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Anotace 
Tématem bakalářské práce je pohled na veřejnou správu v České republice 

s důrazem na její přenesenou působnost na nejnižší články, tedy na obecní, popř. 
městské úřady. Autorem byl záměrně vybrán nejnižší stupeň státního aparátu České 
republiky – městský úřad Česká Kamenice. V jednotlivých částech práce je nejprve 
představena státní správa České republiky, následována představením samotné 
České Kamenice a jejího členění. V následujících podkapitolách je představeno 
fungování městského zastupitelstva a dalších úrovní řízení města. Do bakalářské 
práce byl taktéž zanesen průzkum mezi veřejností, který poukazuje na fungování 
města z pohledu občan-úředník. Závěr je koncipován jako možné budoucí řešení 
místní samosprávy. 

Klíčová slova: státní správa, samospráva, přenesená působnost 

Summary 
Subject of the bachelor thesis is a representation of the municipality in Czech 

Republic with an emphasis on its delegated activities to local authorities (of towns and 
communities). Town office of Česká Kamenice has been deliberately chosen by author 
as a representative of the basic level of the state apparatus. The municipality of Czech 
Republic followed by the town of Česká Kamenice itself are introduced in different 
part of this thesis as well as the breakdown. There is presented the functioning of the 
municipal council and other levels of city management in the following subchapters. 
One part of the thesis is a survey of public opinion, which points to the functioning of 
town from the perspective of citizen – town officer. Conclusion is concieved as a 
possible solution to local government by using datas gathered from survey of public 
opinion. 

Keywords: municipality, self-government, delegated activities 
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1 ÚVOD 

Správu lze chápat jako záměrnou činnost, nebo soubor činností, které sledují 
dosažení určitého cíle. Pro správu je charakteristické, že je vykonávána v určitém 
organizačním systému a je zaměřena na regulaci tohoto systému či jeho prvků. Správa je 
někdy označována jako určitý druh řízení. Přestože oba pojmy mají obdobný význam, 
pojem řízení je širší. Řízení může probíhat kdekoli, správa jen v určitých systémech, neboť 
primární úlohou správy je regulace systému. 

Správu členíme na soukromou a veřejnou. Pro soukromou správu je 
charakteristické to, že zavazuje pouze osoby ve specifickém vztahu k organizační struktuře 
subjektu soukromé správy, rozhodování nesmí být v rozporu se zákonem a k aktům 
soukromé správy nemusí existovat právní úprava. Cíle a úkoly si soukromá správa stanoví 
sama, míra vázanosti právem, je tedy nižší. Pro soukromou správu platí, že co není 
zákonem zakázáno, to je dovoleno, v pochybnostech soukromá správa konat může.  

Veřejná správa je správa věcí veřejných ve veřejném zájmu, tato správa ve vztahu k 
právu má dvojí povahu. Za prvé je vázána právem a za druhé může vydávat právní akty, 
tedy akty, jimiž lze regulovat chování fyzických a právnických osob i v případě, že nejsou 
ve specifickém vztahu k  subjektu správy. Právní akty jsou individuální a normativní. 
Normativní regulují neurčitý počet subjektů, normativní akty se člení na právní předpisy a 
interní normativní akty.  

 Úkoly a cíle státní správy vychází ze zákonů, právních předpisů a usnesení 
zastupitelských sborů či nadřízených orgánů, orgány státní správy mají často monopolní 
postavení. Všechny akty státní správy musí být v souladu se zákonem, nemohou být 
praeter legem, tj. neupraveny zákonem, v pochybnostech státní správa konat nemůže.  
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1.1 Státní správa v České republice 
Státní správa a samospráva jsou základními instituty, které tvoří veřejnou správu, 

tedy správu, kterou vykonávají orgány státní správy a orgány samosprávy, případně i jiné 
subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.  

Veřejná správa nemá ústavní ani jinou zákonnou definici. Neexistuje žádný právní 
předpis, který by se jí souhrnně zabýval. Jde o pojem, který byl do roku 1990 jen málo 
používaný. Až do přijetí, resp. nabytí účinnosti, zcela nových zákonů o obcích a okresních 
úřadech v listopadu 1990 se používal pouze pojem „státní správa“, vycházející z tehdejší 
existence soustavy národních výborů, které byly pojímány jako jednotné orgány státní 
moci a správy. 

Veřejnou správu lze chápat jako činnost spočívající ve vydávání správních aktů 
tedy správních rozhodnutí, spravování věcí veřejných, veřejnou službu, dozor apod. – zde 
hovoříme o veřejné správě ve smyslu funkčním – materiálním. Dále jí lze chápat jako 
souhrn institucí vykonávajících veřejnou správu – zde hovoříme o veřejné správě ve 
smyslu organizačním - formálním. 

1.1.1 Historie státní správy 
Až do roku 1990 měla státní správa dominantní postavení. Toto postavení ztratila 

zrušením soustavy národních výborů, což byl okamžik, od kdy se datuje návrat pojmu 
veřejná správa v jejím standardním pojetí, tak jak je uvedeno v [5]. Současně vedle sebe 
paralelně existují státní správa a územní samospráva, přičemž je třeba zdůraznit, že se 
činnost těchto složek při výkonu veřejné správy velice často prolíná a doplňuje. 

Veřejná správa před vznikem Československé republiky 
Kořeny  z nichž vzešel moderní systém veřejné správy, sahají do poloviny 18. 

století, tak jak uvádí [3], kdy policejní pečovatelský stát přistoupil postupně k přebudování 
stávajících institucí tak, aby odpovídaly jeho potřebám regulovat sociální procesy. V tomto 
směru byly změny zahájeny v období Marie Terezie a pokračovaly i za jejích nástupců. 
Panovník vlastnil neomezenou vládu a prohlašoval, že moc bude vykonávat ve shodě s vůlí 
institucí, vycházející  z historických základů. 

Státní správa byla vytvořena na úrovni zemí, krajů a okresů. Na úrovni zemí 
zastupoval panovníka místodržitel. Představoval jakousi instanci mezi ministerstvem vnitra 
a krajskými  vládami, zastupoval vládu na zemském sněmu, řídil státní policii. Mnohem 
větší význam měly v tomto uspořádání kraje a okresy. V roce 1861  byla vytvořena 
dvoukomorová říšská rada a změnilo se i postavení ústředních orgánů. Vláda začala 
fungovat jako sborový orgán a nesla   kolektivní politickou odpovědnost.  Orgány zemské 
samosprávy  představovaly zemské sněmy a zemské výbory. Funkce sněmů se dělily na 
zákonodárné a správní.  
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Státní správa po roce 1920 
28. října 1918 Národní výbor v Praze vyhlásil samostatný československý stát. Od 

dubna 1918 vypracovával výbor dvě osnovy zákonů. Jeden k zabezpečení samostatného 
finančního hospodářství a samostatné měny a druhý byl Zákon o prozatímní vládě říše 
české a měl tvořit jakousi provizorní základní ústavní listinu. Bylo zřízeno dvanáct 
nejvyšších orgánů státní správy (jejich počet byl v dalších dnech ještě rozšířen), které se 
záhy přejmenovaly na ministerstva. Vláda byla ústředním orgánem moci výkonné a 
nařizovací. Zprvu ji volil parlament, později přešla tato působnost na prezidenta republiky, 
který také k návrhu premiéra pověřoval jednotlivé členy vlády řízením příslušných resortů. 
Od počátku platila zásada odpovědnosti kabinetu i jednotlivých členů parlamentu. 
Ústředními orgány státní správy se stala jednotlivá ministerstva. Vycházelo se zejména z 
toho, že struktura územní správy musí odpovídat potřebám republiky, tj. přispívat k 
integraci jejich jednotlivých částí, zajistit demokratizaci ve složení a fungování orgánů 
územní správy, zvýšit efektivnost činnosti a zajistit řešení poměru mezi státní správou a 
samosprávou. Vznikl také kontrolní úřad, jehož úkolem bylo dozírat na státní hospodářství, 
státní jmění a státní dluh republiky. Dále sem náležela škála odborných státních úřadů s 
taxativně určenými pravomocemi. 

Státní správa v období okupace (1939-1945) 
Dne 15. 3. 1939 došlo k okupaci českých zemí a následujícího dne vydal Hitler 

výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Podle něj bylo území protektorátu 
prohlášeno za součást říše, němečtí obyvatelé získali statut říšských občanů, Češi 
protektorátních příslušníků. Protektorátu sice byla formálně přiznána autonomie, kterou 
však musel vykonávat v souladu se zájmy Německa. Celkově bylo na území protektorátu 
vytvořeno 19 oberlandrátů, jejich území tvořily tří až pět okresních hejtmanství. Vrchní 
zemští radové, jmenovaní protektorem řídili správu převzatou říší (kromě branné moci a 
justice), byli úřady pro říšské občany usedlé v protektorátu a vykonávali dozor nad orgány 
protektorátní územní správy a fakticky zasahovali do jejich činnosti a to jak v rozhodování, 
tak v záležitostech personálních.  

Statná správa v letech 1948-1989 
Ústava definovala ve svých základních článcích vládu jako nejvyšší orgán moci 

vládní a výkonné, odpovědný Národnímu shromáždění. Národní výbory vymezila ústava 
jako nositele a vykonavatele státní moci v obcích, okresech a krajích a jako strážci práv a 
svobod lidu. 

Soustavě národních výborů byl svěřen výkon veřejné správy ve všech oborech, 
zatímco jiným orgánům příslušel pouze výjimečně.  
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1.2 Organizační složky státní správy  
Jak již bylo dříve napsáno, státní správa je ve funkčním smyslu jedna z forem 

činnosti státu vykonávaná orgány státní správy. V organizačním smyslu se jedná o souhrn 
orgánů státní správy. 

1.2.1 Prezident 
Individuální hlava státu. V parlamentní republice je prezident republiky volen 

parlamentem nebo zvláštním sborem, jehož složení určuje parlament. V prezidentských 
republikách je prezident republiky volen neparlamentní cestou v přímých nebo v 
nepřímých volbách. V těchto republikách má prezident republiky rozsáhlou pravomoc, 
zatímco v parlamentních republikách je prezidentská pravomoc omezena.  

1.2.2 Vláda 
Nejvyšší orgán výkonné moci. Obvykle je složena z předsedy vlády, tedy premiéra, 

místopředsedů a ministrů. V České republice podle Ústavy vládu jmenuje a odvolává 
prezident republiky. Protože je vláda kolektivním orgánem, za každé své rozhodnutí nese 
odpovědnost jako celek. Je odpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, 
která jí může vyslovit nedůvěru. Vláda podává demisi, jestliže Poslanecká sněmovna 
zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže ji vyslovila nedůvěru. Člen vlády 
nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce.  

1.2.3 Ministerstva 
Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda. Jedná se o monokratické 

orgány, v jejich čele stojí ministr, který odpovídá za plnění úkolů. Ministr je současně 
členem vlády a do své funkce je jmenován prezidentem.  

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, které jsou zřízeny 
zákonem [10] a v jejichž čele je člen vlády: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy a spojů, 
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra. 

1.2.4 Ústřední úřady řízené vládou 
Jedná se o jiné správní úřady s celostátní působností řízené vládou, vycházejí ze 

zákona, v čele není ministr ale vedoucí nebo předseda jmenovaný či odvolávaný vládou. 
Výjimkou je Český statistický úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Komise pro 
cenné papíry, kde předsedu jmenuje a odvolává president na návrh vlády. 

V České republice se v současné době nacházejí tyto ústřední orgány řízené vládou:  
Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Komise pro cenné 
papíry, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Český úřad zeměměřický a 
katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Český statistický úřad, 
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Český 
telekomunikační úřad, Úřad vlády české republiky 

1.2.5 Ústřední úřady podřízené ministerstvům 
Dalším druhem správních úřadů s celostátní působností jsou ty, které jsou 

podřízeny některému ministerstvu. Tyto úřady nemají pravomoc vydávat právní předpisy. 
Sem patří např. Česká inspekce životního prostředí, která je podřízena ministerstvu 
životního prostředí, Česká obchodní inspekce podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu, 
dále Česká správa sociálního zabezpečení podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcí 
nebo Český úřad bezpečnosti práce podřízený taktéž Ministerstvu práce a sociálních věcí.  

Pro tento typ úřadů platí v podstatě to samé, co bylo uvedeno u ministerstev. Rozdíl 
oproti ministerstvu je v tom, že v čele úřadu není ministr, ale jiná osoba, která není členem 
vlády. Vedoucí těchto úřadů jsou na rozdíl od ministrů zpravidla jmenováni a odvoláváni 
vládou. 

V této souvislosti je nutné poznamenat, že na ústřední úrovni působí i další správní 
úřady mající celostátní působnost, jsou rovněž zřízeny zákonem, ale nepatří mezi ostatní 
ústřední správní úřady, tedy neřídí je vláda ale nadřízený ústřední úřad. Jedná se o správní 
úřady zřízené jednotlivými ministerstvy (např. Státní veterinární správa – zřízena Min. 
zemědělství, Český úřad bezpečnosti práce – zřízen Ministerstvem práce a soc. věcí) nebo 
jiným ústředním správním úřadem (např. Zeměměřický úřad – zřízen Českým úřadem 
zeměměřickým a kartografickým). 

1.2.6 Úřady mimo organizační strukturu státní správy 
Zvláštní případ vykonavatelů státní správy jsou státní úřady, které vykonávají 

správu mimo organizační soustavu. Jsou financovány ze státního rozpočtu, ale nejsou 
součástí hierarchické struktury. Mezi tyto vykonavatele státní správy, které mají určité rysy 
nezávislosti, patří např. Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřad pro ochranu 
osobních údajů. 

1.2.7 Další orgány státní správy 
V tomto případě se jedná o správní úřady s tzv. odvětvovou působností, tedy ty, 

které vykonávají státní správu v úzce vymezeném rámci. Jedná se např. o úřady práce, 
okresní správy sociální zabezpečení nebo finanční úřady. 
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1.3 Místní samospráva 
Podle [4] je základní funkcí samosprávy vedení záležitostí určitého společenství 

lidí, vyjadřování jejich zájmů a jejich reprezentace. V omezeném rozsahu se jedná o 
aplikace práva. Samospráva zároveň často sleduje odlišné cíle od státní politiky, neboť 
vyjadřuje zájmy určitého společenství. Jde o veřejnou správu vykonávanou jinými subjekty 
než je stát, resp. orgány státní správy. Pokud je část veřejné správy předávána jinému než 
státnímu subjektu, hovoří se o decentralizaci. Při výkonu veřejné správy používají orgány 
územní samosprávy především prostředky, které nemají mocenský charakter. To se týká 
zejména výkonu jejich samostatné působnosti, jako je správa svého majetku a zajišťování 
veřejných služeb. Pokud však orgány územní samosprávy provádí výkon státní správy, 
tedy její přenesenou působnost, využívají i ony státně donucovacích a sankčních opatření. 
Právo na samosprávu a základní principy územní samosprávy vychází přímo z Ústavy ČR, 
která v čl. 8 mimo jiné zaručuje obcím a krajům právo na samosprávu. 

V [2] se uvádí, že státní správa je systém vertikálně hierarchicky organizován na 
principu nadřízenosti a podřízenosti. V rozhodování se postupuje monokraticky. V 
ustavování orgánů státní správy převládá jmenování, volba je výjimečná. Autonomie 
rozhodování je omezená. Přezkum rozhodnutí je možný z hlediska věcné správnosti i 
souladu s právem. Samospráva není vertikálně a hierarchicky organizována, mezi vyšší a 
nižší samosprávou neexistují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Zásah vyššího orgánů je 
možný pouze na základě zvláštního zákona. Samospráva je založena na principu 
kolegiálního rozhodování. Základní orgány se ustanovují volbou, ostatní jsou jmenovány a 
podřízeny či odpovědny voleným. Horizontální hierarchie je stejná jako ve státní správě, 
jedná se o podřízenost pracovníků, kteří plní funkce samosprávy. V samosprávě je větší 
autonomie rozhodování, u rozhodnutí je přezkoumatelný pouze soulad s právem. V 
konečné podobě se přezkum může dít také soudní cestou. Kromě souladu rozhodnutí se 
zákonem, lze přezkoumávat i nakládání s finančními prostředky poskytnutými státem. 
Parlament je voleným orgánem reprezentujícím vůli obyvatel, jedná se tedy o samosprávu 
na střední úrovni. V čele státní správy stojí vláda, která je odpovědná parlamentu a zároveň 
je její místo v čele uspořádaného systému státní správy. Samospráva nemusí vždy 
vykonávat funkci veřejné správy a ani územní samospráva ji vždy nevykonává. Např. 
organizace určité činnosti, která vede k uspokojení místních potřeb jiným způsobem než 
výkonem veřejné správy. Stát určuje rozsah výkonu samosprávy, tato může vykonávat 
veřejnou správu pouze na základě souhlasu státu. Souhlas dává stát svými zákony, je 
potřebný státní dozor nad činností samosprávy. Samospráva se musí dít na základě zákona, 
zkoumá pouze soulad činnosti samosprávy se zákony, popřípadě právem vůbec. 
Zákonodárná moc vydává zákony, které samospráva musí respektovat. Ústava [7] stanoví 
dělbu pravomocí mezi státem a samosprávou. V moderním právním státě se samospráva 
může domáhat ochrany svých práv při zásahu státu obyčejným zákonem. Samospráva plní 
vlastní a přenesenou působnost.  
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1.4 Krajská samospráva 
Kraj je územní jednotka menší než stát a větší než okres, vychází z 

československých krajů z roku 1948, název kraj mají též samosprávné korporace, jejichž 
vymezení je odlišné od krajů dle územního členění státu. 

Nových 14 krajů, pojmenovaných podle sídelních měst (s výjimkou kraje 
Středočeského) zahájilo ve smyslu zákona [9] svou činnost 1. 1. 2001. Jedná se zde však o 
Vyšší územně samosprávné celky, neboť pojem kraj nadále zůstává ve smyslu zákona č. 
36/1960 Sb. vyhrazen krajům platným od roku 1960, které dosud nebyly zrušeny. 

Česká republika patří v rámci postkomunistické části střední Evropy k zemím, které 
s reálnou reformou veřejné správy začaly nejpozději. Zásadní změny byly provedeny až 
v letech 2001, kdy vznikly krajské samosprávy a v roce 2003, kdy došlo ke zrušení 
okresních úřadů a ke vzniku správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Přesto některé 
změny v této oblasti nastaly již v roce 1990. Hned po změně politické situace v roce 1989 
byly zrušeny krajské národní výbory. Nezměnil se však zákon č. 360/1960 Sb., o územním 
členění státu, takže kraje jako územní jednotky zůstaly nadále zachovány. Komunistické 
kraje také zůstaly a doposud i zůstávají územní jednotkou působnosti řady orgánů a 
institucí, např. soudy a policie. Beze změny byly převzaty i okresy, pouze okresní národní 
výbory se změnily na okresní úřady. V roce 1990 byl přijat zákon č. 367/1990 Sb., o 
obcích, tedy zákon o obecním zřízení, který znamenal jednak terminologické změny, kdy 
se začalo užívat názvů Obecní úřad namísto Místní národní výbor, Městský úřad namísto 
Městský národní výbor aj., jednak zavedl novou kategorii statutárních měst a pověřených 
obecních úřadů.  

1.4.1 Orgány kraje 
 
Zastupitelstvo kraje 

Zastupitelstvo kraje je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven. Ústavní 
zákon [7] stanoví jeho název, název jeho členů, délku funkčního období a možnost vydávat 
obecně závazné vyhlášky. Má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů.  

Zastupitelstvo tak může být vnímáno v oblasti samosprávy kraje jako hlavní orgán, 
který je nadřazen všem ostatním orgánům. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech v 
samostatné působnosti, ve věcech v přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak 
výslovně zákon.  

Rada kraje 
Rada kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při 

výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada kraje je v podstatě krajská 
vláda. Jednotliví radní mají přiděleny obory působnosti. Na tyto radní může hejtman 
přenést právo zastupovat kraj, jde-li o jim svěřený resort. Radu kraje tvoří hejtman, 
náměstek hejtmana, případně náměstci hejtmana a další členové rady. Počet členů rady 
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kraje se ze zákona liší podle velikosti krajů. Kraj s počtem obyvatel do 600 000 má 9 
radních a kraj nad 600 000 obyvatel 11 radních.  

Krajský ú řad 
Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem [9], 

zastupitelstvem kraje a radou kraje, dále pak napomáhá činnosti výborů a komisí. Mezi 
další úkony krajského úřadu patří výkon přenesené působnosti státní správy. V samostatné 
působnosti krajský úřad např. připravuje materiály pro jednání rady kraje a zastupitelstva 
kraje, poskytuje informace, spravuje majetek kraje, zpracovává koncepce a strategie pro 
všestranný rozvoj území kraje a pro potřeby občanů kraje. V přenesené působnosti pak 
např. poskytuje informace, organizuje integrovaný záchranný systém na území kraje, 
vyřizuje žádosti o osvědčení státního občanství, provádí dozor nad výkonem přenesené 
působnosti obcí, plní úkoly státní správa na úseku pohřebnictví, veřejných sbírek, ochrany 
evropsky významných lokalit, uskutečňuje státní správu lesů a myslivosti, rybářství, 
vodovodů a kanalizací, v neposlední řadě vykonává státní správu na úseku školství a na 
úseku sociálních věcí. 

Hejtman kraje 
 V České republice byla funkce hejtmana zavedena od roku 2000 se zřízením 

třinácti krajů, jakožto vyšších územně samosprávných celků. V čele čtrnáctého kraje v 
České republice, hlavního města Prahy, stojí primátor. Hejtmana volí ze svých řad do 
svého čela zastupitelstvo kraje, tomu také hejtman za výkon své funkce odpovídá. Hejtman 
zastupuje kraj navenek.  

1.4.2 Vnit řní poměry kraje 
 
Členění 

Krajský úřad se ze zákona člení na odbory a oddělení. Oborová působnost 
jednotlivých odborů částečně odráží působnost ministerstev, částečně je tato působnost 
určena vyčleněnou agendou přenesenou na krajský úřad, zřízení zbylých odborů vyplývá z 
konkrétních potřeb kraje jako právnické osoby (odbor majetkový, odbor ekonomický, 
odbor kontroly, odbor interního auditu, odbor kanceláře hejtmana, odbor kanceláře 
ředitele), někdy velmi specifických (odbor průmyslové zóny TRIANGLE). 

Složení 
Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele 

krajského úřadu stojí ředitel, i ten je zaměstnancem kraje. Ředitel odpovídá za plnění úkolů 
svěřených krajskému úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Do funkce ho jmenuje 
hejtman s předchozím souhlasem ministra vnitra. V čele jednotlivých odborů a jejich 
oddělení stojí vedoucí. Vedoucí odborů jmenuje a odvolává na návrh ředitele rada kraje. 
Pracovněprávní vztahy zaměstnanců kraje se řídí zejména zákoníkem práce a zákonem o 
úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.). 
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1.5 Obecní samospráva 
Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy a zpravidla, v různé míře 

podle typu obce, i státní správy. Dále se uvádí [6], že v některých zemích je obcí téměř 
každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím 
vesnic nebo že některá sídla mohou být součástí města. Území každé obce je vymezeno 
jedním nebo více katastrálními územími.  

1.5.1 Orgány obce 
 
Zastupitelstvo obce 

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje 
usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce a 
její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí 
nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce. Obecní 
samospráva rozhoduje např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost 
poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé 
lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, 
autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, 
pořádá výstavy, plesy a jiné kulturně společenské akce. 

Rada obce 
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce. Při 

výkonu samostatné působnosti se zodpovídá obecnímu zastupitelstvu. Obecní radě 
nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, tedy není orgánem státní 
správy, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Při tomto výkonu přenesené 
působnosti je odpovědna krajskému úřadu. Obecní rada je složena ze starosty, jeho 
zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni obecním zastupitelstvem z řad jeho 
členů. Počet členů obecní rady musí být vždy lichý, přičemž nejméně má 5 a nejvýše 11 
členů. Tento počet nesmí být vyšší, než činí jedna třetina členů obecního zastupitelstva. V 
obcích, kde obecní zastupitelstvo má méně než 15 členů se obecní rada nevolí a úkoly, 
které by jinak plnila, zabezpečuje starosta. Zasedání obecní rady jsou na rozdíl od zasedání 
obecního zastupitelstva neveřejná. Obecní rada se schází podle potřeby a usnáší se 
většinou hlasů svých členů. 

Obecní úřad 
Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží obecní rada nebo zastupitelstvo a pomáhá 

jednotlivým komisím a výborům obecního zastupitelstva v jejich činnosti. 

1.5.2 Typy obcí 
Obec 

Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi a přilehlým územím. 

Obec s pověřeným městským úřadem 
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Obce, které jsou pověřené širší působností státní správy, neoficiálně též obec II. 
stupně, často jde o města. 

Obec s rozšířenou působností 
Obec s ještě větším rozsahem působnosti, neoficiálně označovaná jako obec III. 

stupně nebo jako malý okres, ve všech případech jde o města. 

Městys 
Historický titul, který souvisel původně s právem pořádat týdenní a dobytčí trhy. 

Kolem roku 1950 se přestal používat, od roku 2006 byl obnoven. 

Město 
Titul udělovaný za stanovených podmínek předsedou Poslanecké sněmovny. 

Historicky udělený titul města může být uznán i u obcí s nižším počtem obyvatel než 
zákonem stanovených 3.000.  V Česku je celkem 594 měst. Město může sestávat z více 
původních měst nebo může zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi. 

Statutární město 
Město, jemuž tento status přiznává zákon. Takové město může vlastní vyhláškou 

zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a přenést na ně části svých 
kompetencí. Občas se i jejich městské části a obvody označují chybně jako obce, přestože 
jimi nejsou. V České republice je 19 statutárních měst. 

Hlavní město 
Status přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze. Praha je obcí, ale nevztahuje se na 

ni obecný zákon a zároveň má i postavení kraje. V minulosti v určitém období neměla 
Praha status ani obce ani kraje, ale byla zvláštní územní a správní jednotkou, přičemž 
některé okrajové části Prahy, připojené v letech 1968–1974, byly i po připojení k Praze 
označovány jako obce. Nyní jsou městskými částmi. 

Krajské město 
Krajské město je město, které je, podle zákona [9], sídlem kraje. Vzhledem k tomu, 

že v České republice souběžně existují dva druhy krajského členění (územní a 
samosprávné), existují i dva typy krajských měst, přičemž část těchto měst je krajským 
městem v obou významech. Obdobně okresní město je podle zákona sídlem okresu, 
třebaže okres již není korporací, ale pouze územím.  
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1.6 Samostatná působnost obce 
Jedná se o záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou 

svěřeny zákonem krajům nebo nejde o výkon státní správy (přenesenou působnost). Do 
samostatné působnosti patří např. schvalování rozpočtu obce, prodej, nákup a směna 
nemovitostí, vydávání obecně závazných vyhlášek, zakládání právnických osob, zřizování 
a zrušování obecní policie, zřizování příspěvkových organizací, poskytování věcných i 
peněžitých darů 

1.6.1 Vymezení samostatné působnosti 
Obecné vymezení samostatné působnosti obce je nejprve dáno § 35 odst. 1 zákona 

o obcích [8]. Patří do ní záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Zároveň je zde 
uvedeno, že do ní nepatří záležitosti, které jsou svěřeny krajům, nebo jde o přenesenou 
působnost orgánů obce, případně jde o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena 
správním úřadům jako výkon státní správy.  

Obecné vymezení je rovněž dáno v citovaném zákoně, v němž je řečeno, že obec 
v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 
předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování 
potřeb svých občanů. Jedná se zejména o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje 
zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.  

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které do ní svěří zákon. Mezi 
takové zákony patří např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 114/1988 
Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, zákon č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě.  

Rozsah samostatné působnosti obcí je pro všechny obce bez ohledu na jejich 
velikost stejný, což zaručuje čl. 8 Ústavy České republiky, který zaručuje všem územním 
samosprávním celkům samosprávu. Právo na samosprávu se ovšem naplňuje rozdílným 
obsahem vzhledem k potřebám obce podmíněným její velikostí.  

Obec se při výkonu samostatné působnosti řídí při vydávání obecně závazných 
vyhlášek zákony a též jinými právními předpisy.  

1.6.2 Hospodaření obce 
V zákoně [8] jsou dále deklarovány základní pravidla řádného hospodaření obce 

s jeho majetkem. Jde o obecná pravidla, jejichž porušení není přímo sankcionováno. 
Sankce lze uplatnit teprve v případě konkrétního protiprávního jednání. V ustanovení 
uvedeného paragrafového znění je taktéž upraveno, že stát neručí za hospodaření a 
závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně. Obec dále nesmí ručit za 
závazky fyzických a právnických osob.  
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Obec je povinna zveřejnit záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, 
pronajmout jej nebo poskytnout jeho výpůjčku za tím účelem, aby se zájemci mohli 
k němu vyjádřit a předložit své nabídky. Tento záměr se zveřejňuje vyvěšením na obecní 
desce obecního úřadu nejméně 15 dnů před rozhodnutím 

Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, nebo rady obce, jsou bez 
tohoto úkonu již od počátku neplatné.  

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok je rozlišeno podle 
velikosti obce. Obec s počtem obyvatel nepřevyšující 5000 má možnost nechat přezkoumat 
své hospodaření krajským úřadem nebo auditorem. Hospodaření obce s počtem obyvatel 
nad 5000 přezkoumává auditor.  

Sestavování rozpočtu obce a závěrečného účtu obce se řídí zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zastupitelstvo obce musí projednat 
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok do 30. června následujícího roku. Byly-li zjištěny nedostatky, přijme 
opatření k jejich nápravě.  

1.6.3 Spolupráce mezi obcemi 
Obce mohou vzájemně spolupracovat při výkonu samostatné působnosti. Zákon o 

obcích [8] uvádí tři možné formy spolupráce mezi obcemi. Za prvé na základě smlouvy 
uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, za druhé na základě smlouvy o vytvoření 
dobrovolného svazku obcí a za třetí, zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona 
(zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) dvěma nebo více obcemi. Tento výčet je 
demonstrativní a připouští se tedy i jiné formy spolupráce mezi obcemi.  V úvahu přichází 
zakládání a provozování společně založených akciových společností a společností 
s ručením omezeným. Obce však mohou zakládat právnické osoby i podle jiných zákonů. 
Může tedy jít i o obecně prospěšné společnosti.  

1.6.4 Volby do zastupitelstev obcí a místní referendum 
Volby do obecních zastupitelstev se řídí zvláštním zákonem, jedná se o zákon č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Místní referendum zákonem č. 298/1992 
Sb., o místním referendu.  
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1.7 Přenesená působnost  

1.7.1 Vymezení přenesené působnosti  
Samostatná působnost a její rozsah jsou pro všechny obce stejné, naproti tomu 

přenesená působnost je diferencována do tří kategorií obcí.  

V první kategorii je svěřena přenesená působnost všem obcím a to v jejím 
základním rozsahu. Vykonávají ji orgány obce, které jsou určeny zákonem o obcích, jiným 
zákonem (např. zvláštní orgány obce) nebo na základě obecního zřízení (komise rady obce, 
které byl svěřen výkon státní správy). Území obce je pro výkon státní správy správním 
obvodem. 

V širším rozsahu vykonávají přenesenou působnost pověřené obecní úřady. 
V České republice je 338 obcí s pověřeným obecním úřadem. Tyto úřady vykonávají státní 
správu v základním rozsahu pro území obce, v níž má sídlo a v rozsahu jemu svěřeném 
zvláštními zákony ve správním obvodu určeném vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 
Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností. 

Obce s rozšířenou působností, kterých je v České republice 205, převzali po 
ukončení činnosti okresních úřadů značnou část jejich působnosti. Obecní úřad obce 
s rozšířenou působností vykonává státní správu v základním rozsahu pro území obce, v níž 
sídlí, dále působnosti pověřeného obecního úřadu v jeho správním obvodu a dále státní 
správu v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony ve správním obvodu, který stanoví 
vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. 

Přesuny výkonu státní správy ze zrušených okresních úřadů na obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností byly provedeny zákonem č. 320/2002 Sb. Při vydávání nařízení 
obce se tyto řídí zákony a jinými právními předpisy. Obce se také řídí zákony a jinými 
právními předpisy při rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob 
na úseku přenesené působnosti. Na rozhodování v těchto věcech se vztahuje správní zákon. 
V ostatních případech se orgány obcí při výkonu přenesené působnosti řídí zákony, jinými 
právními předpisy a také usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Při 
výkonu přenesené působnosti v ostatních případech se orgány obce řídí také návrhy 
opatření nebo rozhodnutí krajského úřadu a to v rámci kontroly výkonu přenesené 
působnosti. Krajský úřad v případě kontroly vyhotoví protokol, jehož součástí je i návrh 
opatření k nápravě zjištěných nedostatků, s termínem jejích odstranění.  

1.7.2 Veřejnoprávní smlouvy  
Důležitou součástí přenesené působnosti obcí je uzavírání veřejnoprávním smluv. 

Smluvními stranami jsou obce, tedy veřejnoprávní korporace. Jejich obsahem je přesun 
výkonu státní správy. Obce uzavírají veřejnoprávní smlouvy v rámci samostatné 
působnosti, což vyplývá z § 8 zákona o obcích [8], neboť tento zákon výslovně neříká, že 
by to byl výkon přenesené působnosti. Rozhodování o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
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patří do kompetencí rady obce, pouze v případě, že si toto právo vyhradí do své pravomoci 
zastupitelstvo obce, přechází tato kompetence na zastupitelstvo. Uzavírání veřejnoprávních 
smluv o přesunu výkonu přenesené působnosti se řídí ustanovením obecního zřízení 
s přiměřeným užitím ustanovení občanského zákoníku.  

Smlouvu mohou uzavírat obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve 
stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Smluvními stranami jsou pak na 
straně druhé obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu. 
Podle smlouvy budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost, v jejím celém 
základním rozsahu, nebo část přenesené působnosti, pro orgány jiné obce. Dále je možné, 
aby jedna obec vykonávala tuto činnost pro více obcí. Předmětem smlouvy nemůže být 
přenesená působnost, která je na základě zákona svěřena jen některým obcím, což je 
například působnost na úseku matrik. Uzavření smlouvy je podmíněno souhlasem 
Krajského úřadu, který v dané věci vydá rozhodnutí ve správním řízení, v tomto případě se 
jedná o přenesenou působnost. Odvolacím orgánem v případě zamítnutí uzavření smlouvy 
je ústřední orgán státní správy, tedy Ministerstvo vnitra. Veřejnoprávní smlouvy se 
uzavírají vždy písemně. Obligatorní záležitosti jsou pak uvedeny v ustanovení § 63 odst. 2 
zákona o obcích [8] a nesmí odporovat právnímu pořádku České republiky. Povinností 
obce, která uzavřela veřejnoprávní smlouvu a jejíž orgány nebudou danou působnost 
vykonávat, je zveřejnit na úřední desce a to do 15 dnů od uzavření smlouvy, její obsah, tak 
aby se občané dané obce mohli s jejím zněním seznámit. Dále se uvedená smlouva 
uveřejňuje ve Věstníku právních předpisů kraje.   

Veřejnoprávní smlouvy mohou uzavírat také obce s rozšířenou působností, avšak 
jen tehdy, když jejich obecní úřady vykonávají přenesenou působnost ve správním obvodu 
téhož krajského úřadu. Obecní úřad jedné obce s rozšířenou působností bude vykonávat 
přenesenou působnost nebo její část pro obecní úřad jiné obce, která je smluvní stranou 
veřejnoprávní smlouvy. V tomto případě je s uzavřením smlouvy nutný souhlas 
Ministerstva vnitra.  

1.7.3 Delegace 
Ministerstvo vnitra může na návrh obce s pověřeným obecním úřadem, dále s 

doporučením krajského úřadu a se souhlasem obce s rozšířenou působností přenést, tedy 
delegovat, určitý rozsah výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec s 
pověřeným obecním úřadem. Pověřený obecní úřad poté přebírá část působnosti obecního 
úřadu s rozšířenou působností.  
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2 ČESKÁ KAMENICE 

2.1 Historie města[1] 
Město Česká Kamenice bylo, podle dostupných pramenů, kterým je zejména 

obsáhlá kniha o České Kamenici [1], založeno na křižovatce dvou zemských stezek, tzv. 
„české cesty“ a „lužické cesty“, patrně v prostoru staršího slovanského osídlení někdy v 
sedmdesátých letech 13. století za vlády krále Přemysla Otakara II. Z dalšího, avšak 
nejistého dokladu ve formulářové sbírce z počátku 14. století od Zdeňka z Třebíče, 
můžeme usuzovat na existenci města v době vlády krále Václava II. (1278 – 1305). Král ve 
zmíněné listině žádá kamenické měšťany, aby zlepšili městská opevnění města Kamenice. 
Další výklad o vzniku města, se kterým vystoupil archivář Břetislav Chlebníček z České 
Kamenice, klade jeho založení každopádně před rok 1283. Tento výklad se zakládá na 
hypotéze, že v listině z roku 1283 je nejmenovaným městem, patřícím ke správnímu 
obvodu hradu Ostrý u Benešova nad Ploučnicí, míněna právě Česká Kamenice. Většina 
autorů se však shoduje v tom, že Kamenice byla založena na královském zboží, a to před 
rokem 1283.  

Město bylo založeno v pravidelném půdorysu kolem čtverhranného náměstí pod 
kostelem sv. Jakuba Většího. V prostoru vymezeném městskou zdí se údajně nacházelo 66 
právovárečných městišť, lázeň, farní kostel se hřbitovem a snad také škola, ke které se pojí 
zmínka z roku 1416. Přestože na město dopadly v různé míře hrůzy válečných let třicetileté 
války, ničivé požáry a zhoubné povodně, město se zdárně vyvíjelo. V polovině 17. století 
se v městské aglomeraci nacházelo zhruba 236 domů. V roce 1757 to již bylo 323 domů, k 
roku 1843 pak 451 domů. Demografické údaje rovněž svědčí o vcelku zdárném vývoji. 
Tak například počet obyvatel k roku 1713 čítalo 1.782 lidí, k roku 1843 to bylo již 3.215 
obyvatel. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla trojí Kamenice ve 30. letech 20. století. V 
roce 1930 zde žilo celkem 6.637 obyvatel. Jen pro srovnání, dnes ve správním území města 
trvale žije celkem 5.434 obyvatel (k 1. 1. 2010). Do dalšího růstu města v 19. století také 
mocně zasáhl rozvoj zejména textilního a průmyslu. V uvedené době se českokamenicko 
zařadilo mezi prosperující panství s vysokou hustotou osídlení. Česká Kamenice se po 
všech úpravách a obohaceních z 18. století mohla řadit k reprezentativním barokním 
sídelním městům, přestože vzhled samotného města je spíše určován malebnou směsicí 
renesančních domů a patrové roubené zástavby. Jádra městských domů pocházejí vesměs z 
16. století, většinou však prodělaly úpravy na přelomu 18. a 19. století, nejvíce však teprve 
v 19. století. Ničivé síly válek se města téměř nedotkly a díky stagnaci v období socialismu 
nebylo historické město zasaženo panelovou výstavbou a patří tak k nejlépe zachovaným v 
severních Čechách - městská památková zóna zde byla vyhlášena v roce 1992. 1 

V roce 2006 bylo město oceněno titulem Historické město roku pro rok 2005. Toto 
ocenění přineslo městu nejen prestiž, finanční ohodnocení, ale i příval nových turistů. 
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2.2 Město Česká Kamenice 
Město Česká Kamenice je obcí s pověřeným obecním úřadem pro obce Česká 

Kamenice, Kunratice, Srbská Kamenice, Janská, Kytlice, Veselé, Jetřichovice a 
Markvartice.  

2.2.1 Zastupitelstvo města 
Zastupitelstvo města tvoří v současné době 15 členný volený orgán s mandátem 

čtyřletého období.  Současný stav vychází z dob minulých, kdy ještě před rokem 1990 bylo 
zastupitelů 75, v letech 1990 až 1994 jich bylo jedenadvacet.  

Mezi hlavní úkoly zastupitelstva města patří zřizování a rušení příspěvkových 
organizací a organizačních složek města a schvalování jejich zřizovacích listin, dále 
stanovuje výši osobních a věcných výdajů na činnost městského úřadu a v neposlední řadě 
stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města. 

Mezi orgány obce patří výbory zastupitelstva, které jsou v současné době celkem 
čtyři. Jedná se o povinné výbory kontrolní a finanční.  Další výbory jsou osadní – osadní 
výbor Líska a osadní výbor Kerhartice. 

2.2.2 Rada města a její komise 
Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a za její výkon 

odpovídá zastupitelstvu města. Mezi její úkoly patří rozdělení pravomocí v městském 
úřadu, zřizování a rušení odborů a oddělení městského úřadu, jmenování a odvolávání 
vedoucí odborů na návrh tajemníka městského úřadu, jmenování a odvolávání vedoucích 
příspěvkových organizací a organizačních složek města a rozhodování o jejich platech.  

Rada města je pětičlenná a je volena zastupiteli města. Rada města má své komise, 
kterých je v současné době osm. Jedná se o komisi bytovou, společenskou, kulturní, 
sociálně zdravotní, povodňovou, investiční, komisi pro rozvoj turistiky, cestovního ruchu a 
propagaci města, dále se jedná o redakční radu pro přípravu Českokamenických novin a 
komisi pro strategii a strukturu vzdělávacích zařízení. 

2.2.3 Zvláštní orgány města 
Komise pro projednávání přestupků 

Tato komise zabezpečuje úkoly pověřeného městského úřadu jako orgánu státní 
správy podle zákona o přestupcích.  

2.2.4 Příspěvkové organizace města 
Dům kultury a kino Česká Kamenice 

Dům kultury kromě pravidelně se opakujících akcí také zajišťuje kulturní akce, 
jako jsou plesy, zábavy a taneční kurzy, pořádá různé soutěže a pronajímá své prostory 
prodejcům. Kino je v současné době uzavřené. 

Domov pro seniory a pečovatelská služby Česká Kamenice 
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Domov pro seniory poskytuje sociální služby klientům, kteří dosáhli důchodového 
věku a ke svému životu potřebují péči druhé osoby. 

Centrum dětí a mládeže 
Centrum dětí a mládeže je školské zařízení s právní subjektivitou zřízené městem 

Česká Kamenice. Zajišťuje nabídku volnočasových aktivit a školního stravování v České 
Kamenici. 

Dalšími příspěvkovými organizacemi města jsou Základní škola T. G. Masaryka, 
Základní umělecká škola, Mateřská škola Komenského ulice, Mateřská škola Palackého 
ulice a Správa lesů města Česká Kamenice  

2.2.5 Organizační složky města 
Technické zařízení města 

Technické zařízení bylo zřízeno k provádění a zajišťování údržby veřejného 
prostranství, dopravního značení, komunikací a jiných zařízení v majetku a katastru města, 
ke sběru a třídění odpadů v katastru města, provádění údržby veřejné zeleně, zajišťování 
technického chodu mateřských škol, městské knihovny, městského úřadu, městské policie, 
sportovní haly včetně přičleněných hřišť, fotbalového stadionu a městského koupaliště. 

Městská knihovna 
Městská knihovna byla zřízena k tomu, aby poskytovala knihovnické a informační 

služby obyvatelům města a přilehlých obcí, vykonávala bibliografickou informační službu 
dle daných požadavků, zajišťovala lekce knihovnické gramotnosti pro všechny typy škol, 
umožňovala občanům přístup na Internet a vyhledávání v on-line katalogu. 

Sběrný dvůr 
Odpady a jejich odkládání ve sběrném dvoře řeší obecně závazná vyhláška města 

Česká Kamenice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Česká Kamenice. 

Správa účelových zařízení města 
Do správy účelových zařízení města patří sportovní hala s ubytovnou, městské 

koupaliště, sportovní víceúčelové hříště, informační centrum a evangelický kostel. 

Městská policie Česká Kamenice 
Městská policie v České Kamenici byla zřízena k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v rámci působnosti města. Její povinnosti a oprávnění jsou dány 
zákonem o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Městská policie 
v České Kamenici má v současné době celkem 5 strážníků. 

Jednotka sdružení dobrovolných hasičů 
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2.3 Městský úřad Česká Kamenice 
Městský úřad sídlí na Náměstí Míru, v historické budově s číslem popisných 219, 

jejíž průčelí zdobí nápis PALADIUM CIVITATIS, tedy volně přeloženo „záštita města“.  
Uvedený dům sloužil radničním účelům již od konce 16. století. V dobách totalitního 
režimu byl Městský úřad, v dané době zvaný Národní výbor, přestěhován z historické 
budovy, která přestala složit svému účelu a počala chátrat. Do původního místa se městský 
úřad vrátil až v roce 1993 po rozsáhlé rekonstrukci domu, který byl původně určen 
k demolici. V budově dnes sídlí většina orgánů města. 

2.3.1 Vedení úřadu 
starosta  

Starosta zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva 
města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, 
jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné. Starostu volí do funkce zastupitelstvo 
města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce 
odpovídá zastupitelstvu města. Starosta plní úkoly zaměstnavatele, uzavírá a ukončuje 
pracovní poměr se zaměstnanci města a stanoví jim plat, může po projednání s krajským 
úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může požadovat po 
Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města. Starosta svolává a zpravidla řídí 
zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání 
zastupitelstva města a zápis z jednání rady města. Starosta spolu s místostarostou nebo 
jiným radním podepisuje právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady 
města. 

místostarosta  
Místostarosta musí být stejně jako starosta občanem České republiky a volí jej do 

funkce zastupitelstvo, kterému je ze své funkce odpovědný. V případě nepřítomnosti 
zastupuje starostu města, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. 
Spolu se starostou podepisuje právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady 
města. 

tajemník M ěstského úřadu  
Tajemník je součástí městského úřadu a plní úkoly zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, dále plní úkoly na úseku přenesené 
působnosti, plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady města. Do funkce je 
jmenován starostou města po předchozím souhlasu ředitele krajského úřadu, zúčastňuje se 
zasedání zastupitelstva a rady města s hlasem poradním, není však jejich členem. 

2.3.2 Odbory městského úřadu 
Hospodářsko-správní odbor  
úsek organizačních věcí 
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Přijímá a zpracovává žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení, vede 
evidenci žádostí o poskytování informací městským úřadem, vykonává působnost města ve 
věcech práva shromažďovacího, připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva 
města, sleduje pracovní plány rady a zastupitelstva města, připravuje a shromažďuje 
podklady pro zasedání těchto orgánů, sleduje plnění usnesení těchto orgánů, vyřizuje 
korespondenci rady a zastupitelstva města, vede pokladnu Městského úřadu, vede evidenci 
ztrát a nálezů, spolupracuje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ve 
spolupráci se společenskou komisí organizuje vítání občánků a další společenské akce 
připravované městem a jeho orgány, vede agendu spojenou s činností společenské komise. 
Vede agendu spojenou s činností sociálně - zdravotní komise.  

vnitřní správa 
Spisová služba a činnost podatelny, zveřejňování úředních listin na úřední desce, 

zajišťování výlepů plakátů, výběr poplatků od občanů, zajišťování obecně prospěšných 
prací ve spolupráci s Probační a mediační službou, vedení elektronické podatelny, 
podávání informace občanům a to ve styku osobním i telefonickém 

úsek sociálního věcí a zdravotnictví 
Mezi úkoly tohoto úseku patří zejména spolupráce s vedoucími pracovníky a 

zaměstnanci sociálních a zdravotních služeb na území města, zajišťování poskytování 
dávek sociální péče. V přenesené působnosti provádí výkon státní správy na úseku 
přestupkové agendy včetně vymáhání uložených pokut a nákladů uložených 
v přestupkovém řízení.  

matrika a evidence obyvatel 
Výkon státní správy, v přenesené působnosti, jako matričního úřadu pro spádovou 

oblast České Kamenice. Na úseku matrik zajišťuje vydávání matričních dokladů a jejich 
stejnopisů, vydávání potvrzení ze sbírek listin a z matričních knih, provádění dodatečných 
zápisů do matričních knih, zápisy do Zvláštní matriky, vydávání osvědčení k uzavření 
církevního sňatku, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
v cizině, přijímání prohlášení o uzavření manželství, správní řízení ve věci prominutí 
dokladů k uzavření manželství, přijímání prohlášení o změně příjmení po rozvodu ve lhůtě, 
správní řízení ve věci změny jména a příjmení, přijímání prohlášení o volbě druhého 
jména, ověřování listin a pravosti podpisů na listinách, přijímání prohlášení o určení 
otcovství, přijímání žádosti na vydání osvědčení o státním občanství ČR, vydávání výpisů 
z rejstříku trestů evidence obyvatel.  

Na úseku evidence obyvatel zajišťuje přihlášení k trvalému pobytu a odhlášení 
z trvalého pobytu v České Kamenici, rušení trvalého pobytu, přijímání žádostí na 
vyhotovení občanských průkazů, předání vyhotovených občanských průkazů, vydávání 
potvrzení z evidence obyvatel, vydávání potvrzení o změně trvalého bydliště a stavu, 
vydávání potvrzení o občanském průkazu. 



Jaroslav Svoboda: Česká Kamenice – státní správa a samospráva 

2010 20 

Odbor správy majetku města 
Spravuje obytné domy, v nich zřízené byty a nebytové prostory a ostatní stavby ve 

vlastnictví města, inkasuje a vymáhá nájemné a úhrady za služby spojené s nájmy 
obytných domů, bytů a nebytových prostor a dalšího nemovitého majetku města, přijímá a 
eviduje žádosti o byty, o přidělení a výměnu bytů. Zajišťuje výkon státní správy 
v přenesené působnosti jako silniční správní úřad, drážní správní úřad a vodohospodářský 
orgán a dále zajišťuje výkon státní správy na úseku požární ochrany.  

Finanční odbor 
Zajišťuje zpracování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, vyhodnocuje 

skutečné hospodaření ve vztahu ke schválenému rozpočtu, navrhuje úpravy rozpočtu, 
zabezpečuje celkovou účetní agendu města, v návaznosti na místní vyhlášku o místních 
poplatcích spravuje místní  poplatky - poplatky ze psů, z ubytovacích kapacit, za 
provozování hracích přístrojů, spravuje poplatky za sběr, svoz, třídění, využívání a 
zneškodňování odpadu, eviduje příspěvky a dotace poskytnuté z rozpočtu města, eviduje 
nemovitý a movitý majetek města, včetně pohledávek a dluhů, kontroluje činnost 
příspěvkových organizací, vede personální agendu. 

Oddělení výstavby a investic 
Provádí stavební údržbu objektů města a zároveň zajišťuje výstavbu objektů 

patřících městu, plní tedy úkoly v samostatné působnosti města. Kompetence v přenesené 
působnosti tomuto oddělení nepřísluší.  

Stavební úřad 
Stavební úřad vykonává stavebně-správního řízení v působnosti pověřeného 

městského úřadu, zajišťuje výkon státní správy jako speciální stavební úřad na úseku 
vodohospodářských staveb a staveb pozemních komunikací pro Českou Kamenici, 
rozhoduje podle zákona o obcích o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním 
číslem bude označena budova nebo stavba. Všechny uvedené úkony provádí v přenesené 
působnosti.   
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3 ANALÝZA PRIORIT OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

3.1 Volby do městského zastupitelstva 
Volby do městského zastupitelstva se uskutečnili ve dnech 20. 10. 2006 a 21. 10. 

2006. V České Kamenici bylo za účelem řádného průběhu voleb zřízeno 5 volebních 
okrsků. Z celkového počtu 4.346 voličů využilo svého práva volby 2.013 občanů města, 
což bylo 46,3 % [12]. Ve volbách do městského zastupitelstva bylo odevzdáno 74 % hlasů 
kandidátům bez politické příslušnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že lidé nevolili politické 
strany, ale občany, které dobře znají. Z 15 členů nově zvoleného zastupitelstva byli 4 
zastupitelé navrženi Občanskou demokratickou stranou, 3 zastupitelé Českou stranou 
sociálně demokratickou, stejně jako Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté, 2 
zastupitelé byli navrženi Komunistickou stranou Čech a Moravy, 1 zastupitel Stranou 
zelených a 2 zastupitelé kandidovali jako nezávislí. Z uvedených čísel je tedy patrné, že 
v městském zastupitelstvu České Kamenici jsou zastoupeni kandidáti napříč celým 
politickým spektrem. Pouze 4 zastupitelé jsou čely politických stran, ostatní jsou bez 
politické příslušnosti.  

3.2 Priority zastupitelstva 
Nově zformované zastupitelstvo se sešlo na svém prvním zasedání 31. 10. 2006. 

Mezi své základní a hlavní priority si stanovilo snahu o získávání dotačních titulů na 
obnovu a rozvoj historického centra města a historických památek na území města 
s odkazem na získaný titul historického města České republiky roku 2005. Mezi další 
priority patří financování sportovních a kulturních akcí konaných v České Kamenici. 
V neposlední řadě patří mezi priority každoročně vyrovnaný rozpočet bez zadlužování 
města.    

3.3 Analýza priorit 
Jednotlivé priority vycházejí z ekonomických možností města. Pokud se daří 

získávat finanční prostředky z dotačních titulů, které jsou nastaveny tak, že město se na 
realizaci jednotlivých investičních akcí podílí nejméně dvaceti procenty, jdou finanční 
investice právě do takovýchto projektů. Jedním ze zásadních projektů pro rok 2010 je 
rekonstrukce Náměstí 28. října, která přímo navazuje na rekonstrukci centrálního Náměstí 
Míru, která byla uskutečněna v předešlých letech. I na tuto akci se podařilo získat dotaci.  

Česká Kamenice se taktéž pyšní pořádáním nejrůznějších sportovních a kulturních 
akcí, od tradiční Mariánské pouti, které je město hlavním organizátorem, přes cyklistické 
závody v historickém centru města a letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka až po 
podporu sportovních sdružení a hnutí na území města a v jeho bezprostředním okolí.  
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4 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Pro bakalářskou práci byly použity data poskytnutá vedením Městského úřadu 
v České Kamenici za kalendářní rok 2009 [11]. Dále bylo provedeno jejich porovnání 
s léty 2008 a 2007.  

4.1 Výkon státní správy 
Jak již bylo uvedeno, Městský úřad v České Kamenici plní a zabezpečuje funkci 

pověřeného úřadu s přenesenou působností, jeho správní obvod je vytyčen katastrálními 
územími samotného města Česká Kamenice, obcí Kytlice, Kunratice, Janská, Srbská 
Kamenice, Jetřichovice, Huntířova, Markvartice a Veselé.   

Matrika 
Na tomto úseku jsou prováděny zejména matriční zápisy, jejich celkový počet je 

uveden v tabulce č. 1 včetně porovnání.  

Tabulka 1 MATRI ČNÍ ZÁPISY  

 2009 2008 2007 
Matričních zápisů 2925 3224 2543 
Rozdíl - 299 + 681  

 

Dále jsou prováděny matriční události. Mezi tyto události patří zejména uzavřené 
sňatky, a to jak civilní, tak sňatky církevní, dále úmrtí v České Kamenici a ve spádové 
oblasti, výpisy z rejstříku trestů prostřednictvím služby Czechpoint. V neposlední řadě se 
jedná o vydávání náhradních dokladů za ztracený, poškozený nebo odcizený občanský 
průkaz a samotné vydávání občanských průkazů. Výčet událostí za uplynulé 3 roky je 
uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 MATRI ČNÍ UDÁLOSTI  

 2009 2008 2007 
Sňatky civilní/církevní 39/2 44/1 43/2 
Úmrtí Česká Kamenice/spádová oblast 82/90 65/72 80/91 
Výpisy z rejstříku trestů 176 325 386 
Náhradní doklady 135 150 199 
Žádosti o vydání občanského průkazu 739 883 1092 
Vydané občanské průkazy 809 917 1060 

 

Nedílnou součástí matriční činnosti je vybírání správních poplatků za provedené 
úkony jak je uvedeno v tabulce č. 3. Poplatky jsou rozdělená na ty, které jsou příjmem 
města, což jsou poplatky za výpisy z rejstříku trestů. Poplatky, které jsou příjmem 
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Krajského úřadu, jsou poplatky za příjmy z pokut za zničený, odcizený, nebo ztracený 
občanský průkaz a z pokut uložených v blokovém řízení na úseku občanských průkazů.  

Tabulka 3 SPRÁVNÍ POPLATKY  

 2009 2008 2007 
Správní poplatky – příjem města (v Kč) 123.810  132.720  117.260  
Správní poplatky – příjem krajského úřadu (v Kč)   26.600    26.600    24.300  

 

Občanské náležitosti 
Na úseku občanských náležitostí jsou prováděny zejména zápisy týkající se pohybu 

osob. Nejdůležitější z nich jsou uvedeny v tabulce č. 4.  

Tabulka 4 OBČANSKÉ NÁLEŽITOSTI  

 2009 2008 2007 
Celkem obyvatel 5.434 5.448 5.527 
Rozdíl -14 -79 + 64 
Dospělí 4.618 4.629 4.587 
Děti do 15 let 816 819 940 
Odhlášeno 128 136 149 
Přihlášeno 131 122 129 
Přestěhovalo se v rámci města 220 187 269 
Narozené děti 58 59 60 
 
 

Dále se na tomto úseku vypracovávají posudky, potvrzení o pobytu osob na žádost 
soudů, státních úřadů a policie, výpisy z informačního systému evidence obyvatel a 
potvrzení o změně trvalého pobytu – viz tabulka č. 5. 

Tabulka 5 DOKUMENTY VYDÁVANÉ M ĚSTSKÝM ÚŘADEM  

 2009 2008 2007 
Posudky 252 243 237 
Potvrzení o pobytu  26 26 35 
Výpisy 11 6 15 
Potvrzení o trvalém pobytu 362 249 280 
 
Hmotná nouze 

Na tomto úseku obdržel městský úřad v roce 2009 celkem 837 žádostí o poskytnutí 
sociální dávky, což je meziroční nárůst o 239 žádostí. Ze žádostí, které splňovali zákonné 
podmínky, bylo přiznáno 602 dávek mimořádné okamžité pomoci, 78 přiznaných žádostí 
se týkalo příspěvku na živobytí a 30 žádostí řešilo doplatek na bydlení. Z následujícího 
srovnání v tabulce č. 6 je zřejmé, že oproti roku 2008 vzrostl v roce 2009 výdaj na 
mimořádnou okamžitou pomoc o více než 6 miliónů korun. Důvodem je zejména u 
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mimořádné okamžité pomoci řešení nouze způsobené červencovou bleskovou povodní, po 
které byly postiženým občanům a rodinám vyplaceny více než 4 miliony korun.  

Tabulka 6 PŘÍSPĚVKY NA POMOC V HMOTNÉ NOUZI  

 2009 2008 2007 
Příspěvek na živobytí 4.159.232 3.745.009 3.613.973 
Doplatek na bydlení 1.034.680 654.543 623.657 
Mimořádná okamžitá pomoc 6.499.473 1.599.586 445.213 
Sociální dávky   1.599.586 
Příspěvek na péči o osobu blízkou   37.800 
Kompenzační pomůcky   217.400 
Zvláštní pomůcky – krmivo pro vodícího psa 9.600 7.200  
Celkem 11.652.985 5.560.811 6.537.629 

 

Ve správním řízení městský úřad také rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce 
důchodu. Jedná se o případy, kdy ze zdravotních důvodů je potřeba ustanovit za 
oprávněného důchodce jinou osobu, která je oprávněna důchod přijmout a hospodařit sním 
ve prospěch důchodce. Těchto podání bylo v roce 2008 učiněno 5, v roce 2009 byl 
zaznamenán jeden případ. Ve všech případech bylo navrhovatelům vyhověno a rozhodnutí 
nabyla právní moci bez použití opravných prostředků. 

Přestupkové řízení 
Městský úřad v přenesené působnosti je i pověřeným úřadem pro vyřizování 

přestupků. Tato funkce byla starostou města svěřena přestupkové komisi. Rada města 
rozhodla, že komise bude na základě veřejnoprávních smluv konat i pro případy zjištěné ve 
správním území obcí Markvartice, Veselé, Janská, Srbská Kamenice, Jetřichovice a 
Kytlice. Celkový počet zaevidovaných podnětů a jejich řešení, je uveden v tabulce č. 7, 
druhy přestupků jsou uvedeny v následující tabulce č. 8. 

Tabulka 7 PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ 

 2009 2008 2007 
Celkem případů 258 347 286 
Postoupeno jinam 19 37 46 
Odloženo 71 93 63 
Převedeno do následujícího roku 73 36 19 
Vyřízeno blokově 63 65 * 
Vyřízeno napomenutím 1 3 32 
Vyřízeno pokutou 62 89 66 
Řešeno ve správním řízení 16 34 98 
* Neuvedeno 
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Tabulka 8 DRUHY PŘESTUPKŮ 

 2009 2008 2007 
Porušení obecně závazných vyhlášek města 54 67 33 
Přestupky proti veřejnému pořádku 16 19 21 
Přestupky proti občanskému soužití 44 43 41 
Přestupky proti majetku 17 59 81 

 

Stavební úřad 
Celkem bylo ve sledovaném období vydáno stavebním úřadem 174 správních 

rozhodnutí, toto je o 19 rozhodnutí méně než v roce 2008 a o 41 rozhodnutí méně než 
v roce 2007. Tyto rozhodnutí tvoří zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, změny 
v užívání, nařízení nebo povolení k odstranění staveb. Celková činnost stavebního úřadu je 
uvedena v tabulce č. 9. Stavební úřad přijal za poslední 3 roky přes 3 tisíce podání, v roce 
2009 celkem 1073, v roce 2008 celkem 1120, resp. v roce 2007 celkem 1182 podání. 
Kromě rozhodnutí uvedených v tabulce č. 9 vydal stavební úřad ještě v roce 2009 celkem 
84 sdělení, 50 územních souhlasů, 16 územně plánovacích informací, 27 ověření pasportů 
staveb, 67 konečných stanovisek k převodu pozemků a 148 dalších opatření.  

Tabulka 9 ČINNOST STAVEBNÍHO Ú ŘADU  

 2009 2008 2007 
Územní rozhodnutí 30 24 14 
Stavební povolení + změna stavby 46 54 65 
Kolaudace 27 41 50 
Změna užívání 4 3 3 
Údržba, nezbytná oprava 0 0 1 
Nařízení nebo povolení odstranění stavby 4 2 3 
Dodatečné povolení 0 1 1 
Pokuty 0 1 1 
Přerušení nebo zastavení řízení 6 4 10 
Jiná rozhodnutí 54 31 33 
Povolení k nakládání s vodami 3 34 34 
Celkem vydaná rozhodnutí 174 193 215 

 

Ochrana přírody a krajiny, rybá řství a zemědělství 
Tento úsek státní správy byl svěřen odboru správy majetku města. V uplynulých 

letech vykonával státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany 
přírody a krajiny, myslivosti a rybářství a na úseku dopravy.  

V jednotlivých tabulkách č. 10 a 11 jsou uvedeny rozhodnutí vydaná tímto 
odborem. 
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Tabulka 10 DOPRAVA 

 2009 poplatky 2008 poplatky 2007 poplatky 
rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikací 

18 6.300 26 6.900 18 5.000 

ohlášení o užívání 
veřejného prostranství 

120 251.044 120 39.539 52 21.679 

rozhodnutí o pokutě za 
nesplnění podmínek 

0 0 1 10.000 0 0 

 

Tabulka 11 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

 2009 2008 2007 
Ochrana ovzduší 0 2 4 
Povolení o kácení stromů 24 51 39 

 
 Celkem bylo tímto odborem vydáno v roce 2009 164 
správních rozhodnutí, což je o 37 méně než v roce předešlém.  
 
Výherní hrací automaty 

V rámci výkonu státní správy je rozhodováno na úseku povolování výherních a 
hracích automatů. Tuto agendu zabezpečuje finanční odbor městského úřadu. V tabulce č. 
12 je uveden počet rozhodnutí vydaných na tomto úseku společně s počtem heren a 
restaurací, ve kterých bylo umístění výherních hracích automatů povoleno. Dále je 
v tabulce č. 12 uveden celkový roční příjem z uvedených automatů na správních 
poplatcích, ze kterého se polovina odvádí do státního rozpočtu a částka, kterou 
provozovatelé odvedli z výtěžku, kterou jsou povinni odvést v místě provozování. 

Tabulka 12 VÝHERNÍ HRACÍ AUTOMATY 

 2009 2008 2007 
Počet povolení 26 22 28 
Počet automatů I. pololetí/ II. pololetí 43/37 42/42 56/56 
Počet restaurací / heren 3/3 3/4 3/4 
Správní poplatky 1.084.000 1.448.000 1.568.000 
Výtěžek ve prospěch města 449.808 610.488 555.262 

. 
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5 PRŮZKUM A JEHO ANALÝZA 

5.1 Průzkum spokojenosti občanů města s prací zastupitelstva 
Součástí bakalářské práce je i průzkum spokojenosti občanů města Česká Kamenice 

s prací městského zastupitelstva. Součástí průzkumu je i pohled občanů na fungování 
Městského úřadu Česká Kamenice. 

Průzkum samotný byl autorem realizován ve dvou rovinách. V té první byli občané 
města osloveni přímo autorem, ve druhé rovině bylo o spolupráci požádáno vedení 
Městského úřadu Česká Kamenice. Spolupráce spočívala v uveřejnění průzkumu na 
oficiálních internetových stránkách Městského úřadu [13].  Průzkum byl uveřejněn dne 04. 
února 2010.  Do konce měsíce března 2010 se s průzkumem seznámilo 250 osob. 

Průzkumu se zúčastnilo, a to jak formou osobního setkání s autorem a vyplnění 
dotazníku, tak prostřednictvím internetové verze, celkem 57 respondentů. Věková struktura 
všech dotazovaných byla rozdělena téměř pravidelně, 14 respondentů byla ve věku 18 až 
30 let, 16 jich bylo ve věku 31 až 40 let, 18 bylo z věkové kategorie 41 až 50 let, poslední 
kategorie, tedy občané starší 50 let, byla prezentována 9 vzorky. Průzkumu se zúčastnilo 
35 mužů a 22 žen. Otázky v průzkumu byly formulovány tak, aby z jejich výsledků bylo 
zřejmé, zdali byly priority zastupitelstva občanům města prezentovány a jakým způsobem. 
Dále byl kladen důraz na fungování zastupitelstva a samotného městského úřadu v České 
Kamenici s odkazem na spokojenost občanů a případných negativních zkušeností se 
zaměstnanci Městského úřadu. Průzkum byl zveřejněn jako anonymní a to z důvodu větší 
odvahy občanů kritizovat práci svých volených zástupců.   

Z průzkumu je zřejmé, že více než polovina občanů nezná priority zastupitelstva – 
obrázek a. Tato informace je ve vztahu k občanům zarážející, neboť zastupitelé jsou 
volenými zástupci a jejich volitelé by měli být seznámeni s programem, s jakým do své 
funkce vstupují. Otázkou je, zda byl dotaz respondenty správně pochopen, neboť priority 
jako takové nejsou zastupiteli zveřejňovány, měly by však korespondovat s jejich volebním 
programem, případně s názory, které byly v předvolební kampani zveřejněny.  

Obrázek a PRIORITY A JEJICH PREZENTACE OB ČANŮM 

NE
60%

ANO
40%
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Dvě třetiny respondentů uvedli, že jim priority nebyly prostřednictvím dostupných 
médií, a to ať prostřednictvím městského periodika nebo pomocí internetu, případně 
osobně, vůbec prezentovány, nebo si jejich prezentaci neuvědomují – viz obrázek pod 
písmenem b.  

Obrázek b PREZENTACE PRIORIT A POČET RESPONDENTŮ PRŮZKUMU 

Vzhledem k tomu, že je možné k prezentaci použít jak tištěná média a to nejen 
místního formátu, tak i formátu okresního, tak i prostředí internetu, nebo osobního 
kontaktu s občany, je tato informace opět k zamyšlení. Věc opět zřejmě vychází z dat 
předešlých, pokud nejsou priority občanům známy, nebo si je spíše neuvědomují 
v kontextu položené otázky, nemohou na ně odpověď.  

Obrázek c ZPŮSOB PREZENTACE PRIORIT 

V obrázku pod písmenem c je uveden způsob prezentace priorit zastupitelstva, tak 
jak odpovídali respondenti v průzkumu. Z uvedeného je zřejmé, že nejčastějším způsobem, 
jak občanům České Kamenice sdělit informace jsou místní tiskoviny, tedy 
Českokamenické noviny.  
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Další část průzkumu byla zaměřena na spokojenost občanů s prací zastupitelstva, 
respektive s fungováním Městského úřadu jako celku, tedy jeho vstupování do vztahu 
s občany.  

Spokojeno s prací zastupitelstva města Česká Kamenice je z celkového počtu 57 
respondentů 6 občanů, spíše spokojeno bylo 30, spíše nespokojeno 16 a zcela nespokojeno 
5. Z uvedených dat tedy vyplívá, že občané jsou se svými zástupci, kteří vzešli z voleb, 
spokojeni ze dvou třetin, tak jak je uvedeno v obrázku pod písmenem d. 

Obrázek d SPOKOJENOST S PRACÍ ZASTUPITELSTVA 

Další položená otázka se týkala, jak již bylo dříve uvedeno, fungování samotného 
městského úřadu v České Kamenici. Tento průzkum dopadl ještě s větší diferenciací ve 
prospěch kladného hodnocení. Téměř 80 % občanu je spokojeno z prací Městského úřadu a 
to ať už zcela nebo částečně – viz obrázek pod písmenem e. Zcela nespokojeno je pouze 9 
% občanů města, což v daném segmentu respondentů prezentuje pouze 5 obyvatel.  

Obrázek e SPOKOJENOST S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Paradoxně ale téměř polovina všech respondentů průzkumu (27 z 57) uvedla, že má 
alespoň jednu negativní zkušenost se zaměstnanci městského úřadu. Tento údaj nelze sice 
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brát zcela za plně vypovídající, neboť není blíže známo, jaké důvody vedly občany k této 
odpovědi, ale jedná se o fakt, který by měl na příslušných místech vést přinejmenším 
k diskuzi a zamyšlení. Procentuální vyjádření tohoto poměru je uvedeno v obrázku pod 
písmenem f.  

Obrázek f NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI SE ZAM ĚSTNANCI ÚŘADU 
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6 ZÁVĚR 

Veřejná správa, je správa věcí veřejných, konaná tedy ve veřejném zájmu. Pro 
správu jako takovou je charakteristické, že je vykonávána v určitém organizačním systému 
a je zaměřena na regulaci tohoto systému či jeho prvků. Správa je také někdy označována 
jako určitý druh řízení. Veřejnou správu lze chápat jako činnost spočívající ve vydávání 
správních aktů a spravování věcí veřejných, nebo také jako souhrn institucí vykonávajících 
veřejnou správu.  

Výsledky fungování státní správy by se tedy měli zobrazovat ve spokojenosti 
občanů. Tuto spokojenost je velmi těžké zhodnotit měrnými jednotkami, při hodnocení 
také záleží na způsobu dotazování. Na nejnižší úrovni je hodnocení možno vyjádřit jako 
spokojenost občanů s prací zaměstnanců městského úřadu, případně spokojenost 
s fungováním zastupitelstva obce či města.   

Z uskutečněného průzkumu, jehož respondenti byli pojati jako vzorek obyvatel 
společnosti žijící v České republice, vyplývá, že občané jsou spokojeni více s fungováním 
Městského úřadu než s prací zastupitelstva. Jaké jsou důvody této diference, není známo, je 
možné o tomto pouze spekulovat, ale z logiky věci vychází závěr, že se zaměstnanci úřadu 
občané přijdou spíše do fyzického kontaktu, než se svými volenými zástupci.  

Z výsledků průzkumu je také zřejmé, že občané si neuvědomují, že by jim 
potencionální zastupitelé byli schopni prezentovat své cíle, se kterými by je bylo možno 
ztotožnit. V době moderních komunikačních technologií, kdy je možnost interpretace 
vlastních myšlenek snazší než kdykoliv dříve, je výsledek průzkumu, kdy pouze 8 procent 
respondentů uvedlo, že jim byly priority zastupitelstva prezentovány touto formou, jistě 
zarážející.  

Návrh na možné budoucí řešení fungování státní správy, potažmo místní 
samosprávy, tedy kontaktu mezi občanem na straně jedné a úředníkem, nebo zvoleným 
zástupcem, na straně druhé, by měl být koncipován jako vztah zákazník – klient. Tento 
návrh je jistě v mnoha ohledech a na mnoha úrovních již realizován, ale stále v některých 
občanech převládá pocit, že úředník je pro ně něco jako nutné zlo, tedy někdo s kým chtějí 
přijít do styku až v poslední možné chvíli. Tento pohled je třeba změnit a lidem podat 
fungování, a to nejen státní správy jako službu, která je poskytována právě pro ně. Občan 
by tedy měl být na prvním místě a mělo by být zohledněno jeho právo se na úředníky státní 
správy obrátit ať už ve věci rady, nebo pomoci. Tyto nedostatky by měly být řešeny 
manažerským přístupem, tedy přímo vedoucími pracovníky a jejich zkušenostmi.  
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