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1 ÚVOD 

 

Současný smíšený model uspořádání základních vztahů ve veřejné správě na místní 

úrovni byl nastaven (opětovně) po roce 1989 jakoby automaticky v návaznosti 

na historické zkušenosti a oficiálně znovu potvrzen a upraven jako součást reformy 

veřejné správy o deset let později. Rozhodujícím a tedy určitým způsobem posledním 

moţným momentem, pro zásadní změnu organizace vztahů veřejné správy, bylo 

rušení okresních úřadů a zajištění výkonu jejich agendy.  

 

Tvůrci reformy veřejné správy v České republice sledovali jako svůj cíl redukci 

byrokracie (respektive minimalizaci nárůstu byrokracie), při zjednodušeném pohledu 

i snahu finančně ušetřit, ale hlavně posílení postavení samosprávy (tedy přiblíţení 

výkonu určitých činností obyvatelstvu). Naopak hlasy volající po změně nebo 

minimálně úpravě stávajícího modelu vztahů, kdy stát převedl-svěřil určitý díl svých 

povinností samosprávě, zdůvodňují svůj postoj finanční náročností (související s výší 

kompenzace výkonu státní správy ve formě dotací), ale také nezpůsobilostí 

(nemoţností dostatečně fundovaně) zajistit výkon státní správy (týká se především 

malých obcí). To naznačuje, ţe úhel pohledu se také liší podle toho, zda názor 

vyjadřuje osoba ve veřejné správě angaţovaná nebo osoba z pozice občana-

„zákazníka“. Smíšený model, při podrobném rozboru tohoto termínu dále v textu, 

v sobě zahrnuje různé úrovně přenosu činností státní správy.  

 

Předmětem bakalářské práce je problematika zajištění státní správy na úrovni 

statutárního města. Pro tyto potřeby bylo vybráno statutární město Olomouc - pátá 

největší „obec“ v České republice, která také vykonává svůj díl státní správy. Právě 

velikost územně samosprávní jednotky také významným způsobem určuje úhel 

pohled na význam přenosu výkonu státní správy. Bakalářská práce vychází také 

 z premisy, ţe rozsah zajištění výkonu státní správy v podmínkách větších měst se 

potýká s rozsáhlostí a tedy i náročností agendy, kterou vykonává, která narůstá, 

a která je rozsáhlejší neţ činnosti vlastní samosprávy. Tedy je zřejmé, ţe problémy 

při výkonu přenesené působnosti se u malých a velkých obcí velmi liší.  
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Cílem bakalářské práce je charakterizovat uspořádání a fungování statutárního 

města v rovině samosprávy a v rovině zajišťování výkonu státní správy. 

Vzájemné prolínání obou oblastí činností, jejich návaznosti a odlišnosti, 

které jsou pro obě kategorie charakteristické.  

 

V bakalářské práci je nejčastěji vyuţívána metoda deskriptivní analýzy vycházející 

z rešerše odborné literatury vztahující se k danému tématu, která analyzuje konkrétní 

podmínky fungování jak činností samosprávy, tak činností v rámci přenesené 

působnosti. Fungování veřejné správy, hlavně tedy samosprávy a přeneseného 

výkonu státní správy lze porovnat s teoretickou částí vymezenou platnými zákony 

České republiky. Pro porovnání vývoje některých podstatných ukazatelů fungování 

magistrátu statutárního města byla vyuţita metoda komparace. Obecná tvrzení 

v teoretické části jsou ověřována v praktické části.  

 

Informace k tématu byly čerpány především z oblasti platné legislativy, např. zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, dále také z publikací českých odborníků na oblast veřejné 

správy a správního práva, z internetových zdrojů a interních zdrojů magistrátu 

statutárního města Olomouc, jejichţ úplný seznam je uveden na konci bakalářské 

práce. 

 

Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol, z nichţ první je tento úvod a poslední 

závěr. Druhá kapitola je věnována teoretickým předpokladům zvolené problematiky, 

vymezením v oblasti zákona, historickému vývoji, vysvětlením základních pojmů 

a také souvislostí. Ve třetí kapitole je charakterizován konkrétní případ – podrobně 

popsán příklad fungování správního obvodu statutárního města Olomouc a jeho 

prvků. Čtvrtá kapitola má představit údaje statutárního města Olomouc související 

se zajišťováním státní správy v jeho kompetenci a posouzení konkrétních ukazatelů 

z této oblasti.  
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2  SMÍŠENÝ MODEL VEŘEJNÉ SPRÁVY 

2.1  Základní zákonné ustanovení 

  

Podstatnou součástí demokratického státu je moţnost občanů podílet se a ovlivňovat 

veřejné záleţitosti. Tuto moţnost stát nabízí a garantuje občanovi v základních 

právních dokumentech, v Ústavě České republiky a v Listině základních práv 

a svobod. V Ústavě je rozlišen zprostředkovaný vliv občanů na státní moc – lid je 

nazýván zdrojem státní moci – v případě volených orgánů státní moci. Existuje 

ale i moţnost, kterou občanům můţe umoţnit ústavní zákon, ţe lid můţe vykonávat 

státní moc přímo. Všechny podstatné souvislosti ve vztahu občana a moţnosti 

občana účastnit se správy veřejných záleţitostí jsou specifikovány dále v Ústavě.  

Státní moc, kterou disponuje občan v zastupitelské demokracii, Ústava podřizuje 

a kontroluje ustanovením dalších zákonů. Naopak pro občana je ustanoven v dalším 

článku nástroj, jak se podílet a spravovat veřejné záleţitosti ve svém bezprostředním 

okolí. Tímto nástrojem je samospráva, jak uţ název vypovídá, jedná se o správu, 

kterou občané vykonávají sami.  Úmyslem státu není do záleţitostí samosprávy 

zasahovat, jen v případě ochrany zákona, stát dává tedy svým občanům k dispozici 

nástroj – právo, jak svobodně a nezávisle (do určité míry) spravovat své záleţitosti. 

V rámci dodrţení demokratických pravidel Ústava nedává tuto moţnost jednotlivci, 

ale skupině obyvatel, jelikoţ územně samosprávné celky jsou definovány 

jako územní společenství občanů. Stát má zájem na existenci a fungování 

samosprávy a snaţí se o určitou formu dohledu tím, ţe stanovuje pravidla výkonu 

samosprávy tak, aby odpovídala veřejnému zájmu, tedy zájmu všech. Ústava ČR 

v zájmu pokrytí a zajištění správy celého území ČR specifikuje samosprávu 

nejniţších územních celků – obcí a dále samosprávu vyšších územních celků, 

kterými jsou kraje, jejichţ součástí jsou všechny obce v ČR. Ústava také uvádí 

základní specifikaci – rozlišení pravomocí těchto územních celků a to v článku 104, 

který vysvětluje, pokud určité záleţitosti nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu 

kraje, jsou automaticky v pravomoci zastupitelstva obce.1 Toto charakterizuje 

                                                           
1
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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postavení obou samosprávných celků a také souvisí s působností, o které hovoříme 

ve vztahu se základními ale i vyššími územně samosprávnými celky.2 

   

2.2  Veřejná správa jako obecný pojem 

 

Pojem veřejná správa se vyskytuje v různých proměnách v ţivotě kaţdého jedince 

čím dál častěji, dnes je jiţ v podstatě kaţdodenní součástí, se kterou se lze setkat, 

a které se nelze vyhnout. Samozřejmě tomu tak vţdy nebylo. Veřejná správa prošla 

rozsáhlým vývojem a tomu odpovídá i proměna definic pojmu „veřejná správa“, která 

souvisí s jejím historickým ale i nedávným vývojem.  

 

V dnešní době v podstatě neexistuje jedna specifická všemi uznávaná a pouţívaná 

definice významu a funkce veřejné správy. K dispozici je nepřeberné mnoţství úhlů 

pohledů na význam veřejné správy: např. jako součást společenské reality, obor 

vzdělávání, součást systému řízení společnosti, nepsaná pravidla vzájemného styku 

lidí, základní nástroj státu z hlediska kontroly nad občany, atd. „Veřejná správa je 

především soustavou institucí, naplňujících pojem stát v jeho nejširším smyslu, 

příp. i další, fyzické i právnické osoby, jimž stát svěří část veřejné moci.“3  

 

Pojem veřejná správa v mnohých lidech také evokuje různé ať pozitivní či negativní 

představy, jako např. byrokracie, v českém pojetí spíše s hanlivým nádechem, nebo 

právě naopak souvislost s historickým pojmem veřejná sluţba. Toto označení můţe 

dovést k představě, ţe veřejná správa jako systém či zřízení funguje za účelem 

poskytování určitých hmotných činností – veřejných sluţeb - na úrovni ústřední 

i místní prostřednictvím správních úřadů a úředních osob. Správa věcí veřejných 

pomáhá odlišit určitý druh činností a zájmu široké skupiny občanů od správy věcí 

soukromých či zájmu úzké skupiny občanů.4 

                                                           
2 HENDRYCH, D. Správní věda. (2007, s. 128) 
3
 KOVÁŘ, J.; VRABKOVÁ, I. Veřejná správa. (2008, s. 19). 

4
 HORZINKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. (2010, s. 7-15). 
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2.3  Počátky státní správy na území České republiky 

 

Počátky vzniku správy na našem území jsou spojeny s upevňováním státní moci, 

se změnou struktury společnosti, ke které dochází v 9. – 11. stol. Během 

následujících staletí dochází k upevňování centrální moci či naopak, k decentralizaci 

a oslabení moci panovníka. Vývoj v této oblasti je podobný jak na území Českého 

státu, tak i velkomoravského státu. Panovník si vytvářel druţinu, konaly se dvorské 

sjezdy, existovala hradská správa, z panovníkovy druţiny se později stávali úředníci, 

kteří kolem sebe budovali úřady. Rodové vztahy mezi panovníkem a jeho druţinou 

či úředníky se časem změnily ve vztahy lenní. Dvorský sjezd se změnil na zemský 

sněm, královskou radu či zemský soud. Společnost se stavovsky diferencovala, 

vznikaly úřady ovládané pouze stavy, zdokonalovala se tehdejší forma místní 

samosprávy (v počátcích měla formu hradské správy) a vznikla uţ první forma 

venkovské samosprávy. Se vznikem měst byly zřizovány i městské úřady. Ve 14. 

stol. je doloţena existence i krajských a generálních sněmů, důleţitou sloţkou 

státního aparátu v té době byli krajští hejtmani. O formování moderní veřejné správy 

mluvíme od 17. stol., kdy se konstituovala byrokracie, státní správa, která 

vytlačovala stavovský vliv. Jednotlivé české země byly v tomto období závislými 

provinciemi a jejich správa nebyla zpočátku organizována jednotně. Státní správa 

se profesionalizovala a specializovala, vznikaly nové kanceláře. Později během vlády 

Marie Terezie docházelo k častým reorganizacím, postátnění zemské i krajské 

správy a s nástupem Josefa II. r. 1780 na trůn k dalším zásadním změnám ústřední 

správy. Docházelo mimo jiné ke slučování a opětnému rozdělování politické, finanční 

a soudní správy.5  

 

V roce 1848 nastala nová éra v organizaci ústředních výkonných orgánů – byla 

vytvořena první ministerstva (úkolem ministrů bylo provádět jednotlivé zákony, 

za tímto účelem vydávali nařízení). Jednotlivé země říše se v té době dělily na kraje 

vedené krajským prezidentem, dále pak na nejniţší správní jednotky – okresy v čele 

                                                           
5 SCHELLE, K. Dějiny české veřejné správy. (2009, s. 12-74). 
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s okresními hejtmany. Kraje byly později zrušeny a nahrazeny místodrţitelstvím 

v Čechách a na Moravě, ve Slezsku zemskou vládou. Ve městech vznikaly 

magistráty. Revoluce v roce 1848 s sebou přinesla novou organizaci, která byla 

zaloţena na myšlence „existence přirozených práv společenských útvarů 

na územním základě“. Obyvatelstvo určitých územních svazků si mohlo vyřizovat 

„jisté věci samo“. První právní úprava obecního zřízení se objevila v roce 1849 

(20. března) v provizorním říšském zákoně, ten se stal základem pro Stadionovu 

(neboli Březnovou) ústavu. Zákon byl uveden známou větou „základem svobodného 

státu je svobodná obec“. V tomto zákoně byla také poprvé zmíněna obec jako 

územní samosprávní korporace a byla definována dvojí působnost obcí - 

přirozená a přenesená. Přirozená působnost se týkala pouze zájmů obce, 

přenesená působnost spočívala v úkolech, které byly obci uloţeny zákonem ze 

strany státu. Přenesená působnost obcí se týkala různých oblastí a byla tehdy také 

velmi rozsáhlá, obecní orgány zatěţovala a pohlcovala omezené finanční zdroje. 

Provizorním obecním zákonem z roku 1849 byl kromě jiného udělen také zvláštní 

statut moravským městům Brnu, Olomouci, Opavě. Těmto městům byla udělena 

mnohem širší působnost, neţ byla působnost venkovských obcí (i působnost 

politického úřadu – okresního hejtmanství, politická správa byla v těchto městech 

vykonávána obecními orgány v přenesené působnosti). Obecní orgány, které 

zajišťovaly i politickou správu, byly nazývány magistráty. Zmíněná moravská 

statutární města byla podřízena přímo zemskému výboru a volba starosty  v těchto 

městech vyţadovala potvrzení panovníkem.6 

 

Nejvýrazněji se lišila moravská a slezská samospráva od samosprávy v Čechách 

v oblasti okresní samosprávy, ta se vytvořila pouze v Čechách (v r. 1864). 

Jako náhradu si z vlastní iniciativy vytvořily na Moravě a ve Slezsku tzv. okresní 

starostenské sbory, centrální (neúřední) vrcholná organizace sdruţující ostatní sbory 

vznikla v Brně v r. 1905. Po vzniku republiky došlo v r. 1918 Recepčním zákonem 

k převzetí modelu rakouské a uherské veřejné správy, coţ znamenalo, ţe byly 

převzaty dva podstatně odlišné správní systémy v Čechách a na Slovensku. Správní 

úřady byly nově podřízeny nově vzniklému Národnímu výboru. Národní výbory 

                                                           
6 SCHELLE, K. Dějiny české veřejné správy. (2009, s. 12-74). 
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se rozšířily na úroveň okresů a obcí, plnily funkci mocenského a správního aparátu, 

uţ v prosinci 1918 byly ale zrušeny. Mnohem delší trvání měl zemský správní výbor 

zvolený Národním shromáţděním (zvlášť pro Čechy a pro Moravu a později 

pro Slezsko). Slabým článkem veřejné správy se stala okresní samospráva, 

v Čechách působila okresní zastupitelstva, výbory a komise, na Moravě však jen 

silniční výbory. Proto byly v r. 1919 jednotně zavedeny okresní správní komise, 

sloţené dle výsledků obecních voleb v daném okrese. Došlo k novelizaci obecní 

samosprávy a ke změně pozice obecní rady, povinně byly zřizovány komise 

finanční a letopisecká.7  

 

Politická správa byla nadále vykonávána statutárními městy v přenesené 

působnosti, v Čechách v té době existovala 2 statutární města – Praha a Liberec, 

na Moravě 6 měst a ve Slezsku 2 města. Starostové v těchto městech vykonávali 

zároveň funkci okresního hejtmana (musel být v úřadu potvrzen vládou).8 

 

Obecní samospráva se i přes tři zákonné novelizace stále potýkala s problémem 

nedostatku financí (situaci nepomohly vyřešit ani zřízené finanční komise). Veřejná 

správa v té době čekala urgentně na reformu, protoţe nejenţe reformy veřejné 

správy v posledních letech habsburské monarchie nebyly úspěšné, ale ten samý 

systém byl převzat do nově zřízené republiky. Veřejná správa bojovala 

s dvojkolejností systému, s velkým mnoţstvím předpisů, dvojí legislativou, rozdílným 

správním systémem na Slovensku, neţ který existoval ve zbylých třech zemích. 

Republika potřebovala vytvořit menší správní útvary v podobě krajů, které by se staly 

základní administrativní jednotkou v čele s politickými orgány s rozhodující 

pravomocí. Bohuţel ani přijatý ţupní zákon v r. 1920 nesplnil očekávání a ţupní 

úřady a jim podřízené okresní úřady se neujaly. Ţupní úřady měly zastávat široké 

pravomoci. Od implementace nového zákona se postupně upouštělo (tedy 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku), naopak na Slovensku ţupní zřízení bylo 

dle zákona zavedeno. Tím pádem v Československé republice existovaly jiţ 

3 systémy veřejné správy (i s Podkarpatskou Rusí). Definitivní podobu státní správy 

s sebou přinesl aţ organizační zákon z let 1927/1928, který znamenal návrat 

                                                           
7 BALÍK, S. Komunální politika. (2009, s. 44-52). 
8
 SCHELLE, K. Dějiny české veřejné správy. (2009, s. 77 – 129). 
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k zemskému zřízení (ţupní zřízení mělo být zrušeno). Vznikly tři země, došlo 

k postátnění okresní a zemské samosprávy.9  

 

Dalším významným zásahem, tentokrát úpravou obecní správy, byla novelizace 

volebního zákona v r. 1933. Funkce starosty se stala součástí státního aparátu 

i z důvodu, ţe výkon přenesené funkce náleţel starostům (které ve funkci schvaloval 

zemský úřad). Starostové byli tedy výkonnými orgány státní správy, co se týče 

přenesené působnosti, tato působnost se ovšem rozlišovala pouze v českých 

zemích. Během 2. světové války došlo k rozpuštění zemských a obecních 

zastupitelstev. Byla zřízena funkce obvodního (obecního) tajemníka, jejichţ hlavní 

úkol byl výkon přenesené působnosti (mohl vykonávat částečně i samostatnou 

působnost obce). Od roku 1939 začala fungovat protektorátní správa, čeští úředníci 

byli většinou propuštěni a nahrazeni, vzniklo 19 oberlandratů (které byly členěny 

na 3 aţ 5 okresních hejtmanství). Definitivní konec české správy znamenala 

Heydrichova správní reforma v r. 1942. 10 

 

Po válce Československo navázalo na tradici národních výborů, ty se staly jedinými 

místními orgány státní moci a správy. Z počátku řešily národní výbory poválečnou 

situaci, po r. 1948 dala definitivní podobu národním výborům KSČ. Vznikly krajské 

národní výbory podřízené přímo vládě, zemské zřízení bylo zrušeno. Národní výbory 

existovaly na úrovni obcí, okresů a krajů, místní národní výbor mohl působit 

pro několik obcí v tzv. střediskové obci. Princip správy probíhal na principu 

dekoncentrace (přenos výkonu správy na niţší stupeň), ne na systému 

decentralizace (přesun pravomocí a práv na niţší úroveň). V roce 1960 došlo k velké 

správní reformě, od té doby aţ do roku 2002 přetrval počet a zřízení okresů 

v nezměněné formě. Okresy byl v moderních dějinách českých zemí vůbec 

nejstálejší formou dělení území státu, přeţily rakousko-uherskou monarchii, první 

i druhou ČSR, Protektorát, aţ vlastně do doby nového zřízení po r. 1989. 11  

 

                                                           
9
 Tamtéţ. 

10 SCHELLE, K. Dějiny české veřejné správy. (2009, s. 131 – 201). 
11 Tamtéţ. 
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Novelizací zákona ČNR z r. 1982 byla specifikována činnost národních výborů: 

zabezpečování komplexního ekonomického a sociálního rozvoje, péče o výstavbu 

měst a obcí, tvorbu a ochranu ţivotního prostředí, zlepšování úrovně bydlení 

a sluţeb, rozvoj kulturního a společenského ţivota. K. Schelle (2009, s. 209) dále 

podrobněji uvádí: „Městský národní výbor mimo působnost příslušnou místnímu 

národnímu výboru ve střediskové obci, nebo která byla městským národním výborům 

svěřena zvláštními zákony, mohl zakládat státní podniky, řídit své státní hospodářské 

organizace nebo zřizovat a spravovat jiné organizace nebo zařízení. Městské 

národní výbory první kategorie a městské národní výbory druhé kategorie 

vykonávaly, v případech stanovených zákonem, také působnost, která jinak 

příslušela okresním národním výborům.“12  

 

V roce 1989 s politickými změnami došlo i ke zrušení národních výborů a vzniku 

nového zřízení, které vycházelo ze systému veřejné správy platné před koncem první 

republiky. Bylo znovu ustanoveno 13 statutárních měst, s právem uspořádat 

své vnitřní záleţitosti obecně závaznou vyhláškou a rozdělením města na městské 

části nebo obvody. Později, naposledy v roce 2006, se jejich počet rozšířil na 23. 

Toto označení nesou města Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí 

nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, 

Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek – Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, 

Karviná a Mladá Boleslav, jak je uvedeno v § 4 zákona č. 128/2000.13 Obec začala 

vystupovat v právních vztazích jako právnická osoba svým jménem. Kompetenčním 

zákonem byl definován okruh působnosti ministerstev. Celá řada zákonů a novelizací 

upravovala podobu správní soustavy, např. ústavní zákon 347/1997 Sb. s platností 

od 1. 1. 2000 zřídil 14 vyšších územně samosprávných celků, 13 krajů + hl. město 

Praha. Základem pro obecní zřízení se stal zákon č. 128/2000, Sb. o obcích (dále 

zákon o obcích). 14 

 

                                                           
12

 BALÍK, S. Komunální politika. (2009, s. 55-58). 
13

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
14

 SCHELLE, K. Dějiny české veřejné správ. (2009, s. 209 – 260). 
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Od r. 1948-1989 docházelo k významnému poklesu počtu samostatných obcí 

aţ na 1/3 původního stavu. Následně po změně reţimu došlo k přechodu systému 

veřejné správy z jednokolejného na dvoukolejný systém a zpětnému osamostatnění 

mnoha obcí.15 

 

2.4  Východiska smíšeného modelu veřejné správy 

 

Schválením návrhu reformy veřejné správy v roce 1999, bylo Poslaneckou 

sněmovnou ČR potvrzeno zavedení smíšeného modelu veřejné správy, na rozdíl 

od modelu odděleného. Smíšený typ veřejné správy, který se řadí do skupiny 

kontinentálních systémů veřejné správy, je pouţíván státy střední Evropy spolu 

s Českou republikou. To znamená, ţe samosprávné orgány v případě výkonu 

přenesené působnosti jednají jako orgány státní správy, státem je tímto vyuţívána 

existující infrastruktura místní samosprávy pro zajištění výkonu státní správy. 

Nejvyšším úřadem státní správy v ČR je vláda ČR, ta je tvořena ministerstvy 

a dalšími ústředními orgány státní správy a státními úřady. Těmi je vykonávána státní 

správa svými místně a věcně kompetentními jednotkami na území našeho státu. 

Výkon státní správy můţe být přenesen na kraje nebo na obce. Státní správa 

se z hlediska subjektů, kterými je na základě zákona vykonávána, dělí na státní 

správu přímou, prováděnou bezprostředně orgány státu (správními úřady) 

a na státní správu nepřímou, vykonávanou v přenesené působnosti veřejnoprávními 

korporacemi (obce, kraje) nebo jejíţ výkon byl na základě a  v souladu se zákonem 

svěřen soukromé právnické nebo fyzické osobě.16 

 

Rozlišuje se tedy přirozená působnost obce a přenesená působnost obce.          

„Přirozená působnost obce je vymezena jako vše, co se týká zájmu obce a co obec 

může vykonávat sama.“17 V přenesené působnosti jsou obcemi vykonávány činnosti 

delegované státem. Kromě České republiky se tento model fungování veřejné správy 

pouţívá i v jiných středoevropských státech, model se také nazývá modelem 

německým. Slovenská republika, která určitou dobu po r. 1989 sdílela stejný systém 

                                                           
15

 BALÍK, S. Komunální politika. (2009, s. 18). 
16

 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. (2009, s. 19). 
17

 BALÍK, S. Komunální politika. (2009, s. 13). 



 

11 
 

veřejné správy s ČR, si vybrala naopak oddělený neboli duální model výkonu veřejné 

správy, existují oddělené úřady zvlášť pro výkon státní správy a samosprávy. 

„Samospráva je v nejobecnějším smyslu vymezována jako samostatná, nezávislá, 

svobodná sebespráva. Základními definičními znaky jsou svoboda, nezávislost, 

samostatnost.“.18 V. Sládeček dále píše o nutnosti chápat samosprávu jako výraz 

decentralizace státní správy, tedy přenesení výkonu určitých veřejných záleţitostí 

jinak vykonávaných správními úřady subjekty odlišné od státu, jde o transfer výkonu 

části veřejné moci, který lze v právním státě uskutečnit pouze zákonem.19 

 

Tak jako jinde ve světě i u nás má tento systém své příznivce a odpůrce. Smíšený 

(spojený) model veřejné správy se projevuje ve funkci územně samosprávných 

celků (dále ÚSC), které kromě samosprávy, která je všemi ÚSC vykonávána 

automaticky, a na kterou mají dle zákona právo, musí dle zvláštních zákonů 

vykonávat i určitý díl státní správy. Díl státní správy byl na obce přenesen 

i v důsledku zrušení okresních úřadů v roce 2002, jejichţ činnost byla rozdělena mezi 

nově zřízené krajské úřady (zřízeny zákonem 129/2000 Sb., o krajích) a právě ÚSC 

(viz Obr. 2.1).20  

 

Orgány územní samosprávy jsou spolu s decentralizovanými orgány státní správy 

součástí tzv. místní správy. Od této doby se pouţívá označování obcí jako obcí 

s přenesenou působností. Pravomoci okresních úřadů byly přeneseny na větší obce 

tzv. dekoncentrací a to na obce tzv. II. a III. typu (zde se jednalo o vertikální 

dekoncentraci, tedy přesun působnosti a pravomoci na niţší úroveň). Přenos státní 

správy na ÚSC dává vzniknout několika kategoriím obcí dle míry přenosu a rozsahu 

výkonu státní správy (zatímco u všech krajů je stejný).21  

S. Balík také uvádí „V rámci své působnosti realizuje subjekt veřejné správy svou 

pravomoc, což je soubor nástrojů k plnění svěřených úkolů (např. pravomoc vydávat 

právní akty, uzavírat veřejnoprávní smlouvy).“22  

 

                                                           
18

 SLÁDEČEK, V. Obecně správní právo. (2009, s. 294-298). 
19

 Tamtéţ. 
20

 POMAHAČ, R.; VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 245-246) 
21

 BALÍK, S. Komunální politika. (2009, s. 24, s. 65). 
22

 Tamtéţ. 
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Obr. 2.1 Smíšený model fungování VS 

   státní správa 

Veřejná správa 

   samospráva ÚSC           kraje    samostatná 

        působnost 

       obce   přenesená 

Zdroj: PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2008, s. 96)  

 

Kromě smíšeného modelu jsou ve světě pouţívány i jiné modely, např. model plné 

samosprávy (např. v anglosaských zemích, kde samospráva je přímo podřízena 

kontrole parlamentu), francouzský model je modelem úplného oddělení samosprávy 

a státní správy (existují separátní orgány).23 

 

„České obecní a krajské zřízení, které prošlo v letech 2000 - 2003 důležitou reformní 

fází spojenou s úsilím o decentralizační efekt, vychází z principů a ustanovení 

Evropské charty místní samosprávy.“24 Existence a základní práva fungování územní 

samosprávy se rámcově opírají o pravidla vyjádřená Evropskou chartou místní 

samosprávy, která v České republice vstoupila v platnost v září 1999. Pravidla 

uvedená v Chartě vyjadřují určitý evropský standard, který by měla místní 

samospráva vykazovat. Smluvní strany se podpisem této Charty zavázaly splnit 

určitý počet a druh rámcových pravidel, kterým musí odpovídat všechna zákonná 

nařízení vydaná v daném státě. „Základním posláním Charty je zajistit práva 

a ochranu práv místní samosprávy, která je nejblíže občanům a do jejíhož 

rozhodování se občané zapojují nejen formou volby zástupců do zastupitelstev obcí, 

ale i dalšími způsoby např. prostřednictvím místních referend, účastní se jednání 

zastupitelstev a formálními a neformálními možnostmi vyjádřit se k jejímu 

rozhodování.“25 

   

                                                           
23

 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2008, s. 96) 
24

 POMAHAČ, R. České správní právo. (2009, s. 76). 
25

 POMAHAČ, R. České správní právo. (2009, s. 70) 



 

13 
 

Zákony musí respektovat při úpravě samostatné působnosti obce princip subsidiarity. 

„Potřebnost územní samosprávy je podpořena principem subsidiarity, který má 

zajistit, aby všechny opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy na nejnižším 

stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon.“ 26 

 

2.4.1  Současná podoba smíšeného modelu veřejné správy na úrovni obcí 

 

V předchozí kapitole byl vysvětlen pojem smíšeného (spojeného) modelu veřejné 

správy, který funguje v České republice. Po roce 1989 se územní samospráva vrátila 

k tomuto modelu, který na našem území fungoval jiţ od poloviny 19. stol. Tento 

model je kombinací samostatné působnosti (vlastní samosprávy) a přenesené 

působnosti (výkonu státní správy), přičemţ dominantní funkcí je vlastní 

samospráva.27 

 

Česká republika je unitárním státem s dvoustupňovou územní samosprávou, 

vícestupňová územní samospráva má také své kořeny v historii. Obecní zřízení bylo 

obnoveno ihned po roce 1989, krajské zřízení (jako vyšší územně samosprávný 

celek) bylo obnoveno aţ od roku 2001 (v roce 2002 došlo ke zrušení okresních 

úřadů). 28 

 

Působností neboli kompetencí správního úřadu se rozumí zákonem (věcně 

a prostorově) vymezenou oblast, kde uplatňuje svou pravomoc. Slouţí k vyjádření 

dělby práce a rozsahu odpovědnosti mezi různými orgány soustavy veřejné správy.  

 

Dle úhlu pohledu lze rozlišit působnost: 

- věcnou – dle okruhu úkolů a záleţitostí, ve kterých má správní úřad jednat 

(např. všeobecná správní působnost nebo dílčí-specializovaná-speciální 

správní působnost), 

                                                           
26

 BALÍK, S. Komunální politika. (2009, s. 13). 
27

 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. (2004, s. 71-77). 
28

 Tamtéţ. 
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- územní – dle prostorového úhlu pohledu, v souladu s územním členěním státu 

(týká se místní-regionální nebo celostátní působnosti), 29 

- osobní – určuje okruh osob, kterých se týká věcná působnost orgánu veřejné 

správy.30 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, základní právní úprava o zřízení územní samosprávy je 

poskytována, tak jako v jiných zemích, ústavou, dále celou řadou zákonů, zákonem 

o obcích, zákonem o krajích a zákonem o hlavním městě Praze, zákonem 

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností atd. 

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je míra nezávislosti a autonomie územní 

samosprávy v ČR poměrně vysoká, jak také uvádí J. Peková: „Postavení obce je 

stále významnější, což je výsledkem probíhající decentralizace kompetencí 

a odpovědnosti za zabezpečování různých druhů veřejných statků pro obyvatelstvo 

ze státu na územní samosprávu.“ 31 

 

V kontextu tohoto tématu je častým pojmem „obec“, jsou rozlišovány tyto základní 

druhy obcí: 

- obce (které nejsou městy) 

- města (dle počtu obyvatel, v současné době je hranicí počet 3000 obyvatel) 

- obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností 

- statutární města 

- hlavní město Praha 32 

Z hlediska územní velikosti i počtu obyvatel lze dle zákona o obcích rozlišovat obec, 

městys, město a statutární město. Právo pouţívat označení městys nebo město 

                                                           
29

 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. (2009, s. 246). 
30

 HORZINKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. (2010, s. 30-31). 
31

 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. (2004, s. 77-80). 
32

 Tamtéţ. 
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nebo statutární město schvaluje předseda Poslanecké sněmovny na základě 

stanoviska vlády a původní ţádosti dané obce.33 

 

Dle zákona o obcích své záleţitosti spravuje obec samostatně, to znamená, ţe ani 

stát ani kraje nesmí do samostatné působnosti obce samovolně zasahovat. 

Samostatná působnost obce je jejím právem. Naopak přenesená působnost (výkon 

státní správy) je povinností obce, která je obci svěřena zákonem.34 

  

Vzájemné vazby a vztahy mezi obcí a krajem, mezi niţším územně samosprávným 

celkem a vyšším územně samosprávným celkem jsou v samostatné a přenesené 

působnosti vymezeny takto: 

- na úseku samostatné působnosti má vlastní, nezávislou, samostatnou 

působnost obec i kraj. Obsahem právních vztahů jsou především 

vzájemná informační povinnost, kooperační povinnost a další. 

- na úseku přenesené působnosti (výkonu státní správy) je kraj 

instančně vyšším orgánem, pokud není zvláštním předpisem 

stanoveno jinak. Dle současné právní úpravy je krajem prováděn 

 v rámci této působnosti dohled (dozor) nad zákonností výkonu 

samostatné působnosti obcí. Tento vztah je pak navíc naplněn řadou 

dalších, konkrétně vymezených práv a povinností.35 

 

Zákon o obcích ve svém § 35 uvádí: „Do samostatné působnosti obce patří 

záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny 

krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, 

která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, 

a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.“  

 

                                                           
33

 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2008, s. 96) 
34

 Územní samospráva. (2010, s. 22-23). 
35

Týdeník Veřejná správa. Obce jako subjekty VS  a jejich vztah k vyšším územně samosprávným 
celkům [on-line]. [citováno 21. 3. 2011]. 
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Zákon o obcích rozlišuje tři úrovně výkonu státní správy v přenesené působnosti 

a to podle rozsahu: 

- obce se základním rozsahem přenesené působnosti – výkon státní správy 

je na této úrovni vykonáván všemi obcemi v České republice a to na základě 

zákona o obcích nebo jiného zákona, území obce je označováno jako správní 

obvod. Obcím jsou při tomto výkonu odborně nápomocny krajské úřady. 

Přenesená působnost můţe být krajským úřadem obci odejmuta v případě 

jejího neplnění a je určen pověřený obecní úřad, který tuto povinnost 

převezme. Rozsah přenesené působnosti se u obcí různí, většinou se jedná 

minimálně o zajištění evidence občanů. Další dvě vyšší úrovně rozsahu 

přenesené působnosti reprezentují obce s matričním úřadem a obce 

se stavebním úřadem. V rámci přenesené působnosti smí obec vydávat 

nařízení. 

- obce s pověřeným obecním úřadem (dále POÚ, tzv. obce II. typu) – kromě 

základního rozsahu přenesené působnosti jsou obcí vykonávány další činnosti 

státní správy. Obcí s pověřeným obecním úřadem je 393, přesný výčet obcí je 

uveden v příloze zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Pověřeným 

obecním úřadem je vykonávána státní správa pro vlastní obec, pro obce 

ve svém spádovém územním obvodu (popř. i pro obce jiného územního 

obvodu). Pověřenému obecnímu úřadu je svěřena navíc agenda stavebního 

odboru, regulace a kontroly dodrţování práva v oblasti ţivotního prostředí 

nebo veřejné dopravy. Vţdy spadá do správního obvodu nějaké obce 

 s rozšířenou působností.  

- obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále ORP, tzv. obce III. typu) – 

kromě výše dvou uvedených rozsahů působnosti, je obec pověřena dalším 

výkonem státní správy ve svém správním obvodu dle zvláštního prováděcího 

právního předpisu, výčet těchto obcí s obecním úřadem s rozšířenou 

působností je také uveden v příloze zákona 314/2002 Sb. (205 obcí). Obce 

 s rozšířenou působností vznikly 1. 1. 2003 jako součást reformy územní 

veřejné správy. V rámci jednoho kraje můţe ORP na základě veřejnoprávní 

smlouvy převzít a vykonávat část nebo celou přenesenou působnost pro jinou 
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ORP. V záleţitostech plnění či neplnění rozšířené působnosti obcí můţe 

kromě krajského úřadu vykonávat dozor i Ministerstvo vnitra. Do ORP jsou 

zahrnuty činnosti jako vydávání osobních a cestovních dokladů, 

ţivnostenských oprávnění, technických průkazů, evidence motorových vozidel, 

některé činnosti ze sociální oblasti (dávky státní sociální podpory), sociálně-

právní ochrana dětí, vodoprávní řízení, státní ochrana lesů, dopravní a silniční 

hospodářství, spolupráce na úseku integrovaného záchranného systému 

v krizovém řízení, atd.36 

 

K přesunu působnosti a pravomoci subjektů veřejné správy můţe docházet 

prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (neboli správní dohody nebo veřejné 

smlouvy). Tohoto pojmu se začalo uţívat v souvislosti s novelizací zákona o obecním 

zřízení a zákona o obecní policii z r. 2002. Jedná se o dvoustranný či vícestranný 

správní úkon, který zakládá, mění nebo ruší vztahy správního práva. Tyto smlouvy 

umoţňují zapojit i jiné subjekty do plnění úkolů veřejné správy, tedy alespoň jedna 

smluvní strana musí být subjektem veřejné správy. Podle toho se tyto smlouvy 

rozlišují na koordinační (obě strany subjekty veřejné správy) a smlouvy subordinační 

(jeden subjekt veřejné správy a FO nebo PO). V oblasti výkonu přenesené 

působnosti mohou tyto smlouvy uzavírat obce, jejímiţ orgány se vykonává 

přenesená působnost ve stejném správním obvodě obce s rozšířenou působností, to 

znamená, ţe orgány jedné obce budou vykonávána přenesenou působnost (nebo její 

část) pro orgány jiné obce, z jejíţ strany je uzavírána veřejnoprávní smlouva. 

Uzavření smlouvy patří do samostatné působnosti obce, uzavření smlouvy musí být 

v přenesené působnosti schváleno krajským úřadem. Na úhradě výkonu přenesené 

působnosti se obce, uzavírající smlouvu, musí dohodnout mezi sebou.37 

 

Rozsah přenesené působnosti je relativně vyšší u větších obcí a měst, to znamená 

u obcí s pověřeným obecním úřadem a u obcí s rozšířenou působností. Tak jako 

ve většině evropských zemí i u nás zajišťují obce a města poskytování běţných 

veřejných sluţeb obyvatelstvu, jako jsou školství, veřejné zdravotnictví, sociální 

                                                           
36

 Portál územního plánování. Členění obcí podle rozsahu výkonu státní správy [on-line]. [citováno 5. 
3. 2011]. 
37

 HENDRYCH, D. Správní právo. (2009, s. 253-257) 
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sluţby, zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod, třídění a likvidaci 

komunálního odpadu, poţární ochrana, veřejné osvětlení, veřejné komunikace, 

veřejné knihovny, dopravní obsluţnost, atd. 

    

Správní obvody obcí jsou stanoveny vyhláškou Ministerstvem vnitra, jedná 

se o správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a správní obvody s obcí 

s rozšířenou působností (vyhláška č. 361/2006 Sb.). Obvody jsou ve vyhlášce 

vymezeny výčtem obcí, obce respektují hranice krajů. 38 

 

Za výkon státní správy náleţí obcím finanční příspěvek. Tento příspěvek 

ze státního rozpočtu na plnění úkolů v přenesené působnosti obcím garantuje 

zákon č. 128/2000 v § 62 a obce je do svého rozpočtu obdrţí formou dotace, tzv. 

účelové dotace. Výše příspěvku je stanovena ministerstvem vnitra, je kaţdoročně 

součástí zákona o státním rozpočtu.  

 

Základním vzorcem pouţívaným pro výpočet výše příspěvku je: 

P = (B / A+√SO) x SO. Postup pro výpočet příspěvku na rok 2010 je přílohou 

č. 8 zákona 487/2009 Sb., o státním rozpočtu (viz Příloha č. 1). V jednotlivých 

kategoriích obcí podle úrovně působnosti je výše příspěvku závislá na rozsahu 

přenesené působnosti výkonu státní správy, na velikosti správního obvodu vyjádřené 

počtem obyvatel a na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, 

kde velikost správního centra je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel.39  

 

Odlišné sazby mají ORP se zvláštním postavením, jsou to obce uvedené v odst. 

2 § 2 zákona 314/2002 Sb. (Černošice, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 

Nýřany, Šlapanice), ORP s mimořádným příspěvkem (Jablunkov, Jeseník) 

a samozřejmě hlavní město Praha, jejíţ výkon působnosti je stanoven zákonem 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. V rozpise příspěvku jednotlivým obcím 

pro rok 2010 je uvedeno, ţe obce obdrţely celkem na výkon státní správy skoro 9,17 

mld. Kč bez hlavního města Prahy. V případě převodu přenesené působnosti 

                                                           
38 Český statistický úřad. Správní obvod ORP [on-line]. [citováno 11. 3. 2011]. 
39

 Ministerstvo financí ČR. Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2010 [on-line]. [citováno 23. 3. 
2011]. 
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na jinou obec na základě rozhodnutí krajského úřadu, dochází také k přesunu 

příspěvku na přenesenou působnost.40  

 

2.5  Statutární město 

 

První statutární města byla ustanovena v roce 1849, bylo to 5 měst: Praha, Liberec, 

Brno, Olomouc a Opava. Počet statutárních měst se od té doby zvyšoval, s výjimkou 

let 1948 – 1967, kdy bylo toto zřízení zrušeno a v roce 1968 znovu obnoveno. 41 

 

V České republice je momentálně evidováno 23 statutárních měst: Kladno, České 

Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, 

Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek – Místek, 

Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.42 Praha není 

územně členěným statutárním městem, Prahu nazýváme hlavním městem, hlavní 

město o svém statusu vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 55/2000 Sb. Zákon 

o obcích stanovuje rozdělení hlavního města na městské části, Praha má celkem 

57 městských částí.43   

 

Města s územním členěním jsou nazývána městy statutárními, jejich povinností je 

upravit své postavení obecně závaznou vyhláškou na základě usnesení městského 

zastupitelstva. Tímto tato města přijímají statut a mohou být členěna buď 

na městské obvody, nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Členění 

města není ze zákona povinné, tedy zdaleka ne všechna města jsou členěna. Pouze 

7 ze statutárních měst se člení na městské obvody nebo části, jsou to Brno, Ostrava, 

Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava. Na městské části se člení Brno 

a část Opavy, zbytek měst má městské obvody.44  

 

                                                           
40

 Ministerstvo financí. Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
[on-line]. [citováno 23. 3. 2011].  
41

 SCHELLE, K. Dějiny české veřejné správy. (2009, s. 77 – 129). 
42

 HENDRYCH, D. Správní věda. (2007, s. 129) 
43

 Magistrát Hlavního města Prahy. Statut hlavního města Prahy k 31.12.2010 [on-line]. [citováno 23. 
3. 2011].  
44

 HENDRYCH, D. a kol.. Správní právo. (2009, s. 156) 
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Pravomoci a rozsah činností městských obvodů a částí jsou stanoveny ve statutu 

města. Město – magistrát stanovuje pravomoci městských částí nebo obvodů, 

svěřuje jim majetek a upravuje nakládání s tímto majetek. Významnou oblastí 

popsanou ve statutu jsou ustanovení týkající se majetkoprávních úkonů svěřených 

statutárním městem městskému obvodu nebo části. Na městské obvody či části 

statutární město můţe převést část práv a povinností své samostatné působnosti 

v rámci zkvalitnění výkonu správy města, jelikoţ kaţdá část či obvod má svá 

specifika. Městské části tudíţ nedisponují ze zákona takovými pravomocemi 

jako obce. 

 

Městské obvody, městské části územně členěného statutárního města jsou 

spravovány zastupitelstvem obvodu nebo části, dále radou, starostou, úřadem 

městského obvodu nebo části a dalšími orgány. Magistrát v přenesené působnosti 

určí při ustanovení městské části nebo obvodu počet zastupitelů městské části nebo 

obvodu, který se bude v průběhu voleb volit. Tajemník městské části či obvodu je 

jmenován a odvoláván magistrátem města. Zastupitelstvo obvodu a části je 

při své nečinnosti podřízeno magistrátu statutárního města a v případě rozpuštění 

zastupitelstvu statutárního města.45 

 

Vnitřní organizace obcí a měst nemá mnoho odlišností. V čele statutární města stojí 

primátor místo starosty, náměstci plní funkci místostarostů, městský úřad je 

magistrátem. Tajemník je jmenován a odvoláván primátorem na základě souhlasu 

krajského úřadu. Město je spravováno zastupitelstvem v samostatné působnosti, 

působnost zastupitelstva je taktéţ stanovena zákonem. V samostatné působnosti je 

obci umoţněno ukládat povinnosti vydáním obecně závazné vyhlášky, při výkonu 

přenesené působnosti pravomoc vydávat nařízení získává obec jen na základě 

zákonného zmocnění. (Obecně závazné vyhlášky smí vydávat pouze zastupitelstvo 

obce). Stejné podmínky platí také v případě obcí s rozšířenou působností, kde 

nařízení pro správní obvod umoţňuje pouze zvláštní právní předpis. Rada obce je 

výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a zodpovídá se ze své 

činnosti zastupitelstvu obce. Rada obce můţe rozhodovat v oblasti přenesené 

působnosti, jen stanoví-li tak zákon. Činnosti zabezpečované radou obce 

                                                           
45

 HORZINKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. (2010, s. 109-110). 
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v samostatné působnosti jsou stanoveny zákonem jmenovitě. Tímto je umoţněno, 

aby rada vykonávala i další působnost (pokud tato není jiţ vyhrazena zastupitelstvu). 

Dalším orgánem města je městská policie. 46 

 

V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené 

působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech 

stanovených zvláštními zákony, vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou 

působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností (např. 

starostovi ukládá zákon např. zřízení komise pro projednávání přestupků podle 

zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích).47  

 

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zřizované zastupitelstvem, mohou působit 

pouze v samostatné působnosti obce. Komise jsou iniciativní a poradní orgány 

zřizované radou obce. Komise jsou téţ výkonnými orgány, jestliţe jim je svěřen 

výkon přenesené působnosti podle par. 103 odst. 4 písm. c). Předsedou komise 

můţe být jen osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi 

svěřené přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Komise je 

ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovědná 

starostovi.48 

 

Zákon o obcích k působnosti uvádí: „Působnost svěřená krajskému úřadu v §125 

a v §126 a působnost svěřená magistrátu v §127a je působností přenesenou. 

Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí. 

Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti 

svěřené orgánům obcí. Magistráty územně členěných statutárních měst 

v přenesené působnosti kontrolují výkon samostatné a přenesené působnosti 

svěřené orgánům městských obvodů a městských částí územně členěných 

statutárních měst.“49 

                                                           
46

 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 
47

 Územní samospráva. (2010, s. 81-86). 
48

 Tamtéţ. 
49

 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. 
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3  CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍHO OBVODU MAGISTRÁTU 

MĚSTA OLOMOUCE 

 

3.1  Historie města Olomouce 

 

Olomouc patří k nejstarším a nejvýznamnějším městům českých zemí. Byla zaloţena 

pravděpodobně jiţ v 10. stol., je nejsevernějším místem pobytu římského vojska 

ve Střední Evropě, jelikoţ se zde našly zbytky tábora z 2.pol. 2.stol. Olomouc byla jiţ 

v 11. stol. správním centrem, sídlil zde údělný kníţe, biskup a hradišťský opat a byla 

také centrem obchodním. Od roku 1246 je také královským městem. Jan 

Lucemburský vyhlásil Olomouc „Prvním městem Moravy“. Jiţ v té době „soupeřila“ 

Olomouc o takové prvenství s městem Brnem. Do povědomí se Olomouc ale zapsala 

i jako místo, kde vymřela přemyslovská dynastie po meči, vraţdou posledního krále 

z tohoto rodu - Václava III. - skončila v roce 1306 vláda Přemyslovců. V roce 1378 

byla v Olomouci povolena stavba radnice. Právo várečné mělo ve městě na konci 

14. stol. jiţ 300 domů. Na konci 15. stol. bylo město postiţeno dvěma ničivými 

poţáry, které si vyţádaly rozsáhlou obnovu a novou výstavbu ve městě. V roce 1469 

zde byl korunován uherský král Matyáš Korvín českým králem. V 2. pol. 16. stol. byl 

do Olomouce povolán jezuitský řád, který zde zaloţil univerzitu, její existenci 

poznamenalo její časté rušení a obnovování i stěhování do Brna, (její dnešní název - 

Univerzita Palackého - nese aţ od obnovení fungování v roce 1946). Období 30-ti 

leté války a obsazení Švédy město značně zpustošilo a došlo k velkému úbytku 

obyvatelstva. Rozvoj města byl válkou silně narušen, a proto bylo nezbytné město 

budovat v podstatě znova. V roce 1767 zde pobýval a komponoval jedenáctiletý 

Wolfgang Amadeus Mozart. Od roku 1777 je Olomouc sídlem arcibiskupa. Město 

bylo místem významných událostí, v roce 1848 došlo k dočasnému přemístění 

vídeňského dvora do Olomouce a uvedení císaře Františka Josefa I. na trůn, v roce 

1851 a 1853 zde jednal ruský car Mikuláš I. a císař František Josef I. Ve městě byl 

vytvořen systém kašen, vybudovány hradby, o které se zaslouţila Marie Terezie. Tak 

jako jiná města i Olomouc byla postiţena morovou ranou, z té doby pochází jeden 

ze dvou morových sloupů – sv. Trojice, který je od roku 2002 zapsán na seznamu 
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památek UNESCO. Město je druhou největší památkovou rezervací v České 

republice, kterou bylo vyhlášeno v roce 1971.50 

 

V roce 1862 byla postavena městská plynárna, později v roce 1889 městská vodárna 

a v roce 1899 byla zprovozněna pouliční tramvajová dráha po dostavění městské 

elektrárny. Technický rozvoj té doby přinesl budování továren, fungoval zde pivovar, 

sladovna, čokoládovny, ţelezárny.51 Po vzniku Československa bylo v roce 1919 

připojeno k Olomouci mnoho sousedních obcí a dvě města, tím Olomouc získala 

převáţně české obyvatelstvo, do té doby převaţovalo obyvatelstvo německé. 

Před 2. světovou válkou v Olomouci ţilo přes 57 tis. obyvatel. Od roku 1949-1960 

byla Olomouc krajským městem.52 

 

Statutární město Olomouc je správním centrem Olomouckého kraje a tedy i sídlem 

krajského úřadu. Olomouc je bývalé okresní město, na území okresu dnes ţije více 

jak 232 tis. obyvatel. Olomouc je pátým největším městem v ČR, třetím největším 

na Moravě, ţije zde více jak 100 tis. obyv. Kromě Prahy je Olomouc sídlem Vrchního 

státního zastupitelství. Olomouc je významným ţelezničním uzlem,  v blízkosti 

Olomouce se nachází letiště pro malá dopravní letadla, které získalo statut 

mezinárodního letiště.53 

 

3.2  Správa statutárního města Olomouce 

 

Statutární město Olomouc je veřejnoprávní korporací, a tudíţ v právních vztazích 

vystupuje svým jménem a na vlastní odpovědnost. Město vzniklo a funguje jako 

samostatná právnická osoba od doby účinnosti zákona 367/1990 Sb., o obcích, 

přesně od 24. 11. 1990, tedy dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. 

Svoje záleţitosti spravuje samostatně, vykonává samostatnou působnost, při jejím 

výkonu se řídí zákony a platnými právními předpisy. Takto upravuje město své 

základní vnitřní poměry, jak vyţaduje zákon – statutem – obecně závaznou 

vyhláškou zastupitelstva města č. 25/1996. Ve statutu (Příloha č. 2) se dále uvádí, 
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ţe město hospodaří samostatně se svým majetek a při jeho správě se řídí zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 

V zákonem vymezeném rozsahu je městem vykonávána také státní správa, v tzv. 

přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí usneseními vlády 

a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Území města Olomouce není členěno 

na správní městské části, tudíţ výčet městských částí ve statutu není uveden. 

To znamená, ţe veškerá správa města je vykonávána centrálně z Magistrátu města 

Olomouce pro celé katastrální území města. 

 

3.2.1  Správní orgány statutárního města Olomouce 

 

Orgány města jsou Zastupitelstvo statutárního města Olomouc (dále zastupitelstvo 

SMO), Rada statutárního města Olomouc (dále rada SMO), Primátor statutárního 

města Olomouc (dále primátor SMO), Magistrát statutárního města (dále magistrát 

SMO), Zvláštní orgány statutárního města a Městská policie statutárního města. 

 

Nejvyšším orgánem v samostatné působnosti je zastupitelstvo SMO, které 

město spravuje, jeho členové jsou voleni ve volbách do obecních zastupitelstev.54 

Občané města Olomouce volili v posledních komunálních volbách, které se konaly 

v říjnu 2010, z 5 volebních obvodů – 45 zastupitelů. 17 zvolených zastupitelů přísluší 

ČSSD, 14 zastupitelů získalo mandát za ODS, 6 za stranu TOP 09, 5 zastupitelů 

z KSČM a 3 za KDU-ČSL. Zastupitelé těchto vítězných politických stran vytvořili 5 

klubů zastupitelů. Tyto vítězné politické strany, jako v jiných městech ČR, 

i v Olomouci podepsali koaliční smlouvu, která jim zajistí většinovou pozici 

v zastupitelstvu města. V Olomouci se jedná o vznik středopravicové koalice stran 

ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. V Olomouci připadne na 1 zastupitele 2 230 voličů, jelikoţ 
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ve všech volebních obvodech ţije celkem 100 362 obyvatel a město není územně 

členěno.55 

 

Zastupitelstvo SMO zřídilo dva výbory: finanční a kontrolní. Ve statutu kontrolního 

výboru SMO se uvádí: „Kontrolní výbor na základě zjištěných skutečností předkládá 

zastupitelstvu SMO návrhy, náměty a stanoviska k odstranění nedostatků, především 

v oblasti účelnosti vynakládání finančních prostředků, ochrany zájmů a plnění 

povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a řídících aktů 

 s důrazem na prevenci. Činnost kontrolního výboru je zaměřena na vnitřní chod, 

činnost a hospodaření všech odborných útvarů Magistrátu města Olomouce  v oblasti 

samosprávy, činnost samosprávy, zajišťování služeb a hospodaření organizací, 

jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je město Olomouc, šetření naléhavých 

stížností, oznámení občanů, fyzických a právnických osob.“  

 

Kontrolní i finanční výbor má 7 členů, členy jsou zastupitelé SMO, předseda výboru 

je také členem zastupitelstva, jak vyţaduje zákon o obcích. Finanční výbor provádí 

kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Výbory plní úkoly 

zadané jim zastupitelstvem, také se zastupitelstvu zodpovídají. Členy výborů 

nemohou být primátor, náměstek ani tajemník magistrátu a ani zaměstnanec 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu.56 

  

Z řad zastupitelů vzešel primátor SMO pan Martin Novotný, který je členem ODS 

a město zastupuje jiţ druhé volební období za sebou. Ve volebním období 2002 - 

2006 působil na olomouckém magistrátu jako náměstek primátora, s odpovědností 

za ekonomický odbor Magistrátu. Z řad zastupitelů byl zvolen také výkonný orgán 

SMO v samostatné působnosti – rada SMO, která má 11 členů ve volebním období 

2010 - 2014. 6 členů rady SMO je uvolněných, těmito členy jsou náměstkové 

primátora (5) a 5 členů rady SMO je neuvolněných, ty zvolilo zastupitelstvo ze svých 

řad. Primátor se automaticky stává 11. členem rady města. Rada SMO 

                                                           
55

 Informační server statutárního města Olomouce. Samospráva statutárního města [on-line]. [citováno 
14. 3. 2011].  
56

 Tamtéţ.  



 

26 
 

se ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu SMO obce (připravuje návrhy pro jednání 

zastupitelstva, zajišťuje plnění usnesení přijatých zastupitelstvem), zasedá 

dle své potřeby a její jednání nejsou veřejná na rozdíl od zasedání zastupitelstva. 

Rada SMO jedná v přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.  

 

V pravomoci rady SMO je také zřizování odborných komisí a komisí městských 

částí. Radou SMO bylo zřízeno ve volebním období 2010-2014 16 odborných 

komisí:  

- sociální, 

- bytová,  

- majetkoprávní,  

- škodní a likvidační,  

- komise pro architekturu,  

- územní plánování a pro program regenerace památek městské památkové 

rezervace, komise dopravní,  

- kulturní,  

- pro prevenci kriminality a bezpečnosti,  

- pro výchovu a vzdělávání a vyuţití volného času,  

- cestovního ruchu,  

- ţivotního prostředí,  

- pro sport a tělovýchovu,  

- poslední sbor pro občanské záleţitosti. 

 

„Komise je poradním a iniciativním orgánem rady SMO. Rozhodovací pravomoci má 

pouze tehdy, pokud jí byly delegovány radou,“ jak je uvedeno ve statusu odborných 

komisí rady SMO. V čele kaţdé komise stojí předseda a tajemník komise. Členové 

komise, předseda a tajemník jsou jmenováni a odvoláváni radou SMO. Předsedou 

komise můţe být pouze člen zastupitelstva města. Tajemníkem komise je 

zaměstnanec magistrátu města Olomouce.57 
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Dále pak existují komise tzv. speciální – zvláštní orgány statutárního města 

Olomouc: 

- Komise pro projednávání přestupků – komise jmenovaná primátorem SMO 

dle zákona 128/2000 Sb. o obcích. Má 7 předsedů (zaměstnanci odboru 

správy) a dalších 18 členů (zaměstnanců odboru správy a externích 

spolupracovníků), ale jedná a rozhoduje v 3-členném sloţení. Jednání je 

neveřejné. 

- Komise hospodářského rozvoje – v čele stojí primátor M. Novotný, členy 

komise jsou zástupci volebních stran zastoupených v zastupitelstvu SMO 

a zástupci významných subjektů, které se účastní hospodářského ţivota 

v Olomouci. Maximální počet je 17 členů. Komise plní funkci implementačního 

orgánu „Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu 

Olomoucko“. Fungování komise se řídí statutem. Předsedu, tajemníka a členy 

komise jmenuje a odvolává rada SMO. 

- Povodňová komise města a obce s rozšířenou působností Olomouc 

(předsedou je primátor Martin Novotný).58 

 

Statutární město Olomouc je zastupováno navenek primátorem případně jeho 

náměstky. Primátorovi SMO jsou přímo podřízené: odbor kancelář primátora, odbor 

koncepce a rozvoje a Městská policie Olomouc. Primátor spolupracuje se svými 

náměstky, kteří odpovídají za určité úseky – odbory a příspěvkové organizace nebo 

obchodní společnosti, ve kterých má město majetkovou spoluúčast. Primátor Martin 

Novotný má 5 náměstků. 

 

Magistrát SMO je dalším orgánem statutárního města, vykonává agendu jak 

v samostatné působnosti (uloţenou zastupitelstvem SMO a radou SMO), tak 

i v přenesené působnosti. Magistrát je tvořen primátorem, jeho náměstky, 

tajemníkem a zaměstnanci města zařazenými do magistrátu. Tajemník 

(zaměstnanec SMO zařazený do magistrátu SMO) je nadřízený zaměstnancům 

magistrátu, je zodpovědný za chod magistrátu a plní funkci statutárního orgánu podle 

zvláštních zákonů. Tajemník se zodpovídá primátorovi za plnění úkolů v samostatné 

i přenesené působnosti. Magistrát SMO tvoří 20 odborů, které aţ na dvě výjimky 
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vykonávají jak činnosti v samostatné tak v přenesené působnosti. Odbory se člení 

na oddělení, jejichţ zaměstnanci vykonávají agendu v obou působnostech. 

Ţivnostenský odbor a oddělení památkové péče, které je součástí stavebního 

odboru, vykonávají pouze činností v přenesené působnosti, tedy státní správu. 

Primátor a jeho kancelář, tajemník, neuvolnění členové Rady, odbor správy 

a ekonomický odbor sídlí na radnici v centru města. Jednotlivé odbory jsou 

rozmístěny v 13-ti různých lokalitách ve městě. To by se mělo od roku 2013 změnit, 

jelikoţ magistrát SMO začne vyuţívat nový víceúčelový dům, kam plánuje 

přestěhovat své úředníky ze čtyř aţ pěti lokalit. 59  

 

Dalším orgánem statutárního města je městská policie. Zřizovatelem městské 

policie je statutární město Olomouc dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů, je přímo podřízena primátorovi města a spolupracuje 

s Policií ČR. Městská policie je ustanovena v samostatné působnosti vyhláškou 

zastupitelstva města č. 6/1992, o Městské policii Olomouc (později nahrazena 

vyhláškou 20/1996, o Městské policii Olomouc), kde se uvádí: „Městská policie 

Olomouc zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 

statutárního města, na území statutárního města Olomouce a plní další úkoly podle 

zákona o obecní policii nebo jiného zákona.“60 61 

 

3.2.2  Komise městských částí 

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, Olomouc patří k nečleněným statutárním městům. 

Pro efektivnější výkon samosprávy Olomouc vyuţívá členění katastrálního území 

a územního pojmenování z dob, kdy dnešní jednotlivé části byly ještě samostatnými 

obcemi. Velká vlna připojování obcí k městu Olomouc proběhla v letech 1974 - 1975, 

kdy se připojily např. obce Nemilany, Chomoutov, Radíkov, ale také Bystrovany, 

Samotišky, Břuchotín a Křelov, které se později v letech 1992 - 1993 rozhodly 

pro osamostatnění. Poslední připojenou obcí je obec Lošov v roce 1980. Městskými 
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částmi města Olomouce, pro které byly v roce 1992 zřízeny komise, jsou: část 

Bělidla, Černovír, Droţdín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, 

Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové 

Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý 

Kopeček, Topolany, Týneček. Komise byly zřízeny za účelem získávání místních 

znalostí pro rozhodování RMO.62 Na jednu komisi připadá průměrně asi 3800 

obyvatel, ve skutečnosti se největší komise pohybují v kategorii 10 – 18 tis. obyvatel. 

Magistrátem SMO bylo zřízeno 11 detašovaných pracovišť v okrajových částech 

města, která slouţí jejich obyvatelům v místě bydliště k vyřizování nejběţnějších 

záleţitostí (např. územní a stavební řízení, evidence pobytu a další kompetence 

přenesené působnosti, ale také kompetence v samostatné působnosti – výběr 

místních poplatků). Součástí většiny detašovaných pracovišť je i veřejný internet. 

Detašovaná pracoviště byla zřizována v letech 1997 – 1998, kdy probíhala rozsáhlá 

diskuze o vytvoření územně členěného statuárního města, a jsou součástí odboru 

vnějších vztahů a informací.63 

 

Komise městských částí (dále KMČ) úzce spolupracují s odbory magistrátu města, 

jsou také poradním a iniciativním orgánem SMO, proto nemají právní subjektivitu. 

Podmínky zřízení a fungování jsou popsány Jednacím řádem ale především 

ve Statutu (Příloha č. 3) z roku 2007, kde je uvedeno v příloze přesné územní 

vymezení hranic KMČ podle seznamu ulic. Komise předkládají z vlastní iniciativy 

nebo na poţádání RMO písemná stanoviska či návrhy, týkající se zejména: 

- nakládání s majetkem města 

- plánování investičních akcí 

- územně plánovací dokumentace 

- otázek bezpečnosti 

- protipovodňovým opatřením 

- ţivotnímu prostředí, pořádku a čistotě, atd.64 

 

Komise zprostředkovávají připomínky obyvatel městských částí Radě města a ty jsou 

pak podnětem pro jejich práci. Komise návrhy obyvatel projednají a předloţí ve formě 
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návrhu řešení, které by mělo být pro danou městskou část nejvýhodnější. Jednání 

komisí je zpravidla veřejné, tudíţ je občanům umoţněno se aktivně podílet na řešení 

problémů v okolí jejich bydliště. Zastupitelstvo SMO schvaluje kaţdoročně rozpočet 

těchto komisí v rámci celkového rozpočtu města. Na základě tohoto rozpočtu KMČ 

připravuje kaţdoročně plán účelného čerpání finančních prostředků.65 Odbor 

vnějších vztahů a informací SMO (dále OVVI SMO) spravuje přibliţně 5 mil. Kč 

určených na činnosti KMČ. Jak jiţ bylo uvedeno, komise nemají právní subjektivitu, 

proto OVVI SMO vystavuje pro jednotlivé komise objednávky a proplácí. Jedná se 

např. o opravy chodníků, výsadbu zeleně, opravu a zřízení pískovišť, atd. Finančně 

náročnější poţadavky jsou zpracovávány investičním odborem.  KMČ můţe mít 7-11 

členů, kteří musí být občany Olomouce a scházejí se jedenkrát měsíčně. Členové 

komise jsou navrhováni zastupitelstvem SMO za jednotlivé strany (mohou 

ale navrhovat také KMČ formou vlastního návrhu), členy jmenuje na základě těchto 

návrhů rada SMO a také je odvolává. Rada také jmenuje a odvolává předsedu KMČ. 

Členové komise městské části podávají připomínky a návrhy řešení jednotlivých 

problémů týkajících se dané městské části. Výše odměn členů komisí se odvíjí 

od účasti na jednáních. Předsedové komisí dostávají měsíční odměnu v průměrné 

výši 3000,-Kč. V komisích je angaţováno v celém městě okolo 300 obyvatel.66 

Komise nově získaly díky rozhodnutí rady SMO novou pravomoc, formou účasti 

při rozhodování o prioritách oprav ve své části: „Komise budou podle schváleného 

systému určovat priority drobných oprav, které budou následně provádět Technické 

služby města Olomouce (dále TSMO). Provedené opravy budou pak od TSMO 

přebírat a tím získají i možnost kontroly kvality provedené práce. Každá z celkem 

27 komisí na území města bude mít k dispozici definovaný rozpočet 300 tisíc korun, 

se kterým bude moci hospodařit,“ popsal 1. náměstek olomouckého primátora 

Ivo Vlach.  Městské části by měly ve volebním období 2010 – 2014 získat větší 

pravomoci a také tedy celkově 8 mil. korun na opravy.67  

  

 

                                                           
65

 Samospráva statutárního města Olomouce. Statut komisí městských částí [on-line]. [citováno 11. 3. 
2011].  
66

 Interní informace statutárního města Olomouc k 31. 12. 2010. 
67

 Statutární město Olomouc. Komise městských částí budou spolurozhodovat o opravách chodníků 
[on-line]. [citováno 9. 4. 2011].  
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Statutární město Olomouc zaloţilo kromě školních zařízení dalších 6 příspěvkových 

organizací, jsou to: Divadlo hudby města Olomouce, Hřbitovy města Olomouce, 

Knihovna města Olomouce, Moravská filharmonie, Moravské divadlo Olomouc, ZOO 

Kopeček – Olomouc. Základní vzdělání v Olomouci zajišťuje 19 centrálních 

základních škol, které jsou také příspěvkovými organizacemi města Olomouce. 

Podílníkem je město Olomouc v těchto akciových společnostech: Aquapark 

Olomouc a.s., Dopravní podnik města Olomouc, Lesy města Olomouc, Olterm & TD 

Olomouc a.s., SK Sigma Olomouc, Správa nemovitostí města Olomouc a.s., 

Technické sluţby města Olomouc, Vodohospodářská společnost a.s., Výstaviště 

Flora Olomouc a.s., Moravská vodárenská a.s. Stručné informace 

o jejich hospodaření níţe v Tab. č. 3.1. 68 

 

Tab. č. 3.1  Rozpočet příspěvkových organizací SMO v r. 2009 

Příspěvkové organizace SMO Čerpaný rozpočet v tis. Kč 

ZOO Olomouc 26 051 

Moravské divadlo 99 554 

Divadlo hudby 4 495 

Moravská filharmonie 38 962 

Knihovna města Olomouce 20 617 

Hřbitovy města Olomouce 4 291 

Správa lesů města Olomouce 4 620 

Celkem  198 590 

Zdroj: Magistrát města Olomouce. Vlastní úprava. 
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 Statutární město Olomouc. Městské organizace [on-line]. [citováno 21. 3. 2011].   
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4  ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V PODMÍNKÁCH MAGISTRÁTU 

MĚSTA OLOMOUCE 

 

První činnosti státní správy, které byly od 1. 1. 2003 převedeny z bývalých okresních 

úřadů na magistrát SMO, byly tyto: vydávání občanských a cestovních průkazů, 

vydávání řidičských a technických průkazů a evidence vozidel, výkon státní správy 

na úseku ochrany přírody a krajiny, vydávání ţivnostenských listů a koncesních listin 

apod., výkon státní správy na úseku památkové péče, rozhodnutí o dávkách státní 

sociální podpory. V souvislosti se zrušením okresních úřadů bylo na magistrát SMO 

převedeno od 1. 1. 2003 celkem 186 funkčních míst.69  

Do té doby byl zajišťován magistrátem i jiný druh státní správy, jako např. stavební 

úřad. Ten byl, jak uvádí Radniční listy z listopadu 2000, největším stavebním úřadem 

v ČR, co do územní rozlohy a počtu obyvatel. Toto prvenství získal díky tomu, 

ţe území města Olomouce je ze správního hlediska nečleněné (čtyři větší statutární 

města – Ostrava, Brno, Plzeň a Pardubice svá území člení, a proto činnosti 

stavebního úřadu zajišťují obvodní úřady). Od té doby se seznam výkonu činností 

státní správy vykonávaný magistrátem SMO značně rozrostl.70 

 

4.1  Správní obvody přenesené působnosti 

 

Olomouc jako všechny obce v ČR zajišťuje svým občanům výkon státem uloţené 

státní správy. Výkon státní správy je stanoven celou řadou zákonů, jedná 

se o činnosti specifikované v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, činnosti v přenesené 

působnosti. Olomouc vzhledem ke své velikosti a pozici, zajišťuje prostřednictvím 

magistrátu SMO samozřejmě výkon nejzákladnějšího rozsahu přenesené 

působnosti pro občany SMO, dále také zajišťuje agendu matričního a stavebního 

úřadu. Např. matriční úřad Olomouc vede matriční knihy pro město Olomouc a dále 

                                                           
69 Informační server statutárního města Olomouc. Radniční listy [on-line]. [citováno 22. 4. 2011].   
70

 Tamtéţ. 
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pro obce Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Koţušany-Táţaly, Křelov-

Břuchotín, Příkazy, Samotišky (podle přílohy č. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.).71  

 

Statutární město Olomouc je jedním z 20 správních obvodů pověřených obecních 

úřadů (dále POÚ) v Olomouckém kraji, je tedy obcí II. typu a vykonává státní správu 

pro spádovou územní oblast: Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, 

Bystročice, Bystrovany, Daskabát, Dolany, Doloplazy, Drahanovice, 

Dub nad Moravou, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, 

Charváty, Koţušany-Táţaly, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Liboš, Loučany, Luběnice, 

Lutín, Majetín, Mrsklesy, Náměšť na Hané, Olomouc, Přáslavice, Příkazy, 

Samotíšky, Skrbeň, Slatinice, Suchonice, Svésedlice, Štěpánov, Těšetice, Tovéř, 

Tršice, Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Věrovany a vojenský újezd 

Libavá.72 

 

Olomouc je také obcí III. typu (viz příloha č. 2), tedy správním obvodem obce 

s rozšířenou působností (dále ORP). V celém správním obvodu ţije více jak 161 

tis. obyvatel (viz Tab. 4.1). Nejmenší obcí v ORP Olomouc jsou Svésedlice se 170 

obyvateli. Správní obvod pro tento rozsah výkonu státní správy je následující (celkem 

45 obcí): statutární město Olomouc, město Velká Bystřice, městys Dub nad Moravou, 

Náměšť na Hané, Velký Újezd a obce: Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, 

Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Ţerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část 

Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, 

Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Stříţov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá 

Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, 

Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Koţušany-Táţaly (část Koţušany, 

Táţaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, 

Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část 

Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, 

Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, 

Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, 

Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, 

Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, 

                                                           
71

 Statutární město Olomouc. Matriční úřad Olomouc [on-line]. [citováno 22. 4. 2011].   
72 Státní správa. Statutární město Olomouc [on-line]. [citováno 22. 4. 2011].    
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Rakodavy, Věrovany), vojenský újezd Libavá. Z tohoto výčtu je jedna obec s POÚ 

(Hlubočky).73  

 

Součástí správního obvodu ORP Olomouc je kromě 44 obcí také vojenský újezd 

Libavá. Vojenský újezd byl zaloţen jiţ v roce 1946 pod názvem vojenský výcvikový 

tábor Město Libavá. Vojenský újezd má 5 částí, v jeho katastru bydlí 1318 obyvatel. 

Samospráva újezdu je vykonávána Újezdním úřadem vojenského újezdu Libavá, 

který vykonává základní rozsah přenesené působnosti se stavebním úřadem.74 

 

Tab. 4.1 Srovnání vybraných údajů statutárního města Olomouce s údaji ORP Olomouc 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyv. 
města Olomouc 

100 381 100 168 100 373 100 373 100 362 100 233 

přírůstek -371 -213 205 0 -11 -129 

Počet obyvatel 
ORP Olomouc 

158 636 159 005 160 044 160 720 161 262 159 877 

přírůstek 203 369 1039 676 542 -1745 

Míra 
nezaměstnanosti 
město Olomouc 

8% 6,9% 4,8% 5% 9,1% 8,8% 

Míra 
nezaměstnanosti 
SO ORP 

8,54% 7,31% 5,17% 5,41% 9,9% 
Není 

k disp. 

Zdroj: Český statistický úřad. Statutární město Olomouc. Vlastní zpracování. 
 

Na území ORP Olomouc vzniklo celkem 6 mikroregionů, které mají slouţit k rozvoji 

daného území. Těmito mikroregiony jsou Bystřička, Kosířsko, Království, Litovelsko, 

Olomoucko, Šternbersko. Město Olomouc je spolu s dalšími 25 obcemi členem 

Mikroregionu Olomoucko.75 

 

4.2  Vnitřní uspořádání magistrátu SMO 

  

Zajištění výkonu státní správy statutárním městem je prováděno prostřednictvím 

odborů magistrátu SMO. Počet zaměstnanců magistrátu SMO v posledních letech 

narůstal, jak dokládají níţe uvedené stavy v Tab. 4.2. 
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 Tamtéţ. 
74 Města a obce on-line. Libavá [on-line]. [citováno 25. 3. 2011].   
75

 Statutární město Olomouc. Mikroregion Olomoucko [on-line]. [citováno 22. 4. 2011].     
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Tab. č. 4.2 Počty zaměstnanců magistrátu SMO od r. 2004 - 2010 

Zdroj: Magistrát města Olomouce. Vlastní úprava. 

 

Rozsah výkonu státní správy je v jednotlivých odborech různý, některá oddělení 

vykonávají jen základní rozsah státní správy, jiná vykonávají nejvyšší rozsah státní 

správy v rozšířené působnosti. Na magistrátu bylo v r. 2010 zaměstnáno celkem 811 

pracovníků, viz Tab. 4.2. Magistrát SMO tvoří 20 odborů (z toho 14 odborů 

vykonává činnosti v přenesené působnosti – viz aktuální Tab. 4.5), které jsou dále 

členěny na oddělení:  

- odbor agendy řidičů a evidence motorových vozidel – má 6 oddělení, 

vykonává činnosti v rozšířené působnosti prostřednictvím odd. technické 

způsobilosti vozidel, oddělení evidence vozidel, oddělení přestupků v dopravě, 

oddělení evidence řidičů, oddělení zkušební komisaři. 

- odbor dopravy – má 4 oddělení, odbor vykonává pouze činnosti základního 

rozsahu státní správy a to v odd. dopravních opatření a v oddělení městské 

hromadné dopravy.   

- ekonomický odbor – má 7 oddělení, výkon státní správy v základním 

rozsahu provádí odd. poplatku za komunální odpad a odd. poplatků, vedoucí 

odboru zastřešuje v této působnosti činnosti správce daně dle zákona 

č. 337/1992 Sb.  

- odbor evropských projektů – vykonává činnosti pouze v samostatné 

působnosti.  

- odbor informatiky – pouze činnosti v samostatné působnosti.,  

- odbor investic – také pouze činnosti v samostatné působnosti.  

- odbor kancelář primátora - s odděleními organizačním, oddělením 

sekretariátů RMO, tiskovým a zahraničním oddělením nevykonává ţádný druh 

přenesené působnosti, ale pouze činnosti v samostatné působnosti. 

- odbor koncepce a rozvoje – člení se na 5 odd., zajišťuje činnosti obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností (činnosti územního plánování).  

- majetkoprávní odbor - má 5 odd. a vykonává pouze činnosti v samostatné 

působnosti. 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celk. počet 
zaměstnanců 
magistrátu 
SMO 

713 699 738 767 778 795 811 



 

36 
 

- odbor ochrany – má 4 oddělení, provádí činnosti státní správy v základním 

rozsahu pouze pro městský obvod.  

- odd. památkové péče – vykonává naopak pouze činnosti státní správy 

bez jakékoliv činnosti v samostatné působnosti, funguje od roku 1. 9. 2009 

samostatně, dříve patřil jako oddělení pod odbor koncepce a rozvoje 

- sociální pomoci – odbor má 6 odd., vykonává nejvyšší rozsah státní správy – 

rozšířenou působnost v 5 z 6 oddělení.  

- sociálních sluţeb a zdravotnictví – má 6 odd., některá z nich vykonávají 

činnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,  

- odbor správy – vykonává rozsáhlý okruh činností, má 6 oddělení, vedoucí 

odb. v přenesené působnosti např. zajišťuje organizaci voleb do Poslanecké 

sněmovny a Senátu Parlamentu ČR., odbor vykonává činnosti pověřeného 

obecního úřadu (dále POÚ) a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

vykonává také přenesenou působnost v oblasti agendy přestupků na základě 

veřejnoprávní smlouvy (uzavřené s obcí Drahanovice), 

- stavební odbor – má 5 oddělení, vykonává rozsáhlou agendu přenesené 

působnosti – některá odd. pouze v základním rozsahu, některá v rozsahu 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. odd. státní správy 

na úseku pozemních komunikací),  

- odbor školství – základní rozsah státní správy ale také rozsah obce 

s rozšířenou působností vykonává vedoucí odboru, odd. rozpočtových 

záleţitostí školství a oddělení platových záleţitostí školství,  

- odbor vnějších vztahů a informací – má 6 oddělení, vykonává základní 

rozsah státní správy,  

- ţivnostenský odbor – nevykonává ţádnou samosprávnou činnost, pouze 

činnosti v přenesené působnosti, má 2 oddělení (odd. kontroly, 

odd. registrace), 

- odbor ţivotního prostředí – má 6 odd., vykonává státní správu v základním 

rozsahu a jako POÚ, 

- interního auditu a kontroly – pouze agenda činností v samostatné 

působnosti.76 
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 Statutární město Olomouc. Organizační schéma Magistrátu města Olomouce [on-line]. [citováno 14. 
3. 2011]. 
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Následující tři tabulky, Tab. 4.3, 4.4, 4.5 vypovídají o stavu zaměstnanců jednotlivých 

odborů vykonávajících přenesenou působnost magistrátu SMO. Tabulky sledují 

celkový počet zaměstnanců těchto odborů a počet zaměstnanců vykonávajících 

výhradně činnosti přenesené působnosti v posledních třech letech. Zřetelný je nárůst 

zaměstnanců mezi léty 2009 – 2010.77 

 

Tab.4.3 Počet zaměstnanců odborů magistrátu SMO v r. 2008 

Odbory – vykonávající čin. 
v přenesené působnosti 

Celkový počet 
zaměstnanců odboru 

Počet zaměstnanců pro 
výkon přenesené působ. 

Agendy řidičů a evidence 
motorových vozidel 

53 53 

Dopravy 13 5 

Ekonomický odbor 51 36 

Koncepce a rozvoje 37 18 

Ochrany 13 10 

Památkové péče - - 

Sociální pomoci 77 77 

Sociálních sluţeb a zdravotnictví 17 6 

Správy 103 75 

Stavební odbor 52 52 

Školství 3 20 

Vnějších vztahů a informací 33 3 

Ţivnostenský 21 21 

Ţivotního prostředí 34 30 

Celkem  507 406 
Zdroj: Údaje magistrátu města Olomouce. Vlastní zpracování. 
 
 

Tab.4.4  Počet zaměstnanců odborů magistrátu SMO v r. 2009 

Odbory – vykonávající čin. 
v přenesené působnosti 

Celkový počet 
zaměstnanců odboru 

Počet zaměstnanců pro 
výkon přenesené působ. 

Agendy řidičů a evidence 
motorových vozidel 

53 53 

Dopravy 13 5 

Ekonomický odbor 52 36 

Koncepce a rozvoje 30 11 

Ochrany 12 9 

Památkové péče 7 7 

Sociální pomoci 76 76 

Sociálních sluţeb a zdravotnictví 17 6 

Správy 106 78 

Stavební odbor 52 52 

Školství 4 20 

Vnějších vztahů a informací 33 3 

Ţivnostenský 21 21 

Ţivotního prostředí 34 30 

Celkem 510 407 
Zdroj: Údaje magistrátu města Olomouce. Vlastní zpracování. 
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Tab.4.5  Počet zaměstnanců odborů magistrátu SMO v r. 2010 

Odbory – vykonávající čin. 
v přenesené působnosti 

Celkový počet 
zaměstnanců odboru 

Počet zaměstnanců pro 
výkon přenesené působ. 

Agendy řidičů a evidence 
motorových vozidel 

55 55 

Dopravy 14 5 

Ekonomický odbor 55 36 

Koncepce a rozvoje 32 12 

Ochrany 12 9 

Památkové péče 7 7 

Sociální pomoci 79 79 

Sociálních sluţeb a zdravotnictví 19 7 

Správy 105 78 

Stavební odbor 51 51 

Školství 4 20 

Vnějších vztahů a informací 34 3 

Ţivnostenský 22 22 

Ţivotního prostředí 34 30 

Celkem 523 414 
Zdroj: Údaje magistrátu města Olomouce. Vlastní zpracování. 

 

Za výkon státní správy v kaţdém odboru zodpovídá vedoucí odboru. Úředníci, kteří 

jsou činní při výkonu státní správy a rozhodují ve věcech přenesené působnosti, mají 

svou odbornou způsobilost pro oblast rozhodování ověřenou sloţením zkoušky 

zvláštní odborné způsobilosti.78 

 

4.3  Příjmy statutárního města Olomouc 

 

Hlavním zdrojem příjmů SMO, tak jako všech obcí v ČR, jsou kaţdoročně, kromě 

daňových příjmů, příspěvky neboli dotace. V Tab. 4.6 jsou uvedeny celkově přijaté 

dotace za posledních osm let. Jsou zde zahrnuty veškeré dotace ze státního 

rozpočtu (dále SR), ze státních fondů, příspěvky z rozpočtu kraje, z regionálních rad. 

V roce 2002 obdrţelo SMO státní dotaci na přechod kompetencí okresního úřadu 

v částce 7 400 tis. Kč. V následujícím roce, kdy magistrát jiţ agendu okresních úřadů 

vykonával, obdrţel ze státního rozpočtu přímou dotaci na výkon státní správy jiţ 

v částce 94 774 tis. Kč (do té doby činila přímá dotace na výkon státní správy okolo 

30 000 tis. Kč). Kromě příspěvku přímo na výkon státní správy je významnou 

součástí globální neinvestiční dotace ze SR částka na sociální dávky. V letech 
                                                           
78
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2002 aţ 2004 obdrţel magistrát separátně výrazný příspěvek na přímé náklady 

mateřských a základních škol, ten dosáhl v r. 2004 aţ 327 996 tis. Kč. Od roku 

2005 - 2008 se v dotačních příjmech objevuje kaţdoročně příspěvek na vybudování 

kanalizační sítě. V letech 2007 a 2008 se mezi dotačními tituly vyskytuje významná 

částka pro sociální oblast a to přesahující 235 166 tis. Kč. V roce 2008 magistrát 

obdrţel výjimečný příspěvek od MMR na kompenzaci novely zákona o RUD v částce 

250 000 tis. Kč. V roce 2009 byl naopak zaznamenán výpadek v příjmech do sociální 

oblasti, dotace ze SR nebyla plně dofinancována.79 

 

Tab. č. 4.6  Celkově přijaté dotace v letech 2002 – 2009 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dotace 
v tis. 
Kč 

466 186 715 395 722171 550 986 612 978 902 475 930 831 461 194 

Z toho 
přímo 
na 
výkon 
státní 
správy 

30 813 94 774 84 001 80 244 82 264 84 383 87 066 89 588 

Zdroj: Hospodářské výsledky SMO od r. 2002 - 2009. Vlastní úprava. 

 

V roce 2010 přesáhl přímý příspěvek ze SR 90 mil. Kč, jak je patrné z Tab. 4.7. Výše 

příspěvků je závislá na rozsahu vykonávaných činností státní správy, na počtu 

obyvatel správního obvodu a podílu velikosti správního centra a správního obvodu, 

ale nepokrývá, tak jako i u jiných obcí, veškeré náklady spojené s výkonem činností 

státní správy.80  

 

Tab. 4.7 Struktura příspěvku SMO ze SR na výkon státní správy v r. 2010 

Činnosti  Výše finančního příspěvku v Kč 

Základní příspěvek 2 073 655 

Matričního úřadu SO 108 750 

Matričního úřadu – př. 4 137 836 

Stavebního úřadu SO 110 326 

Stavebního úřadu př. 10 341 498 

                                                           
79 Statutární město Olomouc. Výsledky hospodaření statutárního města Olomouc [on-line]. [citováno 

21. 4. 2011]. 
80

 Ministerstvo financí ČR. Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2010  [on-line]. [citováno 14. 4. 
2011]. 
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Obce II. typu SO  155 147 

Obce II. typu př. 22 655 932 

Obce III. typu SO 159 571 

Obce III. typu př. 50 639507 

Celkem 90 382 222 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR. Vlastní úprava. 

 

Hospodaření SMO se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, který navazuje na zákon o obcích. SMO sestavuje kaţdoročně 

svůj rozpočet a hospodaří podle něho, v něm jsou stanoveny závazné ukazatele, 

kterými se musí řídit odbory SMO, příspěvkové organizace zřízené SMO, atd. 

Rozpočet je sestavován kaţdoročně jako vyrovnaný s vyuţitím financování. Je nutné, 

aby rozpočet kaţdoročně pokryl činnosti vykonávané v samostatné působnosti, 

činnosti státní správy vykonávané jednotlivými odbory, existující závazky a závazky 

plynoucích ze schválených usnesení.81 

 

Obr. 4.1 Struktura příjmů SMO v r. 2008 a v r. 2009 

daňové 

nedaňové

kapitálové

dotace

daňové

nedaňové

kapitálové

dotace

 
Zdroj: Magistrát města Olomouce. Vlastní úprava. 

 

Z výše uvedených grafů (Obr. 4.1) vyplývá, ţe hlavním zdrojem příjmů SMO jsou 

daňové příjmy a dotace. Menší nárůst se dá vyčíst z údajů sledovaného období 

u příjmů nedaňových. Celkové příjmy v roce 2008 a v roce 2009 činily 2 716 130 

tis. Kč a 2 025 911 tis. Kč, to znamená, ţe došlo také k celkovému poklesu příjmů, 

a ţe podíl dotací na celkových příjmech tedy činil v r. 2008 44% a v roce 2009 36%. 

I v roce 2010 a 2011 se SMO potýká s niţšími příjmy, které chce město v roce 2011 

doplnit ze zdrojů Evropské investiční banky. Zároveň má v plánu ušetřit 

                                                           
81 Statutární město Olomouc. Výsledky hospodaření statutárního města Olomouce [on-line]. [citováno 

18. 4. 2011]. 
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na provozních výdajích. Tomu by mělo odpovídat i hospodaření odborů, pro srovnání 

se nabízí údaje z let 2008 a 2009 v Tab. 4.9, kdy byl zaznamenán nárůst výdajů.82 

 

Tab. 4.9 Hospodaření vybraných odborů magistrátu SMO v r. 2008 a 2009 

Odbory – vykonávající čin. 
v přenesené působnosti 

Výdaje za rok 2008 v tis. 
Kč 

Výdaje za rok 2009 v tis. 
Kč 

Agendy řidičů a evidence 
motorových vozidel 

930 749 

Dopravy 334 583 365 180 

Ekonomický odbor 63 853 54 473 

Koncepce a rozvoje 3 461 3 889 

Ochrany 3 565 3 027 

Památkové péče Odbor vznikl v r. 2009 1 274 

Sociální pomoci 235 078 246 877 

Sociálních sluţeb a 
zdravotnictví 

14 573 17 192 

Správy 373 709 373 071 

Stavební odbor 296 286 

Školství 143 168 151 862 

Vnějších vztahů a informací 77 943 97 204 

Ţivnostenský 76 61 

Ţivotního prostředí 205 930 209 714 

Celkem 1 457 165 1 524 859 
Zdroj: Magistrát města Olomouce. Vlastní úprava. 
 
 

                                                           
82 Statutární město Olomouc. Výsledky hospodaření statutárního města Olomouce [on-line]. [citováno 

18. 4. 2011].  
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5  ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce se zabývala problematikou zajištění výkonu státní správy na místní 

úrovni. Nejprve v teoretické rovině, tedy teoretickými předpoklady a souvislostmi, 

modelem fungování veřejné správy v ČR, v praktické části pak konkrétním 

uplatněním teorie v podmínkách magistrátu statutárního města Olomouc. 

 

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat uspořádání a fungování statutárního 

města v rovině samosprávy, ale hlavně také v úrovni zajišťování výkonu státní správy 

ve svém správním obvodě, alespoň stručně naznačit rozsah agendy výkonu 

přenesené působnosti a také prolínání činností samosprávy a činností v přenesené 

působnosti.  

 

Nejprve v rovině teoretické, v 2. kapitole, se bakalářská práce zabývala stručným 

rozborem základní zákonné úpravy této oblasti, kterou je ústavní zákon stanovující 

základní právo občana spravovat své – veřejné záleţitosti sám. Jde o neodejmutelné 

právo spolupodílet se na řešení záleţitostí všech v místě svého bydliště. Kořeny 

určité formy místní správy sahají do 9. stol., v druhé kapitole stručně popisuji 

jednotlivá období a dobové správní orgány, které vznikaly na našem území. Silný vliv 

na dnešní fungování samosprávy měl vývoj v této oblasti koncem 19. stol., kdy 

se utvářela veřejná správa pod vlivem Rakouska - Uherska. Reformní snahy 

1. republiky a fungování české veřejné správy bylo přerušeno 2. světovou válkou 

a následně celkový úpadek a centralizace moci v České republice mělo za následek 

nutnost totální reorganizace veřejné správy a reforem po roce 1989. V dalších 

částech 2. kapitoly vysvětluji pojem smíšeného modelu, jehoţ uplatnění bylo 

potvrzeno schválením reforem veřejné správy v roce 1999. Smíšený model 

představuje spojený výkon činností samosprávy a státní správy na jedné úrovni 

a to buď na úrovni niţších územně samosprávných celků, nebo také na úrovni 

vyšších územně samosprávných celků. To vše je samozřejmě podpořeno základní 

právní úpravou, zákonem o obcích a zákonem o krajích. Podle rozsahu výkonu státní 

správy dělíme obce všeobecně na obce vykonávající jen základní rozsah státní 

správy, obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. Dále je 

pozornost věnována postavení a uspořádání statutárního města. 
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Praktický náhled do této oblasti ve 3. kapitole je proveden na podmínkách fungování 

správního obvodu statutárního města Olomouc. Tato kapitola názorně popisuje 

fungování a výkon samosprávy v podmínkách statutárního města. Jedná 

se o nečleněné statutární město, jak je patrno ze statutu města. Město, ve snaze 

přiblíţit samosprávu občanům a učinit ji více efektivní, zřídilo komise městských 

částí, se kterými v oblasti správy úzce spolupracuje, v Olomouci je jich 27. Tento 

krok měl také určitým způsobem být kompromisem na výzvy některé části občanů 

na oficiální rozčlenění města a zřízení samosprávných městských částí. Městské 

části kopírují hlavně v okrajových částech původní hranice obcí, které se v průběhu 

minulého století k Olomouci připojovaly. Důleţitým opodstatněním existence komisí 

městských částí je také častá rozdílnost problémů, které jednotlivé části města řeší. 

Naprosto jiné problémy má okrajová část a městská část ve středu města, to je 

moţno spoluprácí s komisemi zohlednit. Z tohoto je patrné, ţe komise městských 

částí nečleněného statutárního města mohou určitým způsobem suplovat jinak 

finančně nákladnou samosprávu městských částí. SMO by se v případě zřízení 

městských částí jistě potýkalo s problémem (nejen po finanční stránce) hledání 

vhodné budovy pro úřady městských části, jelikoţ samotný magistrát je rozmístěn 

po celém území města v 13 lokalitách. 

 

Ve 4. kapitole je věnován prostor charakteristice správního obvodu obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností – tedy statutárního města Olomouce. Jedná se 

o správní obvod o velikosti 620 km², tedy o největší ORP v Olomouckém kraji. 

Z několika sledovaných údajů magistrátu lze konstatovat, ţe v některých odborech 

došlo během posledních 3 let kaţdoročně k nárůstu zaměstnanců. Toto souvisí 

s trendem zvyšování počtu činností, který je patrný v nárůstu nákladů tak i počtu 

zaměstnanců některých odborů. Z počtu zaměstnanců jednotlivých odborů je 

zřetelné, ţe rozsah agendy státní správy je rozsáhlejší a náročnější 

neţ činnosti samosprávy. Hodnoty základního příspěvku ze SR určeného na státní 

správu mají kolísavý charakter a nezohledňují přesný rozsah činností, nárůst či jejich 

pokles v jednotlivých odborech. Toto se netýká dotací, které město adresně obdrţí 

na určitý výkon státní správy, např. na organizaci voleb.   
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Z poznatků bakalářské práce je patrné, ţe stát převedl na správní centra rozsáhlou 

agendu činností, které musejí být jimi vykonány. Některá města se 

 s organizací takového rozsahu činností mohou potýkat, příkladem je statutární 

město Olomouc. Tedy ne vţdy je jednoduché, zajistit co nejlepší dostupnost „sluţeb“ 

pro všechny občany správního obvodu.  

 

Otázkou zůstává, zda případné územní členění statutárního města Olomouc, které 

by rozdělilo město na městské části/obvody, by mělo v důsledku pozitivní vliv 

na výkon a zajištění (dostupnost) státní správy v přenesené působnosti pro občany 

správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Olomouc. 
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Příloha č. 1 – Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy 

jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze 

 

Příloha č. 8 k zákonu č. 433/2010 Sb. 

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy 

jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze 

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým 
obcím

1)
 

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností) 

Výchozí výše příspěvku (P) se vypočte podle níže uvedeného vzorce2). 

 

Vzorec 1:        

                                                       SO
SOA

B
P 


  

 

Výše příspěvku 3) je závislá: 

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,  
- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel.  

 

 

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti 

k výkonu státní správy (např. obec, která je matričním a současně stavebním úřadem a není 

obcí s pověřeným obecním úřadem, pro stanovení výše příspěvku dosadí koeficienty A, B 

odpovídající řádku 3 a SO odpovídající velikosti správního obvodu stavebního úřadu) a na 

celkovém objemu finančních prostředků pro danou kategorii obcí a činí: 

 

ř. Kategorie obcí podle dosažené úrovně 

výkonu státní správy  
A B 

1 Obce se základní působností (5004 obcí) 51,61623651 12684324,19 

2 2.Obce s působností matričního Obce s matričním úřadem (623 obcí) 188,1550315 48570595,28 

3 Obce s působností stavebního úřadu (230 

obcí) 

52,36425042 22938153,03 

4 Obce s pověřeným obecním úřadem (183 

obcí) 

62,83943530 36351461,19 
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Výchozí částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se násobí koeficientem 0,824. 

Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé stokoruny podle matematických zásad 

představuje příspěvek na výkon státní správy pro obce (s výjimkou obcí s rozšířenou 

působností a hl. m. Prahy) pro rok 2011. 

 

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

2) do vzorce 1 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u obcí se základní 

působností, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle 

vzorce 1 stanoven správní obvod na 300 obyvatel  

3) pro rok 2011 došlo k zohlednění růstu počtu obyvatel v ČR; současně  byla pro rok 2011 provedena 

modifikace koeficientů tak, aby byla dosažena lepší adekvátnost výše příspěvku ve vztahu 

k vykonávanému rozsahu působnosti u obcí se základní působností a obcí s matričním úřadem 

4) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České 

republiky k 1. 1. 2010, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních 

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 

v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění  

 

 

B) Obce s rozšířenou působností 
5)

 

 

 Výchozí výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 6) 7) 8) 
U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C), případně části D). 

 

 Vzorec 1:       Vzorec 2: 

 

 SO
SOA

B
P 


1         SO

SO

SC
CP 








 12  

 

Výše příspěvku je závislá: 

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,  
- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel,  
- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra 

(SC)4) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.  
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Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené 

působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný 

rozsah působnosti a činí:  

 

Rozsah působnosti A B C 

Základní působnost 51,61623651 1273345,195 0 

Matriční působnost 188,1550315 7477287,323 5139,847748 

Působnost stavebního úřadu 52,36425042 5839070,924 9503,536255 

Působnost pověřeného obecního 

úřadu 

62,8394353 10673207,72 12115,63996 

Působnost obce s rozšířenou 

působností 

3,256188813 4866317,543 29827,05584 

 

 

5) pro rok 2011 je princip výpočtu (včetně příslušných koeficientů) shodný s rokem 2010; pro rok 2011 

došlo k zohlednění růstu počtu obyvatel v ČR 

6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený 

v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro 

účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel 

7) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají 

8) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy 

 

 

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením 

 

Obec Výše příspěvku v Kč  

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9) 4 470 867 

Černošice 9) 4 470 867 

Nýřany9) 4 470 867 

Šlapanice9) 4 470 867 

Brno 10)11) 215 034 057 

Ostrava 10) 155 343 880 

Plzeň 10) 31 406 681 

 

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností  
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10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 

Sb., o okresních úřadech 

11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů 

 

D) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem 
12)

 

 

Obec Výše příspěvku v Kč 
Jablunkov 771 761 

Jeseník 1 404 089 
 

12) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou 

působností v souvislosti s přechodem na novou metodika, částka je stejná jako pro rok 2010 

 

Celková výchozí částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem podle bodů B), C) a 

D) se násobí koeficientem 0,824. Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé stokoruny 

podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro obce 

s rozšířenou působností (s výjimkou hl. m. Prahy) pro rok 2011. 

 

 

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu 

Praze 
13)

 

 

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 

Výchozí základnou pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok 2011 byl objem příspěvku 

v roce 2010, do něhož byl promítnut pouze vliv změny počtu sociálních služeb na základě 

aktualizovaných údajů předložených Ministerstvem práce a sociálních věcí (počet služeb v 

jednotlivých krajích podle Registru poskytovatelů sociálních služeb).  

 

Výchozí částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se násobí koeficientem 0,824. 
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B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale 

bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu 

obyvatel v území.  

 

 Sazba pro rok 2011 je stanovena ve výši 74 105 Kč (výrazný nárůst paušálu na 100 

obyvatel proti předchozím letům zohledňuje fakt, že do výše sazby bylo promítnuto navýšení 

provedené v roce 2010 k redukci disproporcí v krytí výkonu státní správy).  

 

Výchozí částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se násobí koeficientem 

0,824. 

 

 

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek 

získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé 

tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. 

Prahu pro rok 2011. 

 

13) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 2 – Statut města Olomouce 

 

 S T A T U T   M Ě S T A   O L O M O U C E 

 

                                             

    

 

 

 

 

 

 Vyhláška č.  25/1996 
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Statut města Olomouce 

 

 

Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 26. 9. 1996 schválilo podle §14 

odst. 1 písm. i) a v souladu s §16 a §36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve  

znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Olomouc patří k nejstarším a nejvýznamnějším městům českých zemí. Během svých 

tisíciletých dějin hrála vždy jednu z předních rolí ve střední Evropě, její základní funkce se 

však proměňovaly.  Ve středověku jim vévodila role centra správy Moravy, posléze i hlavního 

zemského města a zároveň úloha sídla biskupství.  V baroku byla správní funkce vytlačena 

vojenskou. Dvacáté století povyšuje Olomouc na středisko památek, kultury, školství a 

vzdělání, obchodu a ekonomického rozvoje. 

 

 

 Čl.1 Postavení města Olomouce 

 

1/ Město Olomouc je samostatnou územněsprávní jednotkou - obcí, na niž se vztahuje zákon č. 367/90 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) s tím, že podle ustanovení §3 tohoto zákona je městem 

statutárním. 

 

2/ Město Olomouc je podle §4 zákona č. 367/90 Sb. právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a finanční zdroje, 

hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem a dalšími předpisy. 

 

3/ Město Olomouc ve své samostatné působnosti zabezpečuje zejména hospodářský, sociální a kulturní rozvoj 

svého územního obvodu, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí a uspokojování potřeb občanů města. 

 

4/ Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (přenesená působnost). 
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 Čl.2 Vymezení území města 

Území města Olomouce je tvořeno katastrálními územími Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, 

Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, 

Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc - město, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, 

Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček. 

 

 Čl.3  Orgány města a jejich pravomoci 

Orgány města jsou : 

A) Zastupitelstvo města 

B) Rada města 

C) Primátor města a náměstci primátora 

D) Komise rady města 

E) Úřad města a tajemník úřadu města 

F) Městská policie 

 

 3. 1. Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města má vymezenou pravomoc podle ustanovení § 36 zákona č. 367/ 90 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a rozhoduje o majetkoprávních úkonech města podle ustanovení 

§36 a odstavce 1) zákona č. 367/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo volí 

primátora, náměstky primátora a neuvolněné členy rady města. 

 

 3. 2. Rada města 

 Rada města je výkonným orgánem města v jeho samostatné  působnosti. Členy rady jsou primátor, 

náměstci primátora a  neuvolnění členové rady. 
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 3. 3. Primátor města a náměstci primátora 

1/ V čele města stojí primátor a jeho pravomoc je vymezena podleustanovení §52 - §54 zákona č. 367/ 90 Sb. 

Zastupuje město navenek. 

2/ Primátorské insignie užívá primátor města a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zastupitelstva města. 

Podoba insignií je součástí přílohy č. 4. 

3/ Náměstci primátora mají vedle úkolů spojených s povinností zastupovat primátora vymezeny pravomoci pro 

jednotlivé oblasti správy města. 

 3. 4. Komise rady města 

1, Rada města Olomouce zřizuje jako své poradní, iniciativní a kontrolní orgány odborné 

komise a komise městských částí.  Přehled komisí městských částí je obsažen v příloze č. 1. 

2, Působnost komisí je dána jejich statutem schváleným radou města. 

 

 3. 5. Úřad města 

  Úřad města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník úřadu a  další pracovníci tohoto úřadu. 

V čele úřadu města je primátor. Úřad města se člení na odbory zřízené radou pro jednotlivé činnosti. 

Podrobné členění úřadu a kompetencí jsou součástí Organizačního řádu Úřadu města Olomouce a 

Městské policie. 

 

 3. 6. Městská policie 

 Zastupitelstvo města Olomouce zřídilo dle zákona č. 553/91 Sb.  městskou policii, která podléhá 

primátorovi města. Podrobné členění úřadu a kompetencí jsou součástí Organizačního řádu Úřadu 

města Olomouce a Městské policie. 

 

 Čl.4 Hospodaření města 

Město hospodaří se svým majetkem, který mu přešel do vlastnictví na základě zákona ČNR 

č. 172/91 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí, ve 

znění pozdějších předpisů a dále s majetkem, který město nabylo po účinnosti tohoto zákona. 

S majetkem města hospodaří i právnické osoby založené a zřízené městem v souladu s 

jejich zakládacími a zřizovacími listinami, stanovami, případně na základě smluv. 
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 Čl.5 Občané města a jejich práva 

Občany města jsou všechny osoby, které mají ve městě trvalý pobyt nebo jimž bylo uděleno 

čestné občanství města. Občanem města je i ten, komu bylo uděleno čestné občanství obce, 

která se později stala součástí města. 

Občané města podle ustanovení §7 zákona č. 367/90 Sb. jsou oprávněni účastnit se zasedání 

zastupitelstva města a nahlížet do zápisů o jeho jednání, podávat orgánům města písemné 

návrhy          a petice. Občané města se podle ustanovení §20 tohoto zákona mohou 

vyjadřovat k návrhu rozpočtu města a vyúčtování jeho hospodaření za uplynulý kalendářní 

rok, buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. 

 

 Čl.6  Symboly města Olomouce 

Symboly města jsou znak a prapor. Souhlas stálého užívání symbolů města vydává Rada města 

Olomouce. 

 

 6. 1. Znak města 

Znakem města je v modrém poli rozkřídlená, stříbrno-červeně šachovaná a zlatě 

korunovaná orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem, provázená v rozích majuskulními 

písmeny  S P Q O (viz příloha č. 2). 

 6. 2. Prapor města 

Prapor města představuje modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou korunkou a 

zbrojí a s červeným jazykem, zaujímající polovinu délky listu na středu listu. V žerďové části 

jsou žlutá majuskulní písmena S a Q, ve vlající části obdobná písmena P a O, a to pod sebou. 

Poměr šířky k délce listu je 2:3 (viz příloha č. 3). 

 

 

 Čl.7 Čestné občanství města Olomouce 
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1/ Čestné občanství města Olomouce je možné udělit občanům ČR i občanům jiných zemí, 

kteří zvlášť významným způsobem přispěli k rozvoji města Olomouce. 

Čestné občanství uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. Zastupitelstvo města může též 
rozhodnout v závažných případech o zbavení čestného občanství. 

 

 Čl.8 Cena města Olomouce 

1/ Město zřizuje „Cenu města Olomouce“ ( dále jen „Cena“). 

2/ Udělení ceny schvaluje zastupitelstvo na návrh rady města.  3/ Cena se uděluje kolektivům 

a jednotlivcům za uměleckou, vědeckou, hospodářskou, publicistickou a jinou činnost, 

práci nebo díla, která jsou v úzkém vztahu k městu Olomouci, byla vytvořena na jeho 

uzemí, či výrazně přispívají k jeho rozvoji. 

3/ Je-li s Cenou spojena peněžní odměna, stanoví její výši zastupitelstvo města. 

 

 

 

 Čl.9 Ustanovení přechodná a závěrečná 

Statut města Olomouce nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1996 

 

 

               

 

 

 

             Mgr. Richard Pavel, v. r.                                                                  RNDr. Ivan Kosatík, v. r. 

            náměstek primátora                                                                            primátor města 

 

______________________________________________________________________ 

Vyvěšeno dne : 15.10.1996 

sejmuto dne : 4.11.1996 

č.j.: 111/96 
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___________________________________________________________________________ 

 

 Přílohy Statutu města Olomouce 

 

1/ Přehled komisí městských částí města Olomouce 

2/ Znak města Olomouce 

3/ Prapor města Olomouce 

4/ Insignie primátora města Olomouce 
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Příloha č. 1 Statutu města Olomouce 

 

 Přehled komisí městských částí města Olomouce: 

1. Černovír - Hradisko 

2. Droždín 

3. Hejčín 

4. Holice 

5. Chomoutov 

6. Chválkovice 

7. Lazce 

8. Lošov 

9. Nedvězí 

10. Nemilany 

11. Neředín I. 

12. Neředín II. 

13. Nová Ulice 

14. Nové Hodolany 

15. Nové Sady 

16. Nový Svět 

17. Olomouc-střed 

18. Olomouc-západ 

19. Pavlovičky 

20. Povel 

21. Radíkov 

22. Řepčín 

23. Slavonín 

24. Staré Hodolany 

25. Svatý Kopeček 

26. Topolany 

27. Týneček 
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 Příloha č. 2 

 Znak města Olomouce 
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 Příloha č. 3 

 Prapor města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

 Příloha č. 4 

 Insignie primátora města Olomouce 
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Příloha č. 3 – Statut komisí městských částí 

STATUT KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

Komise městských částí (dále jen KMČ) zřizuje a ruší Rada města Olomouce 

(dále jen RMO), ve smyslu ustanovení Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a ve znění 

pozdějších předpisů, a to za účelem získávání místních znalostí pro rozhodování 

RMO a pro lepší informovanost občanů města Olomouce o práci RMO. 

1. KMČ je poradním a iniciativním orgánem RMO. 

2. V jednotlivých KMČ můţe pracovat 7-11 členů. Na základě písemných návrhů 

volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města Olomouce jmenuje členy 

komisí RMO. 

3. Člena KMČ můţe navrhnout i KMČ formou vlastního návrhu.  

4. V KMČ mohou pracovat výhradně občané Olomouce, kteří mají v příslušné  

městské části   trvalé bydliště. 

5. RMO členy KMČ jmenuje i odvolává. 

6. Předsedu KMČ jmenuje RMO. 

7. Na přímé vyţádání RMO nebo z vlastní iniciativy předkládají KMČ písemná 

stanoviska nebo návrhy, týkající se příslušné městské části, zejména k těmto 

oblastem: 

a) nakládání s majetkem města; 

b) plánování investičních akcí; 

c) územně plánovací dokumentaci; 

d) otázkám bezpečnosti; 

e) protipovodňovým opatřením; 

f) ţivotnímu prostředí, pořádku a čistotě; 

g) stavebnímu řízení cestou majetkoprávního odboru zastupujícího SmOl 

ve správním řízení. 

8. KMČ spolupracují: 

a) se členy Zastupitelstva města Olomouce; 
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b) s odbornými komisemi RMO; 

c) s odbory Magistrátu města Olomouce; 

d) s organizacemi zaloţenými nebo zřízenými městem a dalšími orgány  

    města; 

e) s městskou policií; 

f) se sborem pro občanské záleţitosti; 

g) s pověřenými členy RMO. 

 

9. Zápis z jednání komise i s usnesením pořizuje tajemník KMČ. Správnost zápisu 

potvrzuje svým podpisem předseda nebo člen KMČ pověřený předsedou řízením 

jednání. Zápis z jednání obdrţí kaţdý člen KMČ. 

10. Zápis s přesným členěním na usnesení, poţadavky, návrhy, náměty a další 

případné ilustrační a obrazové materiály předá a osobně projedná předseda KMČ 

s pracovníkem MmOl garantujícího činnost KMČ v termínu do týdne po jednání 

komise. Pro zrychlené informování můţe být vyuţito emailového spojení, na něţ 

bude ale vţdy navazovat setkání osobní. Pracovník MmOl  vyřizuje konzultované   

poţadavky dle závaţnosti operativně, výsledky sděluje KMČ v písemné formě do 

měsíce. Pokud KMČ řeší určitou problematiku přímo s příslušnými odbory MmOl 

a na místě není odpovědný pracovník MmOl, obě strany jej budou o výsledcích 

neprodleně informovat.  

11. Korespondence vedená jednotlivými KMČ se eviduje pod jednacími čísly v knize    

      pošty. 

12.  Rozpočet pro KMČ schvaluje ZMO v rámci celkového rozpočtu SmOl.  Nejpozději 

do března schválí KMČ plán účelného čerpání přidělených finančních prostředků 

na příslušný rok dle stanovených kritérií. Na základě konzultovaného 

a schváleného poţadavku KMČ zajistí pracovník odpovědný za práci komisí 

vystavení objednávky. Zakázku přebírá KMČ v součinnosti s odpovědným 

pracovníkem MmOl nebo zástupci organizací zaloţenými nebo zřízenými SmOl. 

Správnost faktury parafuje KMČ a předá k proplacení odpovědnému pracovníkovi 

MmOl, který pravidelně kontroluje čerpání přidělených ročních limitů. 
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13. KMČ jako poradní a iniciativní orgány RMO nemají právní subjektivitu, a proto 

objednávky nevystavují. 

14. Stanovisko KMČ vyţádané RMO nebo jinými orgány města se vţdy  k  přikládá 

k materiálům pro jednání RMO. 

15. Podmínky pro činnost KMČ zajišťuje pověřený člen RMO prostřednictvím 

pracovníka MmOl garantujícího práci KMČ, ve spolupráci s tajemníkem  MmOl 

a Správou nemovitostí Olomouc, a.s. 

16. Termíny a místa jednání KMČ jsou zveřejňovány na začátku roku v Radničních 

listech, na internetových stránkách města i jednotlivých komisí, ve vitrínách KMČ 

a od měsíce k měsíci jako poslední bod ve veřejných zápisech z jednání KMČ. 

17. Nejpozději do 7 dnů po konání jsou zápisy z jednání KMČ vyvěšovány ve vitrínách 

KMČ, na internetových stránkách SmOl, popřípadě na samostatných 

internetových stránkách jednotlivých komisí. 

18.  Členové RMO se mohou účastnit jednání KMČ s hlasem poradním. 

19. Jednání KMČ jsou veřejná, pokud KMČ nerozhodne jinak. 

20. Za dodrţování statutu a jednacího řádu je odpovědný předseda KMČ. Případné 

přestupky řeší na návrh pověřeného pracovníka pro práci KMČ RMO. 

21. Pracovník MmOl pověřený prací KMČ svolává porady předsedů minimálně dvakrát 

za rok, podle potřeby i častěji. 

22. Za činnost v KMČ naleţí kaţdému členovi půlroční odměna . Za kaţdou neúčast je 

odměna krácena poměrným dílem, pokud však je účast člena na schůzích niţší 

jak padesát procent nárok na odměnu v daném půlroce zaniká.  

23. Tento statut KMČ schválila RMO a doplnit nebo pozměňovat jej můţe opět pouze 

ona. 

24. RMO zřizuje tyto KMČ: 

  1. Černovír – Hradisko    15. Nové Sady 

  2. Droţdín     16. Nový Svět 

  3. Hejčín                17. Olomouc - střed 
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  4. Holice      18. Olomouc - západ 

  5. Chomoutov      19. Pavlovičky 

  6. Chválkovice            20. Povel 

  7. Lazce                                                  21. Radíkov 

  8. Lošov                                                     22. Řepčín 

  9. Nedvězí                                                  23. Slavonín 

10. Nemilany                                               24. Staré Hodolany 

11. Tabulový Vrch                                       25. Svatý Kopeček                                         

12. Neředín                                                   26. Topolany 

13. Nová Ulice                                             27. Týneček 

14. Nové Hodolany 

 

25. Přílohou tohoto statutu je územní vymezení hranic KMČ ulicemi podle seznamu, 

informace o místech jednání jednotlivých komisí. 

 

JEDNACÍ ŘÁD KMČ 

1. Na základě ročního rozpisu – plánu jednání se KMČ scházejí jedenkrát měsíčně. 

Výjimku mohou tvořit prázdninové měsíce červenec a srpen. 

2. Předseda KMČ je povinen svolat do týdne jednání komise, pokud jej o to písemně 

poţádá více jak jedna třetina členů nebo vyţadují-li to závaţné okolnosti. 

3. Jednání KMČ řídí předseda nebo pověřený člen komise. 

4. Pokud je člen KMČ na projednávané věci osobně zainteresován, je povinen to 

ostatním členům komise oznámit. 

5.  KMČ je usnášení schopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů komise. 

6. O předloţených návrzích se hlasuje v opačném pořadí, neţ byly navrţeny. Je-li 

přijat jeden z návrhů, o dalších se jiţ nehlasuje. Výsledky hlasování 

se zaznamenají do zápisu. 

7.  Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů KMČ.  
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Příloha č. 4 – Mapa SO ORP Olomouc 

 

Mapa SO ORP Olomouc 

Aktualizováno dne: 21.5.2009 

 

 
Zdroj: Český statistický úřad. Mapa SO ORP Olomouc [on-line]. [citováno 14. 3. 2011]. Dostupné z 
WWW: http://www2.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/mapa_so_orp_olomouc    
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