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Anotace 
 

Tato bakalářská práce se zabývá  popisem  výkonu samosprávy města Chomutova 

a stručným shrnutím moţností spolupodílení občanů při výkonu místní samosprávy. 

V první části práce je popsána územní samospráva jako celek a její působnost. V další části 

práce popisuje činnost jednotlivých orgánů v samostatné a přenesené působnosti města 

Chomutova a stručně se zmíní o hospodaření města, jako nedílné součásti samosprávy.  

Následuje popis jednotlivých oprávnění občanů, která v souvislosti s výkonem místní 

samosprávy vyplývají ze zákona o obecním zřízení a oprávnění, která poskytují ve 

vlastním zájmu orgány města Chomutova občanům vlastním iniciativním přístupem. Je zde 

samozřejmě uveden souhrn základní legislativní úpravy územní samosprávy, neboť bez 

alespoň základní znalosti této právní úpravy nemohou občané efektivně uplatnit svůj podíl 

na správě veřejných záleţitostí. 

Klíčová slova: Chomutov, občan, samospráva, spolupodílení  

 

Summary 
 

This Thesis deals with description of performance of self-government in the town 

Chomutov and with concise summary of possibilities for the residents how to take part in 

performing the self-government. In the first part of the Thesis there is a description of 

territorial self-government as unit and its jurisdiction. Following part of the Thesis 

describes the activity of individual bodies in autonomous and transferred jurisdiction of the 

town Chomutov  and  it  shortly  mentions the town management as integral part of the 

self-government. Further the description of individual citizens´ powers follows that result 

from the law regulating municipalities and their powers in connection with the 

performance of the territorial self-government and that are granted by the bodies of the 

town Chomutov in their own interest and with own initiative approach to the residents. The 

Thesis also includes summary of basic legislative regulation for territorial self-government, 

because without at least basic knowledge of this legal regulation the residents cannot 

effectively exercise their share in governing public matters. 

Key words: Chomutov, resident, self-government, participation 
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1 Úvod 

Samospráva je nezastupitelnou sloţkou demokratického uspořádání státu. Orgány 

samosprávy v rámci své odpovědnosti a v zájmu obyvatelstva regulují a řídí část veřejných 

záleţitostí. Rozhodování zvolených zástupců v orgánech místní samosprávy se často 

dotýká takřka kaţdého občana. Některá více a některá méně. Proto se domnívám, ţe 

povědomí o moţnostech kaţdého občana podílet se na výkonu místní samosprávy a hlavně 

aktivní vyuţívání těchto moţností, slouţí v první řadě k zajištění prosazování aktuálních 

potřeb občanů a jejich obce a v neposlední ředě je lze vyuţít, jako velmi vlivný kontrolní 

prostředek činnosti zvolených zástupců a orgánů pověřených výkonem místní samosprávy.  

Moţnost podílet se na výkonu místní samosprávy začíná pro kaţdého občana, který 

splňuje zákonem stanovené podmínky, u voleb do zastupitelstev obcí a krajů. Ačkoli právě 

tyto volby mají významný vliv na další vývoj samosprávy obce, je zájem občanů obecně 

velmi malý. Ve městě Chomutov se spíše neţ o malém zájmu dá hovořit o nezájmu a tento 

stav nelze omluvit ani častými ohlasy, které slyším od řady svých známých, kteří tvrdí, ţe 

mají svých vlastních problémů dost a ţe jejich účast nepomůţe potřebné změně. Jsem 

takového názoru, ţe samotná kritika zdaleka nestačí k prosazení vlastních potřeb a to v 

jakékoliv lidské činnosti. A právě záleţitosti, které ve své působnosti obec řeší, jako jsou 

například bydlení, doprava, ochrana veřejného pořádku, výchova a vzdělání, si zaslouţí 

nejvyšší pozornost občanů, neboť svým aktivním zájmem a přístupem k jednotlivým 

problémům můţeme zajistit lepší podmínky nejen sobě, ale i svým dětem a osobám, které 

se na výkonu místní samosprávy nemohou podílet například ze zdravotních důvodů. 

Obce vykonávají veřejnou správu v přenesené a samostatné působnosti. Tyto dva 

pojmy jsou většině občanů dosti neznámé, neboť se s nimi setkávají jen výjimečně. Často 

se pak stává, ţe se občané obrací na orgány své obce a domáhají se nějakého opatření nebo 

pomoci, ať jiţ ve svém individuálním nebo obecném zájmu a jsou odmítnuti s vysvětlením, 

ţe daný problém do působnosti orgánů obce nespadá. Následuje zloba, hněv a někdy 

dokonce i mediální útok na obec a její představitele. Někteří občané po takto negativní 

zkušenosti resignují k uplatnění svého podílu na veřejné správě.  

Domnívám se, ţe k efektivnímu vyuţívání moţností zapojení do výkonu 

samosprávy občanem, je pro něho důleţitá znalost základních funkcí obce, jejích 

jednotlivých orgánů a alespoň základní znalost legislativní úpravy. 
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Popis aktuálního stavu místní samosprávy města Chomutova jsem si vybral proto, 

ţe jsem se v tomto městě narodil, většinu svého ţivota jsem v tomto městě ţil a pracuji 

zde. Řešení jednotlivých problémů tohoto města se mne tedy přímo dotýká v kaţdodenním 

ţivotě. 

Bakalářská práce bude zaměřena na charakteristiku územní samosprávy a její 

působnost, popis samosprávy města Chomutova, zejména v  samostatné působnosti a 

moţnosti občanů spolupodílet se na výkonu samosprávy. 

Cílem bakalářské práce je shrnutí a popis moţností občanů města Chomutova, 

jakými se mohou spolupodílet na výkonu místní samosprávy za účelem prosazení svých 

zájmů a zvyšování kvality ţivota v obci. Jak mohou občané ovlivnit rozhodování orgánů 

města a dohlíţet na jejich činnost. Dalším cílem práce je zhodnocení kvality činnosti 

samosprávy města Chomutova z pohledu informovanosti občanů, vytváření podmínek pro 

aktivní spolupodílení občanů při výkonu samosprávy.  
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2 Samospráva 

S prvky samosprávy se můţeme setkat jiţ ve starověkém Egyptě. Její rozvoj nastal 

především ve středověku, jak ve formě správy územní – městské svobody, profesní – 

cechy i tradiční samosprávy univerzitní. Postavení samosprávy ve státě, je základním 

politickým problémem.[3] 

Samospráva je zvláštní druh správy, při níţ se zpravovaní zpravují sami a ne 

úředníky jmenovanými státem, jak je tomu u státní správy. Jedná se o významný prvek 

moderního demokratického státu, zakotvený v Ústavě.[5] Při samosprávě deleguje ústřední 

státní moc své pravomoci na veřejnoprávní korporace odlišné od státu.  Tak dochází k 

omezování drţitele centrální státní moci v jeho rozhodování a tím se jeho činnost 

komplikuje. Tato komplikace je však ţádoucí pro ochranu demokracie před nebezpečím 

zneuţití moci. Výhodou samosprávy je, ţe je blíţe spravovanému subjektu neţ vnější a 

centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených 

záleţitostí efektivnější a levnější. Samospráva je vykonávána vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a vlastními prostředky.[3] 

Základní orgány samosprávy se ustanovují volbou, ostatní orgány jsou jmenovány 

a podřízeny či odpovědny voleným. V samosprávě je větší autonomie rozhodování. Pokud 

samospráva rozhoduje v samostatné působnosti, je přezkoumatelný pouze soulad 

rozhodnutí s právem. Přesto je však samospráva vţdy podřízena zákonu. Suverénní moc 

přísluší státu jako celku. Stát stanovuje meze samosprávy a můţe je rozšířit nebo zúţit 

podle vlastní potřeby. 

Samospráva je vedle státní správy neoddělitelnou součástí veřejné správy.  Svou 

konkurencí jiným nositelům veřejné moci, podporuje dělbu moci ve státě. Zabraňuje 

soustředění moci v jediném mocenském centru a jejímu moţnému zneuţití. Proto je nutné 

k výkladu samosprávy věnovat pozornost i dalším základním pojmům z oblasti veřejné 

správy. 

 Veřejná moc 

Veřejná moc je schopnost autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech 

subjektů. Je vţdy spojená se státem, který disponuje monopolem na mocenské donucení. 

Subjekt, o jehoţ právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není 
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v rovnoprávném postavení. Pro moc obecně je charakteristická nerovnost vztahů a nutnost 

jednoho subjektu respektovat vůli jiného. Prvotním nositelem veřejné moci je vţdy stát. 

Stát tuto moc můţe uskutečňovat přímo orgány moci zákonodárné, výkonné, soudní nebo 

ji přenáší na jiné subjekty. V případě výkonu veřejné moci nezákonodárnou a nesoudní 

formou hovoříme o veřejné správě.[3] 

 Veřejná správa 

Veřejná správa je institut, který slouţí občanům k realizaci jejich práva na správu 

veřejných věcí ve veřejném zájmu. Tím se odlišuje od správy soukromé, která spravuje své 

záleţitosti v soukromém zájmu. Veřejná správa se uskutečňuje jako státní správa, 

samospráva nebo formou jiných veřejnoprávních korporací. Kaţdý veřejný orgán, ať státní 

či samosprávný, je vázána zásadou, ţe státní moc lez uplatňovat jen v mezích zákona. 

V souvislosti se způsoby výkonu veřejné správy lze hovořit o centralizované či 

decentralizované státní správě a samosprávě. V centralizované státní správě je centrální 

státní zákonodárná moc jediným prvotním normativním právním zdrojem a správa státu je 

prováděna ústředními státními orgány a jejich byrokracií. V decentralizované správě je 

rovněţ tvorba prvotních právních norem svěřena výhradně zákonodárné moci, ale výkon 

státní správy je částečně přenesen na samosprávné veřejnoprávní korporace. Stát se tímto 

určité části státní správy zcela nezbavuje, ale ponechává její výkon veřejnoprávním 

korporacím pod svým dohledem a financováním.  

Veřejnoprávní korporace tak vykonává dva druhy působnosti. Vlastní samosprávu, 

ve které vykonává své právo a přenesenou státní správu, ve které působí jako orgán státní 

správy.  

2.1 Územní samospráva 

Samosprávu podle její působnosti dělíme na územní a zájmovou. Pouţívanějším a 

vţitým názvem pro samosprávu, která je spjata s určitým územím je místní samospráva. 

Územní samospráva je tedy prostorově vymezený funkční celek, který je nadán právem 

sám rozhodovat o svých záleţitostech. Územní samospráva má nezastupitelný význam při 

výkonu místní veřejné správy. 

Tradičním základním stupněm územní samosprávy je obec. Na jednom území 

můţe působit více územních samospráv různých stupňů. Ve větších městech můţe 
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existovat i samospráva na úrovni městských části, naopak nad obcí můţe působit 

samospráva na úrovni vyšších územních samosprávných celků, tedy krajů.  

Z pohledu územní samosprávy se Česká republika dělí dle čl. 99 Ústavy[5] na obce 

jako základní územní samosprávné celky a vyšší územně samosprávné celky, coţ je Praha 

a 13 samostatných krajů.  Obec je územní společenství občanů, kteří se sami spravují. 

Známá je zásada, ţe svobodná obec je základem svobodného státu.[3] 

Podle zákona o obecním zřízení [6] je obec základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je 

veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Obec má v  právních vztazích postavení právnické osoby, má právní subjektivitu. 

Právní subjektivita se vţdy pojí s územní samosprávou jako takovou, nikoliv 

s jednotlivými jejími orgány.[3] 

V § 3 zákona o obecním zřízení [6] je stanoveno, za jakých podmínek se obec stává 

městysem nebo městem. V § 4 téhoţ zákona jsou vyjmenována statutární města. Z hlediska 

působnosti není formálně právní rozdíl mezi městy, městysy a ostatními obcemi.  

Územní samospráva ve své působnosti obstarává zejména bytovou výstavbu, 

zdravotní a sociální péči, ochranu ţivotního prostředí, komunální infrastrukturu a 

hospodaření s komunálním odpadem. 

Územní samosprávy se mohou sdruţovat k plnění svých úkolů s jinými územními 

samosprávami, a to i jiných států za podmínek daných právem jednotlivých zemí.  

Základními prvky územní samosprávy jsou 

 Území, vůči kterému samospráva působí – území obce na kterém lze uplatnit 

působnost dané samosprávy. 

 Osoby podřazené samosprávě – obyvatelé obce 

 Existence samosprávy jako právnické soby veřejného práva se soustavou 

samosprávných orgánů – obec se zastupitelstvem a radou 

 Vlastní hospodaření a rozpočet  
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2.2 Působnost územní samosprávy 

Působnost je oblast činností subjektu veřejné správy v rámci úpravy určitých 

společenských vztahů, na určitém místě, vůči určitému okruhu osob a v určitém čase. 

Rozlišujeme tedy působnost věcnou, místní, osobní a časovou. Pokud se hovoří o funkční 

příslušnosti, tak se tím myslí určení subjektu veřejné správy, který je příslušný v dané věci 

rozhodovat. V rámci své působnosti realizuje subjekt veřejné správy svou pravomoc, coţ je 

soubor nástrojů k plnění veřejných úkolů.[3] 

2.2.1 Věcná působnost 

Věcnou působností rozumíme oblast společenských vztahů v rámci veřejné správy, 

které jsou upravovány a spravovány příslušným subjektem veřejné správy v rámci jeho 

činnosti. Věcná působnost obcí je realizována jednak formou samosprávy a jednak formou 

přenesené státní správy na obec. Oba druhy této věcné působnosti musí mít zákonný 

základ. V případě samostatné působnosti musí zákonodárce respektovat garance dané 

samosprávě Ústavou [5]. V zákoně o obecním zřízení [6] je samosprávná působnost 

definována volně s pomocí demonstrativního výčtu. V případě přenesené působnosti můţe 

obec činit jen to, co na ni zákon výslovně v oblasti státní správy přenáší. 

 Samostatná působnost 

Obec v rámci své samostatné působnosti spravuje sama záleţitosti, které jsou v 

jejím zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny státu nebo kraji. 

Samostatná působnost obce je uvedena v zákonech příkladným výčtem. Dále jako péče o 

komplexní rozvoj v územním obvodu obce v souladu s místními předpoklady zvyklostmi. 

Pojem místních zájmů je plynulý v čase a samostatnou působnost tak nelze určit 

jednoznačným výčtem.[3] 

Samosprávu v samostatné působnosti vykonávají ty orgány obce, které své 

postavení odvozují od vůle občanů, vyjádřené ve volbách. Tedy především zastupitelstvo 

a rada, jimţ při tvorbě vůle obce jako právnické osoby a  kontrole její realizace, pomáhají 

jimi zřízené orgány – výbory zastupitelstva a komise rady. V samosprávných záleţitostech 

však mohou občané rozhodovat za splnění zákonem stanovených podmínek i přímo 

formou místního referenda. 
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Při realizaci samostatné působnosti se obec řídí jen zákony. Není vázána interními 

akty, jako jsou usnesení, směrnice či metodické pokyny. Tyto akty mají pro obec jen 

doporučující charakter. Na rozdíl od působnosti přenesené, tedy nemůţe stát do této 

působnosti obce zasahovat svými pokyny a metodikami, ale pouze formou právního 

předpisu. Dozor státu nad touto činností obcí se omezuje na soulad úkonů obce se zákonem 

a jej provádějícími vyhláškami ústředních orgánů státní správy. Stát také neodpovídá 

za výkon samostatné působnosti obcí, ani neručí za její závazky a dluhy. Spory mezi 

občany a obcí při výkonu samostatné působnosti obce jsou povolány řešit soudy. 

Do samostatné působnosti ze zákona o obcích patří zejména: 

 hospodaření obce, nabývání, zcizování a zatěţování majetku obce, poskytování a 

přijímání půjček – obec musí hospodařit účelně a chránit svůj majetek podle zásady 

dobrého hospodáře. Obec vede evidenci svého majetku, 

 rozpočet obce – kaţdý, kdo chce úspěšně hospodařit, musí znát své finanční 

moţnosti a zváţit pořadí naléhavosti svých potřeb. Na tomto základě rozhoduje o 

způsobu vyuţití svých finančních prostředků, musí tedy sestavit svůj rozpočet, 

 zřizování právnických osob obce a organizačních sloţek obce – jako speciální 

právnické osoby můţe obec zřizovat své příspěvkové organizace, 

 přezkoumání hospodaření – pravidla pro kontrolu hospodaření obcí upravuje zákon 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí [10], 

 vydávání obecně závazných vyhlášek – jedná se o právní předpisy obce vydávané 

na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy [5] zastupitelstvem obce v její samostatné 

působnosti. Jejich obsahem je právní regulace místních záleţitostí, 

 místní poplatky – na základě zákona o místních poplatcích, [8]   

 místní referendum – na základě zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu [11], 

můţe obec vyhlásit referendum k převáţné většině otázek samostatné působnosti 

obce, 

 ukládání pokut za správní delikty v samostatné působnosti – jde o pokuty podle 

zákona o obecním zřízení [6] ukládané právnickým osobám nebo podnikajícím 

fyzickým osobám za nesplnění povinností uvedených v § 58 tohoto zákona, 

 ustanovování starosty, místostarosty, rady, výborů zastupitelstva a komisí rady 

obce, 
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 zřízení obecní policie a jednotky dobrovolných hasičů, 

 spolupráce s jinými obcemi, 

 program rozvoje územního obvodu obce, 

 řešení návrhů, podnětů a připomínek zastupitelů obce a orgánů obce, 

 zřizování a správa předškolských zařízení, základních škol a základních 

uměleckých škol – na základě školského zákona č. 561/2004 [12]. 

Z hlediska obecné samostatné působnosti jsou si všechny obce právně rovny. 

Ovšem právní rovnost nevylučuje nerovnost materiální. Výkon samostatné působnosti 

závisí především na rozpočtových moţnostech obce. Malé obce s malým rozpočtem 

nemohou jednat samostatně v takovém rozsahu, jako velká města s velkým rozpočtem. 

 Přenesená působnost obce 

Přenesená působnost obce je výkon státní správy, který stát nerealizuje přímo, 

svými orgány, nýbrţ nepřímo a to prostřednictvím obcí a jejich orgánů. Stát můţe výkon 

státní správy svěřit obci jen na základě zákona. Výkon státní správy je povinností obce. 

Musí být řádně zabezpečen, neboť občané mají právo na fungující veřejnou správu.  

V § 8 zákona o obecním zřízení se uvádí, ţe do samostatné působnosti obce se řadí 

vše, o čem zákon výslovně neuvádí, ţe je přenesenou působností. Tedy zatímco samostatná 

působnost je zaloţena na výčtu demonstrativním, tak přenesená působnost na výčtu 

taxativním, i kdyţ v mnoha zákonech. [6] 

Při výkonu přenesené působnosti se obce řídí zákony a ostatními obecně 

závaznými právními předpisy a v jejich mezích také usneseními vlády a směrnicemi 

ústředních správních úřadů.  

Přenesená působnost zahrnuje státní správu, u které stát sice vychází z toho, ţe 

patří jemu, ale jejíţ bezprostřední výkon povaţuje za vhodné svěřit obcím jako 

představitelům místní samosprávy, a to proto, aby si občané mohli základní záleţitosti z 

oblasti státní správy vyřizovat přímo na místě. Za výkon přenesené působnosti odpovídá 

obec státu.  

Zákon o obecním zřízení zaručuje, ţe obce za plnění úkolů v přenesené působnosti, 

obdrţí příspěvek ze státního rozpočtu. Tento příspěvek můţe mít formu roční dotace 

závislé na rozsahu vykonávané přenesené působnosti, ale můţe mít i formu účelové dotace, 
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jako náhradu za provádění voleb. Jde však pouze o příspěvek. Obec i tuto část své 

působnosti musí hradit ze svého rozpočtu. 

2.2.2 Územní působnost 

Územní nebo také místní působností se rozumí rozsah území, na němţ konkrétní 

subjekt veřejné správy můţe upravovat určitý okruh společenských vztahů. Územní 

působnost samosprávy obce se vztahuje na administrativní území obce.  

Výkon veřejné správy v přenesené působnosti můţe obec vykonávat nejen pro své 

území, ale i území sousedních obcích, a to v rozsahu jejího pověření. Rozsah tohoto 

územního pověření je dán vyhláškou Ministerstva vnitra. 

2.2.3 Osobní působnost 

Osobní působnost stanoví, nad kterými osobami můţe obec svou pravomoc 

vykonávat. Podle zásady teritoriality nad všemi osobami, které se nacházejí na jejím 

území. Akty obce mohou tedy působit vůči všem osobám na území obce, fyzickým i 

právnickým podle předmětu úpravy.  

2.3 Vztah státu a samosprávy 

Na základě teorie dělby a omezení státní moci, stát sám sebe omezuje ve prospěch 

samosprávy. Toto omezení vyţaduje důvěru politické reprezentace na ústřední úrovni vůči 

samosprávě. Samospráva je součástí státu a stát má dostatečné moţnosti zásahů do 

samosprávy. Jde především o moc zákonodárnou, která stanovila meze samosprávy a do 

budoucna je můţe rozšířit nebo zúţit. V oblasti územní samosprávy však musí respektovat 

meze dané Ústavou [5]. Pokud stát chce dát závazná pravidla samosprávě, musí tak činit 

vţdy zákony. Jen na základě zákona stát převádí určité působnosti, které dříve zajišťoval 

skrze své místní orgány, na samosprávu. Zákon musí být samosprávou dodrţován a jeho 

neplnění můţe být postihováno. 

Významný je vztah územní státní správy a územní samosprávy. Moderní stát 

nemůţe vykonávat státní správu jen prostřednictvím státních orgánů v centru. Musí zřídit i 

územní státní správu, která s územní samosprávou vytváří tři modely: 
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 oddělená státní správa a samospráva – na jednom území existují vedle sebe 

samosprávné i státní orgány zcela nezávisle na sobě, 

 plná samosprávy – veřejná správa v území je vykonávána jen samosprávou, 

 smíšená veřejná správa – orgány územní samosprávy vykonávají vedle své vlastní 

působnosti i přenesenou státní správu. Stát vyuţívá existující struktury samosprávy 

pro výkon státní správy. 

Tento smíšený model je vyuţíván veřejnou správou v České republice. V moderní 

společnosti není moţné vyčerpávajícím výčtem pevně oddělit obě skupiny veřejné správy. 

Jde o dynamický vztah zaloţený na sdílení úkolů a rozsáhlé spolupráci. 

2.4 Subsidiarita ve veřejné správě 

Subsidiarita předpokládá, ţe je vhodné přenést určité funkce centrálních orgánů 

státu na niţší útvary, pokud je mohou zajišťovat v lepší či alespoň v přibliţně stejné 

kvalitě. Centralizované zabezpečování veřejné správy státem, vede mnohdy ke ztrátám, 

neboť ústřední orgány nemají dostatečnou znalost místních podmínek, nutnou 

k efektivnímu rozhodování. Veřejnou moc mají tedy vţdy vykonávat orgány nejbliţší 

občanovi. [3] 

Z hlediska cílového subjektu přenesení určité správní činnosti, můţeme sledovat 

tyto způsoby subsidiarity: 

1. přenesení ze státní správy na samosprávu – jde o nejtypičtější způsob, kdy činnost 

neztrácí veřejnoprávní charakter, ale mění se veřejnoprávní subjekt, který správní 

činnost vykonává. Stát část své moci přenechává samosprávě a tím dochází 

k jejímu posilování. 

2. přenesení mimo veřejnou správu – v tomto případě určitá činnost ztrácí 

veřejnoprávní charakter a získává charakter soukromoprávní. 

3. přenesení z centrálního orgánu na niţší orgán státní správy – v tomto případě 

zůstává činnost v rámci státní správy, ale orgán místní správy můţe při 

rozhodování vyuţít lepší znalost místních podmínek. Typickým druhem tohoto 

přenesení je přenesení výkonu státní správy na samosprávu, která ji však vykonává 

dále jako státní správu rozdílně od vlastní samosprávy. 
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4. přenesení z vyššího samosprávného útvaru na niţší – jde o případ decentralizace 

samosprávy vyuţívanou například mezi kraji a obcemi nebo statutárními městy a 

městskými částmi. V těchto případech, na principu přiblíţení veřejné správy 

občanovi, vychází vyšší samosprávné útvary z toho, ţe co můţe v místních 

podmínkách realizovat niţší útvar, má zajišťovat přednostně před realizací z centra. 

Posilování samosprávy a decentralizace státní správy je především otázkou 

politické volby. Záleţí zde ovšem i na samotných přijímacích subjektech, především na 

jejich stavu. Subsidiarita nebude velká, jestliţe samosprávné subjekty budou malé, a tedy 

materiálně nevybavené a finančně slabé. Subsidiarita má však i své finanční dopady, neboť 

při převádění kompetencí musí dojít i k převedení příslušného podílu na veřejných 

příjmech.[3] 

2.5 Financování samosprávy 

Aby byla samospráva skutečnou, aby mohla realizovat svá samosprávná 

rozhodnutí, musí být její právní a správní moţnosti podepřeny vlastním finančním krytím. 

Bez vlastního majetku by totiţ rozhodnutí samosprávy mohla být fakticky zamítnuta 

centrální státní mocí odepřením prostředkům jeho finanční krytí. Právo územní 

samosprávy na vlastní majetek a hospodaření podle vlastního rozpočtu je zakotveno 

v Ústavě[5]. Zdroje příjmů územní samosprávy jsou vyjmenovány v zákoně č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů [7]. Těmito příjmy jsou zejména: 

1. Dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů 

2. Výnosy z daní nebo podíly na nich 

3. Dotace z rozpočtu kraje 

4. Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv 

5. Příjmy z hospodářské činnosti právnických osob zaloţených nebo zřízených obcí  

6. Příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu přenesené státní správy  

7. Výnosy z místních poplatků 

8. Přijaté peněţní dary a příspěvky 

Problematika příjmů územních samospráv je upravována dalšími zákony a to 

zejména zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích [8] a zákonem č. 243/2000Sb., o 
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rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 

státním fondům [9]. 

Při úpravě rozpočtu samospráv by se mělo dbát na nezávislost a samotnost 

samosprávy, příjmovou dostatečnost, jednoduchost a administrativní nenáročnost, motivaci 

na tvorbě vlastních příjmů. [3] 
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3 Právní úprava samosprávy 

Soubor právních norem, které v České republice upravují oblast samosprávy, je 

velmi široký. Na zákony navazují podzákonné – prováděcí – předpisy, mezi které patří 

nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a ústředních orgánů státní správy.  Součástí tohoto 

souboru jsou i vyhlášené mezinárodní smlouvy. 

Základními právními předpisy, kterými se současná územní samospráva v České 

republice řídí, jsou: 

 Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 

347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 

Sb. 

Důleţitost územní samosprávy je podtrţena tím, ţe její právní základ je zakotven 

přímo v Ústavě. Samospráva územních samosprávných celků je zaručena Ústavou v čl. 8. 

Dále v  hlavě VII., v čl. 99 aţ 105, jsou v hrubých rysech upraveny zásady samosprávy, její 

ochrana, způsob voleb do zastupitelstev a působnost zastupitelstev.  

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

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

některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., 

 Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s 

rozšířenou působností, 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů. 

 

Jedná se o základní právní normy, které formují činnost veřejné správy. Konkrétně 

specifikují působnost územních samospráv, jejich jednotlivé orgány, financování, dozor. 

 

 Evropská charta místní samosprávy, Rada Evropy 1985 
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Mezinárodní úmluva, která byla do českého právního řádu začleněná sdělením 

Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb. O přijetí Evropské charty místní 

samosprávy. Vytváří společný evropský standard pro zajištění a ochranu práv místní 

samosprávy a zavazuje smluvní strany, aby aplikovaly její základní pravidla zaručující 

politickou, správní a finanční nezávislost územní samosprávy. [19] 
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4 Samospráva města Chomutova 

Město Chomutov leţí na severozápadě Čech v Ústeckém kraji. S počtem obyvatel, 

který činí přibliţně 50000 a rozlohou 29,26 km
2
 je dvacátým druhým největším městem 

Česka a pátým největším v Ústeckém kraji.  

Od 1.7.2006, se na základě změny zákona o obecním zřízení [6], se stalo město 

Chomutov statutárním městem. Pro statutární město platí odlišné názvy jednotlivých 

orgánů, působnost obecního úřadu plní Magistrát města, v němţ působí tajemník 

Magistrátu a působnost starosty přísluší primátorovi. 

Chomutov je obec s rozšířenou působností. To znamená, ţe některé oblasti 

přenesené působnosti vykonává navíc, nejen pro svůj správní obvod, ale i pro obvod 

dalších obcí.  Do jeho správního území patří 1 obec s pověřeným obecním úřadem Jirkov a 

dalších 23 obcí, pro které vykonává na základě pověření agendu, kterou lidé nejčastěji 

vyuţívají a to zejména evidenci obyvatel, vydávání cestovních a osobních dokladů, 

řidičských průkazu, evidenci motorových vozidel, výplatu sociálních dávek, ţivnostenské 

oprávnění a sociálně právní ochranu dětí.  

Území města není členěno na městské části a celé území města je spravováno 

přímo městskými orgány. Magistrát města sídlí na adrese Chomutov, ul. Zborovská 4602.  

4.1 Orgány města 

Kaţdá obec můţe navenek jednat jen svými orgány, respektive prostřednictvím 

funkcionářů – fyzických osob. Orgány územní samosprávy nejsou u nás tvořeny na 

základě dělby moci, jak je tomu státní správě. V samosprávě se uplatňuje princip vlády 

shromáţdění, kdy nejvyššímu orgánu jsou ostatní orgány odpovědny. Uplatňuje se zde 

dělba činností a rozdílnost v kontinuitě práce. [3] 

Zákon o obcích výslovně uvádí za orgány obce zastupitelstvo, radu, starostu, 

obecní úřad a zvláštní orgán obce.  Orgány obce jsou však i jiné orgány, které působí 

v rámci mechanismu obce, byť mají jen poradní funkci. 

Statutární město Chomutov spravuje své záleţitosti v samostatné působnosti a 

vykonává přenesenou působnost součinností těchto svých orgánů: 

 zastupitelstvo města  (dále i ZM) 
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 rada města   (dále i RM) 

 primátor 

 Magistrát města  (dále i MMCH) 

 městská policie  (dále i MěPo) 

4.1.1 Zastupitelstvo   

V oblasti samosprávy je hlavním orgánem města Zastupitelstvo města Chomutova. 

Zastupitelstvo obce je jediný z orgánů obce, který je ústavně zakotven. Členové 

zastupitelstva jsou přímo voleni občany a zastupitelstvo tak má přímou demokratickou 

legitimitu. Můţe tak být vnímáno v oblasti samosprávy obce, jako hlavní orgán, který je 

nadřazen všem ostatním orgánům. Tato nadřazenost spočívá v instanční posloupnosti, 

nikoliv v moţnosti rozkazovací vůči podřízenému subjektu. 

 Zastupitelstvo je voleno na čtyři roky ve volbách do zastupitelstva obce. Aktivní 

právo volit i pasivní právo být volen mají všichni občané Evropské unie s trvalým pobytem 

v obci.  Vţdy se volí zastupitelstvo jako celek, nekonají se doplňovací volby jen některého 

člena. Náklady obcí a volebních komisí související s volbami zastupitelstva do obce jsou 

hrazeny ze státního rozpočtu. [13] 

Zastupitelstvo obce má nejméně 5 členů a nejvýše 55 členů. Rozhodující pro 

stanovení počtu členů je stav obyvatel obce k 1. lednu roku, v němţ se volby konají. 

Poklesne li počet členů zastupitelstva o více jak polovinu či pod pět, nemůţe vykonávat 

svou rozhodovací působnost. Počet členů zastupitelstva v závislosti na počtu obyvatel 

v obci zobrazuje tabulka 1. 

Na základě voleb do zastupitelstev obcí ze dne 20.10. - 21.10.2006 bylo zvoleno do 

ZM Chomutova celkem 35 zastupitelů ze čtyř politických stran. Výsledky dle volebních 

stran znázorňuje tabulka 2.  

Zasedání zastupitelstva se v roce 2009 konalo celkem 9 krát. Zasedání jsou veřejná. 

Z kaţdého zasedání byl pořízen zápis, který je k nahlédnutí kaţdému občanovi v budově 

Magistrátu. 

Jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem ZM, jehoţ aktuální znění bylo 

vydáno usnesením ZM č. 001/07 ze dne 5.3.2007. Tento jednací řád upravuje přípravu, 

obsah jednání, způsob usnášení a náleţitosti rozhodování zastupitelstva města, způsob 

kontroly jeho usnesení a plnění úkolů.  
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tabulka 1 - počet členů zastupitelstva v závislosti na počtu obyvatel obce 

počet obyvatel obce počet členů zastupitelstva 

do 500 5 – 15 

501 – 3000 7 – 15 

3001 – 10000 11 – 25 

10001 – 50000 15 – 35 

50001 – 150000 25 – 45 

nad 150000 35 – 55 

 

tabulka 2 - výsledky dle volebních stran 

Volební strana 

Hlasy Zastupitelé 

abs. v % abs. v % 

Strana zelených 35 147 10.17 4 11.43 

Česká strana sociálně demokratická 95 867 27.74 11 31.43 

Komunistická strana Čech a Moravy 55 364 16.02 6 17.14 

Občanská demokratická strana 119 052 34.45 14 40.00 

Humanistická strana 485 0.14 0 0.00 

Unie pro sport a zdraví 17 095 4.95 0 0.00 

SNK Evropští demokraté 12 289 3.56 0 0.00 

Dělnická strana 3 498 1.01 0 0.00 

Nezávislí demokraté 6 738 1.95 0 0.00 
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Funkce člena zastupitelstva je podle § 5 odst. 2 aţ 4 zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí [13] neslučitelná s funkcí zaměstnance obce zařazeného do obecního 

úřadu této obce, pověřeného obecního úřadu, zaměstnance kraje zařazeného do krajského 

úřadu nebo státního zaměstnance finančního úřadu, pokud se působnost těchto úřadů 

vztahuje na území příslušné obce a pokud vykonávají přímo státní správu vztahující se 

k územní působnosti oce nebo jde-li o zaměstnance jmenovaného starostou či primátorem, 

hejtmanem nebo radou obce nebo kraje.  Dále je neslučitelná s výkonem státní sluţby 

podle sluţebního zákona.[14] Rovněţ jiné zákony neţ zákon o volbách do zastupitelstev 

obcí stanoví neslučitelnost funkce člena zastupitelstva s jinými funkcemi, například 

soudce, státní zástupce a další. Neslučitelnost funkcí však nebrání v kandidatuře ba ani 

ujmutí se mandátu po zvolení člena zastupitelstva. Do tří dnů od ustavujícího zasedání je 

však zákonná povinnost daného člena zastupitelstva učinit právní úkon směřující 

k odstoupení z neslučitelné funkce a do tří měsíců musí předloţit doklad o tom, ţe důvod 

neslučitelnosti pominul. 

Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolení. Na prvním zasedání zastupitelstva 

skládá člen zastupitelstva před zastupitelstvem zákonný slib. Mandát zastupitele je 

reprezentativní, tedy zastupitel není vázán ţádnými příkazy, ať jiţ od voličů či politických 

stran a jiných subjektů, kterými byl kandidován. Ovšem protoţe politické strany rozhodují 

o pořadí na svých kandidátkách, pak je logické, ţe s přihlédnutím k příštím volbám, značná 

část zastupitelů svou vůli koordinuje s vůlí politické strany. Tato politická vázanost se 

projevuje ve velkých městech se silnými stranickými organizacemi. Politický klub 

zastupitelů můţe například určit jednotný postup v konkrétní otázce, ale za nedodrţení 

tohoto postupu nemůţe být zastupitel zbaven mandátu. Můţe však být vyloučen z politické 

strany.  

Členové zastupitelstva nejsou nositeli imunity a jsou právně odpovědni za trestné 

činy, přestupky či jiné delikty. Pokud členové zastupitelstva při výkonu veřejné moci 

jednají za obec, neodpovídají za své činy přímo osobám. Zde nastupuje odpovědnost obce 

za škodu způsobenou při výkonu samosprávy a státu za škodu způsobenou při výkonu 

přenesené státní správy.  

Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí a pro její výkon nesmí být zastupitel 

zkrácen na právech z pracovního nebo obdobného poměru. Zastupitelům přísluší za výkon 

jejich funkce odměna. Její výši určuje vláda svým nařízením a v případě neuvolněných 
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zastupitelů pak ještě zastupitelé sami. Zatímco odměny uvolněných zastupitelů jsou přesně 

stanovené, v případě neuvolněných udává nařízení pouze maximální hranici odměny.  

Funkce člena zastupitelstva zaniká: 

 prvním dnem voleb nového zastupitelstva, 

 odmítnutím sloţení slibu nebo sloţením slibu s výhradami, 

 rezignací, 

 úmrtím zastupitele, 

 zánikem obce, 

 vyslovením ztráty mandátu z důvodu neslučitelnosti funkcí, ztráty volitelnosti nebo 

pravomocného rozsudku soudu odsuzujícího člena zastupitelstva k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin. 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo: 

 iniciativy – můţe předkládat návrhy zastupitelstvu, radě, výborům a komisím a to 

přímo na jednání zastupitelstva, 

 interpelace – můţe vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce, její členy, 

na předsedy výborů, na vedoucí organizačních sloţek obce, na statutární orgány 

právnických osob zaloţených obcí, na vedoucí příspěvkových organizací obce, 

 informace – bezplatně můţe poţadovat informace od zaměstnanců obce zařazených 

do obecního úřadu a od zaměstnanců právnických osob zaloţených či zřízených 

obcí ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. 

Člen zastupitelstva má povinnost: 

 aktivní účasti – je povinen účastnit se zasedání zastupitelstva a jiných orgánů, 

jejichţ je členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloţí, hájit zájmy občanů obce. 

Zastupitel se při výkonu své veřejnoprávní funkce nemůţe nechat zastupovat. Za 

neomluvenou absenci na zasedáních zastupitelstva není stanovena sankce, je moţné 

sníţení či nepřiznání odměny za výkon funkce, 

 vyvarovat se střetu zájmu – zastupitel má povinnost sám oznámit moţnou podjatost 

v projednávané věci. 

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti a svá rozhodnutí 

nemůţe přenést na jiný orgán zejména při: 
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 vydávání obecně závazných vyhlášek obce, 

 schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, 

 schvalování programu rozvoje obce, 

 volit starostu, místostarosty a radní obce a odvolávat je z funkce, 

 rozhodování o zrušení usnesení rady, jehoţ výkon starosta pozastavil, rušit usnesení 

rady, jsou-li v rozporu se zákonem nebo usnesením zastupitelstva, 

 rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

 zřizování a zrušování obecní policie, 

Výčet uvedených, zastupitelstvu vyhrazených, činností není úplný. Velký okruh 

dalších činností spočívá v rozhodování o majetku obce a rozhodování o zaloţení a rušení 

právnických osob, příspěvkových organizací a organizačních sloţek obce. 

V přenesené působnosti zastupitelstvo vydává nařízení obce v těch obcích, kde 

není zřízena rada obce. 

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, povinností je však nejméně jednou za tři 

měsíce. Zasedání svolává starosta a zpravidla je řídí. O době, místě a navrţeném programu 

připravovaného zasedání informuje Magistrát vyvěšením na úřední desce nejméně 7 dní 

před zasedáním. Dále tyto informace zveřejňuje na svých internetových stránkách.  

V mimořádných případech můţe Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce rozpustit:  

 nesejde-li se po dobu delší 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, 

 nerespektuje-li zastupitelstvo či jiný orgán přes upozornění zastupitelstva 

Ministerstvem vnitra soudní rozhodnutí o povinnosti vyhlásit místní referendum 

nebo výsledky místního referenda. 

Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Ty jsou 

odpovědny zastupitelstvu. Předkládají mu svá stanoviska a návrhy. V samostatné 

působnosti je věcí obce, zda pro určitou oblast zřídí výbor či komisy rady nebo oba tyto 

orgány současně. Výbory jsou nejméně tříčlenné a scházejí se podle potřeby.  

Vedle povinně zřízeného kontrolního a finančního výboru, zřídilo ZM Chomutova 

výbor pro národností menšiny. Jeho úkolem je hájit zájmy národnostních menšin. Podle 

posledního sčítání lidu ţije ve městě Chomutově 73 osob, které se hlásí k romské 

národnosti. Podle odhadů se počet chomutovských Romů pohybuje kolem 5.000 aţ 8.000 

osob, nicméně přesná čísla nejsou k dispozici. Jednání výborů ZM Chomutova se řídí 
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jednacím řádem výborů zastupitelstva města schváleným usnesením ZM č. 037/06 ze dne 

27.3.2006, který nabyl účinnosti dne 28.3.2006. 

Hlavním úkolem finančního výboru je provádění kontroly hospodaření s majetkem 

a finančními prostředky města. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a 

rady, dodrţování právních předpisů ostatními výbory a MMCH na úseku samostatné 

působnosti. Tyto výbory jsou kolektivními orgány a jednotliví členové nemohou bez 

pověření výboru jako celku provádět samostatné kontroly. Jejich členy nemohou být 

starosta, místostarosta, tajemník ani jiné osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadě. O provedené kontrole vţdy pořídí výbory zápis, který obsahuje předmět 

kontroly, zjištěné nedostatky a nápravná opatření.  

4.1.2 Rada města 

Radu města Chomutova tvoří 11 členů – primátorka, dva náměstci primátorky a 8 

zastupitelů. Zasedání rady města jsou neveřejná, schází se podle potřeby. V roce 2009 se 

RM sešla celkem 30 krát. Jednání rady se řídí jednacím řádem rady města, který byl 

schválen usnesením RM č. 249/06 ze dne 12.6.2006 a nabyl účinnosti dne 1.7.2006. 

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti, za její 

výkon je odpovědná zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti radě přísluší 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Podmínky, ţe radu tvoří nejméně 5 a nejvýše 11 

členů, počet členů je lichý a nesmí přesáhnout jednu třetinu členů zastupitelstva, rada 

města Chomutova splňuje. RM se schází podle potřeby, na základě svolání starosty. 

Schůze jsou neveřejné a podle svého uváţení můţe rada přizvat i jiné osoby. Ze schůzí byl 

vţdy vyhotoven do 7 dnů zápis, který být uloţen na MMCH k nahlédnutí členům 

zastupitelstva.  

Do působnosti rady města patří zejména: 

 připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jeho usnesení,  

 zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, 

 vydává nařízení obce – rozhodování v oblasti přenesené působnosti 

 projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předloţené jí členy zastupitelstva a 

komisemi rady, 

 stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic. 
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Rada města je oprávněna zřizovat komise, jako své poradní a iniciativní orgány. 

RM Chomutova zřídila komisi likvidační, komisi pro podporu občanských aktivit, komisi 

pro výchovu a vzdělávání a komisi ţivotního prostředí. Jednací řád komisí rady města, 

který upravuje způsob jednání, náleţitosti rozhodování, způsob zabezpečení úkolů a 

kontroly, byl schválen usnesením RM č. 200/07 ze dne 28.5.2007 a nabyl účinnosti dne 

29.5.2007. 

Komise předkládají radě svá stanoviska a náměty. Počet členů komise stanoví rada. 

Starosta můţe po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon určité části 

přenesené působnosti. Komise jsou odpovědné RM, ve věcech přenesené působnosti 

odpovídají starostovi. 

4.1.3  Primátor 

Primátor zastupuje město navenek. Plní úkoly a vykonává pravomoci v souladu s 

ustanovením § 103 aţ 109 zákona o obecním zřízení [6] a další úkoly stanovené jinými 

právními předpisy. Mezi povinnosti a oprávnění primátora patří zejména, ţe se souhlasem 

ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka MMCH, zpravidla svolává a řídí 

zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápisy z jejich jednání, spolu 

s náměstkem primátora podepisují právní předpisy obce, je oprávněn pozastavit výkon 

usnesení rady obce v samostatné působnosti, je-li nesprávné. Věc pak předloţí 

k rozhodnutí zastupitelstvu na nejbliţším zasedání. 

Jak vyplývá z organizačního řádu Magistrátu města Chomutova [18], který byl 

schválen  usnesením RM č.249/06 ze dne 12.6.2006 a účinnosti nabyl dne 1.7.2006, 

primátor dále:  

 koordinuje činnost náměstků primátora a tajemníka Magistrátu a společně s nimi 

plní úkoly při zabezpečování plnění usnesení RM a ZM, 

 řídí činnosti při plnění úkolů v oblasti krizového řízení 

 podepisuje, spolu s tajemníkem Magistrátu, vybrané vnitřní normy Magistrátu, 

 svolává a řídí porady vedení města, jichţ se zúčastňují náměstci primátora, 

tajemník Magistrátu a případně i další přizvaní zaměstnanci, 

 řídí, kontroluje a hodnotí činnost tajemníka Magistrátu, 
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 rozhoduje o delegování svých zástupců na jednání, veřejné a společenské akce, na 

která byl pozván a nemůţe se jich zúčastnit, 

 v souladu s platnými předpisy rozhoduje o věcném, účelném a hospodárném vyuţití 

fondu primátora na pohoštění, 

 vyřizuje, nebo pověřuje své zástupce, ředitele organizací města, tajemníka i jiné 

zaměstnance Magistrátu vyřízením stíţnosti na činnost odborů Magistrátu, MěPo či 

organizace města, 

 zajišťuje rozvoj vnějších vztahů města v rámci regionu, kraje, republiky a zahraničí.  

Zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti  

prostřednictvím odborů MMCH: 

 Odbor kancelář primátora 

 Odbor ekonomiky 

 Odbor rozvoje, investic a majetku města – s výjimkou oddělení majetkoprávního 

 Interní audit 

Dále metodicky řídí a dohlíţí na činnost organizací města: 

 Podkrušnohorský zoopark Chomutov p.o. 

 Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. 

 Středisko knihovnických a kulturních sluţeb p.o. 

 

Primátor města Chomutova má prvního a druhého náměstka, kteří v určeném 

pořadí zastupují primátora v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy primátor 

nevykonává funkci. První náměstek primátora, na základě pověření zastupitelstva dále 

zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím 

odborů Magistrátu: 

 Odbor školství  

 Odbor rozvoje, investic a majetku města – oddělení majetkoprávní 

Dále je náměstek, na základě usnesení zastupitelstva č. 010/06-N ze dne 6.11.2006 

pověřen řízením Městské policie Chomutov. 

Dále metodicky řídí a dohlíţí na činnost organizací města: 

 Městské lesy Chomutov p.o. 

 Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. 
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 Školy 

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 

 Teplo Chomutov s.r.o. 

Druhý náměstek primátora zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku 

samostatné působnosti prostřednictvím odboru sociálních věci a zdravotnictví. 

Dále na základě pověření zastupitelstva metodicky řídí a dohlíţí na činnost 

organizací města: 

 Městský ústav sociálních sluţeb p.o. 

 Technické sluţby města Chomutov p.o. 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Chomutov 

 Chomutovská bytová a.s. 

Primátor a jeho náměstci jsou voleni zastupitelstvem z řad členů zastupitelstva. 

Tajný či veřejný způsob volby zákon neurčuje. Toto je v pravomoci zastupitelstva, 

V jednacím řádu zastupitelstva města Chomutova způsob hlasování není upraven.  

4.1.4 Magistrát 

Magistrát města Chomutova tvoří primátor, dva náměstci primátora, tajemník 

Magistrátu a zaměstnanci města zařazení do Magistrátu města Chomutova. Zaměstnancem 

města zařazeným do Magistrátu města se rozumí zaměstnanec, který zastává pracovní 

místo uvedené v organizační struktuře MMCH. Usnesením RM č. 013/10 z 18.1.2010 byl 

stanoven celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Chomutova na 223. 

Základními útvary MMCH jsou odbory. 

Odbor:      Pouţívaná zkratka:  

 Odbor ekonomiky     OE 

 Odbor stavební úřad a ţivotní prostředí  OSÚaŢP 

 Odbor kancelář primátora    OKP 

 Odbor rozvoje, investic a majetku města     ORIaMM 

 Odbor kancelář tajemníka    OKT 

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  OSVaZ 

 Odbor školství     OŠ 
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 Obecní ţivnostenský úřad    OŢÚ 

 Odbor dopravních a správních činností  ODaSČ 

 Interní audit      IA 

 

Práci odborů řídí jejich vedoucí. Vedoucí odborů jsou jmenováni a odvoláváni 

radou města na návrh tajemníka a za svou činnost odpovídají radě města. Útvar interního 

auditu odpovídá za svou činnost pouze primátorovi města. 

Náplň jednotlivých odborů je popsána v organizačním řádu Magistrátu města 

Chomutova.  

Magistrát v samostatné působnosti města plní úkoly, které mu uloţí zastupitelstvo a 

rada, dále pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V přenesené působnosti vykonává 

státní správu s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města. Rozhoduje o 

poskytování informací ţadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím [16]. 

Magistrát zřizuje veřejně přístupnou úřední desku, na které jsou zveřejňovány 

listiny, o kterých tak stanoví zákon o obecním zřízení [6] a další povinně zveřejňované 

informace.  

Vedoucím Magistrátu je tajemník. Za plnění úkolů Magistrátu, je odpovědný 

primátorovi. Plní úkoly a vykonává pravomoci v souladu s ustanovením odst. 4 a 5 § 110 

zákona o obecním zřízení [6]. 

 Tajemník MMCH dále:  

 plní podle pokynů primátora úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady 

města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně, 

 zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady města s hlasem poradním, 

 dbá o účelnou organizaci Magistrátu a efektivní pracovní činnost jeho zaměstnanců,  

 svolává a řídí porady tajemníka, jichţ se zúčastňují vedoucí odborů Magistrátu a 

dle moţností také primátor a náměstci primátora, 

 provádí hodnocení vedoucích odborů, 

 dohlíţí na správnost výkonu státní správy v přenesené působnosti, při zjištění 

nedostatků provádí a ukládá potřebná nápravná opatření, v případě nutnosti 

vyţaduje kontrolu tohoto výkonu od nadřízeného orgánu,  
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 stanovuje v souladu s právními předpisy platy a odměny všem pracovníkům 

Magistrátu, 

 vyřizuje stíţnosti na činnost odborů Magistrátu, 

 dbá o odborný růst zaměstnanců Magistrátu, 

 v souladu s platnými předpisy rozhoduje o věcném, účelném a hospodárném vyuţití 

fondu tajemníka na pohoštění 

4.2 Právnické osoby města 

Statutární město Chomutov je zřizovatelem: 

 příspěvkových organizací: 

 Technické sluţby města Chomutova p.o. (TSMCH) 

 Městské lesy Chomutov p.o. 

 Městský ústav sociálních sluţeb Chomutov p.o. (MÚSS) 

 Podkrušnohorský zoopark Chomutov  p.o. (PZOO) 

 Středisko kulturních a knihovnických sluţeb p.o. 

 Škol: 

 ZŠ Zahradní č.p. 5265 

 ZŠ Na Příkopech č.p. 895 

 ZŠ Kadaňská  č.p. 2334 

 ZŠ Písečná č.p. 5144 

 ZŠ Hornická č.p. 4387 

 ZŠ Školní č.p. 1480 

 ZŠ Havlíčkova č.p. 3675 

 ZŠ Ak. Heyrovského č.p. 4539 

 ZŠ Březenecká č.p. 4679 

 ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728 

 ZUŠ nám. T.G.Masaryka č.p. 1626 

 ZŠ speciální a MŠ Palachova č.p.4881   

 MŠ Chomutov, Šafaříkova  4335 

Statutární město Chomutov je zakladatelem a společníkem obchodních společností:  

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. 
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 Teplo Chomutov s.r.o. 

 Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o.  

 Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. 

 Chomutovská bytová a.s. 

4.3 Zásady spolupráce a koordinace činnosti 

Všechny organizační jednotky MMCH jsou povinny spolupracovat v rámci své 

působnosti. Jedná se především o společné vydávání stanovisek a spolupráci na týmovém 

řešení úkolů přesahujících rámec odboru.  Navrhovaná opatření musí být projednána se 

všemi útvary a organizacemi, jichţ se předmětná problematika týká. Odpovědnost za 

plnění úkolu nese ten odbor MMCH, kterému byl úkol uloţen, vedoucí tohoto odboru řídí 

a koordinuje spolupráci.  Dále jsou útvary povinny v rozsahu své působnosti a v souladu 

s právními předpisy poskytovat si vzájemně potřebné informace.  Na koordinaci činnosti 

jednotlivých útvarů dle určené kompetence dohlíţejí primátor, náměstci primátora a 

tajemník MMCH.  

4.4 Hospodaření města 

Správu na úseku rozpočtu, daní, poplatků a účetnictví, vykonává odbor ekonomiky 

a to v rozsahu působnosti, kterou mu v tomto v souladu s předpisy svěřuje RM. 

Ve spolupráci s dalšími odbory dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání 

finančních prostředků. 

Hlavními úkoly odboru v rámci samosprávy jsou: 

 zpracovává návrh rozpočtu města a případně rozpočtového provizoria pro 

projednávání v orgánech města a finančním výboru zastupitelstva z podkladů 

předloţených příslušnými vedoucími organizačních jednotek a řediteli organizací 

zřízených městem, 

 shromaţďuje a zpracovává podklady pro závěrečný účet města za uplynulý rok,  

 zabezpečuje přehled hospodaření města podle schváleného rozpočtu,  

 vede účetnictví města a sestavuje účetní výkazy Města, 

 vede účetní evidenci majetku města, 
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 zajišťuje pokladní sluţbu a provoz pokladny pro občany, 

 zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, 

 ověřuje závazky občanů, fyzických osob a právnických osob, vůči městu pro 

potřeby uzavírání majetkoprávních vztahů s městem, 

 zpracovává daňová přiznání města ve věci daně z příjmů právnických osob a 

zajišťuje řádné a včasné zpracování této daně a její předání Finančnímu úřadu 

v Chomutově. 

V rámci přenesené působnosti zejména: 

 rozhoduje o sníţení, prominutí nebo odpisu místního poplatku, 

 provádí správu místních poplatků, 

 vede správní řízení podle zákona o správě daní a poplatků v I. stupni, vydává 

rozhodnutí, rozhoduje o odvolání v autoremeduře – ostatní odvolání předává 

odvolacímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Ústeckého kraje, 

 na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích rozhoduje o stanovení 

místního poplatku v konkrétním případě, 

 vymáhá nedoplatky za místní poplatky a poplatek za komunální odpad mimosoudní 

cestou, 

 povoluje provozování výherních hracích přístrojů, 

 zabezpečuje státní dozor nad dodrţováním provozování výherních hracích přístrojů, 

 u místních poplatků (daní) a pokut, nelze-li je vymoci ani daňovou exekucí podává 

návrh na výkon soudního rozhodnutí či pověření soudního exekutora  

4.4.1 Rozpočet a závěrečný účet 

Jak bylo řečeno, ekonomický odbor MMCH zpracovává návrh rozpočtu města a 

zpracovává závěrečný účet města za předchozí rok. Tyto podklady v písemné podobě 

předkládá zastupitelstvu ke schválení. 

Rozpočet města Chomutova na rok 2010, který byl schválen usnesením ZM č. 

195/09 ze dne 14.12.2009, počítá s příjmy a výdaji ve výši 2.073.476.000,-Kč. Největšími 

investiční akcí města je vybudování moderního multifunkčního centra sportu, oddychu a 

relaxace v objektu bývalých kasáren. Město čerpá za účelem rozvoje města dotace z fondů 

Evropské unie a pro rok 2010 předpokládaná výše dotace činí 368.000.000,-Kč. Z těchto 
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finančních prostředků je mimo jiné financován projekt „Sídliště, místo pro ţivot“, jehoţ 

cílem je zlepšení prostředí v problémových sídlištích města, revitalizace veřejného 

prostranství a regenerace bytových domů. 

Závěrečný účet souhrnně zpracovává údaje o ročním hospodaření obce. Spolu se 

zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření musí být projednán na zasedání 

zastupitelstva města, které následně přijme usnesení se svým vyjádřením. Přezkum 

hospodaření města Chomutova za rok 2008 provedla Auditorská a daňová kancelář 

ADaKA s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem. Ze závěru zprávy auditora vyplývá, ţe 

v hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo svým usnesením 

089/09 ze dne 22.6.2009 schválilo závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 

2008, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2008.  

4.5 Poskytování informací 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [16], 

upravují podmínky a způsob poskytování informací všem fyzickým a právnickým osobám 

Magistrátem města Chomutova směrnice o poskytování informací č. 021/06-03. Tyto 

směrnice upravují způsoby podání ţádostí, postup při jejich vyřizování, hrazení nákladů 

v souvislosti s poskytnutím informací, lhůty pro vyřízení a postup při podání stíţnosti a 

odvolání. Součástí směrnic je sazebník úhrad za poskytování informací. 

Před budovou MMCH je umístěna úřední deska, na které jsou zveřejňovány 

povinně zveřejňované informace. Město Chomutov má zřízen oficiální web města 

www.chomutov-mesto.cz, na kterém velmi přehledným způsobem informuje občany o 

činnosti všech svých orgánů. Jsou zde k nahlédnutí zejména nejdůleţitější právní předpisy 

pro činnost samosprávy, obecně závazné vyhlášky města, nařízení rady města, usnesení 

zastupitelstva a rady města a informace o hospodaření města. 

Další způsob informování občanů vyuţívá Magistrát formou Chomutovských 

novin, které jsou tiskovinou Statutárního města Chomutova. Od roku 1999 přinášejí 

obyvatelům města aktuální informace nejen z chodu radnice a práce úředníků, ale i ze 

ţivota města, kultury a sportu. Jednou za 14 dní, v nákladu 22500 výtisků jsou Českou 

poštou doručeny zdarma do kaţdé domácnosti na území města. 
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5 Možnosti spolupodílení občanů obce při výkonů 

místní samosprávy 

Zapojování veřejnosti do správy věcí veřejných je obecná formulace, pod kterou 

lze zařadit mnoho forem komunikace mezi orgány samosprávy a veřejností. Můţe se 

jednat o formální připomínkování jednotlivých záměrů na jednání zastupitelstva, 

sociologické průzkumy, občanské poradní komise, ale i místní referenda. 

Schvalování a realizace společensky významných záměrů na sebe přirozeně 

přitahuje pozornost zainteresovaných občanů. Z pochopitelného důvodu má i sama 

samospráva důvod pro zapojení veřejnosti a to zejména z důvodu aktivního předcházení 

moţným nedorozuměním a odporu veřejnosti proti nově navrhovaným záměrům. 

Je třeba zdůraznit, ţe kaţdé rozhodnutí je významné pro různé skupiny lidí, kteří se 

ve vlastním zájmu přirozeně snaţí o vybudování co nejpříznivějších ţivotních podmínek. 

Společensky významný záměr není tedy jenom vstup do Evropské unie, ale je to také 

otázka, jak město bude nakládat s odpady, na jakém místě zřídí skládku odpadů, zda na 

místě opuštěných kasáren zřídí park či obchodní centrum.  

Z pohledu orgánů samosprávy je účelem zapojení veřejnosti získávání názorů 

občanů při přípravě rozhodnutí. Včasným a kvalitním zapojením veřejnosti obec získává 

přirozenou cestou podporu mezi občany pro svá rozhodnutí a sniţuje pravděpodobnost 

občanských protestů proti rozhodnutím, v krajních případech vyjádřeným formou 

demonstrace nebo petice, které mohou vyústit aţ v zablokování realizace záměru. 

Moţnosti občanů, jak se podílet na výkonu místní samosprávy lze rozdělit na 

oprávnění, která jsou občanům dány na základě zákona a oprávnění, která občanům 

v rámci své vlastní iniciativy umoţňují uplatňovat orgány samosprávy. 

5.1 Problémy města Chomutova 

Stále větším problémem v naší společnosti je problematika romské menšiny. 

V Chomutově je romská komunita velmi početná a většina z nich se bohuţel dosud 

dostatečně nezačlenila do naší kultury, coţ ostatním občanům často způsobuje problémy a 

někdy i škody. Dalším problém města je prostituce, která se za posledních 20 let stala 

běţnou součástí některých lokalit města. Vyuţitím zákonných nástrojů, které mělo město 
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Chomutov, respektive městská policie, ale i policie České republiky, nevedli k  jejímu 

efektivnímu potírání.  

Město, s úmyslem pomoci „slušným lidem“, kteří doplácejí na chování 

nepřizpůsobivých občanů, vyhlásilo akci s názvem Záchranný kruh. Tato akce počítá se 

společným postupem policie, města, sociálních úřadů a exekutorů, při ochraně slušných 

občanů města. Proti největším dluţníkům města zvolilo nekompromisní přístup. Probíhá 

jejich vystěhování z obecních bytů a v součinnosti se soudy a exekutory probíhají exekuce. 

Dalším problémem města je parkování vozidel. Z důvodu řešení problému se 

značným  nárůstem automobilismu byla k přijetí opatření v organizaci dopravy radou 

města vytvořena pracovní skupina. Ta při provádění analýzy parkování, pořádala setkání 

s občany a řešila 90 připomínek občanů, kteří s vyuţitím znalosti lokálních podmínek 

přispěli ke zlepšení systému parkování ve městě.  

5.2 Oprávnění občanů obce dle zákona 

Ve smyslu zákona o obecním zřízení [6] je občanem obce fyzická osoba, která je 

státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Oprávnění 

občanů obce zákon upravuje v § 16 odst. 2. Zde dále specifikuje nositele oprávnění na 

občana, který dosáhl věku 18 let. Těmito oprávněními jsou: 

 Volit a být volen do zastupitelstva obce. 

Volby jsou v zastupitelské demokracii hlavním mechanismem, kterým občané 

vybírají své zástupce a předávají mu některé své pravomoci. Jedná se o nejdůleţitější 

oprávnění, kterým mohou občané zasáhnout do dalšího vývoje samosprávy, neboť kaţdý 

kandidát, či skupina kandidátů, má jinou představu o dalším vedení města. Účast občanů 

ve volbách do zastupitelstva města Chomutově, konaných v roce 2006 činila pouhých 

necelých 30%. Hlavními důvody neúčasti je obecná nechuť k politice, nízká důvěra k 

politickým stranám a sníţená moţnost občanů ovlivňovat politiku. Účast ve volbách do 

zastupitelstva města Chomutova znázorňuje tabulka 3. 
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tabulka 3 - volby do zastupitelstva statutárního města Chomutova v roce 2006 - volební účast 

Okrsky Zastupitelstva 
Zapsaní 

voliči 

Vydané 

obálky 

Vol. 

účast 

v % 

Odevzd. 

obálky 

Platné 

hlasy 
Počet Zpr. V % Celkem zvolená 

40 40 100.00 1 1 40 245 11 891 29.55 11 802 345 535 

 

 Hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zákonem č. 22/2004 Sb., o 

místním referendu [11]. 

V České republice je místní referendum jediný uzákoněný nástroj přímé 

demokracie. Lze jej uspořádat pouze na území jedné obce. Zákon stanoví, ve kterých 

záleţitostech a kdy nelze referendum uspořádat, jak a kdo referendum vyhlašuje a kdo se 

ho můţe účastnit. V Chomutově musí návrh na vyhlášení referenda svým podpisem 

podpořit alespoň 10% oprávněných občanů. Aby bylo referendum platné, je potřeba účasti 

alespoň 50% oprávněných osob zapsaných v seznamech. 

 

Další oprávnění mohou vykonávat i fyzické osoby, které dosáhli věku 18 let vlastní 

na území obce nemovitost. 

 Vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem své 

stanoviska k projednávaným věcem. 

Jednací řád zastupitelstva města Chomutova v čl. 5 odst. 10 v tomto případě 

stanoví, ţe občané mohou vyjádřit své stanovisko k projednávaným bodům programu 

pouze jedenkrát, v maximálním časovém rozmezí 3 minut a to pouze během projednávání 

příslušného bodu programu. 

 Vyjadřovat se k návrhům rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý 

kalendářní rok a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání 

zastupitelstva města. 

Takto mohou občané ovlivnit následnou úpravu rozpočtu, změnu výše částek na 

jednotlivé poloţky. 
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 Nahlíţet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce, do usnesení a zápisů 

z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a 

pořizovat si z nich výpisy. 

 Poţadovat projednání určité záleţitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce 

nebo zastupitelstvem obce. Je li ţádost podepsána nejméně 0,5% občanů obce, 

musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde li o působnost 

zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. 

 Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Orgány obce je vyřizují 

bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů. Pokud jde o působnost zastupitelstva obce, 

nejpozději do 90 dnů. 

 

Tato oprávnění mohou občané efektivně vykonávat za předpokladu, ţe jim jsou 

poskytovány potřebné informace. Orgány územní samosprávy jsou na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím[16], povinny poskytovat fyzickým a 

právnickým osobám na jejich ţádost informace vztahující se k jejich působnosti. Jak 

vyplývá z výroční zprávy Magistrátu města Chomutova za rok 2009, bylo v tomto období 

podáno celkem 26 ţádostí o informace a všechny byly vyřízeny ve stanovené 15 denní 

lhůtě. 

Občané se pro efektivnější prosazování svých zájmů mohou sdruţovat 

v občanských sdruţeních dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů [17].  

V Chomutově je aktivní Občanské sdruţení PRO Chomutov, které vzniklo dne 

27.5.2008. Cílem tohoto občanského sdruţení je aktivizování občanské iniciativy ve 

veřejném ţivotě a komunální problematice. Větší efektivnost občanského sdruţení spočívá 

v jeho organizovaném postupu. Jednotliví členové sdruţení mohou mít rozděleny okruhy 

zájmů a sdruţení tak můţe efektivněji vykonávat dohled nad orgány samosprávy.  

Členem tohoto občanského sdruţení se můţe stát kaţdý občan, který dovršil 18 let 

věku, má trvalý pobyt ve městě Chomutov nebo se v Chomutově narodil nebo dlouhodobě 

vyvíjí či vyvíjel činnost ku prospěchu města a jeho občanů. 

Občané se dále mohou obrátit na Ministerstvo vnitra a Krajský úřad, s podnětem 

k provedení úkonů dozoru a kontroly nad výkonem samostatné a přenesené působnosti 

obce. 
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5.3  Oprávnění občanů na základě vlastní iniciativy orgánů 

samosprávy 

Město Chomutov v rámci zkvalitnění komunikace s občany a zlepšení řízení města, 

pořádá od roku 2009 setkání s občany v rámci projektu Kvalita ţivota. Jak jiţ ze 

samotného názvu projektu vyplývá, tento projekt by měl vést ke zlepšení kvality ţivota 

občanů města. Projekt spočívá v územně zaměřených setkáních s občany, na kterých 

mohou obyvatelé dané lokality vznášet stíţnosti připomínky a své podněty k zástupcům 

města. První setkání se uskutečnilo dne 26.11.2009 s obyvateli problémových sídlišť 

města. Do této doby se problémy ve městě řešily centrálně. Záměrem tohoto projektu je 

řešení problémů s ohledem na danou lokalitu, která má své specifické podmínky. 

Z prvního setkání, po mnoha stíţnostech, vzešel od občanů podnět k přijetí obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2010 o zákazu poţívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, která byla přijata usnesením ZM č. 013/10 ze dne 29.3.2010.  

Toto je příklad, jak občané s vyuţitím svých oprávnění, iniciovali u orgánů města 

vydání právního předpisu obce, který má pro společenský ţivot ve městě zcela zásadní 

význam. 
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6 Závěr 

Ochota občanů podílet se na výkonu místní samosprávy, podílet se na utváření 

svého nejbliţšího prostředí, se velkou měrou odráţí ve znalosti právní úpravy samosprávy 

a znalosti principů fungování orgánů místní samosprávy.  

Současná právní úprava poskytuje občanům dostatečné mnoţství nástrojů pro 

spoluúčast na veřejné správě a kontrolu legitimity provedených rozhodnutí. Správní a 

soudní kontrola vydaných rozhodnutí je běţnou praxí. 

Zapojování veřejnosti do rozhodování nic nemění na pravomoci a zodpovědnosti 

zastupitelů. Není pochyb, ţe je vhodné před učiněním zásadních rozhodnutí získat od 

veřejnosti zpětnou vazbu, aby rozhodnutí reagovalo na potřeby občanů a tak omezilo 

negativní reakce z jejich strany. 

Návod k tomu, jak provést zapojení veřejnosti účinné, nám neposkytují zákony. 

Nedozvíme se z nich ani jak účinnost práce s veřejností vyhodnotit. Proto je vţdy vhodné, 

aby se orgány obce při zapojení veřejnosti řídily nejen zákonem, ale i zásadami etiky, 

hospodárnosti a efektivnosti. 

K vyhodnocení samosprávy města Chomutova je třeba uvést, ţe výkon samosprávy 

probíhá zcela standardním způsobem a postup orgánů města proti nepřizpůsobivým 

občanům je zcela legitimní. Otázkou je, zda by město mělo vyuţít oprávnění statutárního 

města k územnímu členění. Obecně lze říci, ţe územně členit se mají především velká 

statutární města, coţ Chomutov není. Ekonomické náklady na způsob takové správy by 

byly příliš vysoké ve srovnání s efektivností takového členění.  

Domnívám se, ţe problémy určitých lokalit města by bylo moţné řešit například 

zřízením osadních výborů. Ty by s vyuţitím svých oprávnění mohly orgánům města 

přispět k řešení lokálních problémů, neboť rozhodování centrálních orgánů města, bývá 

často neefektivní, bez dobré znalosti místních podmínek.  

Celkově lze zhodnotit, ţe samospráva města Chomutova řeší své významné 

aktuální problémy razantně a efektivně. Výkon své samostatné i přenesené působnosti 

provádí ku prospěchu města a svých obyvatel. Občanům poskytuje dostatečný prostor a 

informace pro jejich aktivní spolupodílení na správě věcí, které ve své samostatné 

působnosti řeší. 
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