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1. ÚVOD 
 

Motto: 

„Vzd ělání je u konce, když je člověk kompetentní a řídí se svým svědomím. Učinit 

někoho kompetentním a neukázat mu, jak má svoji sílu používat, je znakem špatného 

vzdělání. Co víc, kompetentnost se nakonec oddělí od svědomí a začne žít svým vlastním 

životem.“ 

            John Sloan Dickey 

 

Spokojený zaměstnanec, který kvalitně odvádí svou práci, je nepochybně cílem každého 

zaměstnavatele, ať už ze soukromého či veřejného sektoru. Aby mohly být představy 

zaměstnance naplněny, je nutné, aby si zaměstnavatel uvědomoval, co jej uspokojuje a co 

jeho představy naplňuje. Kvalita lidských zdrojů závisí na jejich rozvoji. Jedná se především  

o učení z praxe, které umožňuje lepší pracovní uplatnění. Vzdělání se týká široké škály 

aktivit, příležitostí a stimulů v personální soustavě, v hospodářské praxi, veřejné správě  

i jiných sektorech. Každé profesní vzdělání se snaží najít soulad mezi rozvojem znalostí  

a dovedností, které vyžadují výkon určitého povolání. Vzdělání úředníků samosprávných 

celků je specifická oblast, která se snaží najít optimální soulad mezi nároky, které klade 

konkrétní profese a skutečnou pracovní způsobilostí jedince. 

 

Předmětem bakalářské práce je organizace a správa statutárního města se zaměřením na 

personální zabezpečení správy, na příkladu statutárního města Ostrava. 

 

Základním cílem bakalářské práce je vymezení forem vzdělávání a výdajů vynaložených na 

zaměstnance statutárního města Ostrava v letech 2005 – 2009. K naplnění cíle bakalářské 

práce byla použita metoda odborné literární rešerše a druhou metodou je popisná analýza, 

která byla uplatněna zejména v kapitole třetí a čtvrté. 

 

Bakalářská práce je členěna celkem do pěti kapitol, z nichž první kapitola je úvod. Druhá 

kapitola se zabývá organizací veřejné správy v České republice. Definuje také pojetí veřejné 

správy a pojmy související s veřejnou správou. Věnuje se také funkci veřejné správy v České 
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republice, státní správě, jednotlivými orgány státní správy a výkonem státní správy. V této 

kapitole jsou uvedeny informace o územní samosprávě a zaměstnancích veřejné správy. 

 

Kapitola třetí charakterizuje statutární město Ostrava z hlediska moderní historie města. Dále 

v této kapitole jsou popsány jednotlivé orgány města, jedná se o zastupitelstvo města, radu 

města, primátora, magistrát města a zvláštní orgány města. Kapitola podává podrobný popis  

o jednotlivých odborech, které zřizuje magistrát města, z hlediska přenesené a samostatné 

působnosti a z hlediska počtu zaměstnanců. Kapitola je také zaměřena na jednotlivé obvody 

města Ostrava a porovnávala jsem je z hlediska rozlohy, počtu obyvatel a výkonu přenesené 

působnosti. Kapitola obsahuje srovnání příjmů a výdajů města Ostrava v letech  

2005 – 2007.  

 

Kapitola čtvrtá je zaměřena na personální zabezpečení správy statutárního města Ostrava. 

Obsahuje informace o zaměstnancích magistrátu Ostravy a jejich vývojem v letech  

2005 - 2009, zařazením zaměstnanců do příslušných platových tříd podle dosaženého 

vzdělání. Také je ve třetí kapitole uveden systémem vzdělávání úředníků územních 

samosprávných celků. 

 

V závěru své práce jsem vyhodnotila a zhodnotila poskytnuté údaje o dosaženém vzdělávání 

pracovníků a o vývoji počtu pracovníků statutárního města Ostrava. Pracovníci města  

se aktivně účastní vzdělávacích kurzů a školení.  
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2. ORGANIZACE VE ŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE 
 

2.1. Pojetí veřejné správy 
 

Správa je historický pojem a lze jej odvodit ze slova „právo“. Správa je vykonávána činnosti 

spojené s právem v praxi. Jedná se o správní činnosti; například spravování, starání  

se, obhospodařování, řízení, udržování, organizování. Pojem „správa“ pochází  

z latiny, znamená to doslova administrativní přisluhování.  

 

Správa je cílevědomá společenská činnost směřující k naplnění a dosažení cílů, který má 

charakter veřejný nebo soukromý. Obsah a charakter správy dnes určuje správní právní 

odvětví. Rámec působení veřejné správy a rozsah její činnosti určuje správní řád. Realizace 

správy se uskutečňuje pomocí účelových právních norem, které určují meze činnosti správy. 

 

Správa se člení na správu policejní, vojenskou, finanční, justiční. Dnes můžeme správu členit 

podle několika kritérií, například podle vlastnických práv ke spravovanému objektu nebo 

podle spravovacího subjektu.1 

 

Pojem veřejná správa vznikl v historii a má kořeny v římském právu. Veřejná správa je 

správa lidské společnosti zorganizované ve státě se státním zřízením. Veřejnou správou  

se rozumí správa: 

• území státu, kraje, obce 

• věci, ke které má veřejnost vlastnická práva (jedná se o věci movité, např. dopravní 

prostředky, a věci nemovité, například komunikace, budovy, pozemky  

a další), 

• veřejných záležitostí (např. služeb veřejnosti, občanům obce, kraje atd.), 

• veřejných financí (např. veřejných rozpočtů), 

• užívání veřejných objektů a zařízení (např. přírodních zdrojů, veřejných informací).2 

 

Systém veřejné správy má dvě vzájemně oddělené a zároveň vzájemně spojené linie a to: 

• linii samosprávy, 

                                                 
1 KÁŇA, P. Základy veřejné správy (2004, s. 9, 10) 
2 Tamtéž (2004, s. 11) 
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• linii státní správy.3 

 

Veřejná moc, jejíž výkon představuje právě veřejná správa, se dělí na moc státní a na 

zbývající veřejnou moc. Státní moc, kterou disponuje sám stát a zabezpečuje jí 

prostřednictvím zvláštního aparátu, označovaném jako státní mechanismus. 

 

V rovině státní činnosti lze veřejnou správu vykonávanou státem vymezit i tzv. negativně, 

jako tu státní činnost, kterou stát vykonává vedle zákonodárství a soudnictví. Zbývající 

veřejná moc je státem v příslušném rozsahu svěřena subjektům nestátního charakteru ke 

správě veřejných záležitostí. Jedná se prakticky o subjekty územní samosprávy, vykonávající 

specifickou formu správy státu, je od státní moci v jistém slova smyslu odvozena a nemůže 

s ní být v rozporu. V tomto smyslu má i tato veřejná moc svůj základ ve státní moci, má s ní 

určité společné znaky a projevuje se jako decentralizovaná státní moc.4 

 

V rovině činnosti dalších veřejnoprávních subjektů, odlišných od státu, je veřejná správa 

nestátní činností výkonného charakteru, jejímž posláním je spoluzabezpečovat výkon správy 

státu. Je vykonávána veřejnoprávními korporacemi – územními (obce, kraje) a zájmovými 

(komory, svazky, grémia), čili územní samospráva a zájmová samospráva. Veřejná správa 

vykonávaná veřejnoprávními korporacemi jinak vykazuje v podstatě stejné rysy jako veřejná 

správa vykonávaná státem, resp. jeho orgány.  

 

Formy realizace veřejné správy jsou vnějším výrazem činnosti správních orgánů. Tak jak 

jsou cíle veřejné správy zajišťovány prostřednictvím jejích úkolů, úkoly zprostředkovány 

prostřednictvím jejích funkcí, funkce prostřednictvím metod působení, tak se tyto metody 

projevují ve formách realizace veřejné správy. Základní rozlišení je na vnější a vnitřní formy 

realizace, dále na právní (normativní správní akty, individuální správní akty aj.) a neprávní 

(organizační) formy realizace (operativně organizační činnosti, materiálně technické operace). 

Pro všechny formy platí, že mají právní podklad. Obecným požadavkem je podstatné omezení 

nežádoucích administrativních prvků ve formách realizace veřejné správy, je třeba posilovat 

samostatnost subjektů, posiluje se i snaha o racionalizaci veřejné správy, což však je závislé 

na příslušných organizačně právních předpokladech v konkrétních podmínkách systému 

veřejné správy.           

                                                 
3 STRECKOVÁ Y, MALÝ I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi (1998, s. 177) 
4PRŮCHA, P. Správní právo, Obecná část (2003, s. 28) 
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Metody působení veřejné správy členíme na obecné metody působení a konkrétní metody 

působení. Obecné metody - metody přesvědčovací a donucovací, představují základní 

působení ve vzájemném určitém poměru v celé veřejné správě. V obecné rovině lze hovořit  

i o metodách řízení a regulace. Konkrétní metody: 

• administrativní metody, např. normativní správní akty (zákony, vyhlášky, nařízení 

vlády), individuální správní akty, interní akty (podnikové předpisy), individuální 

služební akty – dohody správně právního charakteru (smlouvy), 

• ekonomické metody, (například peníze – rozpočet, akcie, směnky, dluhopisy či 

valuty), 

• organizační metody - (podpůrné), organizačně zabezpečují fungování veřejné správy 

uvnitř i navenek.5 

 

2.2. Veřejné správy v České republice 
 

Veřejný sektor tvoří jednu ze dvou částí neziskového sektoru národního hospodářství.  

Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, ve které jsou ve veřejném zájmu 

uspokojovány potřeby společnosti a občana formou statků prostřednictvím veřejných služeb, 

které jsou financovány převážně z veřejných rozpočtů, a je řízen a spravován veřejnou 

správou, v níž se rozhoduje převážně s využitím veřejné volby a podléhá veřejné kontrole.6 

 

Veřejná správa je chápána jako složitý společenský systém s vnějším a vnitřním prostředím. 

Vnější prostředí je v mnoha oblastech činnosti tvořeno zahraničními a mezinárodními 

službami, podložené smlouvami a vytvářející jednotlivé vazby prostředí. Vnitřní prostředí 

veřejné správy je chápáno jako činnost systémů s vazbami ve státě a ve společnosti. Veřejná 

správa je dynamický systém, který se vyvíjí, a ve kterém probíhají regulační procesy. 

 

Charakteristickým znakem organizace veřejné správy je vymezení úkolů v zákonech a jiných 

právních předpisech, či v rámci usnesení zastupitelských sborů či nadřízených orgánů.7 Pokud 

veřejnou správu chápeme jako systém soustavy orgánů, které jsou samozřejmě mezi sebou 

propojeny, jedná se o organizaci veřejné správy. Tento systém se řídí organizačními pravidly, 

                                                 
5 PRŮCHA, P. Správní právo, Obecná část (2003, s. 146, 147) 
6 REKTOŘÍK, J. Kontrola ve veřejném sektoru (2005, s. 14) 
7 Podle Pomahače a Vidlákové patří mezi organizace veřejné správy např. krajské úřady, které působí v rámci 

krajské samosprávy a vykonávají jim přikázané samosprávné úkoly a současně přenesenou působnost v oblasti 
státní správy. POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa (2002, s. 249) 
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které se nazývají základní organizační principy. Organizace veřejné správy má za úkol 

především zabezpečovat plnění jejich úkolů, a proto organizační uspořádání ovlivňuje řádné 

fungování celé veřejné správy.8  

 

Instituce veřejné správy vytvářejí síť, to znamená, že jsou lokalizovány a umístěny na území 

státu v konkrétních krajích a obcích. Výkonem veřejné správy jsou pověřeny tyto instituce  

a orgány: 

• ústřední orgány, 

• krajské a regionální instituce a orgány, 

• místní instituce veřejné správy, které jsou vytvořeny na určitém území, obvykle na 

území obce. V obci vedle sebe působí státní správa a územní samospráva. Výkon 

státní správy vykonávají pověřené místní orgány státní správy a místní orgány územní 

samosprávy. 

 

Instituce je spravujícím subjektem, úřadem a organizací s orgány. Instituce se člení na 

organizační složky, kterými jsou odbory a referáty. Instituce dbá na dodržování právních 

norem a má vztahy: 

• vzájemné mezi sebou, 

• hierarchie, 

• uvnitř organizace, vyjádřené organizačním řádem, 

• s vnějším okolím.9 

 

Základními subjekty veřejné správy, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1, jsou stát  

a veřejnoprávní korporace, které ve veřejné správě vystupují jako představitelé a nositelé 

veřejné moci ve státě. Realizují své postavení navenek prostřednictvím svých orgánů,  

tzv. správních orgánů. Správní orgány jsou jednak součástí organizace státu, jednak součástí 

organizace veřejnoprávních korporací. Z organizačního hlediska je každý správní orgán 

relativně samostatnou organizační jednotkou ve veřejné správě, systémově je však začleněn 

do příslušného organizačního systému veřejné správy. Organizace veřejné správy jako  

celek, stejně jako postavení jejích jednotlivých subsystémů i jednotlivých správních orgánů je 

výrazem uplatnění organizačních principů veřejné správy. Uplatnění příslušných 

                                                 
8 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR (2008, s. 19) 
9KÁŇA, P. Základy veřejné správy (2004, s. 12, 13, 15) 
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organizačních principů umožňuje rozlišovat tzv. organizačně technické systémy veřejné 

správy: 

• systém centralizované, decentralizované, koncentrované a dekoncentrované správy, 

• systém územní a rezortní, 

• systém monokratický a kolegiální, 

• systém volební a jmenovací.10 

 

Systém centralizace a decentralizace. Především se jedná o oblast řízení, kdy takto 

hovoříme o delegování rozhodovací pravomoci. Decentralizace pravomoci – vyšší 

organizační složka deleguje relativně trvale část své pravomoci organizační složce nižší, 

decentralizace činnosti – vyšší organizační složka svěřuje nižší organizační složce jen výkon 

určitých činností. Centralizace a decentralizace bývá často spojována s principy  

tzv. koncentrace a dekoncentrace, které se mohou projevovat jednak ve vertikálním a jednak  

v horizontálním smyslu. Systém je spojen s využitím osy organizační nadřízenosti  

a podřízenosti. Souvisí s tím, nakolik došlo k decentralizaci činností.   

 

Systém územní, odvětvový a funkční. Územní princip preferuje vymezení působnosti 

správních orgánů ve vztahu k určitému území, je bližší pro územní samosprávu. Princip 

odvětvový je založen na tzv. lineárních útvarech a struktuře. Princip funkční, založen na  

tzv. štábních útvarech a funkčních vazbách, vede ke specializaci správních orgánů. Většinou 

jde o kombinaci těchto principů. 

 

Systém monokratický. U tohoto systému je správní orgán představován jednou osobou, 

většinou funguje ve státní správě.  U systému kolegiálním působí více osob. Většinou 

v samosprávě. 

 

Systém volební a jmenovací vyjadřuje rozličné ustavení správních orgánů volbou nebo 

jmenováním. Ve státní správě převažuje princip jmenovací, v samosprávě princip volební.11 

 

Další organizační principy: 

 

                                                 
10 STRECKOVÁ Y, MALÝ I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi (1998, s. 177) 
11PRŮCHA, P. Správní právo, Obecná část (2003, s. 100) 
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Delegace zahrnuje dekoncentraci decentralizaci. Jedná se o pověření osob veřejného práva, 

které mají nestátní charakter při plnění úkolů veřejné správy nebo pověření osob, které nejsou 

osobami veřejného práva. Delegace se provádí zákonem nebo na základě zákona. Osoba, na 

kterou byla delegace přenesena, je podřízena při výkonu tomu, kdo delegaci provedl. 

Typickým případem delegace je přenesení výkonu státní správy na obce a kraje. 

 

Princip veřejné specializace spočívá v tom, že působnost orgánů je vymezena věcně. Podle 

charakteru se rozlišují instituce se všeobecnou působností nebo specializované instituce. 

Instituce se všeobecnou působností řeší především základní otázky komplexního  

a koncepčního charakteru. Orgány s všeobecnou působností jsou v mnoha případech přímo 

nadřízeny specializovaným správním úřadům a koordinují jejich činnost. Specializované 

orgány se zabývají pouze konkrétními úkoly v určitém vymezeném úseku státní správy.  

 

Teritoriální princip  znamená místní vymezení působnosti příslušného orgánu veřejné správy 

určitým územím. Rozlišují se instituce s celostátní působností a územní instituce, které 

vykonávají působnost na části území. Orgány s celostátní působností jsou ústřední orgány 

státní správy. Jedná se o ministerstva a další ústřední správní úřady. Orgány, které vykonávají 

působnost pouze na části území, se nazývají orgány místní správy.  

 

Profesionální princip a laický princip. Profesionální princip je charakterizován pro státní 

správu, ale uplatnění je stále ve větší míře i v územní samosprávě, zejména pokud jde o výkon 

přenesené působnosti. Laický princip se uplatňuje v samosprávě, ale ke zřizování různých 

poradních orgánů dochází i ve státní správě.12 

 

P. Průcha (2003, s. 100) člení systém organizace na subsystémy: 

• ústřední orgány státní správy, 

• územní orgány veřejné správy s všeobecnou působností, 

• územně dekoncentrované (specializované) orgány státní správy, 

• orgány (subjekty) zájmové samosprávy. 

 

Toto členění je možné označit za členění úrovňové, horizontální. Je kombinované 

s vertikálními liniemi orgánů státní správy. 

                                                 
12 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR (2008, s. 22, 23) 
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2.3. Funkce veřejné správy v České republice 
 

Veřejnou správu charakterizují její funkce. Funkce vyjadřuje samotné požadavky a potřeby 

veřejné správy a její fungování, slouží k realizaci funkcí státu:  

• Obecné funkce – organizující a ochranná. Funkce organizující, zajišťuje uspořádání 

subjektů a adresátů působení veřejné správy a vztahů mezi nimi, jakož i vztahy 

k jiným subjektům, zajištění chodu veřejné správy. Ochranná funkce slouží k zajištění 

dobrého chodu veřejné správy, případně ke zjednání nápravy, 

• Dílčí funkce - tato funkce vyjadřují konkrétní činnosti, které jsou veřejnou správou 

zabezpečovány, plánovací, programovací, ovlivňovací, koordinační, kooperační, 

rozhodovací, kontrolní apod. Mohou působit jak uvnitř tak navenek.13 

 

Funkce veřejné správy můžeme chápat jako projev veřejné správy v akci. Také je můžeme 

chápat jako projev, který slouží realizaci funkcí státu, v podmínkách veřejné správy, 

upravených správním právem. 

 

Obecné i dílčí funkce musí vyjadřovat regulačně stimulační a ochranně garanční působení. 

Jedná se o regulaci pomocí stimulace a ochranu pomocí garance. Při těchto požadavcích na 

funkce veřejné správy je třeba vycházet z toho, že tyto funkce jsou výrazem zaměření 

zamýšlené realizace vztahů mezi subjekty a adresáty, které působí ve veřejné správě.14 

 

Výkon veřejné správy je uskutečňován: 

• ústředními orgány státní správy, 

• ústředními orgány veřejné správy s všeobecnou působností, 

• územně dekoncentrovanými (specializovanými) orgány státní správy, 

• orgány zájmové samosprávy, 

• orgány územní samosprávy. 

Veřejný sektor je řízen a spravován veřejnou správou. Veřejná správa je vytvářena soustavou 

orgánů a vazeb mezi nimi.15 

 

 

                                                 
13 PRŮCHA, P. Správní právo, Obecná část (2003, s. 144, 145) 
14 Tamtéž (2003, s. 172, 176) 
15 STRECKOVÁ Y, MALÝ I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi (1998, s. 177) 
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2.4. Státní správa 
 

Státní správa je vykonavatelem státní moci a je součástí veřejné správy. Výkon státní 

správy je zprostředkováván ústředními orgány státní správy a podřízenými státními 

institucemi regionálními, krajskými a místními. 

 

Činnost státní správy se zaměřuje na realizaci státního systému. Jejím cílem je fungování  

a zabezpečování činnosti státního systému a státního aparátu. Hlavní činnost je orientovaná 

k fyzickým a právnickým osobám, ve prospěch společenského zřízení. Činnost státní správy 

slouží veřejným zájmům společnosti, službě veřejnosti, službě a ochraně občanům a obraně 

státu. 

 

Státní správa má tyto pravomoci: 

• výkonné, které spočívají v plnění úkolů a zabezpečení státních činností, 

• zákonodárné, které se projevují v tvorbě právních norem, 

• nařizovací, které spočívají ve vydávání závazných nařízení, 

• kontrolní, které provádí kontroly prostřednictvím státního dozoru a státní inspekce.16 

 

2.4.1. Ústřední orgány státní správy 
 

Právní postavení ústředních orgánů státní správy je v současnosti upraveno ústavním zákonem 

č. 1/1993 Sb. – Ústava České republiky, zákonem č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy ve znění pozdějších předpisů.  

 

Tyto orgány mají nejvyšší výkonnou moc. Jejich postavení je dáno ústavními zákony. Jedná 

se o tyto ústřední orgány státu: 

• prezident, 

• vláda a ministři, 

• ústřední výkonné orgány státní správy a jejich instituce. 

 

Pro jejich výkon jsou zřízeny kanceláře: 

• Kancelář prezidenta České republiky, 

                                                 
16 Tamtéž (2004, s. 19) 
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• Kancelář úřadu vlády České republiky, 

• Kancelář senátu České republiky, 

• Kancelář Poslanecké sněmovny České republiky.   

 

Prezident České republiky je hlavou státu, je starší 40 let, je volen Parlamentem ČR na 

období 5 let. Funkci může vykonávat ve dvou volebních obdobích. Je oprávněn rozpustit 

poslaneckou sněmovnu, jmenuje a odvolává předsedu vlády a členy vlády, pověřuje členy 

vlády vedením ministerstev, svolává poslaneckou sněmovnu, zastupuje stát navenek, sjednává 

a podepisuje mezinárodní smlouvy, může odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem, má 

právo amnestie, právo účastnit se schůzi vlády a vyžadovat zprávy z jejich jednání, přijímá 

zahraniční delegace, jmenuje a odvolává misi České republiky v zahraničí, propůjčuje státní 

vyznamenání, jmenuje generály, soudce a vysokoškolské profesory. 

 

Vláda české republiky je vrcholným orgánem výkonné moci, za svou činnost odpovídá 

poslanecké sněmovně, která může projevit nespokojenost a vyslovit vládě nedůvěru. Vláda 

ČR má předsedu, místopředsedy a ministry. Vláda rozhoduje ve sboru, kolektivně a k jejímu 

usnesení je nutná nadpoloviční většina všech členů vlády. Vláda je oprávněna vydávat správní 

akty, vládní nařízení, která podepisuje předseda vlády. Vládá řídí a kontroluje státní 

administrativní aparát. Člen vlády nesmí ze zákona vykonávat žádnou činnost neslučitelnou 

s výkonem jeho funkce (podnikání, funkce člena Ústavního soudu). Vláda představuje 

nejdůležitější koordinační mechanismus ve státní správě. Cílem je dosažení efektivního  

a kvalitního fungování systému státní správy. 

 

Ministerstva jsou zřízeny zákonem ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako ústřední orgány 

státní správy jsou rezortní ministerstva v čele s ministrem – členem vlády. Ministerstva jsou 

podřízeny vládě, jejich posláním je mimo jiné zpracovávat koncepce rozvoje svěřených 

odvětví, řešit stěžejní otázky rezortu, plní úkoly stanovené v zákonech a jiných obecně 

závazných právních předpisech. Ministr ve svém rezortu rozhoduje a sám nese zodpovědnost, 

jmenuje náměstky ministra, ředitele odborů, ředitele samostatných úřadů a organizací, má 

v kompetenci několik správ (například v kompetenci rezortního ministerstva financí je správa 

financí a správa celní). V kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí je sociální správa  

a správa zaměstnanosti. Ministerstva si vzájemně vyměňují informace. Nižší orgány státní 

správy podávají zprávy a sdělují informace a údaje, které ministerstva vyžadují pro plnění 
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vlastních úkolů. Ministerstva vydávají právní normy, věstníky ministerstva.  Ministerstvu 

vnitra byly svěřeny také úkoly ve vztahu integrace k Evropské unii 

 

2.4.2. Výkon státní správy 
 

V centralizované státní správě je jediným prvotním normativním právním zdrojem centrální 

státní zákonodárná moc. Státní správa je prováděna ústředními orgány a její byrokracií. 

Veřejná správa může být prováděna koncentrovanými úřady, tyto úřady vykonávají celou 

působnost v daném odvětví pro celé území státu nebo také prostřednictvím 

dekoncentrovaných úřadů, které jsou podřízeny ústřednímu orgánu. Dekoncentrované úřady 

jsou plně závislé na centru (finančně i jmenováním do funkcí). Pokud jsou plně závislé na 

centru tak hovoříme o dekoncentraci vertikální. Dekoncentrace horizontální přenáší části 

působnosti z jednoho orgánu státní správy na nově zřízený státní orgán na stejné úrovni. 

 

Územně dekoncentrované orgány státní správy:  

• územní vojenské správy a velitelství územní obrany, 

• krajské správy, okresní ředitelství a obvodní oddělení Policie České republiky, 

• zeměměřičské a katastrální inspektoráty na území krajů a katastrální úřady na území 

okresů, 

• krajské, regionální či oblastní orgány specializovaných státních inspekcí – obchodní, 

zemědělská a potravinářská apod. 

• krajští hygienici, 

• inspektoráty Českého úřadu bezpečnosti práce, 

• obvodní báňské správy, 

• okresní správy sociálního zabezpečení, 

• úřady práce 

• finanční ředitelství a finanční úřady.  

Doplňují strukturu orgánů krajských úřadů a obecních úřadů a společně s nimi tvoří ucelený 

systém místní správy. 

 

Decentralizovaná státní správa má své orgány a ty jsou pověřeny výkonem státní správy. 

V tomto případě se stát zcela nezbavuje určité části státní správy, ale její výkon ponechává 

veřejnoprávním korporacím pod svým dohledem. Stát se stále stará o řízení a financování. 
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Tento způsob státní správy přijde státní pokladnu levněji než budování místních orgánů státní 

správy.17 

 

Státní správa se člení na územní a vnitřní. Dále je členěna na: 

• správu státu, 

• státní správu regionů a krajů,  

• státní správu okresů, 

• státní správu obcí, 

• místní státní správu. 

 

2.5. Územní samospráva  
 

Pojem „samospráva“ představuje výkon vymezených úkolů správy státu samostatnými 

veřejnoprávními subjekty, které stát k tomu aprobuje. Zahrnuje takovou oblast veřejné správy, 

která je v souladu s příslušnými zákony svěřována subjektům, jichž se bezprostředně týká. 

Jejím základem je obec, jako komunita lidských jedinců. Jako takovou je možno samosprávu 

charakterizovat jako oblast veřejné správy, která je zaměřena na sama sebe a na řešení svých 

vlastních záležitostí.18 

 

Samospráva má nezastupitelný význam pro demokratické uspořádání společnosti a pro 

výkon regionální a místní veřejné správy. Ústavní základ je zakotven v hlavě VII Ústavy. 

Ústava vychází z toho, že základními územními samosprávnými celky jsou obce a vyššími 

územními samosprávnými celky kraje. Ustanovení čl. 100 Ústavy obsahuje právo na 

samosprávu jednotlivých územních samosprávných celků. Konkretizaci ústavy provádějí 

především: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákon  

č. 129/2000 Sb., okrajích (krajské zřízení), v platném znění, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, v platném znění, zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

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

Praze.19 

 

                                                 
17 KOUDELKA, Z. Samospráva (2007, s. 17, 18) 
18 LACINA, K. Vývoj systémů veřejné správy (2001, s. 14) 
19 HENDRYCH, D. Správní věda. Teorie veřejné správy (2003, s. 112) 
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Územní samospráva má historické kořeny ve správě středověkých měst a v cechovním 

zřízení. Dnes stát své kompetence převádí na samosprávy, které uskutečňují a ovlivňují 

společenský život. Samospráva je slučitelná jen s demokratickým zřízením, představuje 

decentralizovanou moc a má všeobecnou společenskou podporu. Samospráva spravuje své 

vlastní záležitosti, záležitosti veřejného zájmu.  

 

Samospráva má moc zákonodárnou a moc výkonnou. Moc zákonodárná je dána schopností  

a právem vytváření vlastních právních norem. Moc výkonná je tvořena činností 

samosprávních institucí a jejích výkonných orgánů. K tomu má samospráva tyto kompetence:  

• jedná svým jménem, 

• rozhoduje samostatně ve správních záležitostech, 

• rozhoduje podle své vlastní vůle, 

• je právnickou osobou a má právní subjektivitu, 

• hospodaří samostatně s finančními prostředky.20 

 

2.5.1. Vyšší územně samosprávní celky 
 

Kraj  je územní společenství občanů, má právo na samosprávu a chrání veřejný zájem.  

Kraj má postavení právnické osoby a náleží mu právní subjektivita. Právní subjektivita je 

pojena s územní samosprávou jako takovou, nikoliv s jednotlivými jejími orgány.  

 

Kraj má určité znaky a těmi jsou: 

• území, 

• obyvatelstvo, 

• soustava orgánů, kterými jedná a uskutečňuje svou vůli, 

• vystupování v právních vztazích svým jménem, 

• vlastní hospodaření. 

Na tyto znaky nemá přímý vliv. Jsou upraveny ústavním zákonem nebo zákony. Česká 

republika je členěna územně na 13 samosprávných krajů a hlavní město Praha.  

 

                                                 
20 KÁŇA, P. Základy veřejné správy (2004, s. 42) 
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2.5.2. Základní jednotky územní samosprávy 
 

Obec se spravuje samostatně. V obcích se volí obecní zastupitelstvo, samospráva obce, která 

spravuje obec, území obce, záležitosti obce a občanské záležitosti. Samospráva obce je volena 

v komunálních volbách na období 4 let. Občané volí v komunálních volbách své zastupitele 

tvořící obecní zastupitelstvo, které zvolí obecní radu a starostu nebo primátora. Obecní 

územní samospráva má samosprávní instituci: obecní úřad. Obecní úřad je úřad pověřený 

výkonem některých činností vnitřní státní správy. Některé obecní úřady jsou pověřeny 

výkonem státní správy i v dalších obcích. Obecně platí, je-li obec větší a je-li obecní úřad 

pověřen výkonem státní správy, je struktura obecního úřadu složitější.  

 

Příklady územní samosprávy obcí: Území hlavního města, jeho záležitosti a záležitosti jeho 

občanů spravuje Magistrát hlavního města Prahy. Praha se dělí na městské části a má 

postavení kraje i obce. Území statutárního města, jeho záležitosti a záležitosti občanů 

statutárního města spravuje Magistrát statutárního města v čele s primátorem. Území  

a záležitosti městského obvodu statutárního města spravuje úřad městského obvodu v čele se 

starostou. Území a záležitosti města spravuje městský úřad v čele se starostou. Území  

a záležitosti obce spravuje obecní úřad v čele se starostou. Obecní samospráva 

prostřednictvím obecního úřadu vykonává a je pověřena přenesenými kompetencemi 

ministerstva vnitra, zajišťuje činnosti, vyplývající ze zákona o obcích a činnosti, vyplývající 

ze záležitostí vnitřní správy obce. Obecní úřad je pověřen výkonem přenesené nebo rozšířené 

působnosti.21 

 

Právní úprava postavení obcí zákonitě obce charakterizuje i podle územních hledisek. Území 

obce musí respektovat režim katastrálních území, to platí i pro případy rozdělování obcí. 

Území ČR tvoří obce, města a zvláštním druhem územního členění jsou vojenské újezdy.  

 

Typy obcí podle rozsahu přenesené působnosti: 

• obec, 

• obec se stavebním úřadem, 

• obec s matričním úřadem, 

• obec s pověřeným úřadem, 

                                                 
21 KÁŇA, P. Základy veřejné správy (2004, s. 44) 
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• obec s rozšířenou působností. 

 

Město se vyznačuje tím, že má více než 3 000 obyvatel, pro snazší orientaci má náměstí, 

ulice, městské čtvrti. Má znak a prapor. Městský úřad může být pověřen výkonem přenesené 

působnosti. Většina občanů ČR žije ve městech.  

 

Statutární města jsou zvlášť významná města. Správa těchto měst je odlišná od ostatních 

především samosprávou městských částí. Do roku 1990 byly městy, které měla postavení 

okresu, přijímala vlastní statut jako svůj právní předpis a členila se na obvody s vlastní 

správou. V roce 1990 bylo stanoveno, dle zákona o obcích, 13 statutárních měst, v roce 2002 

přibyla další 3 města. Nyní máme 23 měst určených zákonem, nové statutární město může být 

stanoveno jen zákonem. Změna města na statutární město je také spojena s výkonem 

samosprávy v daném městě. Statutární města mohou být členěna na městské obvody nebo 

městské části s vlastními samosprávnými orgány. Pokud se statutární město člení na městské 

části nebo obvody je povinno vydat svůj statut formou obecně závažné vyhlášky upravující 

vnitřní poměry členěného města. Územně členěná statutární města jsou: Brno, Ostrava, Plzeň, 

Ústí nad Labem, Liberec a Pardubice.22  

 

Hlavní město Praha je členěno na 10 správních městských obvodů. Působnost obce je 

dvojího druhu a to samostatná a přenesená. Do samostatné působnosti obce patří spravování 

záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 

nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitostí, které do samostatné 

působnosti obce svěří zvláštní zákon (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  

ust. § 35, odst. 1). Takto chápána obecní samospráva není správou státní nýbrž správou obce 

jako veřejnoprávní korporace. U přenesené působnosti jde naopak o výkon státní správy, 

kterou stát nerealizuje přímo, ale prostřednictvím obcí a jejich orgánů.  

 

2.6. Zaměstnanci ve veřejné správě 
 

Služební poměr mají uzavřený příslušníci ozbrojených sil v policejní správě, v armádě, 

v celní správě a v justiční a vězeňské stráži. Mají své povinnosti vymezeny v zákoně  

o služebním poměru. Služební orgán vystupuje jako zaměstnavatel: prezident republiky, 

                                                 
22 KOUDELKA, Z. Samospráva (2007, s. 97) 
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ministři (obrany, vnitra a spravedlnosti), velitelé, ředitelé a náčelníci. Občan starší 18 let  

(se státním občanstvím České republiky) může uzavřít služební poměr na vlastní žádost, 

pokud složil přísahu a je bezúhonný. Zánik služebního poměru je uveden v zákoně  

o služebním poměru. O zániku se vydává rozhodnutí a k zániku nemůže dojít z důvodu ztráty 

zdravotní způsobilosti. 

 

Služební zákon neboli Zákon č. 218/2002 Sb. ze dne 26. dubna 2002 o službě státních 

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních 

zaměstnanců ve správních úřadech je právním předpisem, který upravuje právní poměry 

zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká 

republika poskytuje veřejnosti, organizační věci státní služby, přípravu fyzických osob na 

státní službu, služební vztahy státních zaměstnanců ve správních úřadech, odměňování těchto 

osob, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řízení ve věcech státní služby, odměňování 

ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, jakož i organizační věci 

vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců. Drtivá část služebního zákona nabývá 

účinnosti 1. ledna 2012. 

 

Pracovní poměr  se řídí Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravený 

Zákonem č. 46/2004 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní poměr se 

zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní poměr vzniká 

dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, popřípadě dnem, 

který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Jestliže 

zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, 

nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní 

smlouvy odstoupit. 

 

Zákon o státní službě taky vymezuje požadavky na zaměstnance státní správy, jako jsou 

například znalost cizího jazyka, odborná kvalifikace, vzdělání, dále všeobecnou praxi, 

bezúhonnost, potvrzení o neformální spolehlivosti, která se získává od minulých pracovišť 

nebo v místě bydliště, negativní lustrace dle Zákona č.451/1991 Sb. Mezi další požadavky 

patří verbální schopnost, vizuální požadavky, řidičský nebo zbrojní průkaz. 

V souvislosti s personalistikou je třeba vymezit pojem veřejná služba. Existují čtyři možné 

alternativy termínu služba: 
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• úloha, poslání veřejné správy, služba ve veřejnosti se v soudobých demokraciích stává 

pojmovým znakem veřejné správy, 

• předmět, náplň činnosti správy, která poskytuje veřejné služby, 

• označení některých úřadů nebo úseků veřejné správy, 

• označení zaměstnance veřejné správy. 

Státní služba se používá jako označení pro zaměstnance státu. Jedná se o užší pojem než 

pojem veřejná služba, která se používá i pro zaměstnance jiných nositelů veřejné správy. 

Veřejná služba se člení z různých hledisek. Jedním z možných hledisek je členění podle: 

• způsobu ustanovení do funkce (volba, jmenování a smlouva), 

• trvaní činnosti (činnost vykonávána po dobu určitou a činnost vykonávána po dobu 

neurčitou),  

• způsobu provádění. 

Nejdůležitějším je členění podle způsobu provádění. Jedná se o tři možnosti: 

• úkoly veřejné správy vykonávají občané jako čestné úřady nebo jako vedlejší 

povolání, 

• pracovní veřejné správy je ve stejném zaměstnaneckém pracovním poměru jako 

pracovník kterékoli organizace, 

• zaměstnanec veřejné správy má zvláštní status, který je spojován s výkonem určitých 

funkcí a s tím související odpovědností.23 

 

Pro obsazení funkčního místa ve veřejné správě musí žadatel splňovat různé předpoklady. 

Jedná se o způsobilost k právním úkonům, minimální věk, státní občanství ČR, bezúhonnost, 

méně často i trvalé bydliště i obvodu působnosti dané instituce veřejné správy. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 HENDRYCH, D. Správní věda. Teorie veřejné správy  (2007, s. 140, 141) 
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3. CHARAKTERISTIKA STATUTÁRNÍHO M ĚSTA OSTRAVA 
 

Metropole Moravskoslezského kraje Ostrava je rozlohou třetím největším městem České 

republiky, a také třetím největším  městem co se týče počtu obyvatel.  Celkový počet obyvatel 

je přes 317 000. Rozloha města je 214 km2. Výhodou polohy města Ostrava je ta, že se 

nachází 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se 

Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od 

polských Katowic, 310 km od Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a 

Lučina.  

 

3.1. Moderní historie města Ostravy po 2. světové válce 
 

Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo orientovalo na rozvoj 

hornictví, ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu. Jeho centrem se stala Ostrava, v té 

době nazývaná „město uhlí a železa“ nebo také „ocelové srdce republiky“. V roce 1949 se 

začalo se stavbou rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť v Ostravě - Kunčicích. 

Masivní podpora těžkého průmyslu znamenala příliv nových pracovních sil do Ostravy  

a okolí. V tehdejších okrajových čtvrtích města vyrostla řada nových sídlišť, především 

Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, později Výškovice a Dubina. Ostrava se stala v roce 1945 sídlem 

Vysoké školy báňské (přeložena z Příbrami) a pobočky Pedagogické fakulty brněnské 

Masarykovy univerzity. Ta se osamostatnila v roce 1959 a v roce 1991 byla začleněna do 

nově vzniklé Ostravské univerzity. Kulturní a společenský život zajišťovaly dvě stálé scény 

dnešní Divadlo Antonína Dvořáka (od r. 1945 Zemské divadlo, 1949-1990 Divadlo Zdeňka 

Nejedlého) a Divadlo Jiřího Myrona (Národní dům, 1945-1954 Lidové divadlo). Oblibě 

hlavně mezi mladými diváky se těší Divadlo Petra Bezruče (založené r. 1948 jako Divadlo 

mladých) a Komorní scéna Aréna (od roku 1951 Divadlo hudby). Pro malé diváky byla v roce 

1946 otevřena amatérská loutková scéna s názvem Dřevěné království, od roku 1953 

profesionální Divadlo loutek. V roce 1954 začala svou koncertní činnost dnešní Janáčkova 

filharmonie Ostrava. 

 

K výrazným politickým a hospodářským změnám došlo po roce 1989. Ostrava se stala 

statutárním městem v čele s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem voleným ve 
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svobodných a demokratických volbách. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla 

razantním způsobem utlumena důlní činnost. Poslední vozík uhlí vyvezený 30. června 1994  

z jámy Odra v Přívoze (dříve Důl František) ukončil více než dvě století trvající dějiny 

aktivního důlního podnikání v Ostravě. Vítkovické vysoké pece, které tvoří výraznou 

městskou dominantu, vyhasly v roce 1998. Ve Vítkovicích se začali orientovat na 

strojírenskou výrobu. Na území města se ocelářství soustředilo do Nové huti (dnes Arcelor 

Mittal). Papežskou bulou Ad Christifidelium spirituali vydanou Janem Pavlem II. dne  

30. května 1996 se Ostrava stala sídelním městem ostravsko-opavské diecéze. Bazilika 

Božského Spasitele byla povýšena na katedrálu. Do života města a mnoha jeho obyvatel 

dramaticky zasáhla povodeň z července roku 1997, označovaná jako „tisíciletá voda“. Škody 

způsobené nejrozsáhlejší povodní v historii Ostravy byly odhadnuty na více než čtyři miliardy 

korun.  

Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním městem nově vzniklého Ostravského, dnes 

Moravskoslezského kraje.24 

 

3.2. Orgány města Ostrava 
 

Postavení a působnost města vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je statutární město Ostrava veřejnoprávní 

korporací. Má postavení obce s rozšířenou působností, kterou vykonává pro obce 

Klimkovice, Šenov, Vratimov a obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, Václavovice a Velká Polom. Ty tvoří spolu  

s městem Ostrava jeden správní obvod. Samotné město Ostrava se člení na 23 městských 

obvodů. 

Řízení města je dvoustupňové. Na prvním stupni řízení působí zastupitelstvo města, rada 

města, primátor, Magistrát města Ostravy a Městská policie Ostrava. Na druhém stupni, tedy 

na úrovni městských obvodů, působí zastupitelstva městských obvodů, rady městských 

obvodů, starostové a úřady městských obvodů. 

Dělbu kompetencí mezi orgány města a orgány městských obvodů vymezuje obecně závazná 

vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn  

a doplňků. 
                                                 
24Historie Města Ostrava. Dostupné z < http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava#Historie> 
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V rámci přenesené působnosti statutární město Ostrava odpovídá za výkon státní správy  

v činnostech, jejichž rozsah je vymezen zvláštními zákony. Jedná se zejména o oblast 

zdravotnictví, školství, sociální péče, územního plánování, agendy stavebního úřadu, 

matričního úřadu, živnostenského úřadu, orgánu silničně-správního, vodohospodářského, 

ochrany životního prostředí a další. 

Rozhodování ve věcech samostatné působnosti je výhradní věcí volených samosprávných 

orgánů města a městských obvodů. Rozhodování ve věcech přenesené působnosti při 

výkonu státní správy činí orgány statutárního města a městských obvodů úředníci magistrátu  

a úřadů městských obvodů, kteří mají k rozhodování v oblasti své působnosti odbornou 

způsobilost ověřenou složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.25 

3.2.1. Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města má 55 členů. Je voleno občany města na čtyřleté funkční období. Do 

jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření s majetkem 

města, schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů, schvalování rozpočtu  

a závěrečného účtu města, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba, zřizování  

a ustanovení orgánů města, zřizování městské policie a udělování čestných občanství a cen 

města. Zastupitelstvo města zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva 

města jsou veřejná.  

Zastupitelstvo města zřizuje podle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo města 

zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Náplň činnosti finančního a kontrolního výboru 

stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno zastupitelstvu 

města, které stanoví jejich úkoly a náplň činnosti. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny 

zastupitelstvu města. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbory se 

schází podle potřeby, jednání je neveřejné. Jednání výboru se řídí Jednacím řádem výborů 

zastupitelstva města. Ostrava má celkem 4 výbory a těmi jsou:  

• výbor finanční (13 členů),  

• kontrolní výbor (7 členů),  

• výbor statutový (11 členů),  

                                                 
25 Statut města Ostravy. Dostupné z < http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/1054>  
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• výbor pro udělování čestného občanství a cen města (5 členů). 

3.2.2. Rada města 

Rada města má 11 členů. Tvoří ji primátor, nám ěstci primátora a radní zvolení 

zastupitelstvem města, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 1 – Politické a personální složení rady 

města. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu města. Do její působnosti patří 

zejména zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů 

zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám založeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem města, plnění funkce valné hromady u společností, v nichž je město jediným 

akcionářem nebo společníkem, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování  

o organizační struktuře magistrátu, zřizování jednotlivých odborů, jmenování vedoucích 

odborů, vydávání nařízení města. Schůze rady města se konají pravidelně podle schválených 

termínů schůzí rady města. Jednání rady města jsou neveřejná.26  

Rada města může podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zřídit komise jako své iniciativní a poradní orgány. Rada města stanoví 

náplň komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise. Komise jsou ze své 

činnosti odpovědny radě města. Předsedu komise a jednotlivé členy jmenuje a odvolává rada 

města. Komise se schází podle potřeby, její jednání je neveřejné. Jednání komise se řídí 

Jednacím řádem komisí rady města. Rada města Ostrava zřídila k funk čnímu období  

2006 - 2010 celkem 17 komisí: komise kultury (13 členů), komise zdravotnictví (15 členů), 

komise sociální (14 členů), komise životního prostředí (13 členů), komise dopravy (13 členů), 

komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická (8 členů), komise právní (10 členů), 

komise pro informační systémy (11 členů), komise pro děti, mládež a sport (15 členů), komise 

pro podporu ekonomického rozvoje města (13 členů), komise pro handicapované děti  

a mládež (15 členů), komise ekonomická a rozpočtová (8 členů), komise pro podporu 

vrcholového sportu (5 členů), komise majetková (11 členů), komise pro vzdělávání a školství 

(13 členů), komise investiční (15 členů).27 

 

                                                 
26 Statut města Ostravy. Dostupné z < http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/1054> 
27 Jednací řád komisí rady města. Dostupné z 
<http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/komise-rady-
mesta/pid/567> 
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3.2.3. Primátor  
 

Primátor města Ostravy zastupuje město navenek, má právo užívat primátorských insignií  

a závěsného odznaku se státním znakem České republiky. Stojí v čele statutárního města 

Ostravy. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. Ze své činnosti  

v oblasti samostatné působnosti je odpovědný Zastupitelstvu města Ostravy. 

3.2.4. Magistrát města 
 

Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu  

a zaměstnanci města zařazení do magistrátu města. Magistrát města se člení na odbory, které 

zřídila pro jednotlivé úseky činnosti rada města. Postavení odboru mají i odborné útvary 

magistrátu města s jiným názvem než odbor (útvar, úřad, archiv). Funkci zaměstnavatele plní 

vůči všem zaměstnancům města, s výjimkou zaměstnanců městské policie, tajemník 

magistrátu. Tajemník magistrátu zajišťuje zejména řešení pracovněprávní problematiky  

a personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a koordinuje činnost 

jednotlivých odborů. Jednotlivé odbory jsou v gesci vyjmenovaných volených zastupitelů 

(primátora, náměstků) a tajemníka, viz Tab. 3.1. Magistrát k 31. 12. 2009 měl  

846 zaměstnanců.  

 

Tab. č. 3.1: Odbory statutárního města Ostrava 

Zdroj: Organizační řád magistrátu. Dostupné z 
<http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/magistrat/organizacni-rad> 
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Kancelář primátora  je odborem, který zabezpečuje činnosti v oblasti prezentace města  

a vztahů k veřejnosti, včetně vydávání měsíčníku. Úkoly v samostatné působnosti, které 

jsou odboru trvale svěřeny plní všechny úkoly sekretariátu kanceláře primátora, související 

s výkonem funkce primátora, náměstků primátora a tajemníka, vede přehled došlé a odeslané 

pošty a kontroluje její vyřizování. V oblasti přenesené působnosti kontrolují činnost orgánů 

městských obvodů při výkonu jejich samostatné a přenesené působnosti na úseku plnění 

úkolů svěřených tomuto odboru organizačním řádem magistrátu. Kancelář primátora 

v současné době zaměstnává 26 pracovníků.28 

 

Odbor legislativní a právní je odborem magistrátu, který zabezpečuje samosprávě  

a příslušným odborům MMO v konkrétním případě právní poradu zejména při uzavírání 

závazkových a jiných smluvních vztahů. Organizuje zadávání veřejných zakázek městem. 

Odbor má celkem 35 zaměstnanců. V samostatné působnosti zabezpečuje zpracování  

a změny obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, sleduje 

legislativní plán vlády, zajišťuje připomínky k návrhům změn zákonů a návrhům nových 

zákonů souvisejících s činností orgánů veřejné správy. 

 

Odbor auditu a kontroly  vykonává specializovanou kontrolní činnost v rozsahu finančních 

kontrol se zaměřením na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky, majetkovými 

právy a jinými majetkovými hodnotami města. V současné době má odbor celkem  

24 zaměstnanců. V samostatné působnosti kontroluje hospodaření, dodržování právních  

a interních předpisů, usnesení orgánů města a provádí finanční a veřejnosprávní kontroly  

u příspěvkových organizací zřízených městem, u městských obvodů, Městské policie Ostrava 

a u příjemců veřejné finanční podpory na základě rozhodnutí orgánů města nebo požadavků 

orgánů činných v trestním řízení. V oblasti přenesené působnosti kontrolují činnost orgánů 

městských obvodů při výkonu jejich samostatné a přenesené působnosti na úseku plnění 

úkolů svěřených tomuto odboru organizačním řádem magistrátu.  

 

Odbor krizového řízení je odborem magistrátu, který zajišťuje ve správním obvodu města 

Ostravy výkon státní správy při přípravě a provádění opatření k řešení krizových situací. 

V oblasti samostatné působnosti úkoly odboru nejsou stanoveny. V oblasti přenesené 

                                                 
28 Organizační řád magistrátu. Dostupné z 
<http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/magistrat/organizacni-rad> 
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působnosti zajišťuje připravenost města na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává 

a průběžně aktualizuje dokument Rozpracování Krizového plánu Moravskoslezského kraje 

pro statutární město Ostrava, plní úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných 

dodávek pro uspokojení základních životních potřeb obyvatel, pro podporu činnosti 

hasičských záchranných sborů, havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy. Tento 

odbor má 8 pracovníků. 

 

Odbor financí a rozpočtu zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu. V samostatné 

působnosti sestavuje návrh rozpočtu, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje 

čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnosti města, sestavuje finanční plán jako 

základní podklad pro sestavování ročních rozpočtů, koordinuje přípravu a průběh 

inventarizace majetku a závazků města a spolupracuje v této věci s ostatními odbory 

magistrátu a městskými obvody, kontroluje plnění smluv obsahujících finančně ekonomické 

vztahy mezi městem a podnikatelskými subjekty, u kterých je zakladatelem nebo 

spoluzakladatelem město V oblasti přenesené působnosti vymáhá pohledávky státu 

vznikající při činnosti města a jeho zařízení, pokud mu to ukládá zákon, navrhuje maximální 

ceny podle zákona o cenách, kontroluje evidenci podle zákona o cenách a označování zboží 

cenami. Odbor financí a rozpočtů zaměstnává 59 zaměstnanců. 

 

Odbor majetkový plní úkoly vyplývající ze samostatné působnosti statutárního města 

Ostrava. Odbor majetkový má 36 pracovníků. V samostatné působnosti eviduje nemovité  

a movité věci ve vlastnictví města, podává návrhy na zápisy do katastru nemovitostí, zajišťuje 

v rámci své působnosti činnosti v souvislosti s nabýváním věcí do vlastnictví města, zajišťuje 

v rámci své působnosti činnosti související s převodem věcí z vlastnictví města, předkládá 

v rámci své působnosti rady města návrhy na vydání souhlasu s umístěním staveb, s kácením 

dřevin, se vstupy na pozemky, a to na pozemcích ve vlastnictví města, předkládá v rámci své 

působnosti rady města návrhy na nakládání s přebytečnými a neupotřebitelnými věcmi. 

V oblasti přenesené působnosti kontrolují činnost orgánů městských obvodů při výkonu 

jejich samostatné a přenesené působnosti na úseku plnění úkolů svěřených tomuto odboru 

organizačním řádem magistrátu. 
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Odbor investiční je odborem pro usměrňování a řízení výstavby na území města. 

V samostatné působnosti věcně a časově koordinuje výstavbu města a s ní související 

činnosti ovlivňující rozvoj města, ve spolupráci s odvětvovými odbory a útvary magistrátu 

připravuje návrh investičního rozpočtu města a podklady pro střednědobou a dlouhodobou 

koncepci výstavby a životního prostředí, zajišťuje hospodaření podle schváleného 

investičního rozpočtu města a zpracování výsledků hospodaření za uplynulý rok na úseku 

investiční výstavby. V přenesené působnosti kontrolují činnost orgánů městských obvodů 

při výkonu jejich samostatné a přenesené působnosti na úseku plnění úkolů svěřených tomuto 

odboru organizačním řádem magistrátu. Odbor investiční má celkem 24 zaměstnanců. 

 

Odbor ekonomického rozvoje je významným odborem magistrátu města Ostravy, který 

vytváří a usměrňuje podmínky ekonomického rozvoje města, podílí se na realizaci vybraných 

strategických projektů a řídí činnost pracovních týmů. Toto oddělení je velmi významné 

z hlediska vyhledávání a uplatňování informací vedoucích k získávání finančních prostředků 

z externích zdrojů. V samostatné působnosti navrhuje a rozvíjí projekty  

a strategické cíle zaměřené na ekonomický rozvoj města a je koordinátorem pracovních týmů, 

které se podílí na jejich realizaci. V oblasti přenesené působnosti kontrolují činnost orgánů 

městských obvodů při výkonu jejich samostatné a přenesené působnosti na úseku plnění 

úkolů svěřených tomuto odboru organizačním řádem magistrátu. V současné době odbor 

zaměstnává 28 zaměstnanců. 

 

Odbor stavebně právní je odborem, který vykonává státní správu v působnosti obecného 

stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů. V samostatné působnosti připravuje pro náměstka primátora 

podklady na úseku hornické činnosti ve smyslu horního zákona pro zastupování města ve 

správním řízení, v němž má statutární město Ostrava postavení účastníka řízení. V oblasti 

přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost, která je 

zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností. Celkový počet zaměstnanců tohoto odboru je 20. 

 

Odbor útvaru hlavního architekta je odborem magistrátu pro oblast územního plánu, 

památkové péče a pro koncepci územního rozvoje města vykonává činnost úřadu územního 

plánování. Odbor má 38 pracovníků. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu 
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na úseku pořizování územně - plánovacích podkladů a územně-plánovací dokumentace.  

V samostatné působnosti poskytuje orgánům města a ostatním odborům magistrátu odborný 

servis při řešení problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové 

péče a rozvoje města a při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města. 

Vedoucí odboru je hlavním architektem města.  

 

Odbor dopravy svou činností zajišťuje výkon státní správy a úkoly v oblasti samosprávy na 

úseku dopravy a silničního hospodářství. Odbor dopravy má 20 pracovníků. V samostatné 

působnosti odbor zabezpečuje rozvojové záměry v odvětví dopravy a silničního hospodářství 

jako podklad pro přípravu investiční výstavby v souladu s územním plánem města. 

Zabezpečuje zpracování střednědobých a dlouhodobých koncepčních záměrů odvětví 

dopravy, zejména generálního dopravního plánu. V oblasti přenesené působnosti 

zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností a to: vykonává působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy 

včetně součástí a příslušenství, vykonává státní dozor nad silnicemi II. a III. třídy včetně 

součástí a příslušenství. 

 

Odbor dopravně správních činností svou činností zajišťuje výkon státní správy obce  

s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se registru 

motorových vozidel, přestupků a správních deliktů v provozu na pozemních komunikacích,  

a registru řidičů včetně registrace autoškol. V  samostatné působnosti zpracovává návrhy 

smluv a zajišťuje odborný dohled nad kvalitou a rozsahem jejich plnění, zpracovává  

a předkládá návrhy právních předpisů města v oblasti dopravně správních činností. 

V přenesené působnosti vykonává státní dozor ve smyslu zákona  

č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Celkový počet zaměstnanců odboru 

je 105. 

 

Odbor komunální a bytoví je odborem magistrátu k zabezpečování úkolů v oblasti 

nakládání s komunálními odpady, městské zeleně, pohřebnictví a hospodaření v městských 

lesích. V oblasti samostatné působnosti zabezpečuje koncepci a programů rozvoje zejména 

na úseku komunálních odpadů, pohřebnictví, městské zeleně, rekreačního využívání 



 
 

28 
 

městských lesů a bytové politiky, pro orgány města zpracovává návrhy a stanoviska plnění 

úkolů stanovených obcím zvláštními zákony v oblasti komunálních a bytových služeb, jejichž 

realizaci zajišťují obchodní společnosti, kde jediným zakladatelem je město. V oblasti 

přenesené působnosti rozhoduje o výši nájemného z bytů ve vymezených případech dle 

restitučních zákonů, pokud nedojde k dohodě mezi vlastníkem - pronajímatelem a nájemcem. 

Odbor má celkem 11 zaměstnanců. 

 

Živnostenský úřad je odborem magistrátu k zabezpečení výkonu státní správy na úseku 

živnostenského podnikání. Je také dozorovým orgánem nad dodržováním  povinností 

stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a činnost jednotného kontaktního místa dle zákona č. 222/2009 Sb., 

o volném pohybu služeb. V přenesené působnosti zabezpečuje činnosti živnostenského 

úřadu na úseku živnostenského podnikání, týkající se živností koncesovaných, živností 

ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živnosti ohlašovací 

volné. Živnostenský úřad zaměstnává celkem 55 zaměstnanců. 

 

Odbor školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit vykonává státní správu  

a samosprávu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je oddělením  zaměřeným na rozvoj kultury  

a sportu ve městě. Podílí se na vytváření podmínek v oblasti komplexní péče o děti, mládež, 

tělovýchovu a sport i ostatní volnočasové aktivity občanů města. V oblasti samostatné 

působnosti ve spolupráci s městskými obvody zpracovává pro orgány města v rámci 

koncepční činnosti podklady, návrhy a zprávy pro stanovení koncepce školství, kulturního  

a společenského života města. V oblasti přenesené působnosti zpracovává a předává 

krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu.  

Počet zaměstnanců je 24. 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je odborem magistrátu pro zabezpečování působnosti 

na úseku sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, sociálních služeb, sociálně právní ochrany 

dětí, sociální prevence a na úseku péče o zdraví lidu a k výkonu státní správy v oblasti 

zdravotnických služeb. V rámci reformy veřejné správy a zrušení okresních úřadů 

zabezpečuje od 1. 1. 2003 výkon státní správy nejen pro správní obvod města Ostravy,  

ale i pro správní obvody obcí. V samostatné působnosti organizuje a poskytuje sociální péči 

v rozsahu, stanoveném platnými předpisy, připravuje návrhy na zřízení a zrušení zařízení 
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sociálních a zdravotnických služeb, pokud je jejich zřizovatelem město. V přenesené 

působnosti koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální 

poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo 

ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 

činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 

Celkový počet zaměstnanců je 98. 

 

Odbor ochrany životního prostředí je odborem magistrátu k zabezpečování činnosti na 

úseku ochrany a tvorby životního prostředí vodního hospodářství a zemědělství. V rámci  

přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesního 

hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, vodovodů a kanalizací, ochrany 

vod včetně speciálního stavebního úřadu pro vodní díla, zemědělství, ochrany zemědělského 

půdního fondu, myslivosti, rybářství, veterinární péče, rostlinolékařské péče, na úseku 

ochrany zvířat proti týrání a na úseku zvláštních vod včetně lázeňských míst. Odbor 

zaměstnává celkem 46 pracovníků. V samostatné působnosti posuzuje všechny koncepční 

materiály dotýkající se rozvoje vodovodů a kanalizací na území města Ostravy (plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací, územně plánovací dokumentace apod.), sleduje problematiku výstupu 

důlních plynů na území města Ostravy, posuzuje plán oblasti povodí Odry.  

 

Odbor projektu IT služeb a outsourcingu je odborem magistrátu, který vytváří koncepci 

rozvoje a rozpočet informačních systémů a technologií města. Kontroluje a analyzuje procesy 

a postupy vykonávaní činností v agendách a navrhuje úpravy IS a IT. Provádí dohled 

outsourcingových služeb MMO, spolupracuje na realizaci IT projektů. Zabývá se správou dat 

digitální katastrální a technické mapy města. V samostatné působnosti vytváří koncepci 

rozvoje a rozpočet IS/IT města, především z pohledu priorit odborů a jejich uživatelů, 

legislativních změn, záměrů ministerstev v rozvoji centrálních IS a jejich dopadů do 

městského IS, spolupracuje s poskytovatelem služeb outsourcingu. V přenesené působnosti 

kontrolují činnost orgánů městských obvodů při výkonu jejich samostatné  

a přenesené působnosti na úseku plnění úkolů svěřených tomuto odboru organizačním řádem 

magistrátu. Tento odbor má celkem 13 zaměstnanců.29 

  

                                                 
29 Organizační řád magistrátu. Dostupné z 
<http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/magistrat/organizacni-rad> 
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Archiv m ěsta Ostravy zajišťuje v rámci své teritoriální a věcné působnosti dohled na výkon 

spisové služby u svého zřizovatele a jím zřízených organizačních složek a právnických osob. 

Vede kroniku města Ostravy. Archiv města Ostravy zaměstnává 17 zaměstnanců. 

V samostatné působnosti koordinuje funkční využití území města a vytváří urbanistické 

podmínky pro jeho dopravní a inženýrskou obsluhu, pořizuje, archivuje a udržuje v aktuálním 

stavu údaje o limitech využití území, nezbytné pro výkon územně-plánovací činnosti. 

V přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost, která je 

zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností (§ 139 odst. 1 zákona o obcích), pokud nebyly statutem svěřeny městským 

obvodům, nebo je vykonávají zvláštní orgány nebo komise. 

 

Odbor hospodářské správy je odborem magistrátu pro zabezpečení materiálně technických 

podmínek a nebytových prostor pro činnost orgánů města. V samostatné působnosti 

zabezpečuje pokladní službu, materiálně technické zabezpečení kancelářským materiálem, 

nebytové prostory, správu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob a peněžních 

prostředků, rozmnožovnu, telekomunikace pevné i mobilní, stravování a autodispečink pro 

činnost orgánů města. V oblasti přenesené působnosti zajišťuje úkoly materiálně 

technického zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů, sčítání lidu a referend 

na území města podle platných zákonů, předpisů a směrnic. Odbor má celkem  

60 zaměstnanců. 

 

Odbor platový a personální je odbor, který zabezpečuje realizaci platové politiky 

zaměstnavatele a řešení pracovněprávních záležitostí v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a interními předpisy zaměstnavatele. Celkový počet zaměstnanců je 15. 

V samostatné působnosti provádí veškeré administrativní práce spojené s přijímáním  

a zařazováním nových zaměstnanců, vyhotovuje pracovní smlouvy, provádí jejich změny  

a zabezpečuje práce spojené s ukončováním pracovního poměru. Při těchto úkonech jedná  

s odborovou organizací v rozsahu stanoveném právními předpisy. V přenesené působnosti 

jednotlivé oddělení kontrolují činnost orgánů městských obvodů při výkonu jejich samostatné 

a přenesené působnosti na úseku plnění úkolů svěřených tomuto odboru organizačním řádem 

magistrátu. 
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Odbor vnit řních věcí plní úkoly vyplývající jak ze samostatné, tak z přenesené působnosti 

statutárního města Ostravy. V samostatné působnosti se podílí na přípravě obecně 

závazných vyhlášek ve věcech  místních záležitostí veřejného pořádku, přijímá žádosti  

o vydání souhlasu rady města k užívání znaku města Ostravy a předkládá je radě města 

k rozhodnutí. V přenesené působnosti plní úkoly vyplývající z práva volebního a práva 

shromažďovacího, zabezpečuje agendu přestupků a správních deliktů včetně správního řízení, 

s výjimkou přestupků a správních deliktů, k jejichž projednání je příslušný jiný odbor 

magistrátu, provádí na tomto úseku metodickou činnost, provádí správní řízení ve věci 

zřejmého zásahu do pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku, plní úkoly při sčítání 

lidu, domů a bytů. Odbor zaměstnává celkem 83 pracovníků.30 

 

3.2.5. Zvláštní orgány města 
 
Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje primátor města k plnění úkolů 

uložených předpisy o ochraně před povodněmi a rovněž primátor je její předsedou 

 

Komise pro sociální-právní ochranu dětí koordinuje výkon sociálně - právní ochrany na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností, sleduje působení opatření učiněných obecním 

úřadem v sociálně právní ochraně dětí, popř. by měla taková sama opatření iniciovat. Poslání 

komise lze spatřovat i v ochraně týraných a zneužívaných dětí. 

 

Bezpečnostní rada města je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. 

Předsedou bezpečnostní rady města je primátor, který jmenuje členy bezpečnostní rady.31 

 

3.3. Městské obvody města Ostrava 
 

V současnosti tvoří Ostravu dle jejího statutu 23 městských obvodů.32 Dne 14. září 1990 

Národní výbor města Ostravy rozhodl, že Ostrava bude dělena na 22 obvodů. V roce 1994 se 

od Poruby oddělil nejmladší městský obvod Plesná. Některé obvody zahrnují více 

katastrálních území.33 

                                                 
30 Statut města Ostravy. Dostupné z < http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/1054> 
31Organizační řád magistrátu. Dostupné z   
<http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/magistrat/organizacni-rad> 
32 viz Příloha č. 2 – Mapa obvodů statutárního města Ostrava 
33 Statut města Ostravy. Dostupné z < http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/1054> 
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• Moravská Ostrava a Přívoz - vymezen katastrálními územími Moravská Ostrava, 

Přívoz, 

• Slezská Ostrava - vymezen katastrálními územími Slezská Ostrava, Antošovice, 

Koblov, Hrušov, Heřmanice, Muglinov, Kunčičky, Kunčice nad Ostravicí, 

• Ostrava – Jih - vymezen katastrálními územími Dubina u Ostravy, Výškovice  

u Ostravy, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka, 

• Poruba - vymezen katastrálními územími Poruba, Poruba - sever, 

• Nová Bělá - vymezen katastrálním územím Nová Bělá, 

• Vítkovice - vymezen katastrálními územími Vítkovice, Zábřeh VŽ, 

• Stará Bělá - vymezen katastrálním územím Stará Bělá, 

• Pupkovec - vymezen katastrálním územím Pustkovec, 

• Mariánské Hory a Hulváky - vymezen katastrálními územími Mariánské Hory, 

Zábřeh - Hulváky, 

• Petřkovice - vymezen katastrálním územím Petřkovice u Ostravy, 

• Lhotka  - vymezen katastrálním územím Lhotka u Ostravy, 

• Hošťákovice - vymezen katastrálním územím Hošťálkovice, 

• Nová Ves - vymezen katastrálním územím Nová Ves u Ostravy, 

• Proskovice - vymezen katastrálním územím Proskovice, 

• Michálkovice - vymezen katastrálním územím Michálkovice, 

• Radvanice a Bartovice - vymezen katastrálními územími Radvanice, Bartovice, 

• Krásné Pole - vymezen katastrálním územím Krásné Pole, 

• Martinov  - vymezen katastrálním územím Martinov ve Slezsku, 

• Polanka nad Odrou - vymezen katastrálním územím Polanka nad Odrou, 

• Hrabová - vymezen katastrálním územím Hrabová, 

• Svinov - vymezen katastrálním územím Svinov, 

• Třebovice - vymezen katastrálním územím Třebovice ve Slezsku, 

• Plesná - vymezen katastrálními územími Nová Plesná, Stará Plesná. 

 

Základní charakteristiky městských obvodů udává  Tab. 3.2, a to o rozloze a počtu obyvatel 

jednotlivých obvodů a také pro které ostatní městské obvody vykonává daný obvod 

přenesenou působnost. Z tabulky je patrné, že Slezská Ostrava je z hlediska rozlohy největším 

městským obvodem. Naproti tomu nejmenším obvodem je Pustkovec. Z hlediska počtu 
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obyvatel je na prvním místě městský obvod Ostrava - Jih, na posledním místě je obvod Nová 

Ves. Jednotlivé obvody vykonávají přenesenou působnost v oblasti vnitřních věcí, ochraně 

vod, vodovodů a kanalizací, ochraně zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, 

zemědělství, veterinární a rostlinolékařská péče, územního řízení, stavebního řádu, dopravě  

a silničního hospodářství, hospodářského opatření pro krizové stavy, obrany, přestupků, 

správních deliktů a pokut. 

 

Tab. č. 3.2: Charakteristika městských obvodů statutárního města Ostrava 

Městský obvod Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(km2) Výkon přenesené působnosti pro obvod: 

Hošťálkovice 1 573 5,29  
Hrabová 3 825 9,21 Nová Bělá 
Krásné Pole 2 501 5,43  
Lhotka  1 182 2,14  
Mariánské hory a 
Hulváky  13 101 7,35 Nová Ves 
Martinov  1 131 4,03  
Michálkovice 3 133 2,89  
Moravská Ostrava a 
Přívoz 39 882 13,53 

Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Mariánské 
Hory a Hulváky, Nová Ves 

Nová Běla 1 725 6,88  
Nová Ves 660 3,07  

Ostrava - Jih 
115 000 16,31 

Hrabová, Proskovice, Nová Bělá, Stará Bělá, 
Vítkovice 

Petřkovice 3 000 3,93  
Plesná 1 277 4,87  
Polanka nad Odrou 4 681 17,25  

Poruba 
76 000 13,18 

Pustkovec, Martinov, Třebovice, Plesná, Krásné 
Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Svinov, 
Třebovice 

Proskovice 1 300 3,43  
Pustkovec 1 243 1,07  
Radvanice a Bartovice 6 500 16,66  
Slezská Ostrava 21 432 41,74 Michálkovice, Radvanice a Bartovice 
Stará Běla 3 500 13,93 Nová Bělá 
Svinov 4 536 11,63 Krásné Pole 
Třebovice 1 846 2,82  
Vítkovice 7 870 6,48  
Zdroj: Interní databáze magistrátu města Ostravy 
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3.4. Rozpočet města 
 

Mezi základní rozhodnutí v hospodaření města patří rozpočet. Tvorba rozpočtu je ze zákona 

povinné. Rozpočet obsahuje veškeré příjmy a výdaje města. Způsob třídění peněžních operací 

v rozpočtu upravuje rozpočtová skladba. Příjmy v rozpočtu jsou pouze prognózou, která 

vychází z minulých let, právních předpisů a vztahu k ostatním rozpočtům. Výdaje pokrývají 

okruh potřeb, které určily orgány města. 

 

Město a městské obvody se při sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky 

řídí zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dalšími 

předpisy a statutem.  

 

Město sestavuje a schvaluje: 

• zpravidla vyrovnaný roční rozpočet za podmínek stanovených zákonem8 nejpozději do 

15. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku, 

• vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 15. prosince roku 

předcházejícího rozpočtovému roku, který je základem pro sestavování ročních 

rozpočtů, 

• kalendář příjmů a výdajů pro běžný rok nejpozději do 31. ledna rozpočtového roku. 

 

Městské obvody sestavují a schvalují: 

• zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem8 nejpozději do  

31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové 

skladby,  

• vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 31. prosince roku 

předcházejícího rozpočtovému roku; rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování 

ročních rozpočtů, 

• kalendář příjmů a výdajů běžného roku nejpozději do 15. února rozpočtového roku  

v návaznosti na kalendář příjmů a výdajů města. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium, kterým se řídí financování města 

do doby schválení rozpočtu, není-li rozpočet města schválen do konce roku předcházejícího 

rozpočtovému roku. 
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Všechny změny rozpočtu se provádí rozpočtovými opatřeními. Rada města provádí změny 

rozpočtu rozpočtovými opatřeními do úhrnné výše 10 % upraveného rozpočtu.  

Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotace ze 

státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu kraje v průběhu rozpočtového roku a rozpočtová 

opatření týkající se užití přebytku hospodaření, výnosů z realizace majetku města schváleného 

zastupitelstvem města. Ostatní změny rozpočtu jsou vyhrazeny zastupitelstvu města.34  

V Tab. 3.3 jsou uvedeny celkové příjmy a výdaje města Ostravy za posledních 5 let.  

Naproti tomu Tab. 3.4 přibližuje vybrané segmenty rozpočtových výdajů statutárního města 

Ostrava – mzdové náklady v letech 2005 – 2009 (platy, sociální a zdravotní pojištění).  

Tab. č. 3.5 porovnává výdaje na platy k výdajům na vzdělání, tato tabulka je rovněž vyjádřena 

grafem č. 3.1. 

 

Tab. č. 3.3: Přehled příjmů a výdajů rozpočtu statutárního města Ostrava v letech  

2005 – 2009, v tis. Kč 

Rok Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl (saldo příjmů a výdajů) 

2005 10 673 318 11 262 402 -589 085 

2006 11 045 774 11 299 243 -253 469 

2007 10 962 100 10 255 371 706 729 

2008 11 241 428 10 688 607 552 821 

2009 10 710 731 11 149 550 -438 819 
Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Dostupné z <http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-

bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=845451&volba_vyber=1&ic=&nao=ostrava> 

 

Tab. č. 3.4: Přehled výdajů na vzdělání a školení, výdajů na platy a mzdových odvodů 

statutárního města Ostrava v letech 2005 – 2009, v tis. Kč. 

Rok 
Výdaje na platy 
(položka č. 5011) 

Sociální pojištění  
na zaměstnance 
(položka č. 5031) 

Zdravotní pojišt ění 
na zaměstnance 
(položka č. 5032) 

Celkem 

2005 423 599 114 937 39 759 578295 

2006 442 728 119 684 41 279 603691 

2007 472 304 127 650 44 463 644417 

2008 489 168 132 678 45 922 667768 

2009 517 961 132 156 48 814 698931 
Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Dostupné z <http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-

bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=845451&volba_vyber=1&ic=&nao=ostrava> 

                                                 
34 Statut města Ostravy. Dostupné z < http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/1054> 



 
 

 

Tab č. 3.5: Porovnání výdajů na platy k výdaj

Rok 
Výdaje na platy 
(položka č. 5011)

2005 517 961
2006 489 168
2007 472 304
2008 442 728
2009 423 599

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpo

bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=845451&volba_vyber=1&ic=&nao=ostrava

 
 
Graf č. 3.1: Porovnání výdajů na platy
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Porovnání výdajů na platy k výdajům na vzdělání v letech 2005 

Výdaje na platy 
. 5011) 

Výdaje na vzdělání a školení 
(položka č. 5167) Vyjád

517 961 9 168 
489 168 9 291 
472 304 14 389 
442 728 12 401 
423 599 13 534 
ění rozpočtu. Dostupné z <http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-

bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=845451&volba_vyber=1&ic=&nao=ostrava> 

Porovnání výdajů na platy k výdajům na vzdělání v letech 2005 

letech 2005 - 2009 v tis. Kč   

Vyjádření v % 

1,77 
1,90 
3,05 
2,80 
3,19 

letech 2005 - 2009 



 
 

37 
 

4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SPRÁVY STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA OSTRAVA 

 

Zaměstnanci statutárního města Ostravy se dělí na dvě skupiny: 

a) zaměstnanci zařazení do magistrátu a úřadů městských obvodů – úředníci - 

zaměstnanci územního samosprávného celku podílejících se na výkonu správních 

činností a jsou zařazeni do magistrátu statutárního města nebo do úřadů městských 

částí územně členěného statutárního města), ne-úředníci – administrativní pracovníci 

a provozní zaměstnanci (tzv. dělnické profese – např. řidiči, údržbáři), 

b) zaměstnanci zařazeni do organizační složky statutárního města – jedná se  

o zaměstnance příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je statutární město 

Ostrava, zaměstnanci městské policie a zaměstnanci ostatních úřadů a institucí 

(např. Krajské hygienická stanice Ostrava, Úřad práce Ostrava, Celní úřad Ostrava). 

 

4.1. Zaměstnanci statutárního města zařazení do magistrátu  
 

Úředníkem je podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 

ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanec územního samosprávného podílející se na výkonu 

správních činností zařazený do úřadu územního samosprávného celku. Ostatní zaměstnanci 

statutárního města Ostravy, zařazení do magistrátu, kteří se však nepodílejí na výkonu 

správních činností, nejsou úředníci a nevztahují se na ně níže uvedené podmínky pro vznik 

pracovního poměru úředníka. Úředníci pracují pro jednotlivé odbory magistrátu Ostrava  

viz. Tab č. 4.1, kde jsou uvedeny počty zaměstnanců pro jednotlivé obory v letech  

2005 – 2006. 

 

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, 

popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 

dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk  

a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním 

předpisem. 

Za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena: 

• pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo 
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• pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, 

pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.35 

 

Tab. č. 4.1: Schválené počty funkčních míst odborů MMO v letech 2005 - 2009 

Odbor:  Počet zaměstnanců v letech 
2005 2006 2007 2008 2009 

interního auditu a kontroly 23 24 24 24 24 
kancelář primátora 28 26 26 26 26 
Obrany 7 7       
krizové řízení     7 8 8 
legislativní a právní 23 25 25 35 35 
financí a rozpočtu 61 56 57 57 58 
Majetkový 34 34 35 36 36 
ekonomického rozvoje 16 16 26 26 28 
Investiční 23 23 24 24 24 
stavebně správní 16 16 19 20 20 
útvar hlavního architekta 39 35 38 38 38 
dopravně správních činností   103 103 105 105 
Dopravy 84 19 19 20 20 
komunální a bytový 11 11 11 11 11 
živnostenský úřad 54 55 55 55 55 
školství, kultury, sportu a volnočasových aktiv 21 20 24 25 25 
sociálních věcí a zdravotnictví 69 81 86 98 98 
ochrany vod a půdy 20 20       
ochrany životního prostředí 24 24 43 46 46 
městského informačního systému 39 42 43     
projektů IT služeb a outsourcingu       13 13 
Archiv města Ostravy 17 18 18 18 17 
organizační 11 11 11     
hospodářské správy 34 25 25 56 61 
platový a personální 15 13 14 14 14 
technické správy majetku 67 34 34     
vnitřních věcí 70 80 82 82 83 
tajemník MMO 1 1 1 1 1 
celkový počet zaměstnanců 807 819 850 838 846 
Zdroj: Interní databáze magistrátu města Ostravy 

 

Z tabulky je patrné, že celkový počet zaměstnanců magistrátu ve sledovaném období  

2005 – 2009 rostl. Dále je jasné, že docházelo v těchto letech k organizačním změnám, kdy 

vznikaly a zanikaly jednotlivé odbory. Jako příklad lze uvést úsek obrany, který byl funkční, 

                                                 
35 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
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v organizační struktuře v letech 2005 – 2006 a v letech 2007 – 2009 byl zrušen. Opačný 

příklad je úsek krizového řízení, kdy jeho existence vznikla v letech 2007 – 2009. 

 

Pracovní poměr  k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s uchazečem, který splňuje výše 

uvedené předpoklady; pro jmenování tajemníka magistrátu a jmenování vedoucího úředníka 

se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem. 

 

Pracovní poměr  s úředníkem se uzavírá na dobu neurčitou. Je-li však pro to důvod 

spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit dočasně 

nepřítomného úředníka, zejména v případě jeho mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní 

neschopnosti, u níž lze na základě lékařského posudku předpokládat, že bude delší než  

3 měsíce, výkonu civilní nebo vojenské služby nebo výkonu veřejné funkce, lze uzavřít 

pracovní poměr na dobu určitou. Výše uvedené se nevztahuje na případy, kdy zvláštní právní 

předpis stanoví sjednání pracovního poměru na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších 

práv. Pracovní poměr ostatních zaměstnanců tedy ne-úředníků se řídí ustanovením zákoníku 

práce.36 

 

Tajemníkem magistrátu se může stát uchazeč, který splňuje výše uvedené předpoklady a má 

nejméně tříletou praxi: 

• jako vedoucí zaměstnanec, nebo 

• při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému 

celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, 

• ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě 

uvolněného pro výkon této funkce. 

Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do 

funkce. Délku praxe prokazuje uchazeč čestným prohlášením.37 

 

4.2. Odměňování zaměstnanců statutárního města 
 

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna. Odměnu může zaměstnanec dostat ve formě 

mzdy nebo platu. 

                                                 
36 Zákon č. 262/2010 Sb., Zákoník práce 
37 Statut města Ostravy. Dostupné z < http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/1054>  
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Mzda je peněžní plnění a plnění peněžité hodnoty poskytované kterýmkoliv zaměstnavatelem 

zaměstnanci za práci v pracovním poměru. Plat je peněžité plnění poskytované zaměstnanci 

za práci v pracovním poměru zaměstnavatelem, kterým je stát, ÚSC, státní fond, příspěvková 

organizace nebo veřejnoprávní školská právnická osoba. 

 

 

Plat určuje zaměstnavatel podle zákoníku práce, nařízení vlády vydaného k jeho provedení  

a v jeho mezích podle kolektivní smlouvy popř. vnitřního předpisu. Plat není možné určit 

jiným způsobem v jiném složení a jiné výši než stanoví zákoník práce a právní předpisy 

k jeho provedení. Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, 

nebo který je vedoucím organizační složky státu nebo územního samosprávného celku, určuje 

plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil. Plat se poskytuje podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní 

výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 

 

Zaměstnanci přísluší platový tarif  podle stupnice platových tarifů. Platové tarify se stanoví 

v 16 platových třídách a v každé z nich ve dvanácti platových stupních. Zaměstnavatel zařadí 

zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednané v pracovní smlouvě, podle 

nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo sám vykonává, podle doby dosažené praxe 

popř. jiné nezbytné doby (péče o dítě, vojenská a civilní služba). U tzv. započitatelné praxe 

jsou platové stupně stanovené v rocích (do 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 19, 23, 27, 32 a nad 32). 

Zaměstnanci, který je: 

• zaměstnancem např. Policie ČR, ozbrojených sil ČR, Vězeňské služby ČR, Kanceláře 

prezidenta republiky, Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Kanceláře 

Veřejného ochránce práv, České správy sociálního zabezpečení a v okresních správách 

sociálního zabezpečení, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

• úředníkem územního samosprávného celku, 

• zaměstnancem státu v Akademii věd ČR, 

• zaměstnancem státu v Grantové agentuře ČR, 

přísluší platový tarif stanovený dle stupnice tarifů uvedené v příloze č. 3. 
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Odměna je jednorázovou nenárokovou složkou platu, kterou lze ocenit splnění mimořádného 

nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Návrhy odměn jednotlivým zaměstnancům úřadu 

řediteli předkládají příslušní vedoucí odborů.38 Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který 

stanoví zastupitelstvo. Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev náleží za výkon 

funkce. Ta se poskytuje ode dne, kdy byli uvolnění členové zastupitelstev zvoleni nebo 

jmenováni do funkce, za kterou odměna náleží.39  

 

4.3. Zařazení zaměstnanců 
 

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle:  

a) druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných 

nejnáročnějších pracích,  

b) podle toho, ve které třídě je v katalogu prácí zařazena tato nejnáročnější práce 

(není-li v katalogu, zařadí jej podle příkladů prací porovnatelných z hlediska složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti). 

 

Do příslušné platové třídy zařadí zaměstnavatel zaměstnance pokud splňuje tzv. kvalifikační 

předpoklady dle NVPP pro výkon práce v této platové třídě. Kvalifikačním předpokladem se 

rozumí potřebné vzdělání. Možné vyjímky z kvalifikačních předpokladů stanoví NVPP. 

 

Úředník se zařadí do příslušného platového stupně v závislosti na získaných odborných 

zkušenostech, době péče o dítě a době výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo 

civilní služby. Způsob, rozsah a podmínky pro určení započitatelné praxe stanoví vláda 

nařízením. 

 

Pokud zaměstnanec dosáhl nižšího stupně vzdělání, než je nejvyšší stupeň potřebného 

vzdělání pro danou platovou třídu v níž je zařazen, pak zaměstnavatel odečte ze započtené 

doby příslušný počet let. Pokud nelze zaměstnanci nějakou dobu odečíst (nulová nebo kratší 

                                                 
38 Vedoucí odboru je zodpovědný za soustavný rozvoj lidských zdrojů včetně zvyšování kvalifikace a odborné 
úrovně podřízených zaměstnanců (těmito se myslí vedoucí oddělení a úředníci). Další pravomocí je, že navrhuje 
řediteli v mezích platných předpisů platy zaměstnanců, jejich změny a výši odměn, a současně také navrhuje 
opatření ke zlepšení a účinnosti práce úřadu. Důležitou osobou na úřadě plní vedoucí oddělení. Jeho náplní 
práce je totiž řízení činnosti zaměstnanců zařazených do oddělení, kontrola a hodnocení jejich činnosti. 
Vzhledem k tomu, že je působí na nejnižší úrovni vedoucího, předpokládá se od něj, že bude navrhovat 
vedoucímu odboru opatření ke zlepšování práce svých podřízených. 
39 Zákon č. 262/2010 Sb., Zákoník práce 



 
 

42 
 

praxe než odečet) prodlužuje se o tuto dobu jeho postup do nejbližšího vyššího platového 

stupně. 

 

Jestliže zaměstnanec následně dosáhne vyššího stupně vzdělání, přičte mu zaměstnavatel 

dobu odpovídající dosaženého vzdělání, kterou mu dříve odečetl. Platový tarif ve vyšším 

platovém stupni náleží zaměstnanci od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne 

potřebné započitatelné praxe. V tabulce č. 4.2 je uveden potřebný stupeň vzdělání pro 

zařazení do určité platové třídy 

 

Tab. č. 4.2: Potřebný stupeň vzdělání 

Platová třída Potřebný stupeň vzdělání 

1. - 2. základní nebo základy vzdělání 

3. střední 

4. střední s výučním listem nebo střední 

5. střední s výučním listem  

6. střední s maturitní zkouškou nebo s výučním listem 

7. - 8. střední s maturitní zkouškou 

9. VOŠ nebo střední s maturitní zkouškou 

10. VŠ (bakalářské) nebo VOŠ 

11. - 12. VŠ (magisterské) nebo VŠ (bakalářské) 

13. - 16. VŠ (magisterské) 
Zdroj: Nařízení vlády o patových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  

č. 564/2006 Sb. 

 

Platová třída se může změnit jen z důvodu změny náročnosti práce a platový stupeň roste 

s přibývající započitatelnou praxí.40  

 

4.4. Vzdělání úředníků 
 

Posláním tzv. dalšího profesního vzdělávání je rozvoj znalostí a dovedností, které vyžaduje 

výkon určitého povolání. Jde v něm zejména o zajišťování optimálního souladu mezi nároky, 

                                                 
40 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 564/2006 Sb. 
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které klade konkrétní profese, a skutečnou pracovní způsobilostí jedince. Mezi specifické 

oblasti dalšího profesního vzdělávání patří vzdělávání úředníků samosprávných celků, tedy 

úředníků obcí, městysů, měst, statutárních měst, hlavního města Prahy a jeho městských částí. 

 

Jedná se o oblast upravenou těmito právními předpisy: 

• zákonem č. 312/2002 Sb., o územních samosprávných celcích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláškou č. 511/2002 Sb., o uznávání rovnocennosti vzdělávání úředníků územních 

samosprávných celků; 

• vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Prohlubování kvalifikace může poskytovat jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná  

ke vzdělávací činnosti, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra a územní 

samosprávný celek, jemuž byla udělena akreditace. Vzdělávací instituce poskytuje vzdělávání 

v souladu se vzdělávacím programem pro příslušný druh prohlubování kvalifikace. Územní 

samosprávný celek zajišťuje prohlubování kvalifikace úředníka prostřednictvím vzdělávacích 

institucí, které mají příslušnou akreditaci pro určitý vzdělávací program. Územní 

samosprávný celek je povinen úředníkovi zajistit prohlubování kvalifikace. 

 

Plán vzdělávání obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu 

nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let. Územní samosprávný celek je 

povinen vypracovat plán vzdělávání do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka, 

nejméně jedenkrát za 3 roky plnění vzdělávacího plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení 

provést jeho aktualizaci. 

 

V současné době systém vzdělávání úředníků územních samosprávných celků má čtyři 

hlavní pilíře:  

• vstupní vzdělávání, 

• přípravu a ověření zvláštní odborné způsobilosti, 

• průběžné vzdělávání, 

• vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů. 
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Vstupní vzdělání zahrnuje znalosti základů veřejné správy, zvláště obecních zásad 

organizace a činnosti veřejné správy a územního samosprávného celku, základy veřejného 

práva, veřejných financí, evropského správního práva, práv a povinností a pravidel etiky 

úředníka. Úředník je povinen ukončit vstupní vzdělání nejdéle do 3 měsíců ode dne vzniku 

pracovního poměru. Ukončení tohoto vzdělání se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací 

institucí, která vstupní vzdělání pořádala. Toto vzdělání se nevztahuje na úředníka, který má 

zvláštní odbornou způsobilost. 

 

Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Úředník je 

povinen vykonat zkoušku do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru. Zvláštní odborná 

způsobilost zahrnuje souhrn znalostí a určitých nezbytných dovedností. Dělí se na obecnou 

část a zvláštní část. Obecná část zahrnuje znalosti základů veřejné správy, zvláště obecných 

principů organizace a činnosti veřejné správy, znalosti zákona o obcích, zákona o krajích, 

zákona o hlavním městě Praha a zákona o správním řízení, a schopnost aplikovat těchto 

znalostí. Zvláštní část zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností, zvláště znalost 

působnosti orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů vztahujících se k těmto 

činnostem, a schopnost jejich aplikace. Vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající 

správní činnost prokazuje zvláštní odbornou způsobilost z obecné části a ze zvláštní části 

alespoň pro jednu ze správních činností. Vedoucí úřadu prokazuje zvláštní odbornou 

způsobilost jen z obecné části. 

 

Průběžné vzdělání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků 

zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání  

a prohlubování jazykových znalostí. Vzdělání se uskutečňuje formou kurzů. O účasti úředníka 

na kurzech rozhoduje vedoucí úřadu na základě potřeb územního samosprávného celku. 

Úředník je povinen se kurzu zúčastnit. Účast na kurzu se prokazuje osvědčením vydaným 

vzdělávací institucí, která kurz pořádá. 

 

Vzdělávání vedoucích úředníků zahrnuje obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje 

dovednosti v oblasti řízení úředníků. Zvláštní část zahrnuje přehled o činnostech stanovených 

prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky. Úředník, který se 

účastnil vzdělávání úředníků je povinen setrvat po ukončení tohoto vzdělávání v pracovním 

poměru po dobu 3 let. Účast na vzdělávání vedoucích úředníků se prokazuje osvědčením 
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vydaným vzdělávací institucí, která kurz pořádala. Vedoucí úředník je povinen ukončit kurz 

do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci vedoucího úředníka.41 

 

Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, povinnost účastnit se vzdělávání 

vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo povinnost účastnit se vstupního vzdělání nemá 

úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech 

stanovených právním předpisem. Vedoucí úředník nemusí mít podmíněně vysokoškolský titul 

pro výkon funkce.42 V Tab. č. 4.2 jsou uvedeny počty úředníků města Ostravy podle 

dosaženého vzdělání. 

 

Tab. č. 4.3: Dosažené vzdělání úředníků magistrátu města Ostravy v roce 2009 

Odbor:  Středoško-
lské vzdělání 

Vysokoškolské vzdělání 
bakalářské magisterské doktorské 

interního auditu a kontroly 4 1 18 1 
kancelář primátora 10 3 11 2 
krizové řízení 5 1 2   
legislativní a právní 17 2 15 1 
financí a rozpočtu 39 1 18   
Majetkový 22 4 9 1 
ekonomického rozvoje 5 2 21   
Investiční 5 1 18   
stavebně správní 8   11 1 
útvar hlavního architekta 17   21   
dopravně správních činností 65 16 24   
Dopravy 3   17   
komunální a bytový 7   3 1 
živnostenský úřad 31 4 19 1 
školství, kultury, sportu a volnočasových aktiv 9 5 10 1 
sociálních věcí a zdravotnictví 40 21 35 2 
ochrany životního prostředí 4 1 39 2 
projektů IT služeb a outsourcingu 1 2 10   
Archiv města Ostravy 8   7 2 
hospodářské správy 55 1 5   
platový a personální 11   3   
vnitřních věcí 68 3 11 1 
tajemník MMO     1   
celkový počet zaměstnanců s dosaženým 
vzděláním 434 68 328 16 
Zdroj: Interní databáze magistrátu města Ostravy 

 
                                                 
41 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů 
42 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
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4.4.1. Zvláštní odborná způsobilost 
 

Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků, kteří 

vykonávají např. tyto správní činnosti: 

• pří správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství, 

• pří správním rozhodování o řidičských oprávnění a řidičských průkazů 

• pří finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, 

• ve školství, 

• ve zdravotnictví, 

• pří řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním 

postižením, 

• v sociálních službách, 

• při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, 

• pří správě matrik a státního občanství, 

• v územním plánování. 

 

Přihlašování úředníka ke zvláštní odborné zkoušce provádí územní samosprávný celek. Forma 

přihlášky je elektronická. Přihláška musí být podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. 

Přihláška má tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní 

zařazení úředníka, 

• správní činnost, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena 

zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní činnosti, 

• datum vyplnění přihlášky, název, adresa územního samosprávného celku a podpis 

vedoucího úřadu, 

• adresa územního samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí den, místo 

a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury. 

 

Písemná zkoušku tvoří dva samostatné testy. První test je zaměřen na znalosti z obecné části, 

druhý test se zaměřuje na znalost zvláštní části. Testy jsou hodnoceny samostatně. Po písemné 

zkoušce následuje ústní zkouška z obecné části a ze zvláštní části. Pro úspěšné absolvování 

písemné části musí úředník zodpovědět správně aspoň dvě třetiny otázek. V tomto případě je 

hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“, v opačném případě je hodnocen klasifikačním 
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stupněm „nevyhověl“. Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní 

části hodnotí samostatně a obdobně jako u písemné části. 

 

Při opakování písemné zkoušky se úředník podrobí písemnému testu buď z obecné části, nebo 

ze zvláštní části, podle toho, ve které části byl kvalifikačně ohodnocen „nevyhověl“. 

Úředníkovi, který se ze závažného důvodu ke zkoušce nemohl dostavit a jehož neúčast byla 

náležitě omluvena, Ministerstvo vnitra určí náhradní termín konání zkoušky. 

 

Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky se vydává v jednom vyhotovení. Osvědčení má tyto 

náležitosti: 

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození úředníka, 

• číslo osvědčení, 

• správní činnost, pro kterou úředník prokázal zvláštní odbornou způsobilost,  

• datum vydání osvědčení, 

• úřední razítko Ministerstva vnitra, 

• podpis předsedy zkušební komise.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43  Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
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5. ZÁVĚR 
 

Za úspěšným působením každé organizace stojí lidé, kteří ji tvoří. Každý zaměstnanec, 

zejména pak ve veřejné správě, by měl být lidsky i odborně vybaven. V současné době jsou 

stále kladeny větší nároky na zvyšování výkonnosti státních zaměstnanců. Nejedná se jen  

o zvyšování jejich kvalifikačních předpokladů, ale také o zlepšení jejich profesionality  

a zefektivnění jejich práce. V dnešní době se „další“ popř. celoživotní vzdělání dostává do 

centra zájmu všech zaměstnavatelů. 

 

Cílem bakalářské práce, který byl formulován v úvodu, bylo vymezení forem vzdělávání  

a výdajů vynaložených na zaměstnance statutárního města Ostrava v letech 2005 – 2009. 

Bakalářská práce je strukturována do pěti kapitol, které svým zaměřením směřovaly 

k naplnění uvedeného cíle. 

 

Druhá kapitola definuje a vysvětluje pojem veřejná správa. Veřejná správa je chápána jako 

složitý společenský systém s vnějším a vnitřním prostředím. Základními subjekty veřejné 

správy jsou stát a veřejnoprávní korporace. Veřejnou správu ČR vykonávají instituce veřejné 

správy. Jedná se o ústřední orgány, krajské a regionální instituce a orgány a místní instituce 

veřejné správy, které jsou vytvořeny na určitém území, obvykle na území obce. Státní správa 

je jádrem veřejné správy. Výkon státní správy je zprostředkováván ústředními orgány státní 

správy a podřízenými státními institucemi regionálními, krajskými a místními. Územní 

samospráva pak tvoří druhou větev veřejné správy, která je uplatňována na určitém 

vymezeném území. Jedná se o obce a kraje. Obec se spravuje samostatně. V obcích se volí 

obecní zastupitelstvo, samospráva obce, která spravuje obec, území obce, záležitosti obce  

a občanské záležitosti. Formy obce se podle velikosti člení na městyse, města, statutární města 

a hlavní město Praha.  

 

Třetí kapitola se věnuje charakteristice statutárního města Ostrava. Historie města je spojena 

s výraznými politickými a hospodářskými změnami po roce 1989. Ostrava se stala statutárním 

městem v čele s primátorem, městskou radou a zastupitelstvem voleným ve svobodných  

a demokratických volbách. Rozloha města je 214 km2 a počet obyvatel je pře 317 000. 

Magistrát města má celkem 22 odborů. Nejmenším odborem z hlediska počtu zaměstnanců je 

odbor krizového řízení naproti tomu největším odborem je odbor dopravně správních činností. 
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V současné době tvoří Ostravu 23 městských obvodů. Slezská Ostrava je z hlediska rozlohy 

největším městským obvodem. Nejmenším obvodem je Pustkovec. Z hlediska počtu obyvatel 

je na prvním místě městský obvod Ostrava - Jih, na posledním místě je obvod Nová Ves. 

Jednotlivé obvody vykonávají přenesenou působnost v různých oblastech hospodaření. Město 

a městské obvody se při sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky řídí 

zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dalšími předpisy 

a statutem.  

 

Čtvrtá kapitola řeší konkrétní problematiku odměňování a vzdělávání zaměstnanců 

statutárního města Ostrava s bližším zaměřením na zaměstnance magistrátu. Středoškolské 

vzdělání je podmínkou pro získání pracovního místa na postu úředníka. Vzdělanostní 

struktura magistrátu města Ostrava je vyrovnaná. Zaměstnanců se středoškolským titulem je 

celkem 434 a počet úředníků s vysokoškolským titulem je 412. Každý úředník se zařadí do 

příslušného platového stupně podle potřebného stupně vzdělání. Tím ale jeho další 

kvalifikační vzdělání nekončí. V současné době se průběžné vzdělání úředníků 

samosprávných celků dělí na 4 části. Jedná se o vstupní vzdělávání, přípravu a ověření 

zvláštní odborné způsobilosti, průběžné vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků  

a vedoucích úřadů. Podle náročnosti pracovního místa je každý úředník povinen se účastnit 

příslušného kurzu.  

 

Formy vzdělávání zaměstnanců magistrátu jsou dány zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků, který se týká zejména zaměstnanců na pozici úředníka. 

Výdaje vynaložené na vzdělávání zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu  

a úřadů se pohybuje v letech 2005 – 2009 od 9 168 tis. Kč do 13 534 tis. Kč. Růst těchto 

výdajů je způsoben tím, že v minulosti nebyla ve veřejné správě věnována dostatečná 

pozornost jejich zaměstnancům a ani jejich řízení. V současnosti se objevuje opačný trend, 

který je charakteristický snahou o poskytování kvalitních služeb. Kvalita a efektivita činnosti 

veřejné správy je závislá na vzdělaných a motivovaných zaměstnancích. 
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