zakázáno [2]

1.5 Sídelní struktura ČR

Česká republika má   v Evropské  unii v přepočtu na obyvatele nejvíce malých obcí.[6]

Sídelní struktura České republiky se vyznačuje velkou rozdrobeností. Po roce 1990, na 

rozdíl od západoevropských zemí, došlo v ČR k dezintegračním procesům. Osamostatnily 

se  převážně malé obce.

[2] HENYCH,  V A  KAUCKÝ,  J.:  Obec  a  právo,  Legislativní  příručka  pro  starostu  menší  obce.  Základní  dílo  včetně  1. 

Aktualizace, Praha: Raabe, 2008. ISSN 1802-8160.

[6] KYPETOVÁ,  J.:Porovnejme  samosprávu  v Evropě.  Článek z Obecní  finance  z  2.10.2008.  [cit.2009-02-13].  Dostupné  na 

www: http://www.obecnifinance.cz/clanek/porovnejme-samospravu-v-evrope
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Graf č. 1    % obcí pod 1000 obyvatel ve vybraných zemích Evropy [11]

V období mezi červnem 1990 a březnem 1991 vzniklo  více než 1 800 nových obcí a 

během dvou dalších let se počet obcí stabilizoval na celkovém počtu 6 250 oproti původní 

hodnotě 4 000 obcí. Nyní v ČR existuje 1 655 obcí s méně než 200 obyvateli a 551 obcí, 

které mají méně než 100 obyvatel. Téměř  80% všech obcí má méně než 1 000 obyvatel. 

[11] Územní změny obcí.  Města a obce online, Deník veřejné správy ze dne 18.11.2004  [cit.2009-01-27]. Dostupné na www: 

http://denik.obce.cz/go/rubrika.asp
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Graf č. 2   Vývoj počtu obcí v ČR

Podíl  malých  obcí  na  celkovém  počtu  obyvatel  a  na  tvorbě  hrubého  domácího 

produktu  je  malý.  Naopak  významný  je  jejich  podíl  na  rozsahu  spravovaného  území. 

V oblastech malých obcí bývá často umístěna velká část přírodního potenciálu státu, což 

vyžaduje kvalitní a často náročnou správu tohoto potenciálu.[8]

[8] Identifikace kompetencí zatěžující výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Ministerstvo vnitra České 

republiky,  projekt.  Brno  listopad  2007.  [cit.2009-02-05].  Dostupné  na  www:  http://www.mvcr.cz/clanek/identifikace-

kompetenci-zatezujicich-vykon-verejne-spravy-…
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Velikostní struktura obcí ČR, jejich populační a územní velikost

Graf č.3   Velikostní struktura obcí ČR, jejich populační a územní velikost

1.6 Nejzávažnější problémy malých obcí při výkonu veřejné 
správy

Efektivita výkonu veřejné správy v malých obcích je nízká. Obce mají velké množství 

kompetencí  a  povinností  s nepravidelnou  frekvencí  a  není  v jejich  možnostech  zajistit 

kvalifikovanost a odbornost při jejich realizaci.

1.6.1 Vydávání právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky upravující záležitosti patřící do jejich samostatné působnosti 

vydávají  všechny  obce.  Nařízení  však  vydává  už  jen  pětina  obcí.  Obecně  závaznými 

vyhláškami  jsou  většinou  upravovány  místní  poplatky,  veřejný  pořádek,  nakládání 

s odpady a požární řád. Pouze v jednotlivých případech upravují obce vyhláškami ochranu 

ovzduší, fond bydlení, plakátovací plochy či poplatky z ubytovací kapacity. Nařízení obce , 
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upravující záležitosti patřící do výkonu jejich přenesené působnosti vydává už jen zhruba 

pětina  malých  obcí.  Jejich  obsahem  je  většinou  zpoplatnění  místních  komunikací  a 

opatření na úseku krizového řízení, výjimečně vydávání tržních řádů.

Při  vydávání  obecně  závazných  vyhlášek  využívají  malé  obce  většinou  již  dříve 

vydané  vyhlášky,  které  aktualizují  nebo  používají   dokumenty  jiných obcí,  eventuelně 

spolupracují  s právníky  a  pracovníky  vyšších  správních  úřadů.  Problémy  s tvorbou 

právních  předpisů  mají  dvě  třetiny  obcí.  Členové  zastupitelstev  zejména  v prvním 

funkčním období,  nemají  většinou s tvorbou právních  předpisů  zkušenosti.  Legislativní 

prostředí  a  možnosti  různých  výkladů  zákonných  ustanovení  je  pro  ně  složité,  nemají 

dostatečné  právní  znalosti  a  za  zpracování  návrhů  právních  předpisů  musí  často  platit 

soukromým firmám. 

Možným řešením by byla účinnější metodická pomoc ústředních orgánů státní správy, 

zejména v případě obecně závazných vyhlášek Ministerstva vnitra  a v případě nařízení 

obcí  příslušných  krajských  úřadů  a  to  formou  vydávání  a  průběžné  aktualizace  vzorů 

vyhlášek a nařízení ve vazbě na změny právních předpisů.

1.6.2 Přestupky

Pouze  desetina  malých  obcí  fakticky  vykonává  přestupkovou  agendu,  byť 

projednávání přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetkových 

deliktů  je  jejich  zákonnou  povinností.  V malých  obcích  totiž  nebývá  spácháno  tolik 

přestupků,  navíc  je  tato  agenda  velmi  administrativně  a  odborně  náročná  a  obcím  se 

nevyplatí  zřizovat  komisi  k projednání těchto přestupků, neboť předseda takové komise 

musí  mít  právní  vzdělání,  či  zvláštní  odbornou  způsobilost.  Obce  proto  řeší  tuto 

problematiku  zejména  uzavíráním  veřejnoprávních  smluv  s jinými  obcemi,  které  mají 

odpovídající  personální  podmínky  a  které  tak  přestupky  řeší  za  obce,  které  takové 

podmínky nemají. Může však dojít k tomu, že jiná obec uzavření smlouvy odmítne, nebo si 

stanoví  neúměrné  finanční  nároky,  přestože  je  jinak  způsobilá  tuto  činnost  provádět  a 

potom obci nezbývá, než přestupkovou agendu řešit formou uzavření smlouvy s odborně 

způsobilou osobou, což bývá většinou velmi finančně náročné.

Řešením  by  mohl  být  zejména  přesun  přestupkové  agendy  na  obce  s rozšířenou 

působností cestou změny příslušného zákona.
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1.6.3 Sociální oblast

Sociální služby poskytuje pouze zhruba 25% malých obcí a vlastní sociální zařízení 

malé  obce  téměř  nezřizují.  Poskytování  sociálních  služeb  většinou  spočívá  v zajištění 

obědů pro důchodce a v zajištění pečovatelských služeb. 

Tyto  služby  ve  většině  případů  zajišťují  dodavatelskými  subjekty  a  spoluprací 

s charitativními  organizacemi.  Sociálně-právní  ochranu,  kterou  v omezeném  rozsahu 

svěřuje zákon malým obcím tyto obce řeší většinou spoluprací s odbornými institucemi, 

nebo uzavíráním veřejnoprávních smluv s jinými  obcemi.  Nezaměstnanost  řeší  obce ve 

spolupráci  s úřady práce.  Využívají  nezaměstnané zejména na veřejně prospěšné práce, 

hlavně  při  údržbě  zeleně.  Zde  je  však  největším  problémem  získávání  informací  o 

nezaměstnaných, kdy obce naráží na zákon o ochraně osobních údajů. 

Dalším  nemenším  problémem  je  nedostatečná  pravomoc  obcí  pro  postihování 

pracujících na veřejně prospěšných pracích, jestliže si neplní své povinnosti. Obci tím pak 

vznikají  náklady,  které  nejsou  vykompenzovány  odpovídajícím  výkonem  pracovníků. 

V řadě případů dochází  také k problémům s tvorbou pracovních podmínek v souladu se 

zákoníkem práce.

Řešením by mohlo být posílení pravomocí udělovat sankce osobám, jež neplní řádně 

své pracovní povinnosti nebo zneužívají své situace a převedení sociálně-právní ochrany 

dětí na příslušný odborný orgán.

1.6.4 Požární ochrana

Většina malých obcí má svůj vlastní sbor dobrovolných hasičů. Velkou roli zde hraje 

tradice.  Potíže  mají  obce  zejména  s pokrytím  finančních  nákladů  na  činnost  takové 

jednotky a s nedostatkem dobrovolníků. Problémem je také rostoucí administrativa spojená 

se zajištěním chodu sboru.

Problém nedostatku dobrovolníků by mohly vyřešit  různé úlevy poplatků,  odměny 

nebo daňové úlevy.

1.6.5 Poskytování informací v rámci veřejné správy

Poskytování informací zatěžuje většinu malých obcí, zejména starosty, kteří pro výkon 

této funkce nejsou uvolněni a vykonávají ji tak zpravidla vedle svého zaměstnání. Největší 
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zátěží jsou zejména požadavky ČSÚ, zvláště dotazník o platech, kdy otázky jsou kladeny 

složitě  a nepochopitelně.  Celkově poskytování  informací  v rámci  veřejné správy obcím 

komplikují nepřehledné formuláře a náročnost na získání požadovaných informací. Obce 

chápou nezbytnost poskytování informací, ale ne vždy jsou přesvědčeny o smysluplnosti 

daných dotazníků. Informace často bývají vyžadovány od různých institucí duplicitně. 

Zde se ukazuje neprovázanost informačních systémů, neochota a neschopnost institucí 

získat potřebné informace od sebe navzájem. Vyplňování dotazníků obce s malým počtem 

pracovníků značně časově zatěžuje.

Ideálním řešením by bylo zajištění výměny informací mezi jednotlivými institucemi.

1.6.6 Vydávání rozhodnutí

Nejčastějším rozhodnutím,  které  malé  obce vydávají  je  povolení  ke kácení  dřevin. 

Většinou jde o malý počet rozhodnutí, jsou však spojeny s velkou odpovědností toho kdo 

je  vydává.  Problémem  jsou  zejména  právní  náležitosti  rozhodnutí  a  potřebné  odborné 

znalosti pro jeho vydání.  Nesprávné nebo dokonce nezákonné rozhodnutí může mít pro 

obec nedozírné následky, neboť jejich vydáním může vzniknout obci povinnost k náhradě 

případně vzniklé škody.

Vhodným řešením by mohlo být přesunutí povolování kácení dřevin na vyšší úroveň 

státní správy, aby byla zajištěna právní i věcně odborná úroveň vydávaných rozhodnutí.

1.6.7 Veřejnoprávní smlouvy

87% malých obcí  využívá  možnost  přenést  výkon některých kompetencí   na jinou 

obec  formou  veřejnoprávní  smlouvy.  Většina  těchto  smluv  se  týká  zejména  řešení 

přestupků , sociálně-právní ochrany dětí a problematiku sociálního zabezpečení. Malé obce 

hodnotí uzavírání veřejnoprávních smluv pozitivně, mají však námitky z důvodu finanční 

zátěže. 

Obce, vykonávající agendu na základě uzavřených smluv pro jinou obec, si mohou 

stanovit libovolnou cenu za tyto úkony, což může být pro druhou stranu poměrně velkou 

finanční  zátěží.  Nutno podotknout,  že zákon nijak neomezuje stanovení  ceny za výkon 

přenesené působnosti pro jinou obec. Je tedy pouze a jenom věcí dohody dvou obcí, za 

jakých finančních podmínek bude činnost vykonávána.
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Volná  tvorba  cen  za  úkony  by  byla  snad  akceptovatelná  pokud  by  se  jednalo  o 

samostatnou působnost, ale nikoliv v přenesené působnosti. 

Bylo by vhodné, aby sazba za tyto úkony v přenesené působnosti byla regulována a 

provázána s příspěvkem státu na výkon přenesené působnosti. Dalším možným řešením je 

převod  kompetencí,  které  bývají  pravidelně  a  dlouhodobě  převáděny  veřejnoprávními 

smlouvami na obce s rozšířenou působností.[8]

[8] Identifikace kompetencí zatěžující výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Ministerstvo vnitra České 

republiky,  projekt.  Brno  listopad  2007.  [cit.2009-02-05].  Dostupné  na  www:  http://www.mvcr.cz/clanek/identifikace-

kompetenci-zatezujicich-vykon-verejne-spravy-…
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2 Samostatná působnost obce

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů na územním celku, 

který je vymezen hranicí území obce. Samostatná působnost obce je samosprávou obce.

Pokud  zvláštní  zákon  stanoví  konkrétní  působnost  obcí  a  není  v  něm  výslovně 

uvedeno, že se jedná o působnost přenesenou, jedná se vždy o působnost samostatnou. 

Výkon  samostatné  působnosti  je  právem  obce  vůči  státu  a  zároveň  povinností  vůči 

občanům obce.  Dozor  nad samostatnou  působností  obce vykonává Ministerstvo vnitra. 

Jejím předmětem je zejména kontrola zákonnosti vydávaných obecně závazných vyhlášek 

obcí  a  zákonnost  přijímaných  jiných  opatření  v samostatné  působnosti  (např.  usnesení 

orgánů obce).  Rozsah samostatné působnosti je u všech obcí bez ohledu na počet obyvatel 

stejný.

Do  samostatné  působnosti  obce  patří  záležitosti,  které  jsou  v zájmu  obce  a  jejích 

občanů. Sem patří zejména vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, zajištění potřeb 

bydlení,  dopravy  a  spojů,  ochrany  a  rozvoje  zdraví,  ochrany  veřejného  pořádku  a 

kulturního rozvoje.  Mezi samosprávné pravomoci  obce patří  také hospodaření obce dle 

vlastního  rozpočtu,  správa  obecního  majetku  a  rozhodování  o  vnitřních  organizačních 

záležitostech obce.

Samostatná působnost obce je samosprávou obce. V samostatné působnosti jedná obec 

svým vlastním jménem a na vlastní účet. 

2.1 Samospráva veřejnoprávní a soukromoprávní

Samospráva má dvojí podobu – soukromoprávní a veřejnoprávní.

Veřejnoprávní částí samosprávy je uplatňování vlastní vůle obce vůči veřejnosti, proto 

musí být tvorba této vůle i její uplatňování regulovány normami veřejného práva.

Pro tuto část činnosti obce platí zásada, že co není zákonem povoleno, to je orgánům 

obce zakázáno.

Soukromoprávní část samosprávy je důsledkem toho, že obec jako právnická osoba je 

vlastníkem věcí movitých i nemovitých, má vlastní finanční prostředky a také plní funkci 
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zaměstnavatele.  Jako vlastník obec také vstupuje na trh a je zde v rovném postavení se 

všemi ostatními osobami,  ačkoliv na rozdíl od soukromoprávních subjektů je v této své 

činnosti  mnohem  více  omezována,  (  např.  zákonem  o  zadávání  veřejných  zakázek, 

zákonem  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů  či  přímo  omezujícími 

ustanoveními v zákoně o obcích ). Při realizaci soukromoprávního postavení obce pak platí 

pro obec totéž pravidlo co pro všechny soukromoprávní subjekty – co není zákonem či na 

základě zákona zakázáno, to je dovoleno.

2.2 Orgány obecní samosprávy

Zastupitelstvo  obce je nejvyšším samosprávným orgánem obce.  Je složeno z členů 

zastupitelstva, kteří jsou voleni ve volbách, konajících se na základě všeobecného, rovného 

a přímého volebního práva s tajným hlasováním. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. 

Volby do zastupitelstev vyhlašuje prezident republiky a jsou upraveny zákonem o volbách 

do zastupitelstev obcí. 

Ze svých členů volí zastupitelstvo obce starostu, místostarostu nebo místostarosty a 

radu obce. Zastupitelstvo rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce s 

výjimkou schvalování nařízení obce, pokud v obci není zřízena rada. V zákoně o obcích je 

taxativně  vymezena  pravomoc,  kterou  může  vykonávat  pouze  zastupitelstvo  obce  a 

nemůže ji  svěřit  žádnému jinému orgánu obce.  Zastupitelstvo  může na sebe vztáhnout 

rozhodování i v jiných otázkách samosprávy, než jsou mu vyhrazeny zákonem. Je-li v obci 

zřízena rada, nemůže ji zastupitelstvo zbavit rozhodování o věcech, které jí jsou  taxativně 

svěřeny zákonem.

Rada obce je tvořena starostou, místostarostou (nebo místostarosty) a ostatními členy 

rady zvolenými z řad členů  zastupitelstva. Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti 

samostatné působnosti.  Její pravomoci jsou jmenovitě  stanoveny zákonem. V přenesené 

působnosti  svěřuje zákon o obcích radě vydávání  nařízení.  Není-li  v obci  zřízena  rada, 

vykonává  její  funkci  starosta  s výjimkou  pravomocí,  které  jsou  stanoveny  zákonem 

zastupitelstvu obce (např. vydávání nařízení obce).

Starosta zastupuje obec navenek a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu. Stojí 

v čele obecního úřadu.
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Místostarosta  zastupuje  starostu  v době  jeho  nepřítomnosti.  Kolik  bude  zvoleno 

místostarostů se ponechává na rozhodnutí zastupitelstva obce.

Obecní  úřad tvoří  starosta,  místostarosta,  tajemník,  pokud je  tato  funkce zřízena  a 

zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta. Obecní 

úřad  vykonává  také  přenesenou  působnost  s výjimkou  vydávání  nařízení  obce  a  těch 

působností, jež vykonávají zvláštní orgány zřízené starostou nebo komise zřízené radou 

obce.

Zastupitelstvo obce může zřídit výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Vždy 

musí zastupitelstvo zřídit  kontrolní a finanční výbor a v případě, že při sčítání lidu žije 

v obci alespoň 10% občanů, kteří  se hlásí  k jiné než české národnosti,  musí  být zřízen 

rovněž  výbor  pro  národnostní  menšiny.  Rada  obce  může  zřídit  jako  své  iniciativní  a 

poradní  orgány  komise.  Tyto  výbory  a  komise  však  nemají  postavení  orgánu  obce. 
[2]

2.3 Problémy malých obcí při výkonu samosprávy

Místní rozpočty malých obcí jsou většinou velmi nízké. Řada obcí proto není schopna 

i přes nabídky na využití evropských fondů využít dotace na výstavbu čističek odpadních 

vod, výstavbu školek, cyklostezek nebo silnic, neboť část nákladů si musí financovat sami.

Nové obce vznikající po roku 1990 kalkulovaly s tím, že zůstane zachován původní 

dotační  v podstatě  přídělový  systém  hospodaření  a  že  se  vybaví  chybějící  technickou 

infrastrukturou. Nový daňový systém však přinesl změnu a od roku 1992 začal příjmy obcí 

budovat na základě výnosu daně z příjmu. Příjmy tedy začaly být závislé na počtu obyvatel 

obce a na množství podnikatelů v obci, což malým obcím neumožňuje bez pomoci dotací 

větší  investiční  činnost.  Venkovské  obce  jsou  dnes  nuceny  své  omezené  investiční 

prostředky používat  zejména na dobudování sítí technické infrastruktury, rekonstrukce a 

opravy místních komunikací a chybějící občanskou vybavenost. 

[2] HENYCH,  V A  KAUCKÝ,  J.:  Obec  a  právo,  Legislativní  příručka  pro  starostu  menší  obce.  Základní  dílo  včetně  1. 

Aktualizace, Praha: Raabe, 2008. ISSN 1802-8160.
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Malé  obce  mají  omezené  prostředky  a  schopnosti  zajišťovat  svůj  programově 

orientovaný  dlouhodobý  rozvoj.  Jejich  jednotlivé  aktivity  jsou  spíše  nahodilé  podle 

aktuálních  dotačních  možností.  Často  zde  chybí  spolupráce  a  koordinace   investičních 

záměrů u sousedících obcí.

Sociálně-ekonomické faktory venkovských obcí jsou dlouhodobě nepříznivé a dochází 

ke    snížení   kvality  života  jejich   obyvatel.   Mezi   nejvýznamnější   překážky 

harmonického vývoje této kategorie obcí patří nízká úroveň dopravní obslužnosti veřejnou 

dopravou. Po privatizaci dopravních závodů jednotliví dopravci omezili jak počet linek, 

tak spojů. Toto omezení postihlo nejvíce děti dojíždějící do škol a starší obyvatele, kteří 

jsou odkázáni na veřejnou dopravu při cestách za nákupy nebo k lékaři a pro léky. Jejich 

mobilita  je  nyní  výrazně  omezena.  Dalšími  problémy  jsou  vysoká  dlouhodobá 

nezaměstnanost, omezené služby základní občanské vybavenosti,  nedostatečná technická 

infrastruktura a nedostatek finančních prostředků na činnost obce. 
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Graf č.4   Technická infrastruktura obcí [8]

[8] Identifikace kompetencí zatěžující výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Ministerstvo vnitra České 

republiky,  projekt.  Brno  listopad  2007.  [cit.2009-02-05].  Dostupné  na  www:  http://www.mvcr.cz/clanek/identifikace-

kompetenci-zatezujicich-vykon-verejne-spravy-…
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I při této nepříznivé situaci mohou malé obce nabídnout svým občanům  mnoho kladů, 

zejména dobré mezilidské vztahy, bezpečnost, klid a kvalitní životní prostředí.[8]

2.4 Spolupráce obcí

Obce  mohou  při  zajišťování  některých  svých  činností  spolupracovat.  Od  počátku 

obnovy samosprávy jsou možnosti spolupráce ustanoveny v zákoně o obcích a obce této 

možnosti využívají velmi intenzivně a vytvářejí různá účelová sdružení obcí. Většina obcí 

spolupracuje jako veřejnoprávní korporace v rámci svazku obcí. 

Spolupráce  ve  sdružení  pomáhá  obcím  zajišťovat  některé  činnosti  nebo  funkce 

v daném území, např. dopravní obslužnost. Většina svazků však vzniká za účelem zajištění 

komplexního rozvoje území.

[8] Identifikace kompetencí zatěžující výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Ministerstvo vnitra České 

republiky,  projekt.  Brno  listopad  2007.  [cit.2009-02-05].  Dostupné  na  www:  http://www.mvcr.cz/clanek/identifikace-

kompetenci-zatezujicich-vykon-verejne-spravy-…
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2.4.1 Spolupráce obcí a jejich právní úprava

Zákon č.  128/2000 Sb., o obcích ( § 46, 48,  49, 50 ).  Podle § 48 tohoto zákona 

uzavírají  obce mezi sebou monofunkční svazky na základě smlouvy, za účelem splnění 

konkrétního úkolu, např. realizace stavby vodovodu, kanalizace apod.. 

Po splnění úkolu se tyto svazky většinou rozpadají. Tuto formu spolupráce využívá 

zhruba  48%  obcí.  Obce  mohou  také  vytvářet  víceúčelové  svazky,  podle  §  49  výše 

uvedeného zákona.  Tyto  svazky vytváří  za  účelem realizace  složitějších  integrovaných 

projektů. Využívá jich průměrně 39% obcí.

Občanský a obchodní zákoník. Obce mohou zakládat za účelem spolupráce zájmová 

sdružení právnických osob se soukromoprávními subjekty nebo být společníky akciových 

společností či společností s ručením omezeným

Zákon č. 227/1997 Sb., nadační zákon

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

V menší míře se vyskytují i jiné formy spolupráce mezi obcemi  nebo svazky obcí, 

které fungují bez právního ustanovení.

Spolupráce  obcí  je  nutná  pro  optimální  výkon  veřejné  správy.  Z různých  forem 

spolupráce  je  na  úseku  výkonu  samostatných  působností  upřednostňován  vznik 

dobrovolných svazků obcí  z důvodu zachování identity obcí, před dalšími formami nebo 

před slučováním obcí.[8]

2.5 Program obnovy venkova

Program obnovy venkova patří mezi nejvýznamnější celoplošné regionální rozvojové 

programy České republiky.

Cílem tohoto programu je rozvoj podnikání ve venkovských regionech, zlepšení péče 

o  krajinu,  stavební  obnova  obcí,  rozvoj  lidských  zdrojů  a  obnova  kulturního  a 

společenského života. Program obnovy venkova  podporuje obyvatele malých obcí a jejich 

[8] Identifikace kompetencí zatěžující výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Ministerstvo vnitra České 

republiky,  projekt.  Brno  listopad  2007.  [cit.2009-02-05].  Dostupné  na  www:  http://www.mvcr.cz/clanek/identifikace-

kompetenci-zatezujicich-vykon-verejne-spravy-…
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samosprávy,  aby s využitím státních  dotací,  ale  především vlastními  silami,  usilovali  o 

harmonický  rozvoj  zdravého  životního  prostředí  a  udržování  kulturních  a  přírodních 

hodnot venkovské krajiny.

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům vyčleněným ze státního rozpočtu pro 

tento program je však možnost uspokojení požadavků obcí velmi nízká. V roce 2008 došlo 

dokonce  k omezení  dotačních  kritérií.  Vzhledem k těmto  okolnostem Program obnovy 

venkova neumožňuje  budování technické infrastruktury, ale pomáhá alespoň při přípravě 

projektů.  Přímými  dotacemi  pak  pomáhá  obcím  při  opravách  místních  komunikací, 

cyklistických  a  turistických  stezek,  opravách veřejného osvětlení,  výsadbě  a  udržování 

veřejné zeleně a při rekonstrukci veřejných prostranství.

Efektivita vložených prostředků je velmi vysoká.  Vložené finanční prostředky obce 

dokáží zhodnotit až čtyřnásobně. Na venkově se do projektu totiž vkládá kromě prostředků 

od státu a obce, také dobrovolná práce občanů, kteří i v dnešní době stále většinou cítí se 

svou obcí.[8]

[8] Identifikace kompetencí zatěžující výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Ministerstvo vnitra České 

republiky,  projekt.  Brno  listopad  2007.  [cit.2009-02-05].  Dostupné  na  www:  http://www.mvcr.cz/clanek/identifikace-

kompetenci-zatezujicich-vykon-verejne-spravy-…
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3 Přenesená působnost obce

Přenesená působnost je dekoncentrovaná státní správa svěřená zákony obcím. Obec 

při  jejím  výkonu  vystupuje  obdobně  jako   výkonné  orgány  státu.  Její  činnost  má 

podzákonný,  výkonný a  nařizovací  charakter.  Výkon přenesené  působnosti  představuje 

vždy povinnost uloženou zákonem. Je okruhem záležitostí, které vykonávají orgány obce 

jménem státu.  Při  výkonu přenesené  působnosti  jsou  jednotlivé  orgány ve  vzájemném 

vztahu nadřízenosti  a podřízenosti.  Příslušný orgán stojící  v organizační  struktuře státní 

správy výše je nadřízen orgánu na nižší úrovni.

V záležitostech  přenesené  působnosti  vykonává  pro  orgány  obcí  odbornou  a 

metodickou pomoc příslušný krajský úřad.

3.1 Přenesená působnost a kategorizace obcí

Podle míry přenesení státní správy v současné době rozlišujeme tyto kategorie obcí:

• obec

• obec s pověřeným obecním úřadem

• obec s rozšířenou působností

3.1.1 Obec

Orgány  všech  obcí  vykonávají  přenesenou  působnost  pro  správní  obvod,  který  je 

totožný s územním obvodem dané obce. Přenesená působnost je vykonávána ve věcech, 

které stanoví zvláštní zákony, v základním rozsahu.

Orgány obce v  přenesené působnosti :

• rozhodují o místních a účelových komunikacích

• jsou vodoprávním úřadem a spravují drobné toky

• jsou orgánem ochrany přírody a ochrany ovzduší

• projednávají přestupky
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• jsou povodňovým orgánem

• vydávají nařízení obce

3.1.2 Obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností

Obce  s pověřeným  obecním  úřadem  a  obce  s rozšířenou  působností 

vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu a mimo to vykonávají ve 

stanoveném správním obvodu  i  přenesenou působnost  jim svěřenou zvláštními 

zákony.

Orgány obce s pověřeným obecním úřadem v přenesené působnosti:

• rozhodují  v prvním  stupni  ve  správním  řízení  o  právech,  právem  chráněných 

zájmech a povinnostech osob, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

• jsou orgánem ochrany přírody

• zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací

• jsou vodoprávním úřadem a povolují odběr a nakládání s vodami

• jsou orgánem ochrany zemědělského půdního fondu

• rozhodují o poskytování peněžitých a věcných dávek nebo půjčky

• zajišťují  volby do Evropského parlamentu,  do Parlamentu  ČR, do zastupitelstev 

krajů a do zastupitelstev obcí 

• zajišťují  připravenost  obce  na  mimořádné  události  a  podílejí  se  na  provádění 

záchranných a likvidačních akcí

• Orgány obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti:

• vedou registry obyvatel

• jsou živnostenským úřadem

• jsou silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy

• vydávají občanské průkazy a cestovní doklady

• zajišťují  sociálně-právní  ochranu  dětí  a  rozhodují  o  poskytování  věcných  a 

peněžitých dávek a služeb
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• zajišťují ochranu kulturních památek v územním obvodu

• vedou registry motorových vozidel

• vydávají řidičské průkazy

• jsou orgánem ochrany přírody

• jsou vodoprávním úřadem a vydávají souhlasy k vodním stavbám

• vykonávají státní správu lesů

• podílejí  se  na  hospodaření  s odpady,  udělují  souhlas  k nakládání  s odpady, 

zpracovávají evidenci odpadů

• jsou orgánem ochrany zemědělského půdního fondu

• rozhodují na úseku rybářství a myslivosti

• jsou povodňovým orgánem a řídí ochranu před povodněmi [2]

3.2 Výkon přenesené působnosti v obcích

Přenesená  působnost  obce  je  okruhem  záležitostí,  které  vykonávají  orgány  obce. 

Orgány, které v obcích vykonávají přenesenou působnost jsou:

• obecní úřad

• rada obce – při vydávání nařízení obce

• zvláštní orgány – jejich zřízení a činnost upravuje zvláštní zákon, zřizuje je starosta 

obce, který také jmenuje a odvolává jejich členy (např. přestupková komise)

Konkrétní  obsah  přenesené  působnosti  je  stanoven  zvláštními  zákony 

z jednotlivých odvětví státní správy. Postup při jejím výkonu je upraven procesními 

zákony ( např. správním řádem, zákonem o státní kontrole a zákonem o správě daní 

a poplatků). Rozhodnutí při výkonu přenesené působnosti přezkoumávají nadřízené 

orgány veřejné správy (krajské úřady).

[2] HENYCH,  V A  KAUCKÝ,  J.:  Obec  a  právo,  Legislativní  příručka  pro  starostu  menší  obce.  Základní  dílo  včetně  1. 

Aktualizace, Praha: Raabe, 2008. ISSN 1802-8160.
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Malé obce však mají velké problémy s výkonem přenesené působnosti, ve většině 

případů nejsou schopny zajistit kvalifikovaný výkon těchto kompetencí. Z těchto důvodů 

předávají  některé  specializované  odborné  agendy  jiným obcím na  základě  uzavřených 

veřejnoprávních smluv. Obec musí za tento výkon zaplatit a to většinou větší částkou, než 

činí státní příspěvek. To vede k tomu, že malé obce přenesenou působnost nepředají, ale 

zároveň ji sami  nevykonávají, nebo vykonávají nekvalitně.

Otázkou  je,  zda  by  měly  všechny  obce  v ČR  být  vybavovány  přenesenou 

působností. Řešením by bylo ponechat na nejnižší úrovni  územní veřejné správy pouze 

samosprávu.   Pak  by  ovšem  muselo  současně  dojít  k přesunu  některých  kompetencí 

z dosavadní přenesené působnosti do působnosti samostatné  ( např. volby do obecních 

zastupitelstev, či výběr místních poplatků ).[8]

Názory starostů na výkon přenesené  působnosti

Graf č.6   Názory starostů na výkon přenesené působnosti

[8] Identifikace kompetencí zatěžující výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Ministerstvo vnitra České 

republiky,  projekt.  Brno  listopad  2007.  [cit.2009-02-05].  Dostupné  na  www:  http://www.mvcr.cz/clanek/identifikace-

kompetenci-zatezujicich-vykon-verejne-spravy-…
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4 Nároky na znalosti zaměstnanců a uvolněných členů 
zastupitelstva obce

Úředník  je  nejdůležitějším  prvkem  veřejné  správy a   není  podstatné,  zda  jde  o 

úředníka  ministerstva,  kraje  nebo obce.  Měla  by být  vyžadována  vysoká  kvalita  jejich 

výkonu a průběžné vzdělávání. 

V malých obcích je však velmi  těžké zajistit  personálně  výkon státní  správy (tedy 

přenesené působnosti) a samosprávy na potřebné úrovni. Výkon těchto agend je zpravidla 

zajišťována   v nejnutnějším   rozsahu a  zákonem o  obcích  a  dalšími  zákony stanovené 

formální  náležitosti  nejsou  vždy  řádně  dodržovány.  Nespornou  výhodu  proto  mají  při 

výkonu veřejné správy větší obce a města s úřednickým aparátem, který je schopen lépe 

zvládnout zákonné povinnosti než malá obec s jedním úředníkem, nebo pouze starostou 

obce.

Výkon  veřejné  správy,  zejména  některé  specializované  odborné  agendy,  vyžadují 

právně i věcně kvalifikované pracovníky. Malé obce postrádají metodickou a organizační 

pomoc zrušených okresních úřadů, kterou co do rozsahu a kvality současné krajské úřady 

zatím nenahradily. Obce rovněž musí zajišťovat finančně náročná odborná školení svých 

zaměstnanců včetně finančně a časově náročných kurzů jako je například získání zvláštní 

odborné způsobilosti na předpisem stanovených úsecích výkonu přenesené působnosti.

4.1 Rozsah znalostí potřebný pro výkon veřejné správy 

Zatímco  na  větších  úřadech  vykonává  každý  zaměstnanec  činnost  s určitým 

konkrétním  zaměřením,  na  malých  obcích  musí  starostové  a  zaměstnanci  vykonávat 

rozsáhlou agendu sami. Případy jednotlivých agend  mají sice menší četnost, ale znalosti 

musí být stejné jako u úředníků, kteří se specializují na jednotlivé konkrétní agendy.

Starostové a zaměstnanci malých obcí by měli znát pro výkon veřejné správy ve své 

obci zejména tyto zákony:

• Zák.č. 128/200Sb., o obcích

• Zák.č. 500/2004 Sb., správní řád
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• Vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

• Zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

• Zák.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

• Zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

• Zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

• Zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

• Vyhl.č.  36/2006  Sb.,  o  ověřování  shody  opisu  nebo  kopie  s listinou  a  o 

ověřování pravosti podpisu

• Zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

• Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

• Zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

• Zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví

• Zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

• Zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce

• Zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích

• Zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

• Zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

• Zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

• Zák.č.  265/1992  Sb.,  o  zápisech  vlastnických  a  jiných  práv  do  katastru 

nemovitostí

• Zák.č. 254/2001 Sb., o vodách

• Zák.č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

• Zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

• Zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
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• Zák.č. 289/1995 Sb., lesní zákon

• Zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech

Výčet  těchto  zákonů  ještě  zdaleka  není  úplný,  jde  jen  o  stručný  přehled  těch 

nejdůležitějších  zákonů,  které  by  měli  ovládat  pro  výkon  své  činnosti  starostové  a 

zaměstnanci  malých obcí.  Z výše uvedených příkladů je vidět,  že pracovník,  který tyto 

činnosti  vykonává  by  měl  mít  skutečně  velký  rozsah  vědomostí  a  neustále  se  dále 

vzdělávat, což většinou není v jeho možnostech a schopnostech.

V malých obcích veřejnou správu vykonávají  starostové a zaměstnanci většinou bez 

potřebných znalostí, často doslova na „amatérské“ úrovni. 

Řešením by mohlo být  vytvoření vzdělávacího programu určeného přímo pro starosty 

a zaměstnance malých obcí, který by je seznámil po věcné stránce s danou problematikou a 

poskytl jim potřebné rady a aplikace.
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5 Úřední hodiny a pracovní vytíženost

Starostové a zaměstnanci malých obcí musí zajišťovat na úseku samostatné působnosti 

stejný rozsah kompetencí jako velké obce a města. 

Jde zejména o tyto oblasti a činnosti:

• bezpečnost a protipožární ochrana

• péče o domy, byty a jiný majetek obce

• zdravotnické a sociální služby

• péče o místní komunikace, veřejnou zeleň a veřejná prostranství

• likvidace TKO a nebezpečných odpadů a čištění a likvidace odpadních vod

• zásobování vodou, energiemi a plynem

• zajišťování cílů územního plánu

• rozvojové plány obce

• informační systém obce

• řešení bytové a průmyslové výstavby v obci

• řešení problémů občanů obce ( stáří, nemoc, zdravotní postižení)

• volný čas a kultura

• vytváření podmínek pro činnost předškolních a školních zařízení

Ve městech je část činností vykonávána samostatnými organizacemi, které si města za 

tímto účelem zřizují. Malé obce většinou tyto činnosti zajišťují samy. Jde zejména o péči o 

veřejnou zeleň, veřejné prostranství a komunikace, údržbu hřbitovů a péči o obecní lesy. 

Zajištění těchto činností je  časově a organizačně poměrně náročné.

Na  rozdíl  od  velkých  měst  v malých  obcích  není  anonymita  a  činnost  starostů  a 

zaměstnanců obce podléhá bezprostřední  a  každodenní  kontrole  občanů.  Je zde snadno 

rozpoznatelné, zda řešená problematika je společným problémem pro všechny občany a 

řešení  je  tedy  skutečně  veřejným  zájmem  nebo  zda  se  jedná  o  zájem  soukromý,  či 

skupinový. 
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Přes   značnou  pracovní  vytíženost  zaměstnanci  obce  mají  mnohem  více  úředních 

hodin, než zaměstnanci větších obcí či měst a mimo to občané malých obcí často řeší své 

problémy se zastupiteli,  či  zaměstnanci  obce osobním kontaktem mimo úřední  místo  a 

hodiny, např. při setkání na ulici nebo osobní návštěvou, což značně zasahuje i do jejich 

soukromého volného času. 

Mezi občany, zastupiteli a zaměstnanci malých obcí  je tak mnohem užší vztah, neboť 

se  většinou  osobně  znají.  Z toho  vyplývá  snaha  zastupitelů  a  zaměstnanců  co  nejvíce 

vyhovět občanům. To se pak projevuje mimo jiné právě i na počtu úředních hodin, které 

jsou na malých obcích větší než u měst, či velkých obcí. Výjimkou jsou ty nejmenší obce, 

kde výkon veřejné správy vykonává neuvolněný starosta vedle svého zaměstnání.

Graf č.7    Počet úředních dnů v týdnu v závislosti na počtu obyvatel obce. [12]

Přes všechnu tuto náročnost a značnou vytíženost pracovníků malých obcí systém 

odměňování nezohledňuje jejich výkonnost. Podíl mezd veřejného sektoru na celkových 
[12] http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Samosprava/Obecni-urady
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mzdách je jedním z nejnižších v Evropě. Kromě toho úředníci malých obcí mají vzhledem 

k nedostatku finančních  prostředků ve většině případů nižší  mzdy,  než úředníci  větších 

obcí či měst.[8] Vzhledem k tomu, že velká část malých obcí nemá vytvořený sociální fond, 

nemají  zaměstnanci  ani  žádné  další  výhody,  např.  stravenky.  Přes  všechny  problémy, 

s kterými se malé obce při výkonu své činnosti potýkají, hodnotí jejich činnost přes 57% 

občanů pozitivně.

[

[8] Identifikace  kompetencí  zatěžující  výkon  veřejné  správy  se  zvláštním  přihlédnutím  k malým  obcím.  Ministerstvo  vnitra  České 

republiky,  projekt.  Brno  listopad  2007.  [cit.2009-02-05].  Dostupné  na  www:  http://www.mvcr.cz/clanek/identifikace-

kompetenci-zatezujicich-vykon-verejne-spravy-…
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ZÁVĚR

Malé  obce  mají  historické  a  relativně  pevné  postavení  v rámci  ekonomického, 

politického,  kulturního  a  společenského  života.  V místním  veřejném  sektoru  ČR  mají 

velký  význam,  zvláště  pro  svoji  celkovou  výměru  katastrálních  území  i  pro  samotný 

charakter a funkci jejich území.

Cílem této bakalářské práce je poukázat na snahu malých obcí uchovat si svoji identitu 

a samostatnost i přes problémy,  s kterými se potýkají při výkonu veřejné správy.

V první části je uvedena základní právní úprava, která upravuje činnost obcí a jejích 

orgánů.  Ze  zákonů  je  pro  činnost  obcí  nejdůležitější  zákon  o  obcích  a  další  zákony 

upravující  přenesenou  a  samostatnou  působnost  obcí.  Všechny  tyto  zákony  vychází 

z principů obsažených v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod.

Je zde také  popsána  reforma veřejné správy, která měla rozhodující vliv na postavení 

obcí v současné době. V roce 1990 došlo k nástupu klasického mechanismu parlamentní 

republiky. Projevila se snaha rozšířit pravomoci vznikajících orgánů územní samosprávy a 

zároveň rozporná tendence posílit vliv státu na celou řadu otázek a zajistit tak jednotnou 

kvalitu  výkonu  veřejné  moci.  Tím  začal  vznikat  v řadě  oblastí  poměrně  složitý 

administrativní proces.

Obce, bez ohledu na velikost, tak dostaly k rozhodování i otázky, se kterými neměly 

dosud žádné zkušenosti. Povinnosti obcí se postupně upravovaly řadou zákonů, mnohdy 

nekoordinovaně  a  nepřehledně.  Obce  mají  velké  množství  kompetencí  a  povinností 

s nepravidelnou frekvencí a efektivita výkonu veřejné správy v malých obcích je nízká. 

Není v jejich možnostech zajistit kvalifikovanost a odbornost při její realizaci.

Další  část  této práce se zabývá samostatnou působností  obcí.  Do této  oblasti  patří 

záležitosti,  které  jsou  v zájmu  obce  a  jejích  občanů.  Rozsah  samostatné  působnosti  je 

stejný  u  všech  obcí,  bez  ohledu  na  jejich  velikost.  Malé  obce  však  mají  omezené 

prostředky a schopnosti zajišťovat svůj rozvoj. Jejich rozpočty jsou většinou velmi nízké a 

své investiční  prostředky jsou nuceny používat  zejména na dobudování chybějících sítí 

technické infrastruktury a chybějící občanskou vybavenost. 
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Částečným řešením tohoto problému je spolupráce obcí. Z různých forem spolupráce 

je obcemi upřednostňován vznik dobrovolných svazků obcí, před dalšími formami nebo 

před slučováním obcí.

V následující části se pojednává o přenesené působnosti obcí. Přenesená působnost je 

dekoncentrovaná státní správa svěřená zákony obcím. Podle míry přenesení státní správy 

jsou obce rozděleny do kategorií podle správního obvodu a podle toho v jakém rozsahu 

přenesenou  působnost  vykonávají.  Malé  obce  vykonávají  přenesenou  působnost 

v základním rozsahu, ve věcech stanovených zvláštními zákony a to pouze v obvodu, který 

je  totožný  s územním  obvodem  dané  obce.  Přesto  mají  často  s agendami  přenesené 

působnosti problémy, neboť nejsou schopny zajistit jejich kvalifikovaný výkon. Z těchto 

důvodů  předávají  některé  odborné  agendy  jiným  obcím  na  základě  uzavřených 

veřejnoprávních smluv. Za tento výkon však musí zaplatit a to často větší částkou, než činí 

státní  příspěvek.  To  vede  k tomu,  že  malé  obce  z těchto  důvodů  agendu  nepředají  a 

vykonávají jí nekvalitně nebo vůbec.

Část další se zabývá nároky na znalosti starostů a zaměstnanců obce.  Výkon veřejné 

správy a zejména některé specializované agendy vyžadují  právně i věcně kvalifikované 

pracovníky,  což malé obce nejsou schopny zajistit.  Na větších úřadech vykonává každý 

zaměstnanec činnost s určitým konkrétním zaměřením. Malé obce musí rozsáhlou agendu 

vykonávat  s velmi  omezeným  počtem  pracovníků.  Často  se  jedná  pouze  o  starostu  a 

jednoho zaměstnance.  Případy jednotlivých agend mají  sice  menší  četnost,  ale  znalosti 

musí mít zaměstnanci malých obcí stejné jako úředníci, kteří se specializují na jednotlivé 

konkrétní agendy.

Poslední část bakalářské práce hodnotí pracovní vytíženost zaměstnanců malých obcí 

a množství úředních hodin. Obce musí zajišťovat stejný rozsah kompetencí jako velké obce 

a města.  Ve městech je část činností  zajišťována organizacemi,  které si města  za tímto 

účelem zřizují.  Malé obce si  tyto  činnosti  zajišťují  samy,  což je časově a  organizačně 

poměrně náročné. Jde zejména o péči o veřejnou zeleň, veřejné prostranství a komunikace, 

údržbu hřbitovů a zajištění správy a hospodaření v obecních lesích. Přes značnou pracovní 

vytíženost mají malé obecní úřady větší rozsah úředních hodin, než úřady větších obcí či 

měst.  Vyplývá to z užšího vztahu mezi občany, zastupiteli a  zaměstnanci obce, neboť se 

většinou osobně znají.  To vede ke snaze zastupitelů a zaměstnanců co nejvíce vyhovět 
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občanům. Kromě toho s nimi  občané  často řeší své problémy osobním kontaktem mimo 

úřední místo a hodiny, což značně zasahuje i do jejich soukromého volného času.

Řešením  problémů  uvedených  v této  bakalářské  práci  by  mohla  být  účinnější 

metodická  pomoc  a  vytvoření  vzdělávacího  programu  určeného  přímo  pro  starosty  a 

zaměstnance malých obcí, který by je seznámil po věcné stránce s danou problematikou a 

poskytl jim potřebné rady a aplikace. 

U  veřejnoprávních  smluv  by  měla  být  taxativně  stanovena  sazba  za  výkon 

jednotlivých přenesených působností a měla by být provázána s příspěvkem státu na výkon 

přenesené  působnosti.  Dalším  možným  řešením  by  mohl  být  převod  kompetencí, 

pravidelně a dlouhodobě převáděných veřejnoprávními smlouvami, na obce s rozšířenou 

působností.

Některé  problémy  související  se  samosprávnou  obcí,  by  mohla  vyřešit  spolupráce 

obcí,  zejména  při  zajišťování  některých  činností  nebo  funkcí  v daném  území,  např. 

dopravní obslužnost, realizace staveb technické infrastruktury atd..

Za  zvážení  by  také  stálo,  zda  mají  být  všechny  obce  v ČR nezbytně  vybavovány 

přenesenou  působností.  Řešením by  bylo  ponechat  na  nejnižší  úrovni  územní  veřejné 

správy  pouze  samosprávu.  Pak  by  ovšem  muselo  současně  dojít  k přesunu  některých 

kompetencí z dosavadní přenesené působnosti do působnosti samostatné ( např. volby do 

obecních zastupitelstev, či výběr místních poplatků ).
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