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Summary 
 

 

 The presented bachelor's thesis describes municipal structure of the town  

of Osek (5 thousands inhabitants) and compares it with the town of 

Lengelfeld of the same size in the Federal Republic of Germany. First part 

describes historical development of local government and municipal 

statistical information of the Czech Republic. Next chapters introduce types 

of municipalities and their authorities, clerk education, local elections and towns' 

economies. 

 There is comparison of municipal structures in the Czech Republic and the 

Germany at the conclusion of the thesis with assumptions for successfull town 

development. 

 

Keywords: Municipality, self-governing authority, local authority, mayor, town 

economy.  

 

 

 

Anotace 
 

 V předložené bakalářské práci je popsáno obecní zřízení v 5 tis. obci Osek 

a je srovnáváno se stejně velkou družební obcí v SRN Lengelfeldem. 

 V první části je popsán historický vývoj místní správy v Čechách a 

statistické údaje týkající se obcí. Další kapitoly práce seznamují s typy obcí a 

orgány obcí, věnují se vzdělávání úředníků, volbám do zastupitelstev obcí a 

hospodaření obcí.  

 Na závěr je srovnáno obecní zřízení v Čechách a Německu a jsou zde 

uvedeny předpoklady pro úspěšný rozvoj obce. 

 

Klíčová slova: Obec, územně samosprávný celek, orgány obce, starosta, 

hospodaření obce 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 
ČR -   Česká republika 

KNV -  Krajský národní výbor 

ONV -  Okresní národní výbor 

OVK -  Okrsková volební komise 

SZ -  Sociální zabezpečení 

ZM -  Zastupitelstvo města 
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1. ÚVOD 

Již 20 let pracuji na správním odboru Městského úřadu v Oseku, zpočátku jako 

referent a nyní již 8 let ve funkci vedoucí odboru. Ve svém zaměstnání jsem byla svědkem 

pádu totalitního režimu, konce systému národních výborů a především jsem prožila 

reformu veřejné správy, která se odrážela v každodenním pracovním životě, a to téměř na 

všech pracovních pozicích městského úřadu. 

Pracuji na městském úřadě I. typu, který se vždy vyznačoval moderním řízením a 

vysokými nároky na kvalitu práce zaměstnanců. Důkazem toho je  systém řízení jakosti 

ČSN EN ISO 9001:2001, který jsme získali v roce 2007 a každým rokem jej musíme 

obhajovat. 

Městský úřad v Oseku má 14 zaměstnanců, od roku 1990 se počet úředníků zvýšil 

pouze o 2, což svědčí o dobré organizaci práce. 

Hlavními cíli Města Oseka je: 

• Poskytnout občanům podmínky pro uspokojení společenských, materiálních,  

            kulturních a sportovních potřeb  

• Vytvořit z města středisko cestovního ruchu 

• Zajistit příznivé podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání 

• Starat se o bezpečnost ve městě 

 

Město Osek se snaží realizovat řadu akcí  pomocí dotačních titulů. Od roku 1990 

jsme získali 14 dotací v celkové výši 29.324.000,- Kč 

Vytvořeny byly  dokumenty jako Komunitní plán sociálních služeb v městě Oseku 

a Strategický plán rozvoje města Oseka. 

Důležitou součástí politiky Města Oseka, na kterou je kladen velký důraz, je 

přeshraniční spolupráce, především s obcemi v Německu. Město je zapojeno 

v Euroregionu Krušnohoří a  spolupráci uzavřelo s 5 tis. městem v Německu Lengefeldem. 
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Podkrušnohorské městečko Osek má 5 tis. obyvatel a vyznačuje se bohatým 

kulturním a sportovním životem. Je zde mnoho historických památek, z nichž 

nejvýznamnější  je Cisterciácký klášter Osek z 12. stol. a zřícenina hradu Rýzmburk, které 

každoročně přilákají mnoho turistů. Vzhledem k tomu, že se město nachází v Severočeské 

hnědouhelné pánvi, bylo samozřejmě ovlivněno hornickou činností v jeho okolí, ať už 

znečišťováním ovzduší, prachem nebo ničením krajiny. Mnoho obyvatel Oseka našlo 

uplatnění  v hornictví, což při uzavírání dolů v okolí značně ovlivnilo nezaměstnanost ve 

městě. 

Cílem mé práce je popsat správu pětitisícové obce v České republice a srovnat ji 

s místní správou v družebním městě Lengefeld v Německu. 
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2. HISTORIE A STATISTIKA 

 Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor 

znaků, jež jej odlišuje od vesnice. Je to především ve srovnání s vesnicí jeho rozloha, větší 

hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a 

profesní struktura obyvatel ( pracují především v průmyslu, obchodu, službách) a 

poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro širší okolí.  

 Počátek ústavního vývoje a vznik místní samosprávy v českých zemích přichází 

v období rakouské monarchie v letech 1848 - 1918. Dne 15. března 1848 vzniklo ústavní 

zřízení, a to císařským Konstitučním patentem. Byla jmenována ministerská rada a 

vytvořena ministerstva. V květnu se pak konaly volby do Poslanecké sněmovny. Říšský 

sněm  v červenci zrušil poddanství, a tím byly zrušeny vrchnostenské úřady a vznikla zcela 

nová instituce – místní správa. Ústava byla dvakrát přepracována, ani jeden návrh nebyl 

nikdy realizován. Přesto však byla některá ustanovení Stadionovy ústavy použita do řady 

patentů a ministerských nařízení. Obce se začaly dělit na místní, okresní a krajské. 

V obecním zřízení začal fungovat pojem „místní obec“, a to v hranicích obce katastrální. 

Každé místo muselo být buď obcí, nebo osadou, která patřila k nějaké obci. Každá obec 

patřila k nějakému okresu, každá osoba patřila do některé obce. Už v roce 1849 se začaly 

rozlišovat činnosti vykonávané obcí na samostatnou a přenesenou působnost. Obecní 

zřízení se nevztahovalo na hlavní města, a pokud o to požádali, i na krajská a jiná 

významná města. Tam pak platil zvláštní statut. 

 Obecní samospráva začala pracovat  v roce 1850. V každé obci byl na tři roky 

zvolen obecní výbor. Ten ze svého středu zvolil představenstvo, v jeho čele byl starosta. 

Od roku 1850 začala fungovat nová organizace správy. V čele zemí stál místodržitel, země 

se členily na kraje, v jejichž čele stál krajský prezident, a okresy, které řídil okresní 

hejtman. V Čechách bylo 7 krajů. Přílišná centralizace tohoto systému však vedla k jeho 

reformě. V roce 1862 byly zrušeny krajské úřady a jejich pravomoce převzaly 

místodržitelství a okresní úřady a tím došlo k decentralizaci správy. Na krajích zůstala 

pouze funkce přednosty krajského úřadu, který sloužil jako dozorčí orgán. 

 Nový říšský obecní zákon z roku  1862 opět zřídil obce místní, okresní a župní – 

krajské. 
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 V obci bydlely osoby jednak údové nebo přespolní. Občany byly osoby s právem 

domovským v obci. Občanu, který byl do obce příslušný, byl vydán domovský list. Cizí 

osoby mohla obec vypovědět, pokud nežily řádným životem. 

 Na základě  ústavy z roku 1867  začala fungovat okresní hejtmanství s širší územní 

působností. V Čechách vzniklo 89 okresních hejtmanství, na Moravě 30 a ve Slezsku 7 

politických okresů. Velké politické okresy se dále dělily, takže v roce 1910 jich bylo 

v Čechách 102, na Moravě 36 a ve Slezsku 9. K 31. 12. 1910 bylo v Českých zemích podle 

sčítání 10 148 768 obyvatel v 11 047 obcích. Toto zřízení převzala i Československá 

republika po rozpadu Rakouska- Uherska. 

 Po vzniku československého státu byla Národním výborem přijata prozatímní 

ústava č. 37/1918 Sb. V listopadu 1918 přestaly existovat zemské sněmy jako zákonodárné 

orgány a vzniklo Národní shromáždění. V tuto dobu začaly vznikat místní a okresní 

národní výbory. 

 Zákonem č. 76/1919 Sb.z. a n., který novelizoval dosavadní obecní zřízení, začíná 

se mluvit o obecním zastupitelstvu, které nahrazuje obecní radu a obecní výbor. Byla 

zrušena okresní zastupitelstva a místo nich vznikly okresní správní komise. Nejvyšším 

článkem územní samosprávy byla zemská samospráva. 

 V roce 1920 byl přijat Župní zákon č. 126/1920 Sb. Z. a n., který však v českých 

zemích nevstoupil v účinnost. Vedl k citelnému zásahu do okresní a zemské samosprávy. 

Měl odstranit dvojkolejnost veřejné správy. Zákon měl nabýt účinnosti vládním nařízením, 

ale nestalo se tak. Pouze na Slovensku nabyl platnosti k 1. 1. 1923. 

 Od roku 1928 fungovaly zemské úřady a zemská zastupitelstva. Nižším stupněm 

byly okresní úřady a okresní zastupitelstva. 

 Ve 30. letech bylo provedeno několik zásahů do obecní správy. Zákonem                

č. 208/1931 Sb.z. a n. se mohl se souhlasem obecního zastupitelstva zřídit v obci policejní 

úřad. Nejdůležitějším zásahem byla novela volebního řádu pro obce, šlo o prodloužení 

volebního období obecních zastupitelstev na 6 let. Starosty musel potvrdit státní orgán. 

Další právní normy přinesly povinnost obcí zapojit se do bezpečnosti republiky. Obce 

musely na vlastní náklady pořizovat plynové masky a stavět veřejné kryty. 
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 Dne 16. 4. 1944 vydala exilová vláda prohlášení k tvoření národních výborů se 

směrnicemi pro jejich činnost. Vytvářely se místní, okresní a zemské úřady. Ústavním 

dekretem prezidenta republiky č.18/1944 Úř. věst.čsl.,  byl dán pokyn na osvobozeném 

území k tvorbě  místních, okresních a zemských úřadů. 

 Po „únorovém vítězství pracujícího lidu“ byla schválena nová ústava, která 

vymezila národní výbory jako nositele a vykonavatele státní moci v obcích, okresech a 

krajích a jako strážce práv a svobod lidu. Soustavu národních výborů tvořily místní, 

okresní a krajské národní výbory. Nová ústava ještě rozeznávala tzv. komunální 

vlastnictví. V § 149 bylo uvedeno, že části národního majetku, které nemají celostátní 

význam a slouží potřebám obyvatelstva některé obce, okresu či kraje, mohou zůstat 

v majetku svazků lidové správy. Toto rozhodnutí však bylo zrušeno zákonem č. 279/1949  

Sb., o finančním hospodaření národních výborů, kde § 30 zrušil fondy a kmenové jmění 

obecní a zcela napojil rozpočty národních výborů na státní rozpočet. 

 Zákon o krajském zřízení z roku 1948 č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, zřídil na 

území Československa 19 krajů, z toho 13 bylo na území České republiky. Praha měla 

zvláštní postavení. Hlavními úkoly krajských národních výborů bylo: 

- pečovat o národní bezpečnost 

- pečovat o národní zdraví 

- plnit úkoly na úseku obrany státu 

- chránit a posilovat lidově demokratické zřízení 

- nalézat právo v oboru své působnosti 

- zajišťovat předpoklady plynulé zemědělské a průmyslové výroby a starat se o 

                  výživu a zásobování obyvatelstva 

- podporovat udržování a zvelebování  národního majetku 

Vládním nařízením 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, obce 

přišly o postavení právnických osob veřejného a soukromého práva. Místní národní výbory 

byly rozčleněny do čtyř kategorií. V menších obcích I. a III. kat. rozhodovala rada, jen 

výjimečně se vyskytovali referenti. Ve velkých obcích kat. IV. se jako u ONV a KNV 

vyskytoval systém referentů. 
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 Systém národních výborů se opět pozměnil v roce 1960, kdy byla vydána nová 

Ústava Československé socialistické  republiky. Počet krajů se snížil na 10, 7 bylo na 

území České republiky, počet okresů na 109. Počet obcí k 1. 3. 1965 poklesl na 8726 obcí 

v českých zemích. 

 Nové zákonné úpravy se dočkaly národní výbory až v roce 1967 zákonem              

č. 69/1967 Sb., o národních výborech, který byl v planosti až do roku 1990. 

 Místní národní výbory řídily mateřské školy, základní školy, knihovny, domy 

kultury a další kulturní zařízení. Staraly se o komunikace, zásobování a služby pro občany. 

Vedly evidenci obyvatel, spadalo pod ně bytové hospodářství, ochrana lesů a zemědělské 

půdy, rostlinná a živočišná výroba atd.  

 K 1. 3. 1990 byl v České republice 4165 obcí a 8 vojenských újezdů, 3245 místních 

národních výborů a 428 městských národních výborů. 

 18. července 1990 byl schválen ústavní zákon č.294/1990 Sb., kterým se mění a 

doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a 

ústavní zákon o Československé federaci, kterým bylo zkráceno volební období národních 

výborů. Tímto bylo ukončeno 45 leté období národních výborů. V prosinci 1989 bylo 

oznámeno, že budou zrušeny krajské úřady. Bylo to rozhodnutí unáhlené a nebyl poskytnut 

prostor pro debatu. K obnově územní samosprávy v České  republice došlo v roce 1990 

změnou ústavy, hlavy sedmé „ Místní samospráva“. 

 Reforma místní správy probíhala v letech 1990 - 1992, vznikla řada nových 

zákonů-  jako například zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, zákon ČNR č.418/1990 Sb., 

o hlavním městě Praze, zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, č. 576/1990 Sb.,         

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České 

republice, zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky    

do majetku obcí. 

 Vracíme se k orgánům obce jako jsou zastupitelstvo, rada města. Obec řídí starosta, 

který je volen zastupitelstvem. Městský národní výbor se mění na městský úřad.  Novým 

zákonem o obcích vznikají také pověřené úřady. Na ně byla přenesena působnost 

městských národních výborů I. a II. kat. a částečně i okresních úřadů. 
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 Schválením ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 

a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, vzniklo s platností     

od 1. 1. 2000 čtrnáct krajů. Po roce 1998 byla další etapa reformy veřejné správy, byly 

přijaty nové důležité zákony jako např. zákon o obcích, č. 128/2000 Sb., zákon o krajích   

č. 129/2000 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů       

č. 130/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., zákon o okresních úřadech 

č.147/2000 Sb. 

Koncem roku 2001 byl  schválen zákon o stanovení obcí s rozšířenou působností a 

stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem. Bylo schváleno 388 obcí s pověřeným 

obecním úřadem a  205 obcí s rozšířenou působností, které převzaly působnosti zrušených 

okresních úřadů, které zanikly k 31.12.2002. [3] 

V České republice se v současnosti za město pokládá obec, které byl udělen status 

města. V Česku je celkem 526 měst, z toho 23 měst se statutem statutárního města. 
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3. OBEC  A OBECNÍ ÚŘAD 

3.1. Obec v České republice 

 Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, které může spadat 

do jednoho nebo více katastrálních území. 

Podle zákona o obcích je to základní územní samosprávné společenství občanů. 

Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, se kterým sama hospodaří 

v souladu se zákonem. 

Obec Osek, o které píši bakalářskou práci,  je pětitisícové město s obecním úřadem 

tzv. I. stupně. Území obce je tvořeno katastrálním územím Osek, Dlouhá Louka, Hrad 

Osek. V čele stojí starosta, který byl zvolen zastupitelstvem obce a řídí městský úřad. 

Vedle hlavního poslání Města Osek, plynoucího ze Zákona o obcích č. 128/2000 

Sb. v platném znění, specifikovalo vedení města své záměry ve vyhlášené Střednědobé 

strategii rozvoje města Osek takto: Město Osek by mělo být: 

• Příznivým a rozvíjejícím se sídelním celkem  

 

• Střediskem cestovního ruchu 

 

• Městem s rozvinutým malým a středním podnikáním 

 

• Městem, jehož obyvatelé budou hrdí na své město 

 

• Bezpečným místem pro své občany [12] 
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3.1.1. Typy obcí 

Malé obce, které jsou tvořeny jednou či více vesnicemi, se nazývají prostě obcemi, 

které mohou mít obecní úřad. 

Podle výkonu státní správy se obce dále rozdělují na  obce s pověřeným obecním 

úřadem (obec II. stupně) a obce s rozšířenou působností ( obec III. stupně), které jsou 

většinou v okresních městech. Ostatní obce označujeme obcemi I. stupně. Toto označení je 

však neoficiální.  

Historický titul městys  byl od roku 2006 znovu obnoven. Je to obec do 3 tis. 

obyvatel a stává se městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké 

sněmovny po vyjádření vlády. 

Titul města se uděluje na základě stanovených podmínek. Například pokud má obec 

alespoň 3 tis. obyvatel, může mu předseda Poslanecké sněmovny udělit titul města. Obec, 

která měla titul města přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu 

Poslanecké sněmovny. 

Statutární město je město, jemuž tento status přiznává zákon. Jeho území se může 

členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. 

Statut hlavního města byl přiznán zvláštním zákonem pouze Praze. Na Prahu se 

nevztahuje zákon o obcích, ale zákon o hlavním městě Praze. Praha má i postavení kraje. 

Krajské město je podle zákona sídlem kraje a okresní město je sídlem okresu, 

přestože okres již není korporací, ale pouze územím. 

3.1.2. Orgány obce  

Orgány obce jsou: 

• Zastupitelstvo obce 

• Rada obce 

• Starosta obce 

• Obecní úřad 
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U statutárních měst stojí v čele primátor a úřad města se nazývá magistrát. 

3.1.3. Zastupitelstvo obce  

Zastupitelstvo města Oseka  se skládá z 21 zastupitelů, počet musí být vždy lichý. 

Počet členů zastupitelstva je dán zákonem o obcích a určuje se počtem obyvatelstva. Takže 

například město s počtem obyvatel od 3000 do 10000  má zastupitelstvo 11 – 25 členné. 

 Zastupitelstvo města rozhoduje usnesením. Z jeho zasedání, které je veřejné, se 

pořizuje zápis. Schází se podle potřeby, nejméně 1 x za 3 měsíce. Zastupitelstvo rozhoduje 

ve věcech, které patří do samostatné působnosti. Nejdůležitějšími pravomocemi jsou: 

schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, přijímání obecně závazných vyhlášek, 

schvalování územního plánu obce, schvalování programu rozvoje obce, zřizování a 

zrušování obecní policie, rozhodování o majetku obce a další úkoly stanovené zákonem o 

obcích. 

3.1.4. Rada obce 

Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce. Rada města Oseka je sedmičlenná. 

Podle zákona o obcích má mít nejméně 5 členů a nejvýše 11 členů. Nesmí však přesahovat 

1/3 členů zastupitelstva. Schůze rady obce jsou neveřejné, pořizuje se z nich zápis. Rada se 

rovněž rozhoduje usnesením. Je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti, 

zodpovídá se obecnímu zastupitelstvu. Rada je tvořena starostou, místostarostou a dalšími 

členy. Schází se podle potřeby. 

3.1.5. Starosta obce 

 Obec zastupuje starosta. Starostu a místostarostu volí ze svých řad zastupitelstvo. 

Zastupitelstvu se zodpovídají za výkon své funkce. Starosta jmenuje a odvolává tajemníka 

úřadum, a to se souhlasem ředitele krajského úřadu. 

Starosta: 

- je odpovědný za objednání auditu hospodaření obce 

- plní úkoly zaměstnavatele 

- může svěřit komisi výkon přenesené působnosti, po projednání s ředitelem   
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            krajského úřadu 

- může se obracet ve věcech veřejného pořádku na Policii ČR 

- zabezpečuje informování občanů v obci  

- pokud není tajemník, tak zabezpečuje výkon přenesené působnosti 

- rada obce mu může svěřit výkon samostatné působnosti 

Jedním z dalších úkolů starosty je, že svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce. 

Ze zasedání zastupitelstva je vytvořen zápis, který starosta podepisuje spolu s ověřovateli 

zápisu. 

Pokud se starosta domnívá, že usnesení rady obce je nesprávné, pak pozastaví jeho 

výkon a věc předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Podle zvláštních zákonů 

starosta může zřídit zvláštní orgány obce, které vykonávají přenesenou působnost. Jejich 

členy jmenuje a odvolává starosta. 

V období voleb do zastupitelstva obce má starosta obce, od prvního dne voleb do 

zvolení nového starosty do funkce, pravomoci starosty. 

3.1.6. Obecní úřad 

Obecní úřad plní úkoly uložené obecní radou nebo zastupitelstvem. Pomáhá také 

jednotlivým komisím a výborům obecního zastupitelstva v jejich činnosti. Obecní úřad 

vykonává státní správu na úseku přenesené působnosti a dále plní úkoly v oblasti 

samostatné působnosti. 

Městský úřad v Oseku, podle Organizačního řádu Městského úřadu v Oseku,  tvoří 4 

odbory  a má 14 úředníků. V čele odboru stojí vedoucí odboru.[6] [9] 

 

• Finanční odbor – zabezpečuje zejména : 

- tvorbu rozpočtu v oblasti příjmů 

- sestavení rozpočtu výdajů podle dodaných podkladů 

- zpracování podkladů pro statistiku, včetně výkazů na úseku financí, mezd a  

- majetku 
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- inventarizaci majetku 

- evidenci výherních hracích automatů 

- vedení účetnictví 

- platební a zúčtovací styk s peněžními ústavy 

- sestavování a předkládání rozborů hospodaření a závěrečného účtu města 

- hospodaření s finančními prostředky města 

- vymáhání pohledávek města 

- zpracování, výběr a vymáhání místních daní a poplatků 

- vedení a zpracování mzdové a personální agendy 

- provoz hlavní pokladny 

- další úkoly 

 

• Odbor výstavby a místního hospodářství- zabezpečuje zejména : 

- správu místních komunikací, problematiku dopravy 

- spolupráci a komunikaci města se správci inženýrských sítí a zařízení 

- evidenci pozemků a budov v majetku města 

- smluvní agendu v souvislosti s převody nemovitého majetku města a kontrolní  

            činnost nepeněžitých plnění 

- smluvní agendu v souvislosti s pronájmy pozemků v majetku města 

- ochrana zemědělského půdního fondu, ochranu přírody a krajiny, ochranu ovzduší  

            a vody, ochranu občanů z hlediska hygienických předpisů v rámci své působnosti 

- vydávání povolení na kácení stromů rostoucích mimo les na správním území města 

- odpadové hospodářství 

- činnost silničního správního úřadu 

- agendu na úseku územního a stavebního řádu 
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- administraci vlastnických práv k bytovým prostorům v majetku města 

- vedení přestupkového a sankčního řízení a rozhodování o pokutách za porušení  

            stavebního zákona 

- poskytování informací z cenové mapy stavebních pozemků města 

- další úkoly 

 

• Správní odbor – zabezpečuje zejména : 

- záležitosti zastupitelských sborů 

- agendu rady města a zastupitelstva města 

- informační vztahy, propagaci, servis služeb 

- spisovou a archivní službu 

- technickohospodářské zabezpečení městského úřadu 

- vedení matriky a evidence obyvatelstva  

- legalizace podpisů a vidimaci listin 

- otázky obrany státu svěřené městu 

- vojenskou evidenci v souladu s platnými zákony 

- požární ochranu, civilní ochranu 

- provoz jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

- vedení agendy občanských průkazů 

- průběh slavnostních obřadů 

- zdravotnictví, péči o rodinu a dítě, péči o staré občany, potřebné občany a  

            důchodce, péči o nezaměstnané a znevýhodněné občany v rozsahu stanoveném  

            zákony 

- provoz kulturních zařízení a správu kulturních památek ve městě 

- pořádání kulturních, sportovních a tělovýchovných akcí 
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- agendu na úseku přestupků v územní samosprávě dle § 46 odst.2 zákona o  

            přestupcích, občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku vč. projednávání  

přestupků 

- agendu vyřizování petic a stížností 

- bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

- evidence a vyřizování žádostí o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.  

- další úkoly 

 

• Správa dotací – zabezpečuje především : 

- zpracování žádostí o dotace a vedení komplexní agendy dotací 

- spolupráci s ostatními odbory, zařízeními a organizacemi při získávání a čerpání  

dotace 

- výkon funkce referenta prevence kriminality[13] 

3.2. Jihoněmecké radní zřízení 

V SRN jsou dva typy obcí:  1. obce příslušející k okresu 

                                               2. obce nezávislé na okresu 

Jihoněmecké radní zřízení zná dva obecní orgány, které jsou přímo voleny občany.  

Jde o obecní radu a starostu. Obecní rada rozhoduje o veškerých záležitostech, pokud není 

zvláštním zákonem určen k rozhodnutí starosta nebo výbor. Obecní rada stanoví zásady 

správní činnosti. Radu tvoří kromě starosty neplacení členové obecní rady. Starosta je 

volen přímou volbou většinou na šest nebo osm let. Starosta je předsedou rady s plným 

hlasovacím právem a zároveň vedoucím obecního úřadu. Pro tento druh obecního zřízení 

se rozhodlo Bavorsko a Bádensko-Würtembersko. 

 Obecní úřad v Německu je správou města nebo obce. V čele stojí starosta jako 

vedoucí správy. V Lengefeldu, který je obcí příslušející k okresu, má obecní úřad rovněž   

3 odbory jako v Oseku. Jsou to: 
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• Sekretariát starosty – organizační (Hauptamt), který zabezpečuje 

   úkoly sekretariátu starosty 

   archivaci písemností 

   centrální správu ( komunální právo, vyhlášky, bezpečnost práce atd.) 

   personální záležitosti 

   volby a počítačovou techniku 

   veřejný pořádek 

   matriku a přihlašovací úřad 

   školství 

• Stavební (Bautamt), který zabezpečuje 

   stavební správu (schvalování stavebních záměrů, prodej a nákup  

   pozemků, kontrola dodržování staveb. předpisů) 

   pozemní stavitelství (plánování, stavba a udržování veř. budov) 

   inženýrské stavitelství ( plánování, výstavba a udržování silnic,  

   mostů, městské služby údržby) 

• Finanční (Kämmerei) nebo Městská komora, který zabezpečuje 

   obecní rozpočet 

   účetnictví, statistiky, správa pokladen zařízení 

   komunální daně, poplatky a dávky 

 Na obecním  úřadě pracuje 13 zaměstnanců, další 4 pracují v sekretariátech škol a 

v knihovně. [5] 
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4. ÚŘEDNÍCI SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

4.1. Úředníci samosprávných celků 

Reforma územní veřejné správy byla spojena s převodem některých působností 

dosud vykonávaných státními orgány  na kraje a na obce. Z toho vyplynuly zvýšené 

nároky na kvalitu  zaměstnanců územních samosprávných celků a to jak na krajské úrovni, 

tak na obecní úrovni. 

Vysoká úroveň úředníků územních samosprávných celků je důležitým 

předpokladem pro vytvoření dostatečných správních kapacit pro převzetí práva Evropské 

unie a jeho uplatňování samosprávnými celky. To bylo důvodem schválení zákona             

č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.  

Tento zákon upravuje vzdělávání a pracovní poměr úředníků. Hlavním cílem zákona bylo 

zajištění kvalitního, efektivního a nestranného výkonu veřejné správy  a zvýšení nároků na 

odbornost  úředníků. [8] 

 Úředníkem  je zaměstnanec územního samosprávného celku, který se podílí na 

výkonu správních činností  a je  zařazený do obecního úřadu. Vedoucím úředníkem je ten, 

jehož pracovní poměr se zakládá jmenováním a je vedoucím zaměstnancem. 

 Vedoucím obecního úřadu  je  tajemník obecního úřadu. Tam, kde není tato funkce 

zřízena, plní jeho úkoly starosta. 

  Úředníkem se může stát občan České republiky nebo cizí státní občan, který má 

v ČR trvalý pobyt. Tato osoba musí dosáhnout věku 18 let a musí být způsobilá k právním 

úkonům. Doložit musí i bezúhonnost a samozřejmě musí ovládat jednací jazyk  a splňovat 

další předpoklady. 

 Za stejných podmínek se může stát fyzická osoba vedoucím úřadu. Navíc musí 

splňovat podmínku nejméně tříleté praxe ve funkci vedoucího zaměstnance, nebo při 

výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo 

při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu a nebo ve funkci 

člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon 

této funkce. 
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 Výběr nových úředníků probíhá vyhlášením veřejné výzvy. Veřejná výzva musí 

obsahovat název územního samosprávného celku, druh práce a místo výkonu práce, 

požadované předpoklady úředníka,  jiné požadavky územního samosprávného celku pro 

vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce 

vykonávat, výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce, platovou třídu odpovídající 

druhu práce, lhůtu pro podání přihlášky, místo a způsob podání přihlášky a adresu, na 

kterou se přihláška odesílá. 

Veřejná výzva se vyvěšuje na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů přede 

dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup;  za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí úřadu. 

  Mezi nejdůležitější povinnosti úředníka patří dodržování ústavního pořádku ČR a 

dodržování právních předpisů. Úředník je povinen hájit veřejný zájem, plnit pokyny 

vedoucích úředníků, prohlubovat si kvalifikaci, jednat a rozhodovat nestranně, nenarušovat 

důvěryhodnost územního samosprávného celku. V souvislosti se svým zaměstnáním nesmí 

přijímat dary nebo jiné výhody, zachovávat mlčenlivost. Dále je povinen pracovat 

svědomitě, plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků, řádně hospodařit 

s prostředky mu svěřenými. 

4.2. Vzdělávání úředníků 

  Prohlubování kvalifikace podle zákona může poskytovat jen zákona č. 312/2002 

Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pouze 

právnická nebo fyzická osoba, která získala od Ministerstva vnitra ČR akreditaci 

k oprávnění ke vzdělávací činnosti. 

  Každý úředník si prohlubuje kvalifikaci  vstupním a průběžným vzděláváním a 

zvláštní odbornou způsobilostí. Náklady na vzdělávání hradí územní samosprávný celek. 
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 Vstupní vzdělávání zahrnuje: 

a) znalosti základů veřejné správy, zvláště obecných 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, 

 b) základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností, 

 c) znalosti základů užívání informačních technologií, 

 d) základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k jeho pracovnímu 

zařazení. 

  Průběžné vzdělávání prohlubuje a aktualizuje vzdělávání úředníků zaměřené na 

výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a 

prohlubování jazykových znalostí. Provádí se formou kurzů a prokazuje se osvědčením. 

Úředníci, kteří zajišťují správní činnosti stanovené v prováděcím předpisu, musí prokázat 

zvláštní odbornou způsobilost. Tyto činnosti může vykonávat i úředník, který nemá 

zvláštní odbornou způsobilost, avšak nejdéle po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního 

poměru úředníka. Správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje 

územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou 

způsobilost. Výjimečně tyto činnosti může vykonávat i úředník, který nemá zvláštní 

odbornou způsobilost, a to nejdéle však po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního poměru 

úředníka k územnímu samosprávnému celku, nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, 

pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem, nebo bylo-li mu 

vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání v jiném studijním programu.  

 Vedoucí úředník musí prokázat  zvláštní odbornou způsobilost z obecné části a ze 

zvláštní části, alespoň pro jednu ze správních činností, které vykonávají úředníci jím řízení.  

 Vedoucí úřadu prokazuje zvláštní odbornou způsobilost jen z obecné části. 

4.2.1. Akreditace vzdělávacích institucí nebo programů 

 Vzdělávání úředníků mohou provádět pouze fyzické nebo právnické osoby, kterým 

Ministerstvo vnitra ČR udělí akreditaci. Akreditace se uděluje na dobu 3 let a po této době 

může držitel akreditace znovu požádat o její obnovení.  
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 Pokud ministerstvo zjistí nějaké nedostatky ve vzdělávacím programu, vyzve 

vzdělávací instituci ke zjednání nápravy. Pokud nebudou nedostatky odstraněny, může jí 

akreditaci odejmout.  

4.2.2. Rovnocennost vzdělávání 

  Úředník, který absolvoval vzdělání v bakalářském nebo magisterském studiu, které 

je uvedeno v prováděcím předpisu nebo kterému bylo vydáno osvědčení o uznání 

rovnocennosti vzdělání, nemusí prokazovat zvláštní odbornou způsobilost a nemusí se 

účastnit vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů.  

 Úředník  územního samosprávného celku, který studoval v jiném studijním oboru, 

může požádat ministerstvo o vydání osvědčení uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho 

části.  Musí však prokázat, že studovaný obor je rovnocenný příslušnému vzdělávacímu 

programu pro prohlubování kvalifikace.  

4.2.3. Státní správa v oblasti vzdělávání úředníků 

 Ministerstvo: 

• koordinuje prohlubování kvalifikace úředníků, 

• stanoví obsah obecné části zkoušky, 

• určuje soubor zkušebních otázek pro obecnou část zkoušky, včetně obsahu a kritérií     

• hodnocení zkoušky, 

• vede seznam odborníků na obecnou a na zvláštní část zkoušky, 

• rozhoduje o zařazení fyzických osob do seznamu odborníků na obecnou část  

                  zkoušky, 

• jmenuje ze seznamu odborníků  členy zkušební komise, 

• každoročně zveřejňuje seznam odborníků způsobem umožňujícím dálkový přístup,  

• vydává osvědčení  o akreditaci a vede jejich evidenci, 

• rozhoduje o námitkách proti rozhodnutí, 

• uznává rovnocenné vzdělání, 
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• zřizuje akreditační komisi a jmenuje a odvolává její členy, 

• materiálně a finančně zabezpečuje činnost akreditační komise, 

• kontroluje činnost akreditovaných vzdělávacích institucí a uskutečňování  

                  akreditovaných programů, 

• rozhoduje o udělení akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, 

• zveřejňuje každoročně seznam vzdělávacích institucí, které mají platnou akreditaci  

  podle tohoto zákona, ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a způsobem  

  umožňujícím dálkový přístup,  

• zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup  zprávy vzdělávacích institucí, 

• vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vzdělávání úředníků územních  

  samosprávných celků, 

• plní jiné úkoly podle tohoto zákona [10] 

4.2.4. Vzdělávání úředníků MěÚ v Oseku 

Všichni úředníci Městského úřadu v Oseku  mají zvláštní odbornou způsobilost    

na jimi vykonávané správní činnosti. Každoročně také absolvují průběžné vzdělávání, 

absolvovali i 5 leté jazykové vzdělávání v jazyce německém a anglickém. 

Náklady na vzdělávání hradí obec ze svého rozpočtu. Pro názornost přikládám graf, 

který ukazuje vynaložené finanční náklady na vzdělávání. 
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Náklady na vzdělávání úředníků MěÚ Osek v 
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Graf č. 1 Náklady na vzdělávání úředníků MěÚ Osek v letech 2000 - 2008 

4.3. Personální politika v SRN 

Obce v Německu mají výlučnou pravomoc v personálních věcech, samy se starají  

o své pracovníky, platí je z vlastních prostředků, mají právo jim udílet příkazy. Svůj 

personál většinou samy školí. Personál není závislý na státu a obce mají jako 

zaměstnavatelé velký význam pro místní pracovní trh. Kolik bude mít obec zaměstnanců 

závisí na tom, jak je obec velká, na počtu veřejných zařízení a vlastních podniků. 

Komunálními zákony mohou být stanoveny minimální požadavky na personál. Zákon 

stanoví, aby vedoucí zaměstnanec v obci příslušející k okresu, splňoval předpoklady pro 

vyšší správní službu a aby  zaměstnanec ve velkých okresních městech a v obcích 

nezávislých na okresu, měl způsobilost pro nejvyšší správní službu nebo soudcovský úřad. 

Je to z  toho důvodu, že tito pracovníci plní rozšířené úkoly ve srovnání s obcemi 

příslušejícími k okresu. Musí vedle běžných obecních úkolů plnit i úkoly okresu a nižších 

státních úřadů. Povinnost ustanovovat úředníky vyplývá z čl. 33 odst. 4 ústavy, podle 

něhož trvalé vykonávání svrchovaných pravomocí má být  přeneseno na ty příslušníky 

veřejné služby, kteří stojí ve veřejnoprávním služebním a přísežném poměru. 

Obecní kolegiální  orgán (obecní rada, okresní sněm) je většinou nejvyšším 

služebním úřadem ve smyslu úřednického práva. Může tedy přijmou rozhodnutí 

úřednicko- právní povahy. 
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Pro zaměstnance a dělníky je obec zaměstnavatelem, uzavírá s nimi smlouvy o 

pracovním poměru. 

Personálně – právní kompetence  přísluší  obecní radě, ale mohou být delegovány 

na exekutivní výbory, na starostu, na okresního radu nebo také na služebnu uvnitř správy, 

Záleží na místních poměrech, zvláště na velikost obce. 

Dále tu existují volení komunální úředníci. Jsou to starostové a okresní radové, ti 

mohou svoji  funkci vykonávat buď jako dočasně uvolnění úředníci, nebo jako čestný úřad. 

Uvolnění úředníci  musí věnovat všechny své síly svému úřadu, kdežto neplacení 

úředníci mohou vedle čestného úřadu vykonávat jiné zaměstnání. 

Ve městě Lengefeld mají jen zaměstnance a dělníky. Vzdělávání je odvislé od 

pozice zaměstnance. Vedoucí by měli mít univerzitní nebo vysokoškolské vzdělání. 

V oblasti veřejné správy existují ve všech spolkových zemích i vlastní odborné vysoké 

školy. Studium na vysoké škole správy je povinné pro zaměstnance matriky. Ostatní 

zaměstnanci potřebují 3 leté vzdělání. Pravidelná doškolování se provádějí podle potřeby. 

Průměrné roční náklady vynaložené na doškolování zaměstnanců činí 500-1000 Euro, což 

je 14400 – 28800 Kč.[5] 
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5. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

Volby do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/1991 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů., a vyhlášky 

č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Volby do zastupitelstva obce vyhlašuje prezident republiky vždy nejpozději 90 dnů 

před jejich konáním. Volby probíhají ve dvou dnech, vždy v pátek od 14.00 hod. do 22.00 

hod. a v soboru od 8.00 do 14.00 hod. 

Voličem v ČR je osoba starší 18 let, občan ČR, který má trvalý pobyt na území 

obce.  Cizinec má právo volit pouze v případě, pokud mu to přiznává mezinárodní úmluva.  

Právo být volen má každý volič, který není zbaven způsobilosti k právním úkonům 

a který není ve výkonu trestu odnětí svobody. 

5.1. Volební orgány 

Volebními orgány jsou:  Státní volební komise 

                                               Ministerstvo vnitra 

   Český  statistický úřad  

   krajský úřad, magistrát hlavního města Prahy 

   obecní úřad alespoň se dvěma odbory 

   obecní úřad 

   starosta 

   okrsková volební komise 

5.2. Úkoly volebních orgánů- obecního úřadu, starosty, OVK 

 Obecní úřad, kde jsou alespoň dva odbory, což se týká i Městského úřadu v Oseku, 

plní více úkolů, jako menší obecní úřad. Jedná se o tyto úkoly: 
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- projednávání a registruje kandidátní listiny 

- informuje starostu o registraci kandidátních listin 

- losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku 

- zajišťuje tisk hlasovacích lístků 

- vyhlašuje výsledky voleb v obci 

- archivuje volební dokumentaci 

Starosta obce má ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí řadu úkolů, které musí 

plnit. Jde především o stanovení volebních okrsků, informování voličů, zajištění distribuce 

hlasovacích lístků, stanoví počet členů OVK a svolává jejich první zasedání, jmenuje 

zapisovatele OVK a plní další úkoly. 

Obecní úřad musí zajistit volební místnosti, v Oseku jsou celkem 4, vždy přibližně 

o počtu 1000 voličů. V obcích se pro tyto účely využívají hlavně prostory  školských  a 

kulturních zařízení, které musejí být pro volby vybaveny vším potřebným v souladu se 

zákonem o volbách. Jedná se hlavně o státní znak ČR, prostory pro úpravu hlasovacích 

lístků, volební schránku, přenosnou volební schránku. Na viditelném místě musí být 

vyvěšeny vzory hlasovacích lístků a další dokumenty. Okrsková komise je vybavena 

seznamy voličů a kancelářskými potřebami.   

Městský úřad v Oseku dále využívá programového vybavení dodávaného 

statistickým úřadem pro zjišťování výsledků voleb. Zpracováním výsledků počítačovou 

technikou značně urychlilo a zkvalitnilo práci okrskové volební komise. 

Okrsková volební komise dbá o pořádek ve volební místnosti, dozírá na průběh 

hlasování, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o výsledku hlasování. Po ukončení voleb předá 

obecnímu volební dokumentaci a na pracoviště statistického úřadu předá jeden stejnopis 

zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Členem OVK může být občan ČR nebo občan 

jiného státu, jemuž to přiznává mezinárodní úmluva, starší 18 let, u něhož nenastala 

překážka výkonu volebního práva a který nekandiduje do zastupitelstva obce, pro které 

byla OVK vytvořena. 

Každá volební strana, která se zaregistrovala pro volby do zastupitelstva obce,  

může do OVK delegovat svého zástupce a náhradníka. Pokud se delegováním nedosáhne 
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stanoveného počtu členů komise, pak na neobsazená místa jmenuje členy starosta. Členství 

v komisi vzniká složením slibu a zaniká dnem, kdy byla ukončena činnost komise, úmrtím 

člena komise, vzdáním se členství,  odvoláním z funkce. Dále členství zaniká, pokud ve 

dnech voleb trvá nepřítomnost člena bez souhlasu komise déle jak tři hodiny. Komisi řídí 

předseda, který se určuje losem. 

5.3. Volební strana 

Volební stranou pro volby do zastupitelstva obce se rozumí registrovaná politická 

strana a politické hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice, nezávislí 

kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických 

hnutí a nezávislých kandidátů. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní 

listině. 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, 

pak připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči, kteří podporují jejich 

kandidaturu. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hod. 66 dnů přede dnem 

voleb registračnímu úřadu obce a ten potvrdí volební straně její převzetí. Úkony ve 

volbách činí volební strana  s výjimkou nezávislého kandidáta prostřednictvím zmocněnce. 

Registrační úřad kandidátní listiny přezkoumá a rozhodne o registraci volební 

strany. Pokud má kandidátní listina nějaké závady, vyzve volební stranu k jejich 

odstranění. 

5.4. Stálý seznam voličů 

Obecní úřad vede pro voliče - občany ČR, kteří jsou v této obci přihlášeni k 

trvalému pobytu, stálý seznam voličů. V obecních volbách mohou volit i občané členských 

států EU. Na základě jejich žádosti se dopisují do dodatku stálého seznamu voličů pro 

danou obec. Pravidla se řídí vnitrostátními předpisy země pobytu. 

Občan, který pozbude právo volit, bude z vytvořeného seznamu vyškrtnut, občan, 

který nabude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán. 
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5.5. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce 

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce je společný pro všechny volební 

strany. Může být vytištěn oboustranně a je opatřen razítkem obecního úřadu, který plní pro 

danou obec funkci registračního úřadu. 

V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva 

obce, který má být zvolen. 

Kandidáti všech volebních stran jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v 

pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných 

vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující 

řadě. Pro informaci voličů o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo 

politických hnutích jsou na zadní straně uvedeny jejich názvy. 

Hlasovací lístky musí voliči dostat nejpozději 3 dny přede dnem voleb.    

5.6. Zjišťování výsledků voleb 

Po ukončení hlasování okrsková volební komise provádí sčítání hlasů. O zjištěných 

výsledcích hlasování sepíše zápis, který předá Českému statistickému úřadu. 

Český statistický úřad na základě předaných výsledků hlasování předaných OVK 

zjistí výsledky voleb v obci. Sepíše zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce a předá 

jej registračnímu úřadu. 

 Volby do zastupitelstev obcí se uskutečňují podle systému poměrného zastoupení. 

Obec tvoří jeden vícemandátový obvod. Od roku 2001 se využívá tzv. čistý D´Hondtovův 

model volebního dělitele, pomocí kterého se zde přepočítávají hlasy na mandáty. Voličům 

je  umožněno tzv. panašování. Velmi důležitá je pro všechny obce a volební strany v nich 

působící také 5 % klausule, kterou musí kandidátní listina splnit, aby se jí přerozdělování 

mandátů týkalo. V jednotlivých obcích se však může volební systém chovat různě. Je to 

odvislé od velikosti volebních obvodů. U většiny obcí  však platí, že území obce je jeden 

volební obvod, ale najdou se v Čechách příklady, kdy tomu tak není. 

 Na přiložené tabulce je patrné, jak klesá účast voličů na volbách. Prvních 

demokratických voleb do zastupitelstva v roce 1990 se zúčastnilo více jak 60 % voličů a 
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od té doby účast klesá, i když je stále větší, jak při volbách do Poslanecké sněmovny ČR 

nebo Senátu ČR, kde je účast ještě nižší. [11] 
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Graf č. 2 Účast občanů města Oseka na volbách v letech 1994 - 2006 

5.7. Komunální volby v Německu 

 Komunální volby (do městské rady nebo krajského sjezdu) vyhlašuje městská nebo 

krajská správa, zemské volby vyhlašuje zemský sněm a volby do spolkového sněmu 

vyhlašuje spolkový sněm. Pro komunální volby je vytvořen volební výbor, který připraví 

vyhlášku o volbách. Pak následuje předložení návrhů kandidátů volebními stranami a 

jejich povolení. Volby se konají pouze jeden den. Volební lístky vydává volební komise, 

výkon funkce v této komisi je čestnou funkcí. Ráno v den voleb je volební komisi předána 

volební místnost, provede se  kontrola místnosti. Hlasování voličů probíhá obdobně jako 

v České republice, předání hlasovacích lístků, volba za zástěnou, předání hlasovacího 

lístku.  

 Večer po ukončení voleb  je veřejné počítání hlasů a zjištění výsledku voleb. 

Výsledky musí být co nejdříve uveřejněny např. v městských novinách. 

 Průměrná účast voličů na volbách je závislá od typu voleb. V komunálních volbách 

činí 50 – 70%. 
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 Systém financování voleb funguje podle toho, kdo vyhlašuje volby. Znamená to, že 

komunální volby financuje obec a při ostatních volbách dostane obec částečnou náhradu 

nákladů.  
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6. SAMOSTATNÁ A PŘENESENÁ PŮSOBNOST 

6.1. Samostatná působnost 

Do samostatné působnosti patří takové činnosti, které jsou v zájmu občanů a obce, 

pokud nebyly zákonem svěřeny do působnosti krajů, nebo pokud nejde o přenesenou 

působnost. 

Při jejím výkonu se obec řídí:  

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem 

b) v ostatních záležitostech také jinými právními předpisy, které byly vydány na                  

            základě zákona 

Do samostatné působnosti zejména patří: 

- rozvoj sociální péče 

- uspokojování potřeb občanů a to potřeb bydlení, dopravy, spojů, výchovy a 

 vzdělání, kulturního rozvoje, ochrany zdraví atd. 

 Do samostatné působnosti dále pak patří záležitosti, které jsou v pravomoci  

 zastupitelstva obce a rady obce. 

6.2. Přenesená působnost 

Přenesenou působnost vykonávají obce ve věcech, které stanoví zákon a na její 

výkon obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jsou to činnosti, které orgány obce 

vyřizují na základě pověření státu. 

Přenesenou působnost vykonává obecní úřad, zvláštní orgány obce a při nařízení 

obce i rada obce.  Obec I. typu vykonává přenesenou působnost v rámci území obce. 

Pověřený úřad a úřad s rozšířenou působností v rámci svého správního obvodu. 

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí platnými zákony a jinými právními 

předpisy, usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů. Krajské úřady 

v oblasti přenesené působnosti poskytují metodickou a odbornou činnost.[6] 
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6.3. Samostatná a přenesená působnost v SRN 

 Obce v SRN příslušející k okresu plní vlastní místní úkoly a úkoly na ně přenesené. 

Obce nezávislé na okresu plní tyto úkoly:  

- vlastní místní úkoly 

- úkoly na ně přenesené 

- vlastní okresní úkoly 

- přenesené úkoly okresní 

- úkoly okresního úřadu, jakožto správního úřadu státu 

 

Obcím na jejich území přísluší, pokud  zákon nestanoví jinak, zabezpečovat veškeré 

úkoly. Toto právo je jim zaručeno v čl. 28 odst. 2 ústavy. Zaručuje jim právo na to, 

spravovat veškeré záležitosti místního společenství ve vlastní odpovědnosti. Zatímco 

spolková ústava tyto záležitosti neřeší, obsahuje bavorská ústava katalog úkolů, které 

spadají do okruhu vlastní působnosti obcí. Patří sem úkoly existenčního zabezpečení ( 

pitná voda, odvod odpadních vod, základní školy). 

Pokud jde o okresy, těm ústava nezaručuje právo zabezpečovat své úkoly nadmístního 

charakteru jako vlastní záležitosti. K tomu je většinou zapotřebí, aby jim byly úkoly 

přiděleny zemským zákonem. Na rozdíl od obcí, jenž jsou vlastní úkoly potvrzeny, musí 

být toto právo pro okresy a též pro vyšší svazy obcí nejprve zdůvodněno. 

Jaký je rozdíl mezi místními a nadmístními úkoly ? Lze si to ukázat na příkladu, kdy se 

místní záležitost změnila na nadmístní. V Bavorsku byl zpočátku a to po dlouhou dobu 

odpad likvidován tím způsobem, že se ukládal na místní skládky. Byl to místní úkol, který 

obce zvládaly samy. Když se však problém odpadu zhoršoval, odpad nebylo kam ukládat, 

musela být vytvořena jiná zařízení (např. spalovny). Úkol přestal být v silách obce a 

pravomoc musela přejít na okresy. Avšak i pro okresy se odstraňování odpadu stávalo 

neřešitelným problémem. Vypomáhají si tedy formou komunální spolupráce, kdy se 

společně zřídí spalovna. 

 Pokud obce plní řádně své úkoly, mohou převzít i úkoly dobrovolné.[5] 
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7. HOSPODAŘENÍ OBCE 

Majetek obce musí být využíván hospodárně, účelně. Obec vede evidenci majetku a 

musí dbát na to, aby byl chráněn před poškozením, zničením či odcizením. Včas musí 

uplatňovat právo na náhradu škody. 

Hospodaření obce probíhá na základě schváleného rozpočtu. Rozpočet každým 

rokem schvaluje zastupitelstvo města svým usnesením. Návrh rozpočtu předkládá finanční 

odbor na základě požadavků vedoucích odborů, ředitelů zařízení města. Návrhy do 

rozpočtu mohou podat i občané města a další sportovní a společenské organizace ve městě. 

Návrh rozpočtu je nejprve projednáván na pracovních jednáních zastupitelstva. Jakmile je 

připraven návrh rozpočtu,  je předložen na řádném zasedání zastupitelstva ke schválení. Na 

veřejném zasedání ZM se mohou přítomní občané vyjadřovat  v diskusi k návrhu rozpočtu 

města. 

Každý vedoucí odboru Městského úřadu v Oseku je odpovědný za své kapitoly 

v rozpočtu a je povinen dodržen schválený finanční objem.  Rozpočet může být po svém 

schválení změněn, a to z důvodů organizačních změn, změnou právních předpisů nebo 

věcných změn. Změny se provádí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje ve výši do 500 

tis. Kč rada města a vyšší částky pouze zastupitelstvo města. Rozpočtová opatření se 

evidují podle časové posloupnosti. 

Všechny rozpočty mají řadu společných rysů a ty označujeme jako rozpočtové zásady. 

Dělíme je na všeobecné a speciální. Mezi všeobecné zásady patří jasnost, pravdivost, 

úspornost státního rozpočtu. Mezi speciální patří  časová omezenost rozpočtu – schvaluje 

se na jeden rok, jednotnost a úplnost, specializace a vázanost i zákaz virementu, zásada 

brutto rozpočtu, zásada zákonnosti a publicity. 

 Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví podle 

zákona o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí vyhláškou. Rozpočtová skladba má 

být srozumitelná konstrukce, má mít jasně definovaná hlediska použitá pro klasifikaci, má 

být kompatibilní s mezinárodními statistickými standardy. 

Rozpočet města je tvořen příjmovou a výdajovou částí.[1] [2] [4] 
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7.1. Příjmy obce 

Schéma č. 1: Základní schéma příjmů obce [1] : 
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7.2. Výdaje obce 

Schéma č. 2: Základní schéma druhové struktury výdajů [1]: 
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7.3. Závěrečný účet a vedení účetnictví 

Obec je povinna nechat přezkoumat své hospodaření  za uplynulý rok, zpráva je 

součástí závěrečného účtu. 

 Po skončení kalendářního roku zpracovává údaje o hospodaření do závěrečného 

účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Musí být 

zveřejněn 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Občané mohou 

k závěrečnému účtu uplatnit připomínky, a to buď písemně nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva obce. 

 Účetnictví obce je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. Citovaný zákon vymezuje rozsah a způsob vedení účetnictví 

územních samosprávných celků. Stanovuje povinnosti a práva účetních jednotek. 

Předmětem účetnictví je povinnost účetních jednotek účtovat o stavu a pohybu majetku a 

jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku 

hospodaření. Územně samosprávné celky účtují podvojnými zápisy [3]. 

Plánovaný příjem rozpočtu v roce 2008 činí 85881 tis. Kč a plánované výdaje 

85881 tis. Kč – provozní výdaje 52917 tis. Kč 

mzdové výdaje 11685 tis. Kč 

investiční výdaje 21279 tis. Kč [2] [4] 

7.4. Hospodaření obce v Německu 

 Obce v Německu schvalují rovněž rozpočet obce, který tvoří veškeré příjmy i 

výdaje, s nimiž se v rozpočtovém roce počítá. Rozpočet musí být vyrovnaný. Vydává se 

jako rozpočtová vyhláška, je to právní norma vydaná kolegiálním orgánem.  Je však 

závazná pouze pro správu obce, neplynou z ní ani nároky ani závazky. Dělí se na správní a 

majetkový rozpočet, rozdělený na příjmy a výdaje. Správní rozpočet obsahuje náklady na 

průběžnou správu a majetkové výdaje, které vedou ke změně komunálního majetku jako 

např. výstavba škol, silnic a prostředky k jejich krytí, patří sem úvěry a jejich umořování. 

Jsou zde dále zmocnění k budoucím závazkům v letech pozdějších. 
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 Příjmy a výdaje v rozpočtu se člení na kapitoly podle jednotlivých odvětví.  

Existuje deset kapitol od 0 do 9, ty se dále dělí na oddíly a pododdíly, které se dále dělí do 

skupin a podskupin. Z toho se skládá tzv. rozpočtová položka. 

 Obce mají založeny své rozpočtové hospodářství na střednědobém pětiletém 

finančním plánování. Znamená to vytvořit obsáhlý přehled, jak bude vypadat finanční 

hospodaření obce. Slouží také ke srovnávání s ostatními obcemi. Finanční plánování se 

každý rok upřesňuje. Finanční plánování se skládá  z: 

- finančního plánu 

- investičního programu 

Finanční plán je přehledem příjmů a výdajů v plánovaném období, který je 

rozdělen na správní a majetkový rozpočet a seskupený podle druhů ( např. daně, poplatky, 

věcné správní a podnikové výdaje) 

 Investiční program upřesňuje, s jakými investicemi se počítá pro výstavbu škol, 

silnic atd. v plánovaném období. 

 Finanční správa provádí po uplynutí rozpočtového roku roční vyúčtování. Ukazuje, 

jak probíhalo hospodaření v uplynulém roce a jak byly plány dodrženy. Následuje pak 

účetní prověrka, která přezkoumá zákonnost, řádnost a hospodárnost v činnostech obce. 

Prověrky účtů jsou místní a nadmístní. Místní provádí oddělení úřadu a nadmístní úřad 

právního dohledu nebo korporace veřejného práva.[5] 
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8. Závěr 

V obou srovnávaných městech působí obecní orgány, které jsou přirozeně 

reprezentativní, to znamená, že byly zvoleny v demokratických volbách a jde o tzv. „model 

kolektivního řízení“. V obou případech je v obecních orgánech tzv. politický lídr – 

starosta, který je v České republice volen členy obecního zastupitelstva a v Německu 

přímo občany. Na obou radnicích je pak manažer místní samosprávy – tajemník, který řídí, 

koordinuje a dohlíží na administrativu městského úřadu a radí politikům.  

 Za výkon funkce obecního politika se v České republice poskytuje finanční 

odměna. Město Osek v roce 2009 vynaloží na odměny členům zastupitelstva a členům 

výborů  celkem 880 tis. Kč. V Německu jde o čestnou funkci, která se vykonává bez 

nároku na odměnu [7].  Tento model považuji za lepší, neboť občané vstupují do obecní 

politiky, protože mají skutečně zájem pracovat pro obec. 

Počet administrativních pracovníků na radnici v Oseku a v Lengefeldu je přibližně 

stejný. Fungující odbory jsou obdobné a shoduje se přibližně i jejich náplň. Odlišnost jsem 

nalezla u projednávání přestupků, které v Německu řeší na policejních odděleních, kdežto 

v České republice se projednávají na obecních úřadech. Obecní úřady v České republice 

jsou značně zatíženy projednáváním přestupků, neboť v posledních letech došlo ke 

značnému nárůstu počtu případů. V Oseku se řešilo přibližně kolem 50 přestupků ročně a 

nyní se počet přestupků blíží 100 případů. 

Organizace vzdělávání úředníků je v Německu trochu odlišná. V České republice je 

průběžné vzdělávání úředníků prostřednictvím akreditovaných institucí, což vyžaduje 

poměrně vysoké finanční náklady. Vedoucí pracovníci mohou studovat na vysokých 

školách, které jsou zařazeny do systému vysokých škol. V Německu má veřejná správa své 

vysoké školy. 

 Systém voleb do zastupitelstva je podobný. V České republice všechny volby 

vyhlašuje prezident republiky, v Německu pak komunální volby vyhlašuje městská nebo 

krajská správa, zemské volby vyhlašuje zemský sněm a volby do spolkového sněmu 

vyhlašuje spolkový sněm. 
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 Pro volby do městské rady v Německu se zřizuje volební výbor, který připraví 

volební vyhlášku. Pak následují obdobné úkoly jako v České republice, rozdíl je ve 

financování voleb, které je v České republice vždy dotováno státem, kdežto komunální 

volby v Německu si hradí obec sama. Průměrná účast voličů na volbách do zastupitelstva 

je vyšší, činí 50 – 70%, přičemž v České republice od prvních demokratických voleb klesá 

a nyní se pohybuje v Oseku okolo 50%. Volby se v Německu konají pouze v jeden den a u 

nás dva dny. Výkon funkce ve volební komisi v Německu je čestnou funkcí, v České 

republice je to pro občany, dle mého názoru spíše možnost přivýdělku. 

 V závěru bych po srovnání obecního zřízení v Německu a v České republice  

konstatovala, že obecní zřízení v Německu nemá výraznější odchylky. 
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