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1 ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá poskytováním veřejných služeb na úrovni 

municipalit (obcí). Obce jsou důležitou složkou v hierarchii veřejné správy, tím, že stojí 

občanům, jakožto uživatelům veřejné služby nejblíže. Kvůli decentralizaci ve veřejné správě 

se pozice veřejných služeb zvýšila. Každý občan využívá veřejné služby, ať už úmyslně  

či neúmyslně. V tomto případě se jedná zejména o služby typu veřejného statku, např.  

to může být služba veřejného osvětlení nebo péče o veřejnou zeleň. Veřejná služba  

je v nejširším pojetí chápana jako služba občanům. Název této diplomové práce je Vybrané 

veřejné služby zabezpečované městským úřadem Orlová. Z názvu samotné práce již vyplývá, 

že se bude jednat o šestici vybraných služeb, které poskytuje město Orlová. Podrobně budou 

tyto veřejné služby analyzovány v kapitole třetí a zhodnoceny v kapitole čtvrté.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení vybraných veřejných služeb, které 

zabezpečuje městský úřad v Orlové v období 2006 – 2010. Pro splnění cíle byly vybrány 

služby provoz a údržba místních komunikací, veřejné osvětlení, péče města o veřejnou zeleň, 

sběr a svoz komunálního odpadu, pohřebnictví a sportovní zařízení a sportovní činnosti.  

Zhodnocení služeb bude obsahem čtvrté kapitoly.  

Při zjišťování cíle bude použito několik obecně vědních metod. Jedná se o metodu 

komparace, kdy budou porovnávány jednotlivé služby podle financování, tato metoda 

umožní poznat, v čem se srovnávané služby liší a v čem se shodují. Jelikož tato práce 

obsahuje vybrané služby v pětiletém intervalu, bude zde aplikována taky metoda analýzy 

časových řad. Metoda analýzy dokumentů bude v této práci používána nejčastěji,  

kdy rozloží celistvost poskytovaných služeb na jednotlivé dílčí části služeb a jejich podrobný 

rozbor. Poznání jednotlivých dílčích částí pomůže k lepšímu pochopení jevu jako celku. Další 

metoda je metoda syntézy, která navazuje na metodu analýzy, která složí obraz dříve 

rozloženého celku na základě získaných informaci zase dohromady.  

Diplomová práce obsahuje dvě hypotézy, které budou verifikovány v závěrečné části 

práce. Pro naplnění cíle diplomové práce byly hypotézy stanoveny následovně: 1) Garantem 

veřejných služeb je MěÚ a jejich zabezpečovatelem je město Orlová. 2) Vybrané veřejné 

služby jsou poskytovány podle standardů MěÚ a dle platné legislativy. 

První teoretickou částí diplomové práce je kapitola druhá s názvem Postavení  

a charakteristika veřejných služeb v ČR a EU je zaměřena na terminologii týkající se služeb 

obecně, jejich charakteristiku a členění. Další podkapitola obsahuje popis veřejných služeb,  

a jelikož v Evropské unii se nepoužívá pojem veřejné služby, ale služby v obecném 

(ekonomickém) zájmu, je v této podkapitole podrobně rozepsán i tento pojem. Další část 
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první teoretické kapitoly je určena pro charakteristiku poskytování služeb v České republice, 

standardizaci veřejných služeb, dále kdo jsou garanti a poskytovatelé veřejných služeb, jaká  

je kontrola v oblasti poskytování služeb, a jak je to v případě veřejných služeb 

s financováním. Důležitou částí první kapitoly je charakteristika pojmu místních veřejných 

služeb, jelikož na tuto problematiku bude navazovat celá diplomová práce. V této práci  

je poměrně často používán pojem externalita, jejíž popis je obsahem kapitoly 2. 4. V této 

práci je důležitý fakt, že ČR vstoupila do EU, proto je další podkapitola věnována veřejným 

službám ve spojení s EU, dále jejich evropskému členění, nebo několika společných prvků, 

které je možno použít k vymezení evropského pojetí, a nesmí chybět ani způsoby financování 

služeb v obecném zájmu. Tato diplomová práce je o veřejných službách na místní úrovni, 

proto je podkapitole 2. 6 objasněno, jak to chodí s veřejnými službami na těch nejnižších 

úrovních EU jako celku. V poslední části této teoretické kapitoly je přijetí nových právních 

předpisů v oblasti služeb ekonomického zájmu evropskou Komisí. 

Obsahem třetí kapitoly je v první řadě městský úřad v Orlové a jeho služby, které 

poskytuje. Úvodní část třetí kapitoly je podrobný popis městského úřadu i úkoly vymezené 

v samostatné i přenesené působnosti. Pro srovnání veřejných služeb poskytovaných městem 

Orlová a MěÚ je vyobrazena tabulka těchto rozdílů. Další část kapitoly je část 3. 2, ve které 

jsou vypsány služby, které poskytuje MěÚ. Poslední podkapitola je věnována analýze šestici 

vybraných služeb. Jedná se o provoz a údržbu místních komunikací, veřejné osvětlení, péči  

o veřejnou zeleň, sběr a svoz komunálního odpadu, pohřebnictví a sportovní zařízení  

a sportovní činnosti. Obsahem této podkapitoly je detailní popis šesti služeb a jejich následné 

analýzy v tabulkové podobě pro lepší orientaci této problematiky. Poslední částí třetí kapitoly 

je souhrnný graf, ve kterém je srozumitelně vidět všech šest služeb pohromadě a velikost 

jejich výdajů. 

Čtvrtá kapitola se nazývá Zhodnocení zabezpečovaných služeb městským úřadem 

Orlová, což znamená, že v první části kapitoly je všech šest vybraných služeb zhodnoceno 

v oblasti působnosti a formě poskytování a každá služba je také zhodnocena podle garanta, 

poskytovatele a zabezpečovatele. Další části kapitoly je procentuální vyjádření jednotlivých 

vybraných veřejných služeb v poměru k jejich celkovým výdajům, které poskytuje MěÚ. 

Jelikož jsou všechny veřejné služby financovány z rozpočtu města, je v další části kapitoly 

vyobrazena tabulka a s ní související graf týkající se procentuálního vyjádření jednotlivých 

vybraných veřejných služeb v poměru k výdajům z celého rozpočtu obce. 
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2 POSTAVENÍ A CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÝCH 

SLUŽEB V ČR A EU 

Tato kapitola, v pořadí již druhá, popisuje, co jsou to služby v obecném slova 

smyslu, což znamená charakteristiku služeb, a jejich dělení. Dále je podkapitola o samotných 

veřejných službách, a jelikož v evropské terminologii se pojem veřejné služby nepoužívají, 

tak je zde objasněn pojem služby v obecném zájmu. Další podkapitola je věnována veřejným 

službám, jejich užívání, standardizaci, kontrolování a financování na území ČR,  

kde samozřejmě nemůže chybět charakteristika místních veřejných služeb, o kterých celá 

diplomová práce pojednává. Podkapitola 2. 5 je zaměřena na popis veřejných služeb v EU, 

tedy na služby v obecném ekonomickém zájmu, jejich členění, hodnocení a financování. 

Poslední část druhé kapitoly obsahuje teorii o místní správě na úrovni EU a jejich 

nejnovějších změn. 

2.1 Pojetí služeb všeobecně 

Význam veřejných služeb pocházel od známého ekonoma Adama Smithe, který 

popisuje služby jako statky, které ,,neprodukují žádnou hodnotu“. Podobně se k významu 

služeb stavěl také Karel Marx, který rozděloval ekonomické sektory na produktivní  

a neproduktivní. Služba je hospodářská činnost, která uspokojuje určitou potřebu, jejímž 

výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek. Služby lze rozlišit podle toho, zda jejich 

užitek uspokojuje potřebu kolektivní či potřebu individuální. Ty služby, které uspokojují 

kolektivní potřeby, jsou zabezpečovány či regulovány orgány veřejné správy, naopak služby 

poskytované za účelem uspokojování potřeb individuálních jsou hrazeny ze zdrojů 

soukromých. 

2.1.1 Charakteristické rysy služeb 

 služby jsou neskladovatelné 

 služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu 

 distribuční kanály jsou krátké 

 neexistence patentových ochran 

 obtížné standardizování služeb 

 služby nelze zabalit 

 nemožnost poskytování vzorků 
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 je složité využít ekonomické teorie nabídky, poptávky a nákladů vzhledem 

k nehmotné povaze služeb 

 finanční ohodnocení služeb se neprojevuje v cenových jednotkách, ale spíše 

v hodnocení kvality, ochoty či záruk poskytnutí služeb 

 smysl a užívání služeb vychází spíše z jejich výkonů než s ohledem na vlastníka 

služeb 
1
 

 nemožnost vlastnictví služby. Lze vlastnit pouze právo na poskytování služby 

 neoddělitelnost produkce a spotřeby s přímým kontaktem na uživatele služby 

 nestejné (různorodé) kvality, které jednotliví uživatelé veřejné služby dostávají 
2
 

Vzhledem k tomu, že služby jsou jako statek výrazně heterogenní, nelze zobecňovat 

jak vlastnosti, tak funkční rozdíly veškerých služeb. V minulosti se tyto pokusy o zobecnění 

služeb ukázaly jako nepravdivé, a to např. nízkou náročností na kapitál nebo přijímání méně 

kvalifikovaných pracovníků. 

2.1.2 Členění služeb 

 Služby lze díky jejich heterogenitě a podle jejich charakteristických vlastností 

rozčlenit do několika kategorií. 

1. Odvětvové třídění služeb 

Toto členění služeb dle odvětvové příslušnosti je nejjednodušší. Jedná se o oblast 

dopravy, telekomunikací, finanční, pojišťovací a bankovní služby, ubytovací a hotelové 

služby, advokátní a poradenské služby, opravárenské a osobní služby. Další odvětví  

se zaměřením na člověka jsou služby vzdělávací, kulturní sociální nebo zdravotnické. 

V oblasti odvětví služeb lze nalézt mnoho dalších možností, protože různorodost služeb  

je velmi obsáhlá a svou velikostí obrovská. Z hlediska Českého statistického úřadu se služby 

člení podle oddílů klasifikací např. na: Klasifikace funkcí vládních institucí (kde patří např. 

všeobecné veřejné služby, obrana či bydlení a společenská infrastruktura a další). Klasifikace 

služeb neziskových institucí sloužících domácnostem (kde můžeme nalézt např. zdraví, 

rekreaci a kulturu nebo ochranu životního prostředí atd). Klasifikace individuální spotřeby 

dle účelu (zde můžeme zařadit např. potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, 

tabák a narkotika nebo oděv a obuv apod). 

 

                                                
1 HALÁSEK (2004) 
2 PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR (2005) 
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2. Služby pro spotřebitele a služby pro organizace 

Toto členění rozděluje služby na spotřebitelské, což jsou ty, které se poskytují 

domácnostem (např. služba lékaře) a služby jednotlivcům, kterým tato služba nese vlastní 

užitek a z jeho spotřeby neplyne žádná ekonomická výhoda. Naopak služby, z kterých 

vznikají ekonomické užitky, jsou služby pro organizace, které jsou poskytovány podnikům  

a jiným organizacím (např. bankovní úvěr, speditérské a dopravní služby). U mnoha služeb  

se hledisko služeb spotřebitelských a služeb pro organizace propojuje (např. softwarové 

programy, poradenství, opravy).  

3. Služby tržní a netržní 

Rozdělení služeb na tržní a netržní spočívá v tom, že tržní služby jsou ty, které  

lze směnit na trhu za peníze, a netržní služby jsou ty, které v ohledech sociálního cítění  

a ekonomického prostředí představují výhody, které se rozdělují podle netržního mechanismu. 

Patří sem zejména veřejné služby. V některých odvětvích např. ve zdravotnictví mohou 

existovat služby tržní a s nimi dohromady i služby netržní (soukromé a veřejné nemocnice, 

soukromé a veřejné univerzity, nebo soukromá či veřejná pečovatelská služba apod.) 

2.2 Veřejné služby obecně 

Veřejné služby jsou takový druh služeb, jejichž uživatelem (spotřebitelem)  

je veřejnost. Obecným cílem poskytování veřejných služeb je, aby tyto služby uspokojovaly 

společenské potřeby při respektování principu subsidiarity. Jsou více či méně užitečné  

pro celou společnost a tudíž jsou spotřebovávány kolektivně. Veřejné služby jsou stanoveny 

zejména v důsledku koncentrace obyvatelstva ve městech. Města poskytují svým obyvatelům 

bezpečnost (hradby, policie).
3
 Veřejné služby jsou služby poskytované veřejnou správou, 

popřípadě neziskovými organizacemi. Nejtypičtějším znakem veřejných služeb je jejich 

nemožnost vylučitelnosti osob nebo skupiny ze spotřeby a také jejich nedělitelnost. 

V obecném celostátním měřítku patří k nedělitelným službám: státní správa, bezpečnost, 

obrana, justice apod. Spotřebou některých služeb se nezmenšuje ani nezvětšuje jejich 

množství, avšak větší počet spotřebitelů se projeví v kvalitě poskytovaných služeb (viz. 

příloha 2). V tomto případě dochází k situaci nazývané přehuštění, přetížení. K přetížení může 

dojít např. v důsledku vysoké spotřeby, tedy nadspotřeby po veřejných službách se zpravidla 

jejich kvalita všem uživatelům snižuje (výsledkem přeplněné dálnice se sníží bezpečnost a 

plynulost jejího provozu, nebo vysoká spotřeba pohonných hmot snižuje kvalitu životního 

                                                
3 VLÁČIL (2002) 
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prostředí atd.). Kvůli omezení přetížení se zavádějí určité typy poplatků (např. dálniční 

poplatky, vstupné do muzeí a galerií, poplatky za léky). Ale jev přetížení není za každou cenu 

jev negativní, může mít i pozitivní účinky a to např. při očkování 
4
. Dalším typickým rysem 

veřejných služeb je ve většině případů jejich monopolita, což znamená, že v dané oblasti mají 

spotřebitelé omezené možnosti vybrat si jinde na trhu, toto je možné v soukromém sektoru. 

Poskytovatelem veřejné služby je orgán veřejné správy definovaný zákonem. Z tohoto 

hlediska lze členit veřejné služby poskytované centrální úrovní (obrana, bezpečnost) a veřejné 

služby poskytované na úrovni samospráv (veřejná doprava, odvoz komunálního odpadu). 

2.2.1 Služby v obecném zájmu 

Z hlediska nové terminologie vznikající v EU se pojem veřejné služby jeví jako 

málo přesný. Proto EU raději používá termín závazky veřejných služeb, nebo služby 

v obecném zájmu. Dle návrhu Směrnice EK o službách v obecném zájmu
5
 se definují takto:   

,,Služby v obecném zájmu mají za cíl zajistit všem stejné příležitosti, svobodu žít způsobem 

odpovídajícím jejich ideálu spokojeného života a možnosti plnohodnotně se podílet  

na životě ve společnosti“. Služby v obecném zájmu zahrnují mezi sebe služby v obecném 

ekonomickém (elektrická energie, poštovní služby, doprava nebo telekomunikace),  

a neekonomickém zájmu (služby v oblasti zdravotnictví, vzdělání, kultuře či sociální péče). 

Důvody pro tvorbu služeb v obecném zájmu mohou být: 

 Ekonomické důvody (vysoké náklady na investice, omezené množství zboží 

potřebných pro poskytování služby, udržitelný rozvoj). 

 Sociální důvody (sociální soudržnost, snižování nerovnováhy mezi regiony, stejný 

názor v přístupu ke službám ve veřejném (obecném) zájmu, odstranění společenské 

diskriminace, ekonomická spravedlnost ve stanovování cen). 

Charakteristika služeb v obecném zájmu: 

Při plnění úkolu sloužit občanům ve veřejném zájmu z krátkodobého i dlouhonoho 

hlediska tak i plnění cíle trvale udržitelného ekonomického, sociálního rozvoje a rozvoje 

životního prostředí musí služby v obecném zájmu splňovat následující podmínky: 

 Rovný přístup – všichni občané mají stejný rovný přístup ke službám 

v obecném zájmu a nikdo není z této spotřeby vyloučen ani nijak 

diskriminován. EU by měla zajistit rovnost zacházení a podmínek pro 

poskytování služeb jak z geografického hlediska, tak i z hlediska 

                                                
4 PEKOVÁ (2008) 
5 Green Paper on Services of General Interest COM (2003) 
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různorodých druhů skupin obyvatelstva, a dále by měla poskytovat tyto 

služby za přijatelné, pro všechny spravedlivé a jednoduše odůvodnitelné 

ceny. 

 Kontinuita služeb – služby v obecném zájmu musí být poskytovány 

kontinuálním a pravidelným způsobem, bez přerušení. Existují ovšem 

výjimky nepravidelného fungování nebo pozastavení služeb, ovšem tyto 

výjimky,  by měly být minimální a měly by být náležitě odůvodněny. 

 Univerzálnost – poskytování služeb v obecném zájmu musí mít univerzální 

povahu 

 Kvalita – poskytované služby v obecném zájmu musí splňovat jisté normy, a 

to jak kvalitativní, tak i kvantitativní. Za kvalitu těchto služeb je odpovědný 

příslušný orgán veřejné správy.
6
 

2.3 Veřejné služby v ČR 

Veřejné služby po roce 1989 se považovaly jako nástroj pro oživování socialismu. 

Silná vlna nesouhlasu se v ČR vzedmula proti pojetí standardů, které občanům připomínaly 

metody centrálního plánování socialistických metod, které byly v mnoha ohledech 

neuspokojivé. Přestože socialistický systém vedl některé veřejné služby k vyšší úrovni služeb, 

nebylo snadné tyto služby na této úrovni udržet, což mělo za následek změnu vlastnictví 

(privatizaci), nebo ke smíšenému financování mnoha služeb. 

Teprve konec minulého století (1995 – 2000) přinesl změny týkajících se veřejných 

služeb hlavně v tom směru, že některé zahraniční zkušenosti připravovaly manuály  

a srovnávací studie a další dokumenty, kterými lze srovnávat a měřit kvalitu veřejných služeb 

po celé Evropě. 

Po roce 2000 nastal zlom v problematice řešení veřejných služeb, kdy se vláda ČR 

přihlásila plnění dostupnosti a kvality veřejných služeb. Jako hlavní síle si vláda vytýčila 

zlepšení dopravní obslužnosti, zkvalitnění poštovních služeb, efektivnější využití sociálních 

služeb, zvýšení kvality vzdělávání nebo zdravotní péče a kultury. 

Důležité datum je také vstup ČR do EU, a to tedy 1. května 2004, kdy se veřejné 

služby v ČR musely přiblížit trendům služeb v obecném zájmu v Evropské unii, kde je kladen 

důraz hlavně na zlepšení kvality a dostupnosti veřejných služeb. 

                                                
6 HALÁSEK (2004) 
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Moderním cílem je vytvořit takové podmínky poskytování veřejných služeb, kde stát 

vytváří systémové podmínky pro zajišťování veřejných služeb a kde územní samospráva 

odpovídá za to, že veřejné služby jsou poskytovány tam, kde jsou nejvíce potřebné a podle 

nastavených pravidel je optimální i jejich financování. Veřejné služby jsou přímo i nepřímo 

ovlivněny rozhodováním subjektů veřejné správy, a to jak z hlediska mezinárodního, tak  

i z hlediska národního. Co se občanů týče ve smyslu poskytování veřejných služeb, jsou jim 

nejblíže obce a kraje. Nezanedbatelnou roli hraje také stát nebo EU. Jednou variantou,  

jak lépe prosazovat lepší a efektivnější poskytování veřejných služeb v obci, je dobrovolné 

spojení svazku obcí.  

Veřejné služby v ČR byly rozděleny do tří skupin: 

1. Správní činnosti – správní činnosti jsou součásti veřejných služeb v širším 

slova smyslu. Existuje zásadní rozdíl pochopení správních činností mezi 

ústřední státní správou a územní samosprávou, kdy zástupci ústřední státní 

správy nepovažují správní činnosti za veřejnou službu, zatímco zástupci 

územní samosprávy ano. 

2. Programy finančních podpor – finanční podpory lze považovat za veřejnou 

službu. Cílem dotací i investic, které jsou určeny na financování provozu 

veřejných služeb je podpora a zvýšení kvality poskytování a modernizace 

podmínek, ve kterých jsou veřejné služby poskytovány. 

3. Věcné veřejné služby – věcné veřejné služby obsahují oblasti týkající se 

sociálních služeb, zdravotnictví, školství, kultury, dopravy, obrany, vnitřních 

věcí, spojů, životního prostředí, služeb technické infrastruktury nebo 

informačních služeb. 

2.3.1 Uživatelský poplatek 

Pro veřejné služby je specifické stanovení modifikované ceny za veřejnou službu. 

Občany moc nezajímá způsob, jak je vnitřně uspořádána veřejná správa, občany zajímá spíše 

jak je veřejná služba dostupná, jestli je kvalitní a za přijatelnou cenu. Motivem  

pro zabezpečování veřejných statků a služeb, jak již bylo řečeno, není zisk (ten je produktem 

soukromého sektoru), ale uspokojení potřeby obyvatel na neziskovém principu. Proto jsou 

uživatelům některé služby poskytovány za uživatelský poplatek, který je konstruován  
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na neziskovém principu. Výše uživatelského poplatku může mít pozitivní dopad  

na možnosti přetížení nebo nadspotřeby služeb. Výše poplatku se schvaluje veřejnou volbou 

(např. ceny jízdenek v městské hromadné dopravě).  

Výše uživatelského poplatku může být stanovená tak, že pokryje: 

 různou část nákladů 

 100% nákladů 

 ekonomicky nutné náklady na zisk
7
 

2.3.2 Standardizace veřejných služeb 

Co se týká problematiky v oblasti standardizace veřejných služeb, není doposud 

v ČR upravená žádnými zákonnými ani podzákonnými normami. Poskytování některých 

veřejných služeb je upraveno zákony v gesci příslušných ministerstev. Takto právně upravené 

veřejné služby nebudou předmětem právní úpravy zákona o standardizaci veřejných služeb,  

i když nelze vyloučit následné přizpůsobení těchto zákonů navrhované obecné 

právní úpravě. Standardizace veřejných služeb představuje stanovení obsahu standardu 

veřejné služby a zakotvení povinnosti krajů a určených obcí jako garantů vybraných 

veřejných služeb - vytvářet podmínky pro poskytování těchto služeb občanům. 

Standardizovanou veřejnou službou je služba, jejíž parametry poskytování jsou upraveny 

standardem stanoveným tímto zákonem. Standardem veřejné služby se rozumí minimální 

úroveň kvalitativních a kvantitativních parametrů v zákoně vymezené veřejné služby.
8
 

Veřejné služby vybrané ke standardizaci 

Ke standardizaci je z pohledu gesce za standardy přidělen resortům takto: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – pro oblast sociálních služeb 

Ministerstvo zdravotnictví – pro oblast ambulantní péče, ústavní péče, diagnostické  

a komplementární služby, lázeňská péče, ochrana veřejného zdraví a další 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – pro oblast školství 

Ministerstvo kultury – pro oblast kultury (využívání a zpřístupňování sbírek muzejní povahy, 

výchovné a vzdělávací služby pro studijní a vědecké účely atd.) 

Ministerstvo dopravy – pro oblast dopravy (veřejná osobní a drážní doprava) 

Ministerstvo informatiky  

Ministerstvo pro místní rozvoj 

                                                
7 PEKOVÁ (2008) 
8 www.mvcr.cz (2008) 

http://www.mvcr.cz/
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Veřejné služby, jejichž parametry nejsou vhodné standardizovat navrhovaným 

zákonem. Do této skupiny se řadí služby v obecném zájmu, které mají celostátní působnost  

a u kterých není možné definovat územní dostupnost z hlediska uživatele - občana. Jsou  

to např. policie ČR, sociálně-právní ochrana dětí, veřejné zdravotní pojištění, vysoké školy  

a mnoho dalších oblastí. 

2.3.3 Garanti veřejných služeb 

Obecnou odpovědnost za dostupnost, rozvoj a poskytování veřejných služeb mají 

příslušná ministerstva. Garantem dopravní obslužnosti příslušného území je krajská 

samospráva. Garantem některých služeb bez ohledu na svou velikost je také obec. Kromě 

státu a místních samospráv vystupují jako garanti veřejných služeb také jiné subjekty. 

Například v oblasti zdravotnictví můžou být garanty zdravotní pojišťovny (lázeňská péče)  

a zdravotní ústavy (ochrana veřejného zdraví), některé neziskové organizace založené  

za účelem poskytování vybraných veřejných služeb nebo i církve, nadace, příspěvkové 

organizace a mnoho dalších institucí.
9
 

2.3.4 Poskytovatelé veřejných služeb 

Poskytovatelem veřejných služeb může být stát, kraj obec nebo jakákoliv fyzická  

či právnická osoba, která plní podmínky předepsané zákonem. Některé veřejné služby 

poskytují přímo orgány veřejné správy, jako např. ministerstva, obecní nebo krajské úřady 

(letecká záchranná služba). Významným poskytovatelem veřejných služeb se staly kraje, 

které mají v kompetenci zřizovat školy, nemocnice či sociální instituce. Dalšími poskytovateli 

veřejných služeb mohou být kupříkladu organizace, agentury nebo organizační složky 

ministerstev, krajů, obcí nebo měst (knihovny, muzea, zoologická zahrada, nemocnice atd).  

O nejvhodnějším poskytovateli veřejné služby rozhoduje garant. O zabezpečení veřejných 

služeb rozhoduje volený orgán veřejnou volbou, a to zejména prostřednictvím neziskových 

organizací, státních a komunálních podniků, v konkurenčním prostředí prostřednictvím 

veřejné zakázky, nebo založením společného podniku
10

. 

 

 

                                                
9 PEKOVÁ (2008) 
10 PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR (2005) 
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2.3.5 Kontrola kvality veřejných služeb 

Kvalita veřejných služeb je kontrolována tradičními resortními systémy, jako  

je inspekce nebo supervize. Tyto kontroly se zaměřují jak na kvalifikovanost pracovníků,  

tak na kvalitu z hlediska poskytovatele. Vzhledem k technickým a socioekonomickým 

změnám se stále častěji používají ke kontrole metody používané v podnikatelské sféře, jako 

jsou např. metody CAF, TQM, EQM, benchmarking apod. Kontrolou veřejných služeb  

se také zabývá Národní politika jakosti, která má za úkol zvyšovat kvalitu veřejných služeb, 

 a to hlavně v oblastech výchovy, vzdělávání, ochraně při práci nebo ochraně spotřebitele. 

Maximální možnost zpřístupnění informací poskytuje občanům také kontrolovat poskytování 

veřejných služeb z jejich pohledu. 

2.3.6 Financování veřejných služeb 

Finanční podpory jsou definovány na několika úrovních.  Na první úrovni jsou 

programy a finanční podpory z prostředků EU, druhou úroveň tvoří finanční podpory a dotace 

na úrovni ústřední státní správy, kde jsou podpory přidělovány dvěma způsoby, a to buď 

prostřednictvím bank, nebo speciálního státního fondu (státní fond životního prostředí), dále 

jsou to podpory a granty vyhlašované jednotlivými ministerstvy a postupně přerozdělovány 

jednotlivým samosprávám, a v neposlední řadě grantová řízení a programy poskytované kraji 

a obcemi.
11

 Dotace, které jsou spjaty s veřejnou službou, kterou daná obec vykonává, se 

nazývá nároková dotace.
12

 

Způsobů, kterým jsou veřejné služby financovány je několik a liší se podle 

charakteru služby tzn. jestli jde o čistě veřejné statky (kolektivní spotřeby) nebo o smíšené 

veřejné statky (viz příloha 2). Dále je při financování nutno rozlišit na jaké úrovni jsou tyto 

statky a služby poskytovány, jestli na úrovni lokální, regionální či národní. Zdrojem 

financování veřejných statků a služeb jsou jednak daně (čisté lokální a regionální veřejné 

statky), a jednak uživatelské poplatky smíšený lokální a regionální veřejný statek).
13

 

Pro zabezpečení veřejných statků a služeb mohou územní celky využívat nejen 

vlastních zdrojů, ale i cizích zdrojů financování. 

1. Vlastní zdroje (rozpočtové, mimorozpočtové – fondové hospodaření) 

2. Cizí zdroje (obligace, úvěry, směnky) 

                                                
11 HALÁSEK (2004) 
12 REKTOŘÍK, ŠELEŠOVSKÝ (2002) 
13 PEKOVÁ (2004) 
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3. Jiné zdroje financování (finanční leasing, návratné finanční výpomoci,  

PPP – zvláštní forma zajištění financování aktivit územních celků)
14

 

2.4 Místní veřejné služby a jejich zabezpečení 

Obce poskytují veřejné statky a služby, kterým se také říká národní, což znamená, 

že užitek z jejich zajištění využívají občané celého státu nejen pro občany dané obce. Jedná  

se například o výstavbu silnic a dálnic, regulaci vodních toků apod. U těchto druhů 

výdajů se nepoužívají jen prostředky obecní, ale i státní. Další druh veřejných statků a služeb, 

které poskytuje obec jsou tzv. upřednostněné statky (preferované statky), což znamená,  

že o poskytování těchto služeb rozhoduje stát, je to např. povinná školní docházka, kdy obec 

musí zajistit realizaci těchto služeb. Na finanční zabezpečení takovýchto služeb jsou 

poskytovány dotace. Veřejné statky i služby jsou poskytovány všem, bez ohledu na jejich 

finanční situaci. Další skupinou veřejných statků a služeb jsou tzv. místní (lokální) veřejné 

statky a služby, které obce zajišťují výhradně pro své občany (zajištění veřejného osvětlení), 

a u kterých lze v omezené míře i měřit spotřebu a zajistit tak výši uživatelského poplatku 

(vodné, stočné). Ze zabezpečování některých statků mají užitek i jiné subjekty (financování 

čištění odpadních vod). V tomto případě mohou vznikat negativní externality. Některé 

z těchto služeb mají charakter poplatku ze služby, kdy se platí cena za službu, ale i sama obec 

dotuje cenu z vlastního rozpočtu, aby se případná vysoká cena nestala pro občany obce 

neúnosná.  

Tyto tři druhy služeb (národní, upřednostněné a místní) zajišťuje jak územní celek, 

tak i stát ze svých rozpočtů. Výdaje na bezpečnost či správu území, což je považováno  

za čisté veřejné statky, by měly být kryty výnosem z daní tzn. na obecní úrovni daněmi 

obecními (místní poplatky) a dotacemi ze státního rozpočtu. Výdaje na zabezpečení služeb  

na místní úrovni, kterými jsou např. výdaje na udržení veřejného pořádku a bezpečnosti, 

veřejné osvětlení, veřejné komunikace, veřejná zeleň, vlastní správa apod. Tyto výdaje mohou 

být jak běžné, tak kapitálové. Výdaje na zabezpečování smíšených veřejných služeb,  

což jsou např. vzdělání, sociální programy, hromadnou dopravu, odvoz odpadu apod. Využití 

těchto služeb je výhradně věcí preferencí občana. Co se týče upřednostněných veřejných 

služeb, tak občan o spotřebě těchto statku nemá svobodnou volbu, zda je využít, nebo nikoliv, 

protože jejich spotřeba je mu uložena zákonem. Územní samosprávy by měly dbát na to, aby 

provozování jimi poskytovaných veřejných služeb bylo efektivní tj. aby veřejnost dostala 

nejlepší možnou hodnotu za peníze, které na službu vynakládá, ať už prostřednictvím daní 

                                                
14 HALÁSKOVÁ (2006) 
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nebo uživatelských poplatků. Snahou státu je zvýšit podíl spotřebitelů na financování zejména 

lokálních veřejných služeb. V případě, že uživatelský poplatek nepokryje její skutečné 

náklady, musí tento rozdíl uhradit provozovatel z rozpočtu
15

. 

Se zabezpečováním veřejných statků a služeb úzce souvisí pojem externalita a černý 

pasažér. Externality můžou být pozitivní nebo negativní. Externality jsou příčinou tržního 

selhání, které se vláda snaží dostupnými prostředky eliminovat. Vznik externalit je spojen 

s produkční nebo spotřební činností, a to když náklady nebo výnosy ze spotřeby jedné firmy 

prokazují užitek nebo naopak ztrátu firmy druhé, která s touto výrobou nemá nic společného. 

Existence externalit předpokládá neexistenci jistých trhů. Heller a Starrett říkají: ,,Externality 

jsou téměř synonymem neexistence trhů.“ Veřejné statky jsou charakteristické svou 

nevylučitelností ze spotřeby. V některých případech by bylo možné uživatele ze spotřeby 

vyloučit, ale byly by to náklady tak vysoké, že by bylo neefektivní někoho se spotřeby 

vylučovat. S tím je spojen problém nazvaný jako problém tzv. černého pasažéra, který 

veřejné statky sice využívá, ale nechce za ně platit. Náklady na jeho spotřebu jsou 

financovány z daňového výnosu.
16

 

2.4.1 Zabezpečování a organizace veřejných služeb územní samosprávou 

Úkolem samosprávy je poskytnout pro své občany celou řadu služeb různých 

specifik a charakterů. Samospráva má ve své kompetenci určit si jaké organizace budou tyto 

služby zajišťovat. Jednotlivé způsoby zajišťování místních nebo regionálních veřejných statků 

různým způsobem zasahují do rozpočtu obce, kraji či státního rozpočtu, podle rozsahu 

působnosti. Na zabezpečování veřejných statků se alokuje největší podíl výdajů rozpočtu 

územní samosprávy. V posledních letech se stále ve více zemích rozšířilo zabezpečování 

veřejných služeb formou partnerství, zejména ve Velké Británii.
17

 

Jelikož se stále ve více zemích stává trendem delegovat pravomoci na územní 

samosprávy, což není vždy doprovázeno vhodným financováním, jsou samosprávy často 

nuceny spolupracovat se soukromým sektorem, zakládat společné podniky, nebo zajišťovat 

služby formou kontraktů. Základní otázkou je, zda by měla být činnost či služba financována 

z veřejných rozpočtů. Důvod decentralizace veřejných služeb na územní samosprávy je ten, 

že územní samospráva zabezpečí tyto služby hospodárněji, jelikož na územní úrovni rozumí 

obec svým občanům lépe než na celostátní úrovni. Zejména v zemích, kde se používá model 

                                                
15 MARKOVÁ (2000) 
16 JACKSON, BROWN (2003) 
17 PEKOVÁ (2004) 
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smíšené místní správy, tam územní samosprávy zajišťují některé veřejné statky v přenesené 

působnosti, které jsou svou povahou rovny národním veřejným statkům 

Obcemi decentralizované zabezpečování veřejných služeb, znamená, že se jedná  

o země, kde se využívá smíšený model místní správy (územní samospráva, samospráva),  

a kde tyto obce zabezpečují služby v přenesené působnosti, z nichž mají užitek občané celého 

státu (základní vzdělání, regulace vodních toku) a samostatné působnosti, které obce 

zabezpečují především pro občany své obce (místní komunikace, starost o veřejnou zeleň, 

městská hromadná doprava)
18

. Přitom v rámci procesu decentralizace a dekoncentrace  

se přenáší ze zákona odpovědnost za jejich zabezpečení za státu na obec nebo region. 

Organizace, které mohou na obecní, popřípadě i krajské úrovní, poskytovat veřejné 

služby mohou být tyto: 

 Komunální organizace - mezi tyto organizace patří například: odbory obecních úřadů, 

organizační složky obcí, příspěvkové organizace obcí nebo veřejná výzkumná 

instituce 

 Obchodní společnost – pro místní veřejné služby se v této formě zřizují společnosti 

s ručením omezeným a akciové společnosti, nebo taky alternativní forma obchodní 

společnosti, což jsou družstva 

 Neziskové organizace – obce mohou uzavírat smlouvy např. s občanskými 

sdruženími, nadacemi a nadačními fondy, nebo obecně prospěšné společnosti 

 Spolupráce mezi obcemi – např. založení m společenství obcí 

 Veřejné zakázky u soukromého sektoru 

 Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
19

 

2.5 Veřejné služby v EU 

Ze začátku své existence se Společenství snažilo v rámci plnění cíle hospodářské 

integrace o odstraňování překážek obchodu mezi členskými státy. V druhé polovině 

osmdesátých let byla postupně řada odvětví částečně nebo zcela zpřístupňována konkurenci 

v oblasti poskytování veřejných služeb v obecném zájmu. Jednalo se zejména o oblasti 

telekomunikací, poštovních služeb, dopravy a energie. Modernizace, současné propojování  

a integrace uvedených služeb vedla ke zvýšení konkurence a ke snižování cen. Postupné 

zpřístupňování trhu doprovázené různými opatřeními na podporu ochrany veřejného zájmu, 

zvláště prostřednictvím koncepce univerzální služby (viz podkapitola 2.5.4), která  

                                                
18 PEKOVÁ, PILNÝ, JETMAR (2005) 
19 PROVAZNÍKOVÁ (2009) 
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by zaručovala přístup ke službě v dané kvalitě a za přijatelnou cenu pro každého, bez ohledu 

na sociální či ekonomickou situaci dané země. Proto Společenství věnuje zvláštní pozornost 

k zajištění odpovídajících standardů pro přeshraniční služby, které moou být náležitým 

způsobem regulovány pouze na vnitrostátní úrovni. EU se obávala, že zpřístupnění trhu bude 

mít negativní dopad na nezaměstnanost nebo na poskytování služeb v obecném zájmu, zatím 

ale tyto dopady byly hodnoceny jako nepodložené. Naopak otevřením trhu se služby staly pro 

mnohé dostupnějšími. V roce 1996 -2002 pokleslo u spotřebitelů z nejnižších příjmových 

skupin procento osobního příjmu potřebné k nakoupení např. telefonních hovoru nebo objemu 

elektrické energie.  

Co se týká otevření trhu a s ním spojený dopad na míru zaměstnanosti byl také spíše 

pozitivní účinek. Lidé, kteří přišli o své zaměstnání zvláště u monopolních firem, našli 

uplatnění v nových pracovních místech, které vznikaly v důsledku růstu trhu. EU respektuje 

úlohu vnitrostátních, regionálních i místních samospráv v otázce zajištění blahobytu svým 

občanům a poskytnutí záruk svobodného rozhodování, mimo jiné i v otázce úrovně, kvality a 

dostupnosti služeb. Služby v obecném zájmu jsou součásti celospolečensky uznávaných 

hodnot, které jsou pro všechny evropské státy společné. Jejich úloha má zásadní význam  

z hlediska zvyšování kvality života všech občanů a úsilí o překonání sociálního vyloučení  

a společenské izolace. Vzhledem na vývoj ekonomiky jednotlivých členských států  

a na výrobu dalšího zboží, nebo dodávky jiných služeb je efektivnost a kvalita těchto služeb 

faktorem podporujícím vyšší konkurenceschopnost a soudržnost, zejména pokud  

jde o získávání více investic do méně příznivých regionů. Účinné a nediskriminační 

poskytování služeb v obecném zájmu je rovněž podmínkou hladkého fungování jednotného 

trhu a dalšího ekonomického začleňování do Evropské unie. 
20

 

2.5.1 Služby v obecném ekonomickém zájmu 

Významová nejednotnost a rozdílné tradice členských států přispěla k tomu,  

aby se sjednotila terminologie v souvislosti se službami v obecném zájmu. Proto se opouští 

výraz ,,služby v obecném zájmu“. V praxi EU používá pojem ,,služby v obecném 

ekonomickém zájmu“. Tento výraz služby v obecném zájmu má širší pojem než služby 

v obecném ekonomickém zájmu, protože služby v obecném zájmu zahrnují jak služby tržní, 

tak i služby netržní. Sužby v obecném ekonomickém zájmu tak zahrnuje zvláště některé 

služby, které jsou poskytované velkými síťovými odvětvími, jako je např. doprava, poštovní 
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služby, elektrická energie či komunikace. Tento výraz ovšem vztahuje i na každou 

ekonomickou činnost, která spadá do závazků veřejných služeb. V Evropě řadu služeb 

v obecném zájmu poskytovaly pouze orgány veřejné moci, ale v současné době stále více 

pravomocí pro poskytování veřejných služeb svěřují veřejným nebo soukromým podnikům 

nebo veřejno-soukromým partnerstvím (PPP) a samy se omezují na vymezování veřejných 

cílů řízení nebo monitorování a financování uvedených služeb. Tento postup však neznamená, 

že se orgány veřejné moci zříkají svých povinností za plnění cíli služeb v obecném zájmu. 

Tento vývoj směřující od vlastního poskytování služeb k poskytování prostřednictvím 

samostatných subjektů učinil organizaci, náklady a financování uvedených služeb 

transparentnějšími. 

Vymezení, organizace, financování a monitorování služeb v obecném zájmu  

je především úkolem příslušných vnitrostátních, regionálních a místních samospráv. 

Společenství v rámci své úlohy disponuje pravomocemi v oblastech, které jsou pro služby  

v obecném zájmu neméně významné, např.: v oblasti vnitřního trhu, hospodářské soutěže  

a státní podpory, volného pohybu, sociální politiky, dopravy, životního prostředí, 

zdravotnictví, spotřebitelské politiky, transevropských sítí, průmyslu, ekonomické a sociální 

soudržnosti, výzkumu, obchodní a rozvojové spolupráce a zdanění. Pravomoci a povinnosti 

vyplývající ze Smlouvy poskytují Společenství celou řadu prostředků k jednání, aby mohlo 

zaručit každému jednotlivci v Evropské unii přístup k vysoce kvalitním službám v obecném 

zájmu. 

2.5.2 Členění služeb v obecném zájmu v EU 

Z hlediska potřeby a intenzity akce Společenství a úlohy členských států lze rozlišit 

tři druhy služeb v obecném zájmu. 

1. Služby v obecném ekonomickém zájmu poskytované velkými síťovými odvětvími 

Od osmdesátých let Společenství postupně zpřístupňovalo trhy velkým síťovým 

odvětvím, např. telekomunikacím, poštovním službám, odvětví elektrické energie, plynu  

a dopravě, v jejichž rámci je možno služby v obecném zájmu poskytovat. V té době 

Společenství zároveň přijalo společný (jednotný) regulační rámec pro tyto služby, který 

přesně stanoví závazky veřejných služeb na evropské úrovni a zahrnuje jednotlivé aspekty,  

k nimž se řadí univerzální služba, spotřebitelská a uživatelská práva a otázky ochrany zdraví  

a bezpečnosti. Uvedená odvětví mají jednoznačný celoevropský rozměr a představují tedy 

silný impuls pro vytvoření pojmu "evropský obecný zájem". Tento požadavek je také právně 

uznán v hlavě XV. smlouvy, která přenáší na Společenství zvláštní odpovědnost  
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za transevropské sítě v oblasti dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury  

s dvojím cílem zlepšit hladké fungování vnitřního trhu a posílit sociální a ekonomickou 

soudržnost. 

2. Další služby v obecném ekonomickém zájmu 

Další služby v obecném ekonomickém zájmu, např. nakládání s odpady, zásobování 

vodou nebo veřejnoprávní vysílání, nepodléhají společnému regulačnímu režimu na úrovni 

Společenství. Poskytování a organizace těchto služeb se řídí pravidly vnitřního trhu, 

hospodářské soutěže a státní podpory za předpokladu, že uvedené služby mohou ovlivňovat 

obchod mezi členskými státy. Na některé aspekty poskytování uvedených služeb se mohou 

navíc vztahovat zvláštní předpisy Společenství, např. právní předpisy o životním prostředí. 

Například v oblasti likvidace odpadu (např. skládkováním) se zřizují právní předpisy 

Společenství zabývající se problematikou odpadu "zásadu blízkosti".
 
Podle této zásady  

by měl být odpad zlikvidován co nejblíže místu, kde byl vytvořen.  

3. Neekonomické služby a služby bez vlivu na obchod 

Služby v obecném zájmu neekonomické povahy, a služby bez vlivu na obchod mezi 

členskými státy nepodléhají zvláštním pravidlům Společenství, ani Smlouvou stanoveným 

pravidlům vnitřního trhu, hospodářské soutěže a státní podpory. Vztahují se na ně však 

pravidla Společenství používaná také pro činnosti neekonomické povahy a pro činnosti, které 

nemají vliv na obchod uvnitř Společenství, např. základní princip nediskriminace. Proto 

Společenství vypracovalo politiku služeb v obecném zájmu založenou na rozdílných stupních 

činnosti a použití rozdílných nástrojů. Vytvoření specifického odvětvového rámce na úrovni 

Společenství na jedné straně však samo o sobě není zárukou přístupu každého jednotlivce  

v Evropské unii k účinným a vysoce kvalitním službám. Přesné stanovení a doplnění pravidel 

Společenství o závazcích veřejných služeb a kontrola jejich plnění spadají do rámce 

povinností příslušných orgánů v členských státech. Na druhé straně Komise může přijímat 

specifická přímá opatření k prosazení pravidel Společenství v oblasti hospodářské soutěže a 

státní podpory. Tato skutečnost by mohla vyvolat dojem nevyváženosti akce Společenství, 

jenž by v konečné fázi mohl poškodit jeho důvěryhodnost.
21

 

2.5.3 Ekonomické a neekonomické služby 

Rozlišení mezi službami ekonomickými a neekonomickými je velmi důležité, 

protože tyto dva druhy služeb podléhají rozdílným pravidlům. Na všechny druhy služeb  

                                                
21 www.mvcr.cz (zelená kniha), (2008) 
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se vztahuje např. zásada volného pohybu osob, nebo zásada nediskriminace. Na zboží, služby 

nebo práce nabyté veřejnoprávními subjekty vztahujícími se na pravidla veřejných zakázek  

za účelem poskytování služeb ekonomické i neekonomické povahy, avšak pouze  

na ekonomickou činnost se vztahují pravidla hospodářské soutěže a státní podpory, právo  

na svobodné volby usazování obyvatelstva a jejich volný pohyb, a také na volný pohyb 

služeb. Co se týká rozdílů mezi službami ekonomické a neekonomické povahy,  

tak za ekonomickou činnost se považuje každá činnost spočívající v nabídce zboží a služeb  

na určitém trhu. Jedna organizace dokonce může poskytovat v rámci jednoho odvětví služby 

ekonomické i neekonomické povahy. V oblasti poskytování neekonomických služeb  

se objevuje jistá míra znepokojení mezi poskytovateli, kteří požadují větší právní ochranu 

regulačního prostředí pro jejich činnost. Bez ohledu na to, zda jsou neekonomické služby 

spojeny s požadavky státu, nebo jsou spojeny s citlivými oblastmi, jako jsou např. kultura, 

vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální služby, vyvolává v celoevropském měřítku otázky 

mimo jiné ohledně obsahu evropského modelu společnosti. Částečným vysvětlením jakým 

evropští občané přikládají těmto neekonomickým službám, je aktivní úloha charity, 

dobrovolných organizací a humanitárních organizací.
22

 

2.5.4 Společné prvky v evropském pojetí veřejných služeb 

Vytvořit stejnou definici o obsahu služeb v obecném zájmu na celoevropské úrovni 

není možné. Společenství však o službách v obecném zájmu obsahuje celou řadu společných 

prvků, které je možno použít ke společnému vymezení evropského pojetí služeb v obecném 

zájmu. Mezi tyto společné prky patří zejména: 

1. Univerzální služba 

Pojem univerzální služba se vztahuje k souboru požadavků obecného zájmu 

zajišťujících dostupnost některých služeb ve stanovené kvalitě pro všechny spotřebitele  

a uživatele na celém území členského státu, nezávisle na zeměpisné poloze a za cenu 

dostupnou z hlediska specifických vnitrostátních podmínek. Platí pro odvětví oblasti 

telekomunikací, elektrické energie a poštovních služeb. V průběhu asi dvaceti let se pojem 

univerzální služba vyvinul v nepostradatelný pilíř politiky Společenství v okruhu služeb 

v obecném ekonomickém zájmu. I ke snížení rozdílů v úrovni životních podmínek  

a příležitostí v členských státech,  přispěla koncepce univerzální služby. 
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2. Kontinuita 

Kontinuita je požadavek, aby poskytovatel služby byl povinen zajistit poskytnutí 

služby bez přerušování. V případě, že možnost nepřerušení je zájmu obchodního zájmu 

poskytovatele, nemusí být požadavek právní kontinuity po poskytovateli požadován. 

Požadavek kontinuity není právně vymezen v legislativě Společenství, ale v některých 

případech specifická odvětvová legislativa Společenství závazek kontinuity výslovně ukládá.  

3.  Kvalita služby 

Kvalita je požadována hlavně ze strany veřejné moci. Zatímco obecně platí,  

že kvalitu a úroveň služeb si stanovují členské státy samy, v některých případech jsou normy 

kvality vymezeny v právních předpisech samotného Společenství. Uvedené normy zahrnují 

např. bezpečnostní předpisy, správnost a transparentnost účetnictví, územní pokrytí a ochranu 

proti přerušení. V některých případech je Společenství povinno stanovit normy kvality samo. 

Někdy také bývá jejich povinností kontrolovat zabezpečování kvality samotných 

provozovatelů služeb. Nejlépe rozpracovanou právní úpravou kvality na úrovni Společenství 

stanovují předpisy o poštovních službách a o službách elektronických informací. Komise dále 

vypracovala neregulační opatření na podporu kvality služeb v obecném ekonomickém zájmu, 

která zahrnují finanční nástroje, dobrovolné evropské standardy a výměny správných postupů. 

Například v odvětvích elektrické energie a plynu Společenství podporuje dobrovolnou 

spolupráci regulátorů. 

4. Cenová dostupnost 

Pojem cenová dostupnost byl vytvořen v rámci právní úpravy telekomunikačních 

služeb. Později byl zaveden také do právní úpravy poštovních služeb. Obsahuje požadavek 

poskytování služby v obecném ekonomickém zájmu za dostupnou cenu, a aby byla uvedená 

služba přístupná každému. Uplatňováním zásady cenové dostupnosti se usnadňuje dosahování 

ekonomické a sociální soudržnosti členských států. Kritéria pro určování dostupných cen 

nestanovuje legislativa Společenství, nýbrž samy členské státy. Zvláštní pozornost  

při určování cen by měla být věnována na potřeby a schopnosti ohrožených skupin a skupin 

na okraji společnosti. 

5. Ochrana uživatele a spotřebitele 

Spotřebitelská a uživatelská práva jsou stanovena ve specifické odvětvové legislativě 

pro oblast elektronických komunikací, poštovních služeb, rozvodu energie, dopravy  

a televizního a rozhlasového vysílání. EU stanovila množství zásad pro usnadnění vymezení 

požadavků spotřebitelů na tyto služby: dobrá kvalita služby, vysoká úroveň ochrany zdraví  

a bezpečnosti práce ve službách, transparentnost (cenové tarify), výběr služby a dodavatele, 
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účinná konkurence mezi dodavateli, existence regulačních orgánů, dostupnost nápravných 

mechanismů, zastupování a aktivní účast spotřebitelů a uživatelů při vymezování  

a vyhodnocování služeb a rozhodování o formách plateb. V oblasti telekomunikaci jsou 

poskytovatele povinni umožnit vzájemné propojení svých sítí. Tento systém platí i pro oblasti 

elektřiny a zemního plynu. 

Společný soubor závazků veřejných služeb by mohl být doplněn o řadu specifických 

odvětvových závazků, které jsou v obecném zájmu. Jedná se o bezpečnost a zabezpečení, 

zajištění zásobování, přístup k síti a možnost vzájemného propojení a pluralismus médií.  

2.5.5 Vymezování závazků a výběr organizace 

Vnitrostátní, regionální a místní samosprávy v členských státech jsou v zásadě 

oprávněny samy definovat pojem služba obecného zájmu. Toto právo stanovit definici 

zahrnuje rovněž právo ukládat závazky poskytovatelům uvedených služeb, pokud jsou tyto 

závazky v souladu s předpisy Společenství. V případě chybějícího specifického předpisu 

Společenství je tedy v zásadě na členských státech, aby vymezily požadavky zahrnující 

závazky univerzální služby, požadavky na územní pokrytí, normy kvality a bezpečnosti, 

uživatelská a spotřebitelská práva a požadavky na ochranu životního prostředí. Společenství 

harmonizovalo předpisy o závazcích veřejných služeb a vymezilo společné požadavky  

ve specifických právních předpisech pouze v případě velkých síťových odvětví. Jedná  

se, např. o oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Avšak i v odvětvích,  

v nichž k harmonizaci závazků došlo, jsou členské státy odpovědné za jejich specifikaci  

a provádění v souladu se zvláštními charakteristickými znaky dotyčného odvětví. Odvětvová 

harmonizace závazků veřejných služeb obecně členským státům nebrání v ukládání 

rozsáhlejších nebo dodatečných závazků slučitelných s právem Společenství, nestanoví-li 

harmonizační opatření jinak. V oblasti elektronických komunikací nemohou být uvedené 

dodatečné závazky financovány z prostředků v rámci odvětví. 

Co se týče organizace poskytování služby v obecném ekonomickém zájmu, mohou 

členské státy také svobodně rozhodnout, jakým způsobem službu provozovat a poskytovat, 

ovšem za předpokladu dodržování předpisů Společenství. V každém případě příslušné 

předpisy Společenství o vnitřním trhu a hospodářské soutěži rozhodují o stupni zpřístupnění 

trhu a hospodářské soutěže pro potřeby určité služby v obecném ekonomickém zájmu. Pokud 

jde o účast státu při poskytování služeb v obecném zájmu, je v kompetenci orgánů veřejné 

moci rozhodnout, zda budou uvedené služby poskytovat přímo prostřednictvím vlastní 
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správy, nebo zda službu svěří třetí straně. Orgány veřejné moci v každém členském státě  

si tak ponechávají značnou míru volnosti při vymezování a prosazování závazků veřejných 

služeb. Na jedné straně mají tedy členské státy možnost vymezovat politiku, která přihlíží  

ke specifickým vnitrostátním, regionálním nebo místním okolnostem. Například vzdálené 

nebo řídce osídlené oblasti mohou vyžadovat jiný přístup než oblasti centrální či hustě 

osídlené. Na druhé straně může chybějící specifická legislativa vést k právní nejistotě  

a narušování trhu.
23

 

2.5.6 Financování služeb v obecném zájmu 

 K zajištění finanční rovnováhy poskytovatelů služeb v obecném zájmu používají 

členské státy, v závislosti na historických tradicích a specifických charakteristických znacích 

uvedených služeb, různé mechanismy. Mechanismy financování užívané členskými státy 

zahrnují: přímou finanční podporu ze státního rozpočtu (např. subvence nebo jiné finanční 

výhody, např. snižování daní), zvláštní nebo výlučná práva (např. zákonný monopol), 

příspěvky od účastníků trhu (např. fond univerzální služby), stanovení průměrného cenového 

tarifu (např. jednotný tarif platný v celé zemi bez ohledu na značné rozdíly v nákladech  

na poskytování služby), financování na principu solidarity (např. příspěvky na sociální 

zabezpečení), vytváření zvláštních fondů financovanými účastníky trhu, nebo přímé veřejné 

financování z rozpočtu. 

2.5.7 Vyhodnocování služeb v obecném zájmu 

V důsledku měnícího se regulačního a technického prostředí a rostoucího vlivu 

politik Společenství na služby v obecném zájmu narůstá potřeba řádného hodnocení 

výkonnosti těchto služeb na úrovni Společenství i na úrovni vnitrostátní. Vyhodnocování 

služeb v obecném zájmu je důležité z důvodu jejich významu pro hospodářství jako celek  

i pro kvalitu života každého jednotlivce. Je nezbytné také z důvodu monitorování účinnosti 

plnění úkolů v obecném zájmu, kterými orgány veřejné moci pověřují poskytovatele 

uvedených služeb. Komplexní vyhodnocování zvyšuje transparentnost a poskytuje základ  

pro kvalitnější rozhodování v rámci politiky a pro fundovanou demokratickou diskusi. 

Umožňuje posuzovat ekonomickou účinnost služby a účinné dosahování jiných cílů  

ve veřejném zájmu, které jsou součástí politiky orgánů veřejné moci. Na úrovni Společenství 

má vyhodnocování služeb v obecném ekonomickém zájmu zásadní význam z hlediska 

dosahování cílů v oblasti sociální a teritoriální soudržnosti a ochrany životního prostředí. 

                                                
23 www.mvcr.cz (zelená kniha), (2008) 

http://www.mvcr.cz/
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Hodnocení výkonnosti může také pomoci při výměně nejlepších postupů mezi zeměmi a mezi 

hospodářskými odvětvími. Je ústředním prvkem řádné správy evropských věcí veřejných
24

 

2.6 Místní správa a služby na úrovni EU 

Správa, která je vykonávána na té nejnižší možné úrovni, tedy na úrovní obcí  

se nazývá místní správa, působí co nejblíže finálním spotřebitelům – občanům. Tato správa 

by nefungovala v celku tak dobře, kdyby se nepřenesla z centrálního orgánu na orgán nižšího 

stupně (kraje, obce). Tuto problematiku řeší zásada subsidiarity ve veřejné správě, která 

upřednostňuje poskytování služeb občanů na nejnižších orgánech územních celků před 

vyššími orgány státní správy.  

Místní státní správa v evropských zemích má tři typy úkolů: 

 Zabezpečit místní veřejné služby (školství, zdravotnictví, sociální péče) 

 Regulační úkoly = aplikace legislativních opatření (udělení stavebního povolení, 

obchodních licencí, prevence před znečištěním životního prostředí) 

 Zákonný dohled nad místními samosprávami a odvolací orgán pro jejich rozhodnutí 

Mnoho zemí v EU má velký počet obcí, což může být spojeno s existencí dvou 

problémů. Prvním problémem jsou nedostatečné úspory z rozsahu při zabezpečovaní úloh 

vyžadující finanční a odborné lidské zdroje. A druhým neméně důležitým problémem  

je nesoulad mezi územím, pro které zabezpečují veřejné služby některá zařízení (školy, 

nemocnice) a hranicemi územních samospráv, které jsou lokalizované. Některé členské země 

řešily tyto problémy tak, že pro poskytování služeb vyzkoušeli poloslučovací model, který 

sdružoval ty nejmenší obce do větších územních jednotek. Ne všechny země začaly slučovat 

obce, ale některé země přistoupily na meziobecní spolupráci.  

Organizace místních veřejných služeb v EU je předmětem mnoha protichůdných 

názorů. Např. technické služby (údržba cest, veřejné osvětlení či odpadové hospodářství)  

ve většině zemí tyto služby zabezpečují podniky, které vlastní samospráva, naopak jiné země 

preferují správu těchto služeb vnitřními pracovníky. Trendem současné doby je zvyšování 

zabezpečování služeb soukromými podniky, ale nejdelší tradici ohledně zabezpečování 

veřejných služeb je spolupráce s neziskovými organizacemi. Tento způsob zajišťování 

veřejných služeb je dominantní v Německu. 
25

 

Územní samosprávy si pro lepší a kvalitnější prostor pro prosazování zájmů svých 

územních samospráv vytvořily Národní asociaci územních samospráv a Výbor regionů. 

                                                
24 HALÁSEK (2004) 
25 HALÁSKOVÁ (2006) 
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V ČR existují dvě národní asociace územních samospráv a to, Asociace krajů České 

republiky (AKČR) a Svaz měst a obcí České republiky (SMOČR). Výbor regionů  

se skládá z 12 delegátů, které na tento post nominuje AKČR (7 členů) a SMOČR (5 členů). 

Tyto instituce mají výhodu jak při prosazování zájmů samospráv vůči vládě a resortům 

vlastního státu, tak vůči institucím Evropské unie. Jde tedy o úsporu z hlediska času, financí  

a efektivnosti při prosazování zájmů územních samospráv nebo při přípravě právních norem  

a legislativních předpisů na národní i evropské úrovni.
26

 

Služby v kompetenci územní samosprávy v EU: 

 Základní preventivní služby (kontrola potravin a škodlivin) nebo likvidace odpadu 

 Údržba a provoz hřbitovů, parků či veřejného prostranství 

 Volnočasové aktivity (sportovní zařízení, knihovny, muzea) 

 Sociální pomoc (ústavní a domácí péče o starší lidi, ochrana dětí nebo pomoc 

postiženým osobám) 

 Veřejná doprava (místní samospráva obvykle dotuje dopravu pro děti, důchodce  

či spoje vytížené nebo provoz do vzdálených vesnických oblastí. Autobusová nebo 

tramvajová a trolejbusová doprava může být ve vlastnictví samospráv, ale dnes  

je výhodnější, aby tyto společnosti byly privatizované.  

Financování místní správy v zemích EU není jednotné, což je pochopitelné 

vzhledem k mnoha zemím, jež každá země se liší, ať už politikou, náboženstvím, národními 

zvyklostmi nebo státním rozdělením. Jsou značné rozdíly v odpovědnosti místní správy  

za personální služby ve školství, zdravotnictví a služeb sociálního zabezpečení.
27

 

2.7 Přijetí nových právních předpisů v oblasti služeb obecného 

(ekonomického) hospodářského zájmu Evropskou Komisí 

22. prosince 2011 byla Evropskou komisí ustanovena nová pravidla, která nahrazují 

původní předpisy. Jedná se o přijetí revidovaného balíčku právních předpisů pro veřejné 

podpory, které regulují poskytování vyrovnávací platby za výkon služby v obecném 

ekonomickém zájmu. Tento nový balíček se skládá ze čtyř právních aktů: 

 Sdělení Komise o používání pravidel EU v oblasti státní podpory na vyrovnávací 

platbu udělenou za poskytování služeb v obecném ekonomickém zájmu objasňuje 

                                                
26  www.mvcr.cz (2012) 
27 HALÁSKOVÁ (2006) 

http://www.mvcr.cz/
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základní pojmy vztahující se ke službám v obecném ekonomickém zájmu (podnik, 

hospodářská činnost, hospodářský zájem) atd. 

 Rozhodnutí komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní 

podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 

podnikům pověřeným poskytováním služeb v obecném ekonomickém zájmu 

osvobozuje členské státy od povinnosti oznamovat Evropské komisi poskytnutí 

vyrovnávací platby. Uvedená výjimka se vztahuje na nemocnice a nově také  

na sociální služby (sociální potřeby, zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup 

na trh práce, sociální bydlení). U ostatních limitovaných služeb klesá limit použití 

tohoto rozhodnutí na 15 miliónů EUR. 

 Rámec EU pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

stanoví, jak vysoké myjí tyto vyrovnávací platby být. Pokud tyto služby splňují 

kritéria stanovená v rámci s vnitřním trhem, musí být oznamována Evropské komisi. 

Nová pravidla zavádějí zejména přesnější metodiku pro stanovení výše náhrady, 

požadavek, aby členské státy zavedly do mechanismů poskytování náhrad pobídky  

ke zvyšování efektivity, požadavek na plnění pravidel EU pro zadávání veřejných 

zakázek a na rovné zacházení s poskytovateli stejné služby při určování náhrady 

(vyloučení diskriminace).  Evropská komise může požádat členské státy, aby přijaly 

opatření ke snížení protisoutěžních účinků některých vyrovnávacích plateb, které mají 

obzvlášť silný potenciál pro narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu.  

 Návrh Nařízení Komise o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu 

de minimis udělenou podnikům poskytujícím služby v obecném ekonomickém zájmu 

plánuje zavedení podpory de minimis ve výši 500 000 EUR za tří účetní období  

pro poskytovatele těchto služeb. Konečná podoba Nařízení by měla být přijata 

Evropskou komisí na jaře roku 2012. 

Jelikož většina uvedených předpisů vstupuje v platnost dne 31. ledna 2012, hodlá 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k tomuto datu zpracovat dokument, který popíše 

základní změny v úpravě služeb obecného hospodářského zájmu.
28
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3 VEŘEJNÉ SLUŽBY ZABEZPEČOVANÉ MĚSTSKÝM 

ÚŘADEM ORLOVÁ 

Kapitola, v pořadí třetí pojednává o městě Orlová, která je situována 

v Moravskoslezském kraji. Orlová je rozložená na celkové rozloze 2 467 ha, a má čtyři části: 

Orlová – Město, Orlová – Lazy, Orlová – Poruba a největší část tvoří část Orlová – Lutyně. 

Orlová jako celek má 32 544 obyvatel k 30. 4. 2010.
29

 Další část kapitoly se bude týkat 

podrobného popisu městského úřadu v Orlové. Když už je zmínka o městském úřadu  

je zde také vyobrazena struktura městského úřadu formou dvou schémat, kde je relativně 

dobře vidět jaké odbory poskytují samostatnou působnost a jaké odbory poskytují pouze 

působnost přenesenou, nebo poskytují úkoly a činnosti v rámci obou těchto působností. 

Samozřejmě zde nesmí chybět ani podkapitola o místních veřejných službách, o něž se stará 

městský úřad jakožto zabezpečovatel, a také služby, které neposkytuje přímo úřad, ale jsou 

poskytovány v Orlové v rámci státní správy (přenesená působnost úřadu), které budou 

znázorněny tabulkovou formou pro větší přehlednost. V neposlední řadě také nesmí chybět 

graf, ve kterém jsou vidět výdaje na tyto služby poskytované městským úřadem za období 

pěti let. 

3.1  Městský úřad Orlová 

Postavení a působnost Městského úřadu Orlová (dále jen MěÚ) upravuje zákon  

č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. MěÚ je výkonným orgánem města 

a plní úkoly v samostatné a v přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti 

odpovídá Zastupitelstvu a Radě města Orlová. V oblasti přenesené působnosti přísluší MěÚ 

vykonávat státní správu, která je svěřena obcím v rámci přenesené působnosti  

dle jednotlivých zvláštních zákonů, a také v rámci své přenesené působnosti vykonává 

působnost pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro 

města Orlová a Petřvald a obce Dolní Lutyni a Doubravu. 

Městský úřad v Orlové tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města 

zařazeni do městského úřadu. Všichni vedoucí zaměstnanci MěÚ jsou v rámci svých 

povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního 

systému.  

                                                
29  www.mesto-orlova.cz (2010) 



 

 

30 

3.1.1 Organizační struktura městského úřadu Orlová 

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazeni 

do městského úřadu. Všichni vedoucí zaměstnanci MěÚ jsou v rámci vymezených povinností, 

pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Každý 

odbor má vedoucího odboru, pokud je tento konkrétní odbor dále členěn na různá oddělení, 

pak je zde také funkce vedoucího oddělení a ostatních zaměstnanců, kteří mají povinnost plnit 

úkoly zadané svými nadřízenými. Podrobný popis, čím se jednotlivé odbory zabývají a jaké 

mají povinnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti (viz příloha č. 1).  

Ne všechny níže uvedené odbory vždy existovaly. V roce 2006 na městském úřadě zatím 

nebyl zřízen (nebo byl sloučen s jiným odborem) odbor právní, který byl zřízen až v roce 

2007. Po roce 2008 navíc přibyla ještě funkce interního auditu a odboru vnitřních věcí.  

A od roku 2010 až do nynější doby se odbor majetkových a komunálních služeb a odbor 

správy bytů a budov spojily v jeden odbor s názvem Odbor správy majetku města.  

3.1.2 Vnitřní členění městského úřadu 

MěÚ v Orlové se člení na 11 odborů, tiskové oddělení, živnostenský úřad a interní 

audit. Většina z těchto organizačních útvarů provádí své povinnosti v oblasti přenesené 

působnosti nebo v samostatné působnosti, úkoly, které jsou organizačnímu útvaru trvale 

svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města, úkoly  

ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města a přestupky a delikty 

projednávané v 1. stupni. Nejvyšším orgánem úřadu je starosta, který stojí v čele úřadu  

a za výkon své funkce zodpovídá zastupitelstvu města. Mimo jiné také řídí útvar interního 

auditu a městské policie. Dále má pod sebou dva místostarosty a tajemníka. První 

místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v oblasti samostatné působnosti 

zabezpečuje dohled nad odborem správy majetku města, finančním odborem, odborem 

rozvoje a investic, odborem školství, kultury a sportu a právním oborem. Druhý místostarosta 

zabezpečuje dohled činností nad odborem výstavby, živnostenským úřadem, odborem 

sociálním a zdravotním, odborem životního prostředí, odborem dopravy a tiskovým 

oddělením. Odbor správy úřadu, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad má v kompetenci 

tajemník (viz obr. 3. 1 a 3. 2). Tajemník je vedoucí úřadu a je zodpovědný za plnění úkolů 

MěÚ v samostatné a přenesené působnosti starostovi města. Ne všechny následující odbory 

mají své sídlo v budově MěÚ. Některé odbory sídlí v jiných budovách situovaných v části 

Orlová-Město.  
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Obr. 3. 1 Odbory, které zabezpečují svou činnost v samostatné působnosti 

 

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ, 2012, vlastní zpracování 

V obr. 3. 1 je popis MěÚ rozdělen na působnost samostatnou Do samostatné 

působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce i jejich občanů
30

. Jaké jsou úkoly, 

povinnosti a pravomoci jednotlivých odborů je podrobně popsáno v příloze č. 1 formou 

tabulky. Jak je vidět na obrázku 3. 1, tak starosta nemá pod sebou v přenesené působnosti 

interní audit, ten provádí jen v působnosti samostatné. Dále odbory, které vykonávají svou 

činnost pouze v samostatné působnosti jsou: odbor rozvoje a investic, právní odbor a tiskové 

oddělení. Ostatní odbory vykonávají působnost samostatnou i přenesenou. 

                                                
30 KOUDELKA (2007) 
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Obr. 3. 2 Odbory, které zabezpečují svou činnost v přenesené působnosti 

 

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ 2012, vlastní zpracování 

Přenesená působnost je státní správa vykonávána obcí, přičemž je na ni přenesena 

různá míra státní správy.
31

 V obr. 3. 2 jsou vyobrazeny odbory vykonávající přenesenou 

působnost, a tou se zabývají pouze odbor dopravy a živnostenský úřad.  A nakonec odbory, 

které se zabývají jak působností samostatnou tak působností přenesenou jsou odbor správy 

majetku města, finanční odbor, odbor školství, kultury a sportu, odbor správy úřadu, odbor 

vnitřních věcí, odbor výstavby, odbor životního prostředí a odbor sociální a zdravotní. 

Z obrázku je také vidět, že více odborů plní svou činnost v působnosti samostatné, což je 

pochopitelné. 

                                                
31 KOUDELKA (2007) 
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Tab. 3. 1 Veřejné služby zabezpečované městem Orlová a MěÚ Orlová 

  
Město Orlová 

Organizace města Orlová 

poskytující veřejné služby 
Městský úřad Orlová 

Veřejné služby: 

Služby sociální péče PO Domov Vesna Provoz psího útulku 

  

PO Sociální služby města 

Orlová 

Provoz a údržba místních 

komunikací 

Sportovní činnosti Krytý bazén Kulturní činnosti 

  Letní koupaliště Sportovní činnosti 

  Tenisová nafukovací hala Veřejné osvětlení 

  Tenisové kurty Komunální služby 

  Zimní stadion 

Sběr a svoz komunálního 

odpadu 

Kulturní činnosti PO Dům dětí a mládeže Péče o veřejnou zeleň 

  PO Dům kultury města Orlová Pohřebnictví 

  PO Městská knihovna Orlová 

  

Školství Mateřské školy 

  Základní školy 

Zdroj: www.orlova.cz, 2012, vlastní zpracování 

  Město Orlová je zřizovatelem mnoha příspěvkových organizací, organizačních 

složek, občanských sdružení a jiných organizací, prostřednictvím kterých poskytuje veřejné 

služby v obci. Orlová je vlastníkem a zakladatelem akciové společnosti nesoucí název SMO, 

městská akciová společnost Orlová. Důvodem pro založení této společnosti byl záměr 

sjednotit a efektivně provozovat činnosti, které do té doby zajišťovaly zanikající městské 

podniky veřejných služeb. Tato společnost převzala činnosti technických služeb, komunálních 

služeb, odpadového hospodářství, služby životního prostředí a také je provozovatelem většiny 

sportovních zařízení působící v Orlové. Jediným akcionářem této společnosti je město Orlová. 

V oblasti sociálních služeb je město Orlová zřizovatelem dvou příspěvkových organizací  

(viz tab. 3. 1), a také je zřizovatelem mnoha spolků, klubů a obecně prospěšných společnosti 

zabývající se problematikou sociální pomoci. V oblasti sportu je Orlová (resp. SMO, městská 

akciová společnost Orlová) vlastníkem pěti sportovních institucí a provozovatelem několika 

občanských sdružení v oblasti sportu. Pro oblast kultury ve městě poskytuje Orlová tyto 

služby prostřednictvím tří příspěvkových organizací a několika občanskými sdruženími např. 

občanské sdružení NZDM a klub Futra (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). V oblasti 

školství je Orlová zřizovatelem třech mateřských škol v právní formě příspěvkové organizace 

a sedmi základních škol ve formě opět příspěvkových organizací. V Orlové je více škol  

než již ty zmíněné, ale jejich zřizovatelem je kraj nebo soukromé právnické osoby. Služby, 

které zabezpečuje městský úřad jsou obsahem následující podkapitoly 3. 2. 

http://www.orlova.cz/
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3.2 Veřejné služby zabezpečované městským úřadem Orlová 

Tato podkapitola popisuje, jak městský úřad hospodaří s vybranými veřejnými 

službami. Některé veřejné služby, které byly v předchozích letech poskytovány MěÚ, nyní 

přešly pod kompetenci státní správy. Jedná se například o služby v oblasti zdravotnictví, 

školství nebo kultury. Sociální služby v posledních letech přešly pod kompetenci pracovního 

úřadu v Orlové, čili již nejsou poskytované MěÚ, ale úřadem pracovním. V tabulkách, které 

jsou v této podkapitole, je obsaženo šest vybraných veřejných služeb poskytovaných MěÚ 

Orlová a jejich hospodaření v oblasti běžných výdajů. Následuje výčet vybraných služeb, 

které jsou i nadále poskytovány MěÚ v Orlové, ale některé jsou poskytovány i jinými 

organizacemi (ziskovými i neziskovými) působícími v oblasti poskytování služeb v obecném 

zájmu. Většina z těchto níže uvedených služeb patří pod správu a kompetenci odboru správy 

majetku města. Ale jsou zde i veřejné služby zastoupeny odborem školství, kultury a sportu 

nebo odborem sociálním a zdravotním, které jsou poskytovány v rámci přenesené působnosti 

obce. Protože místní komunikace, lampy na ulicích, popelnice nebo veřejné prostranství a jiné 

jsou považovány za majetek města Orlová, proto se jimi zabývá právě odbor správy majetku 

města. Veřejné služby poskytované v Orlové městským úřadem jsou zejména: 

1. Provoz psího útulku 

 Údržba areálu útulku pro psy 

 Opravy kotců 

2. Provoz a údržba místních komunikací 

 Zimní údržba pohotovost 

 Čištění komunikací, veřejných prostranství a schodišť 

 Údržba a opravy kanalizace 

 Zajištění výkonu obecně prospěšných prací 

 Opravy komunikací 

 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (provoz parkovacího objektu 

 č. 1 na V. etapě v Orlové-Lutyni – podzemní parkoviště, údržba a opravy 

autobusových zastávek, údržba a opravy chodníků, zábradlí, mostků a lávek, 

opravy parkovišť, provoz parkovacího závorového systému a automatu u MěÚ, 

instalace a údržba svislého a vodorovného dopravného značení, ořezy stromů  

a keřů). 
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3. Kulturní činnosti 

 Údržba a oprava letního kina a kina Vesmír 

 Služby a opravy objektu Domu kultury a mládeže Orlová /DKMO) 

 Služby a opravy spojené s kluby důchodců v Orlová-město 

 Provoz Domu kultury města Orlové (PO města Orlová) 

 Středisko volného času Kotva (OS města Orlová, v roce 2009 - zrušeno) 

 Provoz Městské knihovny Orlová a Městského informačního centra 

 Vydávání Čtrnáctideníku Orlovské noviny 

4. Sportovní zařízení a sportovní činnost 

 Údržba sportovních zařízení v Orlové 

 Dotace na provoz sportovních zařízení 

 Provoz okolo 28 sdružení, organizací, sportovních klubů a oddílů 

5. Veřejné osvětlení 

 Spotřeby elektrické energie 

 Služby a opravy spojené s provozem sítě veřejného osvětlení 

6. Komunální služby a územní rozvoj 

 Údržba vodotečí, příkopů a propustků 

 Provoz a údržba mobilního EKO WC 

 Údržba památníků na území města 

7. Sběr a svoz komunálních odpadů 

 Pronájem a vývoz kontejnerů z hřbitova 

 Odvoz směsného komunálního odpadu 

 Likvidace černých skládek 

 Provoz sběrných dvorů v Orlové 

 Odvoz biologického a separovaného odpadu 

 Oprava kontejnerového stání 

8. Péče o veřejnou zeleň 

 Údržba zeleně, kácení a ořezy stromů a keřů 

 Úklid ploch veřejné zeleně 

 Údržba zeleně v lesoparku, zámeckého parku, Orlího kaňonu 

 Deratizace, opravy laviček, dětských hřišť, drobných staveb 

 Podklady pro výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně v Orlové 
32 

                                                
32 Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012 
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9. Služby sociální a zdravotní 

 Pečovatelská služba 

 Kluby důchodců 

 Ostatní sociální péče a pomoc 

 Ubytovna pro matky s dětmi 

 Ozdravné pobyty pro děti a mládež 

 Služby poskytované zdravotně postiženým občanům 

 Provoz kontaktního centra Orlová (OS města Orlová) 

10. Pohřebnictví 

 Služby a opravy v areálu městského hřbitova v Orlová - Město 

 Dotace poskytnuté hřbitovní správě 

3.3 Analýza vybraných místních veřejných služeb MěÚ 

Následující tabulky ukazují, jak město Orlová vynakládá s prostředky určenými  

na veřejné služby ze svého rozpočtu. Je zde uvedeno šest vybraných veřejných služeb, které 

poskytuje MěÚ. Každé z vybraných služeb je věnována vlastní podkapitola, přičemž v každé 

z podkapitol jsou rozebrány rozpočtové výdaje (formou tabulek) na zabezpečení dané služby 

a jejich základní charakteristika. Jedná se o tyto veřejné služby: 

 Provoz a údržba místních komunikací 

 Veřejné osvětlení 

 Sběr a svoz komunálního odpadu 

 Péče města o veřejnou zeleň 

 Pohřebnictví  

 Sportovní zařízení a sportovní činnost 

V každé tabulce je rozepsána jedna služba a její vývoj v průběhu pěti let, a to od roku 

2006 až do roku 2010. O prvních pět služeb se stará odbor správy majetku města, a co se týká 

sportu, tak o provoz a údržbu sportovního zařízení se stará také odbor správy majetku města  

a o dotace poskytované na sportovní činnost má na starost odbor školství, kultury a sportu.  

Po výčtu všech šesti služeb situovaných v tabulkách následuje souhrnný graf, kde je 

přehledně vidět vývoj těchto služeb a jejich celkové výdajové položky, opět v pěti letech.  
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3.3.1 Provoz a údržba místních komunikací 

Pojem místní komunikace definuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, kde je definována místní komunikace v § 6 tohoto zákona následovně:  

,,Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní 

dopravě na území obce.“ V tomto zákoně je také v § 9 uvedeno, že vlastníkem dálnic a silnic 

I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území jsou silnice situované  

a v neposlední řadě je obec vlastníkem místních komunikací nacházející se na obvodu obce, 

z čehož samozřejmě plyne povinnost obce tyto silnice udržovat a opravovat. Důležitý je fakt, 

že místní komunikace je veřejný statek a je považován za pozitivní externalitu (tržní 

selhání), případné vyloučení uživatele ze spotřeby by bylo velmi obtížné a nákladné. Místní 

komunikace jakožto veřejný statek tedy zajišťuje veřejný sektor prostřednictvím obcí.
33

 

V následující tabulce jsou uvedeny výdaje, které vydal MěÚ na tuto službu v období pěti let. 

Tab. 3. 2.  Výdaje na provoz a údržbu místních komunikací MěÚ Orlová (v Kč) 

Výdaje na veřejnou službu v období 2006 - 2010 

Provoz a údržba místních 

komunikací 2006 2007 2008 2009 2010 

Zimní údržba a pohotovost 7 251 000  3 063 000  2 135 000  6 901 000  6 421 000  

Čištění komunikací, veřejných 

prostranství a schodišť 
5 636 000  6 179 000  6 599 000  4 194 000  4 294 000  

Údržba a opravy kanalizace 1 577 000  3 510 000  2 594 000  1 408 000  1 125 000  

Zajištění výkonu obecně 
prospěšných prací 

0  0  0  35 000  60 000  

Opravy komunikací 6 009 000  7 787 000  8 568 000  4 963 000  4 447 000  

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací  
5 006 000  3 372 000  3 225 000  8 526 000  7 428 000  

Celkem 25 479 000  23 911 000  23 121 000  26 027 000  23 775 000  

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

   
Všechny tyto výdaje jsou v celkovém rozpočtu města zahrnuty do třídy 5 – běžné 

výdaje. Do kolonky s názvem Ostatní záležitosti pozemních komunikací pro rok 2006 patří 

zejména provoz parkovacího objektu č. 1 na V. etapě v Orlové-Lutyni (podzemní garáže), 

instalace dopravního značení nebo opravy a údržba dopravního značení (svislého  

i vodorovného). V roce 2006 bylo nejvíce finančních prostředku vydáno na zimní údržbu 

 a pohotovost místních silnic což činilo 7 251 000 Kč. V roce 2007 se do ostatních záležitostí 

připojila obnova zastaralých dopravních značek. Největší výdaje v tomto roce směřovaly  

                                                
33 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ( 2012) 

http://www.pravnipredpisy.cz/
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na opravu komunikací ve výši 7 787 000 Kč. Pro rok 2008 je nejvýznamnější a zároveň 

nejvyšší částkou na opravy silnic dosahující výše 8 568 000 Kč, které jsou v tomto pětiletém 

šetření nejvyšší ze všech těchto oprav, kde zde zavedena také služba údržba veřejné zeleně 

v rámci Besipu (bezpečnost silničního provozu). Jak je vidět v této tabulce se v letech 2009  

a 2010 objevuje nový tip služby s názvem zajištění výkonu obecně prospěšných prací. Jsou  

to práce prováděné dlouhodobě nezaměstnanými pobírající dávku hmotné nouze. Jde o práce 

spojené s čištěním komunikací, chodníků a veřejného prostranství a v zimních měsících  

se jedná zejména o práce spojené s úklidem sněhu z chodníků. Největší částka v roce 2009 

byla vynaložena na ostatní záležitosti, do kterých přibyly údržby parkovišť, zábradlí, mostků 

a lávek, nebo rekonstrukce chodníků na Masarykově třídě, kdy tato suma celkově činila 

8 526 000 Kč. Co se týká roku 2010, tak výdaje na obecně prospěšné práce se o dost zvýšily, 

ale v dalších letech se předpokládá jejich snížení až na polovinu. V kolonce ostatních 

záležitostí opět přibyla služba na ořezy stromů a keřů a provoz parkovacího závorového 

systému a automatu u městského úřadu, což také zapříčilo, že i výdaje na tento druh služeb 

v tomto roce byl nejvyšší, a to v částce 7 428 000 Kč. V celkovém součtu těchto služeb  

se částky pohybují stabilně v průměru okolo 25 000 000 Kč v průběhu celých pozorovaných 

pěti let. 

3.3.2 Veřejné osvětlení 

Veřejným osvětlením je myšleno osvětlení silnic, ulic nebo jiných veřejných 

prostranství, a to zejména v pozdních večerních hodinách. Zařízení veřejného osvětlení  

je podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací a jejich 

vlastníkem je obec nebo správce komunikace. Veřejné osvětlení mimo pozemní komunikace, 

například v uzavřených areálech (nemocnice, školy), v budovách nebo na železničních 

stanicích zřizuje a vlastní toto veřejné osvětlení obvykle vlastník pozemku nebo provozovatel 

objektu. V poslední době je věnována stále větší pozornost světelnému znečištění ovzduší. 

Světelným znečištěním se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší rozumí: „viditelné 

záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim 

zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším 

ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno“. 
34

 

Veřejné osvětlení je také veřejným statkem, který splňuje všechny předpoklady 

jeho definování. Jen velmi těžko a s vysokými náklady by bylo vyloučení tzv. černého 

                                                
34 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (2012) 
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pasažéra z jeho spotřeby. Užívání veřejného osvětlení jedním občanem, nesnižuje možnost 

užívání občanem druhým, čili zde neexistuje rivalita. Veřejné osvětlení však nemusí být vždy 

veřejné, například před hypermarkety nebo u čerpacích stanic si osvětlení zajišťuje  

sám majitel objektu. Následující tabulka ukazuje, jak si vedl MěÚ při výdajích na veřejném 

osvětlení ze svého rozpočtu za období opět pětileté. 
35

 

Tab.  3. 3 Výdaje na veřejné osvětlení poskytované MěÚ Orlová (v Kč) 

Výdaje na veřejnou službu v období 2006 - 2010 

Veřejné osvětlení 2006 2007 2008 2009 2010 

Spotřeba elektrické energie 2 557 000  3 239 000  3 415 000  3 647 000  2 996 000  

Služby a opravy spojené s 

provozem sítě osvětlení 
7 693 000  7 106 000  7 427 000  5 771 000  3 590 000  

Počet světelných bodů (ks) 3 718 3 718 3 718 3 310 3 310 

Celkem 10 250 000  10 345 000  10 842 000  9 418 000  6 586 000  

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

  
Veřejným osvětlením zabezpečovaným na území města se rozumí všechny pouliční 

lampy, nebo jiné světelné body, které slouží občanům k lepší orientaci ve večerních hodinách. 

Do veřejného osvětlení se také počítají Vánoční a zimní svítící ozdoby používané zejména 

v zimních měsících na území města orlová. Tato tabulka obsahuje pouze výdaje na spotřebu 

elektrické energie a služby, opravy a údržba spojená s provozem veřejného osvětlení. Výdaje 

na opravy veřejného osvětlení  byly nejvyšší v roce 2006, kdy dosáhly částky skoro 8 milionů 

korun. Počet světelných bodů byl první tři roky stabilně v počtu 3 718 kusů a od roku 2009  

se tento počet z důvodů úspor a opotřebení materiálu zredukoval na pouhých 3 310 kusů. 

Celkové výdaje byly nejvyšší v roce 2006, kdy dosahovaly výše 10 250 000 Kč, a naopak 

nejmenší byly v roce 2010, kdy činily pouze 6 586 000 Kč. 

3.3.3 Péče o veřejnou zeleň 

Péče o veřejnou zeleň zahrnuje zejména údržbu veřejné zeleně v obci. Nejedná  

se zde však o údržbu všech veřejných prostranství a veškeré veřejné zeleně. Obec nemá 

povinnost udržovat veřejná prostranství, která nejsou v jejím vlastnictví. Zákon č. 128/2000 

Sb., o obcích říká o veřejném prostranství v § 34 následující: ,,Veřejným prostranstvím jsou 

všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 

                                                
35 REKTOŘÍK, ŠELEŠOVSKÝ (2002) 
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prostoru“, 
36

 ze kterého vyplývá, že se stará pouze o zeleň, která je ve vlastnictví obce.  

Do péče o veřejnou zeleň patří zejména městské parky, zeleň podél komunikací, sídlištích  

a jiné upravené veřejně přístupné plochy. Údržba městské zeleně s sebou přináší mnoho 

pozitivních externalit, jako např. ekologické a estetické hledisko, nebo snižování hluku  

a prachu v ovzduší. Veřejná zeleň nese prvky jak veřejného statku, tak i prvky statku 

smíšeného. Pro vyloučení uživatele ze spotřeby, když se kolem parku postaví plot se v tomto 

případě řadí veřejná zeleň spíše ke statkům smíšeným. 

Tab. 3. 4 Výdaje na péči o veřejnou zeleň MěÚ Orlová ( v Kč) 

Výdaje na veřejnou službu v období 2006 - 2010 

Péče o veřejnou zeleň 2006 2007 2008 2009 2010 

Údržba veřejné zeleně 16 248 000  18 295 000  15 644 000  15 348 000  15 273 000  

Údržba zeleně v lesoparku, 

zámeckého parku, Orlího kaňonu 
0  0  2 770 000  3 024 000  3 034 000  

Deratizace, opravy laviček, 

dětských hřišť, drobných staveb 
748 000  582 000  306 000  732 000  646 000  

Celkem 16 996 000  18 877 000  18 720 000  19 104 000  18 953 000  

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

  
Veřejná služba s názvem Péče o veřejnou zeleň mluví o svém posláni již ve svém 

názvu. Jedná se tedy o veškerou zelenou plochu na území města, ať už jsou to trávníky, 

stromy nebo keře. Jak lze vidět v této tabulce jsou nejvyšší částky vynakládány na údržbu 

veřejné zeleně. Jedná se zejména o kácení a ořezy stromů a keřů, úklid ploch veřejné zeleně, 

nebo v roce 2006 do této skupiny patřily i služby a opravy spojené s péčí o vzhled obcí. 

Údržba zeleně v lesoparku, zámeckém parku a Orlím kaňonu se začala provádět až v roce 

2008 a nejvyšších výdajů dosáhla tato služba v roce 2010, kdy přesáhla 3 miliony korun.  

Pod pojmem deratizace si lze představit zabraňování výskytu krys nebo potkanů v blízkosti 

popelnic a kontejnerů. Do péče o veřejnou zeleň se také počítá i s opravami laviček, dětských 

hřišť nebo malých staveb. V této kategorii služeb vydal nejvíce MěÚ v roce 2006. Pro všech 

pět analyzovaných let byly nejvyšší výdaje na údržbu veřejné zeleně. V přehledu celkových 

částek lze vidět, jak výdaje v období pěti let kolísají, ale vychýlení od průměrných 18 milionů 

Kč není výrazné. 

                                                
36 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (2012) 
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3.3.4 Sběr a svoz komunálního odpadu 

Pojem odpad je definován v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, v § 3 takto: 

,,Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se  

jí zbavit.“ Dále také definuje pojem komunální odpad v § 4 následovně: ,,veškerý odpad 

vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad  

v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání.“
37

 V České republice existují tři spalovny komunálního odpadu, 

které jsou v provozu. Jsou to spalovny v Brně, Liberci a v Malešicích. Odpadové hospodářství 

je typickým smíšeným statkem a je zde také mnoho tržních selhání např. v podobě 

negativních externalit (je velmi snadné představit si občana, který nechce platit poplatek  

za odpady a veškerý svůj odpad vyhazuje na nelegální černé skládky, jejichž eliminaci  

se zabývá ministerstvo životního prostředí). Z tohoto důvodu je státní zásah do odpadového 

hospodářství opodstatnitelný.  

Tab. 3. 5 Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu MěÚ Orlová (v Kč) 

Výdaje na veřejnou službu v období 2006 - 2010 

Sběr a svoz komunálního 

odpadu 2006 2007 2008 2009 2010 

Odvoz komunálního odpadu 23 833 000  25 290 000  25 824 000  26 038 000  26 181 000  

Pronájem, oprava a vývoz 

kontejnerů ze hřbitova 
328 000  482 000  197 000  364 000  355 000  

Likvidace černých skládek 377 000  955 000  987 000  294 000  258 000  

Provoz sběrných dvorů v 

Orlové 
0  299 000  340 000  708 000  1 607 000  

Odvoz biologického a 

separovaného odpadu 
0  851 000  1 431 000  1 601 000  1 753 000  

Celkem 24 538 000  27 877 000  28 779 000  29 005 000  30 154 000  

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

  
Sběr a svoz komunálního odpadu je jedna z nejdůležitějších služeb poskytovaných 

nejen v Orlové, ale ve většině měst se této službě přikládá vysoká důležitost. Tato služba 

 je úzce spojena taky s životním prostředím, a proto je této problematice věnován velký důraz 

a také největší objem finančních prostředků. Je v zájmu všech občanů dodržovat jistá 

pravidla, která jsou spojena s tříděním a s nakládáním odpadu. V roce 2006 se u této služby 

vynakládali finanční prostředky zejména na odvoz komunálního odpadu a likvidaci černých 

skládek, které je důležité likvidovat z důvodu již výše zmíněné ochrany životního prostředí 

                                                
37  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, (2012) 
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nebo výskytu různých infekci a nemocí v blízkosti nelegálně používané skládky. Na odvoz 

komunálního odpadu je zákonná povinnost každého občana platit poplatek, který činí 500 Kč 

ročně na jednu osobu ve městě Orlová. I při této ,,výpomoci“ od občanů jsou výdaje na tuto 

služby nejvyšší ve všech pěti letech, a to s razantním náskokem.  Ve všech pozorovaných pěti 

letech se největší podíl finančních prostředků vynakládá na odvoz komunálního odpadu, který 

činí v průměru všech pěti let okolo 25 milionu Kč. Od roku 2007 se výdaje zvýšili  

o dvě nové služby a to,  provoz nově otevřených sběrných dvorů v Orlové a odvoz 

biologického a separovaného odpadu. V celkovém součtu je vidět jak se rok od roku výdaje 

nepatrně zvedají v průměru o jeden milion. Procentuální vyjádření, kolik činí procent 

komunální odpad z celkových nákladů na sběr a odvoz celkového odpadu byl nejvyšší v roce 

2006, kdy činil 97%. V dalších letech se náklady na komunální odpad pohybovaly na výši 

90% každoročně, a v roce 2010 činil 87%. 

Graf 3. 1 Přehled odpadu MěÚ Orlová (v tunách)  

 

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

V grafu 3. 1 lze vidět, v jakém poměru je odpad tříděn. Pro papír (separovaný  

a pytlový sběr), sklo (separovaný sběr), plasty nebo nebezpečný odpad (mobilní sběr) jsou 

poměrně malé částky, které nepřesahují v průměru 200 tun. Je vidět, že jasně převažuje 

směsný komunální odpad (popelnice, kontejnery, odpadkové koše) a objemný odpad 

(velkoobjemové kontejnery, sběr do nádob). Procentuální vyjádření kolik procent činí 
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komunální odpad z těchto šesti typů odpadu, je v roce 2006 ve výši 84%, pro rok 2007 

 je to 77%, a následující roky se podíl komunálního odpadu stabilně drží výše 79%. 

3.3.5 Pohřebnictví 

U pohřebnictví je třeba rozlišovat služby privátního pohřebnictví od veřejné služby 

pohřebnictví. Privátní (osobní) pohřební služby jsou služby bezprostředně související 

s pohřbem, a které zajišťuje soukromoprávní společnost a státní zásahy v tomto případě jsou 

nepotřebné. Na druhé straně pohřebnictví pojímáno jako veřejná služba má za úkol starat  

se o údržbu areálu hřbitova nebo o opravy hřbitovního příslušenství. Jak má být veřejný 

hřbitov provozován je popsáno v zákonu č. 256/2001 S., o pohřebnictví v § 16 takto: 

,,Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí 

v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností. Nemůže-li 

obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti je povinna 

zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody 

s provozovatelem pohřebiště.“
38

 V dnešní době je nejčastější formou poskytování 

pohřebnictví hřbitova obcemi, které dlouhodobě pronajímají pohřební místa obyvatelům. 

Hřbitov nenese žádny z atributů veřejného statku, což znamená, že je to statek spíše smíšený. 

Tab. 3. 6 Výdaje na pohřebnictví MěÚ Orlová (v Kč) 

Výdaje na veřejnou službu v období 2006 - 2010 

Pohřebnictví 2006 2007 2008 2009 2010 

Služby a opravy v areálu 

městského hřbitova 
458 000 435 000 511 000 487 000 408 000 

Dotace poskytnutá hřbitovní 

správě 
1 346 000 1 431 000 1 660 000 1 500 000 1 215 000 

Celkem 1 804 000 1 866 000 2 171 000 1 987 000 1 623 000 

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

  
Tabulka 3. 6 je tabulka znázorňující výdaje na pohřebnictví a pohřební služby,  

ale nejedná se o privátní služby. Nýbrž o služby spojené s údržbou areálu hřbitova nebo 

opravy jeho příslušenství. V tabulce 3. 6 je vidět, že opravy a služby v areálu hřbitova  

se v průběhu celých sledovaných pěti let pohybuje kolem 460 000 Kč. Dotace poskytnuté 

hřbitovní správě se v průběhu pěti let pohybuje v průměru kolem 1 440 000 Kč. Je vidět,  

že značné výkyvy výdajů na tuto veřejnou službu nejsou. Nejvíce finančních prostředků bylo 

vynaloženo v roce 2008, kdy tato suma dosáhla 2 1741 000 Kč a naopak nejméně financí 

                                                
38  Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, (2012) 
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potřebovala tato služba v roce 2010, kdy tato částka činila 1 623 000 Kč. Výdaje na veřejnou 

službu pohřebnictví jsou z analyzovaných pěti služeb stabilně nejnižší. 

3.3.6 Sportovní zařízení a sportovní činnost 

Městský úřad Orlová se na téma sportu, sportovního zařízení a sportovní činnosti řídí 

zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. V tomto zákonu se vymezuje postavení sportu  

ve společnosti jako veřejně prospěšné služby (činnosti) a stanoví úkoly ministerstev, 

jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. Tento 

zákon má v § 6 popsány jaké úkoly a podmínky obce v samostatné působnosti vytvářejí pro 

sport: 

,,a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 

postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení  

a poskytují je pro sportovní činnost občanů 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu“
39

 

V následující tabulce je pojem údržba. Údržbou se rozumí pravidelná péče  

o majetek, která omezuje a zpomaluje následky opotřebení a zachování funkčnosti daného 

nemovitého majetku, v tomto případě zejména budovy, hřiště nebo pozemky na kterých  

je situován majetek města. Za údržbu se považuje i výměna antuky na hřištích jednou ročně 

v jarních měsících. Sport je statek smíšený, protože některé sportovní aktivity si uživatel 

musí hradit sám, a na druhé straně třeba tělesná výchova ve školách je podporována 

prostředky z města a ne z peněz uživatelů. Tento tip statku by se dal zařadit také  

do Buchananova modelu o teorii klubů.
40

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39  Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů, (2012) 
40  Buchananův modelů klubů: klub je dobrovolným sdružením jednotlivců, klub může bez vynaložení nákladů 

vyloučit nečleny, ze strany členů klubů neexistuje diskriminace vůči jiným členům. 
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Tab. 3. 7 Výdaje na sportovní zařízení a sportovní činnost MěÚ Orlová (v Kč) 

Výdaje na veřejnou službu v období 2006 - 2010 

Sportovní zařízení a 

sportovní činnost 2006 2007 2008 2009 2010 

Dotace na údržbu a 

zajištění provozu 

sportovního zařízení 

18 065 000  20 000 000  20 560 000  21 855 000  22 074 000  

Služby a opravy letního 

koupaliště 
520 000  512 000  530 000  514 000  490 000  

Služby a opravy 

sportovních areálů 
1 966 000  2 282 000  2 318 000  2 258 000  1 441 000  

Poskytnuté dotace MěÚ 

na sportovní činnost 
7 647 000  8 643 000  7 407 300  7 369 800  6 271 328  

Celkem 28 198 000  31 437 000  30 815 300  31 996 800  30 276 328  

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

   
Tabulka 3. 7 popisuje, jaké výdaje měl městský úřad na opravy a údržby sportovních 

zařízení a na podporu sportovní činnosti formou dotací ze svého rozpočtu. Jak lze vidět 

v tabulce jsou nejvyšší výdaje poskytovány na údržbu a zajištění provozu na sportovní 

činnost. Ve všech sledovaných pěti letech jsou to výdaje ve výši okolo 21 milionů Kč.  

Je vidět, že tyto výdaje mají tendenci se každým rokem zvyšovat. Nejvyšší částku tato 

finanční podpora dosáhla v roce 2010, kdy činila 22 074 000 Kč. Služby a opravy letního 

koupaliště jsou každoročně podporovány ve výši v průměru kolem půl milionu Kč. Služby  

a opravy sportovních areálů byly nejvyšší v roce 2008, kdy byl uveden do provozu Skate 

areál v Orlové – Lutyni, a tím pádem dosáhl výše 2 258 000 Kč. Dotace, které jsou 

poskytovány z rozpočtu města na podporu sportovní činnosti jsou každoročně v průměru 

okolo 8 milionu Kč. Nejvyšší dotace byly poskytnuty v roce 2007, a to v celkové výši  

8 643000 Kč. 
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Graf č. 3.2 Výdaje na vybrané služby MěÚ Orlová v období 2006 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2012) 

 V grafu 3. 2 je vidět, že nejvíce finančních prostředků poskytovaných obecním 

rozpočtem je na sportovní zařízení a sportovní činnost, ve všech sledovaných letech. Fakt,  

že rok od roku výdaje na sportovní zařízení a sportovní činnost kolísají je vidět v grafu 3. 2. 

Nejvyšší výdaje byly zatím v roce 2009 a to ve výši 31 996 800 Kč. Jako druhá nejdražší 

služba je Sběr a svoz komunálního odpadu. Tyto výdaje ve sledovaných letech mají rostoucí 

tendenci každým rokem. Nejvyšší částka však byla vydána v roce 2010, kdy výdaje na tuto 

službu dosáhly částky 30 154 000 Kč. V pořadí třetí jsou výdaje na Provoz a údržbu místních 

komunikací, které v grafu ukazují, že mají snahu kolísat každým rokem. Značně nejvíce však 

tato služba vybrala výdaje pro rok 2009, kdy jejich celková suma činila 26 027 000 Kč.  

Na čtvrtém místě, z těchto sledovaných šesti služeb, se ,, umístila“ služba Péče o veřejnou 

zeleň. Ve většině sledovaných letech tato služba dosahuje výdajů okolo 18 milionu Kč. 

Předposlední místo obsadila služba Veřejného osvětlení, kdy výdaje na tuto službu činily 

v průměru 9, 5 milionu Kč. V grafu 3. 2 je vidět, že nejméně město vynakládá finančních 

prostředků na Pohřebnictví, kdy tyto výdaje nedosahují ani třetiny ostatních výdajů na těchto 

šest analyzovaných služeb. V grafu lze vidět, že kromě sběru odpadu bylo nejvíce finančních 

prostředků na všech těchto šest služeb vynakládáno v roce 2009. 
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4 ZHODNOCENÍ ZABEZPEČOVANÝCH SLUŽEB 

MĚSTSKÝM ÚŘADEM ORLOVÁ 

Městský úřad v Orlové financuje nejen tyto vybrané veřejné služby, ale všechny 

veřejné služby ze svého rozpočtu. V této kapitole je dílčí zhodnocení vybraných veřejných 

služeb z hlediska jejich formy poskytování, účinnosti a rozsahu zabezpečení. Dále  

je vyobrazena tabulka 4. 1, kde je znázorněno jaké mají jednotlivé služby garanty, 

poskytovatele a zabezpečovatele. V další části kapitoly jsou tabulky a s nimi související grafy, 

kde je zobrazeno procentuální vyjádření poměru jednotlivých vybraných služeb k celkovým 

výdajům na tyto služby. Jelikož jsou tyto služby financovány z rozpočtu města, je v další 

podkapitole také tabulka s grafem týkající se procentuálního vymezení jednotlivých 

vybraných služeb v poměru k rozpočtu obce. Poslední část kapitoly je věnována zhodnocení 

z pohledu standardizace vybraných veřejných služeb. 

4.1 Dílčí zhodnocení vybraných veřejných služeb MěÚ Orlová 

1. Provoz a údržba místních komunikací 

Městský úřad financuje tuto veřejnou služby, stejně jako všechny ostatní z rozpočtu 

obce, kde jsou tyto výdaje zahrnuty do třídy 5 – běžné výdaje. Některé výdaje na větší 

investiční akce např. na výstavbu nové silnice by se už řadily do nákladů kapitálových.  

V tabulce 3. 2 je vidět, že výdaje na zimní údržbu a pohotovost se pohybují od dvou do sedmi 

milionu Kč. Je to způsobeno tím, že tyto náklady souvisejí hlavně s odhrnováním sněhu  

a opravy cest po krutých mrazivých zimách, což samozřejmě znamená, že když je zima 

teplejší a s malým nebo naopak velkým množstvím sněhu, tak tyto výdaje buďto rostou nebo 

naopak klesají. Čištění komunikací má podobné charakteristické rysy výdajů jako zimní 

údržba. Tyto služby jsou úzce spjaty s klimatickými podmínkami v daném roce, a tomu jsou 

uzpůsobeny výdaje na tyto služby. V roce 2009 byly tyto výdaje extrémně zvýšeny z důvodu 

opravy dlouhého úseku silnice. Služba s názvem Údržba a opravy kanalizace se netýká 

kanalizace, jako splaškových služeb, ale jedná se o odvod dešťových vod. V roce 2007 byly 

tyto náklady nejvyšší, protože se v Orlové opravovaly kanalizace z důvodu stárnutí materiálu. 

Obecně prospěšné práce je relativně nová forma služby, která začala fungovat až od roku 

2009, jedná se o úklid chodníku, odklízení sněhu z cest atd. Tuto práci provádějí dlouhodobě 

nezaměstnaní pobírající dávku hmotné nouze. Celkové byly nejvyšší výdaje v roce 2009, 

z důvodu již výše zmíněné opravy silnice. 
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Garantem této veřejné služby je MěÚ Orlová. O zabezpečování této veřejné služby 

je odpovědný veřejný sektor, v tomto případě je to sama obec, a to prostřednictvím odboru 

správy majetku města. Poskytovatel (producent) této veřejné služby je subjekt, který 

bezprostředně tuto službu poskytuje obyvatelům dané obce. V tomto případě (v Orlové)  

je to kombinace účasti MěÚ a externí firmy, kterou obec vybírá na základě výběrového 

řízení. Firma, která toto řízení vyhraje se pak stará o údržbu a opravy místní komunikace. 

2. Veřejné osvětlení 

Služby veřejného osvětlení se týkají především osvětlení v okolí cest a nejvíce 

frekventovaných vedlejších ulic a chodníků. Běžnými výdaji na provoz veřejného osvětlení 

jsou zejména platby za spotřebovanou elektrickou energii a výdaje na drobnou údržbu 

stávající sítě veřejného osvětlení. Výdaje spojené s rozšiřováním stávajícího veřejného 

osvětlení, stavbou nových lamp nebo obnovování starých, už by byly spíše výdaje kapitálové. 

Spotřeba elektrické energie v obci Orlová se pohybuje v průměru okolo 3 milionu Kč. Služby 

a opravy spojené s provozem veřejného osvětlení po roce 2008 začaly klesat, a to z důvodu 

snížení světelných bodů z 3 718 na 3 310 kusů, a v druhé řadě z přechodem na levnějšího 

poskytovatele (dodavatele) této služby.  

Garantem této služby je MěÚ Orlová. O zabezpečování služby veřejného osvětlení 

se stará sama obec, a na spolehlivé plnění této služby dohlíží obecní úřad prostřednictvím 

odboru správy majetku města. Poskytovatelem (producentem) této veřejné služby je externí 

dodavatel (firma) řešící správu, údržbu a provoz veřejného osvětlení na základě dlouhodobě 

podepsané smlouvy s městským úřadem. Tato firma má oprávnění od města sama rozhodovat 

o věcech souvisejících s veřejným osvětlením. 

3. Péče o veřejnou zeleň 

Péče o veřejnou zeleň se také dělí na výdaje běžné a kapitálové. Do běžných výdajů 

se počítá výdaje na platy příslušných zaměstnanců nebo nákup drobného vybavení, 

  a na úklid spojený s údržbou veřejné zeleně. Do skupiny kapitálových výdajů by se řadily 

nákupy zejména na pořízení strojů a vozidel, které budou tomuto účelu sloužit dlouhodobě. 

Co se týká konkrétních čísel v Orlové. Tak nejvyšší výdaje byly poskytnuty z rozpočtu obce 

na službu deratizace. Opravy laviček a dětských hřišť roce 2006 a 2009, kdy se do této služby 

počítají i opravy a výstavby dětských hřišť, a právě v tomto roce 2006 a 2009 byly v Orlové 

postaveny dvě nové dětské hřiště. Z tohoto důvodu byly výdaje takto vysoké, jak to ukazuje 

tabulka 3. 4. Údržba veřejné zeleně v tabulce 3. 4 ukazuje v roce 2007 a 2006 mnohem vyšší 
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částky z důvodu, že v těchto dvou letech se služba Údržba zeleně lesoparku a zámeckého 

parku nesledovala zvlášť, ale byla započtena dohromady k službě Údržba veřejné zeleně 

dohromady.  

Garantem pro službu Péče o veřejnou zeleň je opět MěÚ Orlová. Co se týká 

zabezpečování této služby, tak to má v kompetenci obec, a dohled nad dodržováním 

správných postupů má městský úřad, konkrétně odbor správy majetku města. 

Poskytovatelem (producentem) je v současné době větší počet externích firem, ale MěÚ 

chce do budoucna vybrat pouze jednu firmu, která se bude starat o veřejnou zeleň v Orlové. 

Co se týká např. sekání trávy provozované touto firmou, tak obec má jisté standardy, které 

jsou stanoveny výškou trávy. Na nejvíce frekventovaných místech (okolí náměstí, kulturních 

památek nebo jinak významných míst) se musí sekat tráva častěji než na méně viditelných 

částech města. 

4. Sběr a svoz komunálního odpadu 

Do běžných výdajů nakládání s komunálním odpadem patří platby externímu 

dodavateli při tomto tipu zabezpečování, nebo provozní a mzdové výdaje při zabezpečování 

interním způsobem. Kapitálové výdaje přicházejí v úvahu pouze při interním zabezpečování 

této služby, což by znamenalo nákup popelářských vozu nebo kontejnerů. Jak ukazuje tabulka 

3. 5 tak výdaje na odvoz komunálního odpadu každoročně pravidelně roste, a i nadále  

se počítá s jejím zvyšováním. Služba vývoz kontejnerů z hřbitova je v roce 2006 uvedena jako 

nulová, ale to neznamená, že tyto výdaje byly nulové, to znamená, že tento druh služby  

je spojen ve výdajích na službu Odvoz komunálního odpadu dohromady. Provoz sběrných 

dvorů v Orlové začala obec provozovat až od roku 2007 proto jsou v tabulce nulové výdaje,  

a stejně tak je to i se službou Odvoz biologického odpadu, která se začala samostatně 

provozovat rovněž od roku 2007. Odvoz komunálního odpadu je typický smíšený statek, kdy 

se na nákladech této služby podílí jak obec, tak občan. Zákon 185/2001 Sb., o odpadech  

v § 17 uvádí o poplatku za odvoz opadu následující: ,,Obec může obecně závaznou vyhláškou 

stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek nelze 

stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru. Přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona.“
41

 Konkrétně 

v Orlové činí tento poplatek 500 Kč na jednoho občana za rok. 

Garantem služby o sběru a svozu komunálního odpadu je MěÚ Orlová.  

O zabezpečování této služby se stará rovněž obec a dohled nad touto službou má 

                                                
41  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, (2012) 
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v kompetenci odbor správy a majetku města. Poskytovatelem (producentem) je externí 

dodavatel, který má s obcí uzavřenou dlouhodobou smlouvu. Tato firma se rovněž stará  

o odvoz biologického odpadu, sběrné dvory a dohlíží na likvidaci černých skládek.  

5. Pohřebnictví 

Veřejná služba týkající se hřbitovů v Orlové má stejně jako ostatní analyzované 

služby své výdaje jak běžné, tak i kapitálové. U této služby je charakteristické to, že zde jsou 

mnohem větší výdaje kapitálové než běžné. Běžné výdaje mohou být vynakládány  

na obvyklý provoz a údržbu hřbitova a okolního areálu, jako např. i údržbu zeleně  

a hřbitovního příslušenství, do těchto výdajů patří také platy zaměstnanců, kteří mají  

na starost již zmíněnou údržbu hřbitova. Za kapitálové mohou být označovaný výdaje  

na výstavbu a udržování hřbitovní zdi, nákup nových kontejnerů na odpadky a další výdaje 

související s provozováním městského hřbitova. MěÚ v Orlové ve své přenesené působnosti, 

prostřednictvím odboru správy majetku města, zajišťuje komplexní výkon státní správy 

v oblasti evidence válečných hrobů a pietních míst, které jsou v jeho správním obvodu. 

Garantem veřejné služby Pohřebnictví je stejně jako u ostatních služeb MěÚ 

v Orlové. Obec Orlová se rovněž stará o zabezpečování této služby, a to prostřednictvím 

odboru správy majetku města. Poskytovatelem (producentem) je externí dodavatel, který 

na tyto úkoly uzavřel s městem Orlová dlouhodobou smlouvu, ve které jsou stanoveny 

podmínky a požadavky na výkon této veřejné služby. Veřejná služba pohřebnictví je z těchto 

analyzovaných šesti služeb nejméně nákladovou, a to i z důvodu, že o vzhled a údržbu 

hřbitova se stará každý majitel hrobů ze svých vlastních důchodů, což však nemusí  

být podmínkou. Z toho také vychází fakt, že Pohřebnictví je statek smíšený, protože  

se na výdajích podílí jak město, tak občané. 

6. Sportovní zařízení a sportovní činnost 

Veřejná služba nazvaná jako Sportovní zařízení a sportovní činnost je statek tipu 

smíšeného. Což znamená, že je zde snadnou vylučitelný tzv. černý pasažér (když tuto službu 

nechce platit, tak prostě nebude provozovat žádnou placenou sportovní aktivitu a platit  

ji nebude). Většinou jsou tyto sportovní činnosti poskytovány neziskovými organizacemi, 

organizační složkou obce nebo příspěvkovou organizací obce a mnoho dalších institucí, 

které provozují sportovní nebo jinou tělovýchovnou činnost. Co se týká výdajů na sportovní 

činnost v Orlové, tuto situaci vyjadřuje tabulka 3. 7. Tato veřejná služba se svými výdaji dělí 

hned do dvou odborů MěÚ. Výdaje na provoz a údržbu sportovního vybavení je v kompetenci 
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odboru správy majetku obce. A dotace poskytnuté organizacím na činnost je v kompetenci 

odboru školství, kultury a sportu. Dotace na opravy a údržbu se v průběhu všech sledovaných 

pěti let pohybuje okolo 20 milionu Kč a mají stále narůstající trend. Služby a opravy 

sportovních areálu byly nejvyšší v roce 2008 a to z důvodu postavení nového Skate areálu 

v Orlové – Lutyni. Služby a opravy letního koupaliště se pohybují neustále okolo půl milionu 

Kč. Ale od příštího roku se z hygienických důvodů musí letní koupaliště uzavřít. Byly 

vypracovány návrhy, kolik by bylo potřeba finančních prostředků na znovuotevření letního 

koupaliště, ale tyto návrhy byly vypočteny na 250 milionu Kč. MěÚ proto chtěl požádat 

Krajský úřad o poskytnutí dotace na opravu letního koupaliště, ale Krajský úřad má na příští 

rok na celý kraj 260 milionu Kč, tudíž není možné, aby všechny tyto prostředky směřovaly 

pouze do Orlové. Dotace poskytnuté odborem školství, kultury a sportu si odbor člení  

na Prioritní sporty a Ostatní sporty. Na prioritní sporty jde 75% z celkových dotací 

poskytnutých na tuto oblast. Na Ostatní sporty jde 25 % z celkových dotací.  

Garantem této služby je MěÚ Orlová. O zabezpečování této služby je zodpovědná 

obec, prostřednictvím odboru správy majetku města a odboru školství, kultury a sportu. 

Poskytovatelem (producentem) sportu a sportovních činností je nespočet organizací 

působící v Orlové. Počet dotovaných organizací z rozpočtu města je 33 různých klubů  

a spolků. Sama Orlová je vlastníkem pěti sportovních institucí. Orlová je majitelem  

a zakladatelem SMO, městské akciové společnosti Orlová, jejichž jediným akcionářem  

je město Orlová. Tato společnost je provozovatelem Krytého bazénu, Letního koupaliště, 

Tenisové nafukovací haly, Tenisových kurtů a Zimního stadionu. 

Tab. 4. 1 Srovnání a zhodnocení veřejných služeb MěÚ Orlová  

Veřejná služba Garant Poskytovatel Zabezpečovatel 

Provoz a údržba místních komunikací MěÚ Orlová Externí firma Město Orlová 

Veřejné osvětlení MěÚ Orlová Externí firma Město Orlová 

Péče o veřejnou zeleň MěÚ Orlová Externí firma Město Orlová 

Sběr a svoz komunálního odpadu MěÚ Orlová Externí firma Město Orlová 

Pohřebnictví MěÚ Orlová Externí firma Město Orlová 

Sportovní zařízení a sportovní činnost MěÚ Orlová 
neziskové organizace, 

občanská sdružení 
Město Orlová 

Zdroj: Vlastní zpracování,  2012 

  
Tabulka 4. 1 ukazuje, kdo je garantem, poskytovatelem a zebezpečovatelem 

vybraných veřejných služeb MěÚ v Orlové. Garantem ve všech šesti případech vybraných 

služeb je MěÚ Orlová. Poskytovatel je ve většině případů externí firma, ale v oblasti 
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sportovních služeb může být poskytovatelem jakéhokoliv sportu např. nezisková organizace, 

občanské sdružení nebo jiná právní forma organizací věnující se sportu. Všechny tyto vybrané 

veřejné služby zabezpečuje město Orlová. 

4.2 Zhodnocení výdajů vybraných veřejných služeb  

Městský úřad v Orlové neposkytuje samozřejmě pouze těchto šest služeb,  

ale pro porovnání podílů jednotlivých procent jsou tyto výběrové služby dostačující. Tyto 

služby byly vybrány tak, aby každý věděl, o jaké služby se jedná, protože tyto služby  

má v kompetenci skoro každý městský úřad v obci, kde jsou poskytovány veřejné služby. 

Tyto služby nemusí v každé obci zabezpečovat zrovna MěÚ, ale někde může  

být poskytovatelem kraj. 

Tab. 4. 2 Výdaje MěÚ na vybrané veřejné služby (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Provoz a údržba 

místních 

komunikací 25 479 000  23 911 000  23 121 000  26 027 000  23 775 000  

Veřejné osvětlení 10 250 00  10 345 000  10 842 000  9 418 000  6 586 000  

Péče města o 

veřejnou zeleň 16 996 000  18 877 000  18 720 000  19 104 000  18 953 000  

Sběr a svoz 

komunálního 

odpadu 24 538 000  27 877 000  28 779 000  29 005 000  30 154 000  

Pohřebnictví 1 804 000  1 866 000  2 171 000 1 987 000  1 623 000  

Sportovní zařízení 

a sportovní činnost 28 198 000  31 437 000  30 815 300  31 996 800  30 276 328  

Výdaje MěÚ na 

vybrané veřejné 

služby celkem 107 265 000  114 313 000  114 448 300 117 537 800  111 367 328  

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

V tabulce 4. 2 je uvedeno šest služeb, které byly podrobně analyzovány v kapitole 

třetí. Je zde vidět jednotlivé druhy služeb a jak se jejich výdaje vyvíjely v průběhu pěti let.  

A jako poslední položka je v tabulce 4. 2 uvedena celková částka těchto vybraných veřejných 

služeb, s tím rozdílem, že tato částka sleduje sumy v jednotlivých letech a ne v jednotlivých 

službách. Tabulka 4. 2 je podkladem pro výpočty procentuálního poměru jednotlivých 

vybraných veřejných služeb. V tabulce 4. 2 je vidět, že nejvyššího podílů dosahuje Sport,  

a to ve všech sledovaných pěti letech se drží průměru na 27%. Druhý nejvyšší podíl  

má služba Svoz a sběr komunálního odpadu, která se pohybuje okolo 25% a nejvíce byl 

v roce 2010 a to 27%. Další v pořadí je Provoz a údržba místních komunikací, kdy je podíl 

většinou okolo 22%, ale v roce 2006 bylo 24%. Na řadě je služba Péče o veřejnou zeleň, která 

se rok od roku mění stále ze 17% na 16%. Předposlední místo procentních podílů si zaslouží 
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služba Veřejného osvětlení, které se stabilně pohybuje kolem 8%. A jako poslední a nejmenší 

podíl na celkových výdajích z těchto šesti veřejných služeb je veřejná služba spojená 

s Pohřebnictvím, která nepřesahuje výši 2%. Graf 4. 1 je průměrným procentuálním 

vyjádřením vybraných veřejných služeb za období 2006 – 2010. 

Graf 4. 1 Procentuální průměr vybraných veřejných služeb  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, (2012) 

Graf 4. 1 je procentuální vyjádření tabulky 4. 2, ale přepočítaná na průměrové 

hodnoty v období všech pěti analyzovaných let. V grafu 4. 1 je vidět, že největší podíl  

na celkových výdajích vynaložených na těchto pět služeb má služba na Sportovní zařízení  

a sportovní činnosti a to ve výši 27%. A naopak nejmenší procentuální podíl má služba 

Pohřebnictví, která se stabilně drží v průměru 2%. 

Tabulka 4. 3 je hodně podobná tabulce 4. 2 až na rozdíl, že místo součtu celkových 

výdajů na veřejné služby, je zde suma výdajů z rozpočtu obce Orlová v jednotlivých pěti 

letech. Je vidět, že výdajová stránka obecního rozpočtu se pohybuje ve výši přes půl miliardy 

Kč. Nejdříve výdaje klesaly do roku 2008 a od roku 2009 začaly mít narůstající tendenci. 

Tabulka 4. 3 tedy znázorňuje procentuální vyjádření jednotlivých vybraných veřejných 

služeb v poměru k celkovým výdajům z rozpočtu obce. 
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Tab. 4. 3 Výdaje MěÚ na vybrané veřejné služby a jejich vztah k rozpočtu obce (v Kč) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Provoz a údržba místních 

komunikací 25 479 000  23 911 000  23 121 000  26 027 000  23 775 000  

Veřejné osvětlení 10 250 000  10 345 000  10 842 000  9 418 000  6 586 000  

Péče města o veřejnou zeleň 16 996 000  18 877 000  18 720 000  19 104 000  18 953 000  

Sběr a svoz komunálního 

odpadu 24 538 000  27 877 000  28 779 000  29 005 000  30 154 000  

Pohřebnictví  1 804 000 1 866 000  2 171 000  1 987 000  1 623 000  

Sportovní zařízení a 

sportovní činnost 28 198 000  31 437 000  30 815 300  31 996 800  30 276 328  

Celkové výdaje z rozpočtu 

obce 656 070 000  596 154 000  518 225 000  548 952 000  594 436 000  

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ Orlová, 2012, vlastní zpracování 

Tabulka 4. 3 obsahuje stejné služby a stejné částky jako tabulka předchozí,  

ale poslední kolonka je rozdílná, a to kolonka rozpočtových výdajů. Tabulka 4. 3 je stejně 

jako předešlá tabulka pouze podkladem pro graf 4. 2, ve kterém je vidět znázornění v jakém 

procentním poměru jsou vybrané veřejné služby k celé výdajové stránce rozpočtu obce. 

Graf 4. 2 Procentní vyjádření vybraných veřejných služeb a rozpočtu obce Orlová 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (2012) 

Graf 4. 2 je zpracován z dat v tabulce 4.3, kde jsou znázorněny celkové částky 

veřejných služeb a v poslední kolonce tabulky je částka, která naznačuje velikost výdajové 

stránky z rozpočtu obce. Graf 4. 2 ukazuje, kolik procent činí vybrané veřejné služby  
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ve vztahu k celkové výdajové stránce obecního rozpočtu. Graf 4. 2 ukazuje, že procentní 

částky nejsou moc vysoké. V roce 2008 a 2009 byly na všechny tyto vybrané veřejné služby 

vynaloženy 21% z celého rozpočtu. Jednotlivé služby jsou v procentním vyjádření ve vztahu 

k rozpočtu v poměrně malých částkách. Nejvyšší část má stejně jako v tabulce 4. 2 Sport, 

který se v uplynulých pěti letech pohyboval okolo 5%. Další nejvyšší část je Likvidace 

odpadu, kdy je to v průměru 5%, stejně jako Provoz místních komunikací je také v poměru 

necelých 5%. Služba Péče o veřejnou zeleň se pohybuje v průměru kolem 3% a Veřejné 

osvětlení se stabilně pohybuje kolem 2%. Nejmenší procentuální vyjádření má služba 

Pohřebnictví, kdy se procenta poskytování této služby pohybují okolo 0,3% čili zanedbatelné 

množství ve vztahu k rozpočtu obce. 

4.3 Zhodnocení vybraných veřejných služeb podle standardů 

Tato podkapitola vypovídá o tom, že hypotéza, která byla stanovena v úvodu této 

práce, je částečně potvrzena. Protože veřejná služba veřejného osvětlení se poskytuje podle 

standardů, péče o veřejnou zeleň se poskytuje podle šesti norem, likvidace odpadu se řídí 

zákonem a obecně závaznou vyhláškou vydanou zastupitelstvem města Orlová, a ostatní 

vybrané veřejné služby se řídí pouze zákonnými přepisy, ke kterým mají právní vztah. 

1. Služby veřejného osvětlení  

Veřejné osvětlení (dále jen VO) ve městě Orlová je souborem zařízení. Účelem  

VO je zajištění osvětlení veřejných komunikací, prostranství popř. objektů. Pod VO  

se v tomto textu rozumí také slavnostní osvětlení a připojovací místa instalovaná v souvislosti 

s VO. Tyto standardy jsou výchozím předpisem pro projektanty, investory a zhotovitele, kteří 

navrhují, projektují nebo realizují akce dotýkající se VO ve městě Orlová. Vlastník VO  

je město Orlová. Výkonem vlastnických práv může pověřit rada města třetí osobu, která 

následně provozuje VO na základě smlouvy. Smlouva ani jakýkoliv dokument nezbavuje 

provozovatele VO povinnosti dodržovat tyto standardy. 

Cílem standardů je: 

a) definice postupů pro přípravu projektové dokumentace nových investičních akcí  

tak, aby byla zajištěna technická, materiální a provozní kompatibilita se stávajícím 

veřejným osvětlením 

b) při zásazích do stávajícího VO z jakýchkoliv důvodů (rekonstrukce, přeložky 

kabelových tras, výměny svítidel a zdrojů) stanovit jednotnost postupů při samotné 

přípravě akce, její realizaci a opětovném uvádění veřejného osvětlení do provozu 
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c) stanovit zásady používání prvků, technických zařízení, materiálů a postupů, které jsou 

prověřeny na základě odborných znalostí, zkušeností z praxe, případně nezávislými 

zkušebnami z důvodu sjednocení, omezení množství náhradních dílů vyloučení 

nedorozumění při činnostech vykonávaných různými subjekty 

Platnost standardů je dána na dobu neurčitou, bude upravována v návaznosti na změny 

dokumentů vydávaných nadřízenými orgány (normy, vyhlášky, zákony), popř. návrhu 

dotčených osob nebo zastupitelů města. Ke každé změně se vyjadřuje provozovatel VO  

a příslušná osoba odboru správy majetku města. Změny se vydávají v písemné formě  

a podléhají schválení správcem. 

Dotčené osoby mohou být: projektant, investor, zhotovitel, nadřízený orgán, provozovatel, 

třetí osoba či organizace, oprávněná osoba. 

2. Péče o veřejnou zeleň 

Péče o veřejnou zeleň se řídí zákonem č.289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) a dále 

také oborovými normami viz tabulka 4. 4. 

Tab. 4. 4 Oborové normy pro Péči o veřejnou zeleň 

Závazné normy, platné od 1. března 2006 

číslo normy obsah normy 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9041 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů 

a stavebních prvků, kombinované konstrukce 

ČSN 83 9051 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy 

ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích 

Zdroj: Interní dokumenty MěÚ, (2012), vlastní zpracování 

Norma uvedena v tabulce 4. 4 jako první ČSN 83 9011 platí pro všechny práce 

s půdou, a to i při zakládání a následné péči o rostliny a jejich výsadby, trávníky a jejich 

zakládání, technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, rozvojová a udržovací péče  

o vegetační plochy, ochranná opatření, tedy všechny normy v tab. 4. 4. Normy se nevztahují 

na práce s půdou u trávníků sportovních hřišť. Dále normy vymezují základní termíny, 

zabývají se hodnocením vlastností půd, uvádí skupiny půd pro vegetačně technické účely. 

Normuje požadavky na půdy, materiály a látky pro zlepšování půd, hnojiva, substráty a další 
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materiály. Technologicky řeší přípravu vegetačních ploch - ošetřování stávajících rostlin, 

odstraňování nežádoucích materiálů, výměnu půdy, snímání a ukládání půdy, úpravu 

základové půdy a vegetační vrstvy. Uvádí druhy zkoušek pro vegetačně technické hodnocení 

a metody zkoušení půd pro vegetační technologie. Obsahuje bibliografii zákonů, předpisů  

a směrnic, na které normy odkazují. 

3. Provoz a údržba místních komunikací 

Veřejná služba týkající se provozu a údržby místních pozemních komunikací se řídí 

zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Zákon upravuje kategorizaci pozemních 

komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků 

pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních 

komunikací příslušnými silničními správními úřady. 

4. Sběr a svoz komunálního odpadu 

Veřejná služba s názvem Sběr a svoz komunálního odpadu se řídí zákonem  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a dále také obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2008. Zákon  

o odpadech upravuje zejména pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi 

při dodržování ochrany ŽP, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje. Obecně 

závazná vyhláška, kterou v roce 2008, vydalo zastupitelstvo města Orlová stanovuje práva 

 a povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem, objemným odpadem 

 a s jejich vytříděnými látkovými složkami na území města Orlová. Vyhláška neupravuje 

nakládání s odpady vznikajícími v důsledku podnikatelské činnosti. 

5. Pohřebnictví 

Tato služba se řídí zákonem č.256/2001 Sb. o pohřebnictví. Tento zákon stanoví 

podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, práva a povinnosti 

související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských 

pozůstatků a s provozováním krematorií a pohřebišť. 

6. Sportovní zařízení a sportovní činnost 

U této služby si stanoví své vlastní standardy organizace nebo sdružení, která tuto 

službu poskytuje. A dále se tato veřejná služba řídí zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu. Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti 

a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných 

celků při podpoře sportu. 
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5 ZÁVĚR 
Veřejné služby, o které se především v této práci jedná, by se nejlépe daly definovat 

jako, takový druh služby, jejichž spotřebovatelem je veřejnost jako sociální subjekt. Veřejné 

služby jsou produkovány, zabezpečovány či regulovány orgány veřejné správy. Obecným 

cílem tohoto poskytování je, aby tyto služby uspokojovaly společenské potřeby  

při respektování principu subsidiarity. S pojetím veřejných služeb je také spojen problém 

stanovení uživatelského poplatku. Tento poplatek může mít pozitivní dopady na možnosti 

přetížení nebo nadspotřeby služeb (např. ceny jízdenek v hromadné dopravě). Co se týká 

problematiky standardizace veřejných služeb, tak doposud není v zákonech ČR tento problém 

vyřešen. Standardizace veřejných služeb představuje stanovení obsahu standardu služby 

 a zakotvení povinností obcí nebo krajů jako garantů vybraných veřejných služeb vytvářet 

podmínky pro poskytování těchto služeb svým občanům. Garantem veřejné služby může  

být kraj, obec, zdravotní pojišťovna, neziskové organizace poskytující veřejné služby, církve, 

nadace, příspěvkové organizace a mnoho dalších institucí zabývající se poskytováním 

veřejných služeb. Místní veřejné služby jsou služby, které poskytuje svým občanům obec, 

z důvodu decentralizace. Je stále větším trendem při zabezpečování veřejných služeb 

spolupracovat se soukromým sektorem, např. formou partnerství – PPP. Největší rozdíl,  

co se týká pojmu veřejných služeb v ČR a EU je ten, že Evropská unie nepoužívá název 

veřejné služby, ale používá pojem služby v obecném zájmu. V praxi Společenství dokonce 

opouští i tento výraz služeb v obecném zájmu, který byl nahrazen pojmem služby v obecném 

ekonomickém zájmu, který má užší význam než služby v obecném zájmu. V EU je také 

důležité rozdělit služby na ekonomické a neekonomické. Za ekonomickou činnost se považuje 

každá činnost spočívající v nabídce zboží a služeb na určeném trhu. Ekonomické i 

neekonomické služby tak spolu mohou existovat v rámci jednoho odvětví a dokonce mohou 

být poskytovány i stejnou organizací. Stanovit jednotnou definici platnou pro celou EU není 

možné, přesto však existuje řada společných prvků, které je možno využít k vymezení 

vhodného Evropského pojetí služeb v obecném zájmu. Mezi tyto prvky patří univerzální 

služba, kontinuita, kvalita služby, cenová dostupnost a ochrana uživatele a spotřebitele. Každá 

z členských zemí EU má stanovenou svou definici a pojetí veřejných služeb a taky každá 

z členských zemí poskytuje veřejné služby jiného druhu a jiného rozsahu. Jsou různé faktory, 

které ovlivňují poskytování veřejných služeb v různých zemích, mezi takové faktory může 

patřit i poloha státu z hlediska klimatických změn (např. ve Švédsku budou poskytovány jiné 

veřejné služba než ve Španělsku). 
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V pořadí již třetí kapitola pojednává o veřejných službách poskytovaných městským 

úřadem Orlová. Město Orlová se skládá ze čtyř částí, které se jmenují Město, Lazy, Poruba  

a Lutyně. Městský úřad v Orlové plní úkoly v přenesené a samostatné působnosti, a také 

v rámci své přenesené působnosti vykonává působnost pověřeného obecního úřadu a 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro města Petřvald a Orlová a obce Dolní Lutyni 

a Doubravu. Městský úřad se člení na 11 odborů, tiskové oddělení, živnostenský úřad  

a interní audit (viz příloha 1 a 3). Ne všechny služby však poskytuje jen městský úřad, některé 

služby má ve své kompetenci samo město Orlová. Kupříkladu mateřské a základní školy, 

krytý bazén, dům dětí a mládeže nebo knihovnu provozují organizace, které jsou  

ve vlastnictví města. Další veřejné služby, které Orlová poskytuje, jsou v oblasti školství, 

sociální péče, sportu nebo kulturních činností. Podkapitola 3. 2 je věnována samotné podstatě 

této diplomové práce, a sice veřejným službám, které poskytuje MěÚ Orlová. Veřejných 

služeb poskytovaných MěÚ je mnoho, ať už to jsou služby v oblasti provozu psího útulku, 

kulturních činností nebo sociální a zdravotní služby a mnoho dalších. Pro tuto diplomovou 

práci bylo vybráno šest veřejných služeb, které jsou často poskytovány na úrovni obecního 

zřízení drtivé většiny všech obcí. Jsou to služby Provoz a údržba místních komunikací, 

Veřejné osvětlení, Sběr a svoz komunálního odpadu, Péče města o veřejnou zeleň, 

Pohřebnictví a Sportovní zařízení a sportovní činnosti. Tato kapitola obsahuje podkapitoly,  

ve které je rozepsána každá jednotlivá služba zvlášť, v podkapitole je obsažena definice 

veřejné služby, zákon, podle kterého je poskytována a dále je uveden o jaký tip statku  

se jedná. Další částí je tabulka, která dopodrobna rozebírá výdaje, které jsou v rámci 

jednotlivé služby vynakládány, a následuje popis a objasnění tabulky. Tento způsob  

je proveden pro každou jednotlivou službu, které je věnována vždy jedna podkapitola. 

V poslední části této kapitoly je vyobrazen graf, který ukazuje velikost výdajů vybraných 

veřejných služeb. Nejvíce finančních prostředku jde z rozpočtu obce na sportovní činnost, 

dále na likvidaci odpadu, provoz a údržbu pozemních komunikací, péči o podobu obce, 

veřejné osvětlení a nejmenší výdaje jsou vynakládány na službu pohřebnictví.  

Poslední praktickou kapitolou této diplomové práce je kapitola čtvrtá, která  

se vztahuje ke zhodnocení vybraných veřejných služeb. Cílem diplomové práce bylo 

zhodnotit vybrané veřejné služby, které jsou ve městě Orlová zabezpečovány městským 

úřadem. Kritéria, které byly vybrány ke zhodnocení jsou: zhodnocení podle rozdělení 

jednotlivých služeb na výdaje běžné a kapitálové, popis vybraných služeb a jejich vývoj 

v průběhu pěti let, objasnění kdo je garantem, zabezpečovatelem a poskytovatelem dané 

služby (viz tab. 4.1). Dále kapitola zhodnocuje služby z hlediska velikosti výdajů 
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poskytované z rozpočtu obce a v poslední části kapitoly je zhodnocení v ohledu poskytování 

služeb podle standardů. Garantem v případě vybraných veřejných služeb je ve všech šesti 

příkladech MěÚ Orlová. Poskytovatelem vybraných veřejných služeb je ve většině případů 

externí firma, kromě služby sportovní činnosti, kdy je poskytovatelem mnoho organizací, 

klubů, spolků či sdružení, které mají svou činnost zaměřenou na sport a tělovýchovu. 

Zabezpečovatel všech vybraných veřejných služeb je obec Orlová. Zhodnocení  

dle procentuálního vyjádření v poměru k rozpočtu obce je dalším kritériem pro zhodnocení 

vybraných veřejných služeb (viz graf 4.2). Celkové výdaje na poskytování veřejných služeb 

v průměru pěti let činí 20% z rozpočtu obce. Procenta jednotlivých služeb v průběhu pěti  

let nejsou nijak zvlášť velká. Veřejná služba sportovní činnosti, která má nejvyšší výdaje  

ze všech šesti analyzovaných služeb, činí ve vztahu k výdajům obecního rozpočtu pouhých 

5% v období pěti let. Druhá nejdražší služba je Sběr a svoz komunálního odpadu,  

kde v procentuálním poměru činí necelých 5%. Třetí nejdražší veřejnou službou je Provoz  

a údržba místních komunikací, kde průměr této služby ve vztahu k rozpočtu činí 4%.  

Na čtvrtém místě je služba Péče města o veřejnou zeleň, která má svůj podíl ve výši 3%. 

Služba veřejného osvětlení je druhá nejlevnější služba, kdy z rozpočtu obce čerpá finanční 

prostředky ve výši 2%. A nejlevnější z těchto šesti vybraných služeb je služba s názvem 

Pohřebnictví, kde její výdaje ve vztahu k rozpočtu obce nečiní ani jedno procento,  

ale pohybuje se pod hranicí půl procenta.  

V úvodní kapitole byly stanoveny dvě hypotézy, které pomáhají splnit cíl diplomové 

práce. Hypotéza první je potvrzena. Když bude tato hypotéza zohledněna pouze na šestici 

vybraných veřejných služeb nebo když budou zohledněny i služby jako např. školství  

a kultura, mají všechny tyto služby společného garanta, a to MěÚ. Kulturní služby, školství  

i šestice vybraných veřejných služeb mají rovněž stejného zabezpečovatele, a to ve všech 

případech město Orlovou. Co se týká poskytovatele, tak už tyto služby nemají jednotnou 

formu. Pět z vybraných veřejných služeb poskytuje své služby prostřednictvím externího 

dodavatele, jsou to provoz a údržba místních komunikací, veřejné osvětlení, péče města  

o veřejnou zeleň, sběr a svoz komunálního odpadu a pohřebnictví. Sportovní zařízení  

a sportovní činnost poskytují různé instituce, můžou to být např. neziskové organizace, 

občanská sdružení nebo jiné spolky a kluby zabývající se sportovními činnostmi  

a tělovýchovou. Kulturní činnosti jsou poskytovány prostřednictvím příspěvkových 

organizací a občanských sdružení. Město Orlová je zřizovatelem třech mateřských škol  

a sedmi základních škol v právní formě příspěvkových organizací, což znamená, že v oblasti 

školství jsou poskytovateli tyto příspěvkové organizace (viz tab. 3. 1 a 4. 1). 
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Do této kapitoly patří i potvrzení či vyvrácení druhé hypotézy. Tato hypotéza může 

být potvrzena pouze v případě některých služeb (viz podkapitola 4. 3). Protože veřejná služba 

veřejného osvětlení se poskytuje podle standardů, péče o veřejnou zeleň se poskytuje podle 

šesti norem, likvidace odpadu se řídí zákonem a obecně závaznou vyhláškou vydanou 

zastupitelstvem města Orlová, a ostatní vybrané veřejné služby se řídí pouze zákonnými 

přepisy, ke kterým mají právní vztah. Hypotéza může být potvrzena pouze částečně. 

V případě veřejného osvětlení jsou standardy stanoveny na definování postupů pro přípravu 

projektové dokumentace nových investičních akcí, sjednocení postupů při samotné přípravě 

akcí, její realizaci a opětovném uvádění veřejného osvětlení zpátky do provozu, používání 

prvků, technických zařízení, materiálů a postupů, které jsou prověřeny na základě odborných 

znalostí, zkušeností a praxe, případně nezávislými zkušebnami z důvodu sjednocení, omezení 

množství náhradních dílů, vyloučení nedorozumění při činnostech vykonávaných různými 

subjekty (viz podkapitola 4.3). Pro péči o veřejnou zeleň postupuje MěÚ Orlová podle šesti 

norem, které se zabývají zejména technologiemi vegetačních úprav v krajině (viz tab. 4. 4), 

 a to při práci s půdou (ČSN 83 9011), rostlinami a jejich výstavbou (ČSN 83 9021), trávníky 

a jejich zakládání (ČSN 83 9031), technicko-biologické způsoby stabilizace terénu (ČSN  

83 9041), rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (ČSN 83 90 51) a ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (ČSN 83 90 61). Sběr a svoz komunálního 

odpadu se řídí obecně závaznou vyhláškou obce, vydanou zastupitelstvem obce v roce 2008, 

která se nijak neliší od vyhlášek tohoto druhu v jiných obcích. Stanovuje práva a povinnosti 

při nakládání s komunálním odpadem, objemným odpadem a nebezpečným odpadem  

na území města Orlová, ale neupravuje povinnosti při nakládání s odpadem vznikající  

při podnikatelské činnosti. Služba týkající se provozu a údržba místních komunikací se řídí 

zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který upravuje kategorizaci pozemních 

komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků 

pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních 

komunikací příslušnými silničními správními úřady. Služby týkající se pohřebnictví se řídí 

zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, kdy tento zákon stanoví podmínky pro zacházení  

s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, práva a povinnosti související s provozováním 

pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním 

krematorií a pohřebišť. Každá obec (nejen město Orlová) má taky zákonnou povinnost 

pohřbít osoby nebo tělesné pozůstatky osob, o které se do týdne nepřihlásí žádný příbuzný 

nebo neprojeví zájem instituce k vědeckým účelům. V tomto případě může obec požádat 

ministerstvo pro místní rozvoj, aby uhradila náklady spojené s pohřbem, ale musí k žádosti 
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přiložit úmrtní list, identitu zemřelého, fakturu na pohřební služby a jiné podklady důležité 

pro úhradu nákladů. Sportovní zařízení se řídí zákonem 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti  

a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných 

celků při podpoře sportu. U tohoto druhu služby si může, ale nemusí, stanovit své vlastní 

standardy organizace nebo sdružení, která tuto službu poskytuje.  
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ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO   

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 25. dubna 2012 

 

 

 

 

 

……………………………… 

                                       Bc.  Lenka Benešová 
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Členění odborů na Městském Úřadu v Orlové 

Odbory 

MěÚ 

Členění odboru na 

oddělení, úseky 

Činnost v působnosti 

Samostatné Přenesené 

1. Odbor 

vnitřních 

věcí (OVV) 

úsek správní a úsek 

přestupků 

Úkoly prováděné v kompetenci úseku 

správních činností na úrovní samostatné 
působnosti je např. vedení přehledu o 

územním obvodu, značení ulic, a 

veřejných prostranství, uděluje čestné 

občanství a jiná veřejná uznání, nebo 

zajišťuje centrální a elektronickou 

podatelnu. V samostatné působnosti úsek 

přestupků neprovádí.  

Úkoly, které má v přenesené působnosti na úseku 

správních činnosti jsou např. vedení a kontrola 
matričních knih, povoluje změny jmen, ověřuje 

podpisy, přijímá žádosti o vydání státního občanství, 

vede evidenci trvalých pobytů, vydává a eviduje 

občanské průkazy a cestovní doklady, a mnoho 

dalších činností. Na úseku přestupků v přenesené 

působnosti projednává přestupky pro obce Doubravu 

a Dolní Lutyni, zpracovává zprávy a pověsti občanů, 

zajišťuje sociální pohřby. 

2. Finanční 

odbor (FO) 

oddělení rozpočtu, 

poplatku za 

komunální odpad, ze 

psů a ze vstupného a 

oddělení účtárny 

Samostatná působnost pro oddělení 

rozpočtu, poplatku za komunální odpad, 

ze psů a ze vstupného zabezpečuje 

finanční zdroje hospodaření města, 

zpracovává návrh rozpočtu a veškeré 
operace týkající se rozpočtu, sleduje 

ekonomickou situaci města, zodpovídá za 

povinně zveřejňované informace v oblasti 

poplatků atd. V oddělení účtárny 

organizuje účetnictví města a vše 

s účetnictvím spojené, zabezpečuje styky 

s bankou, zpracovává daňové přiznání 

města  k dani z příjmů právnických osob a 

další. 

Úkoly v přenesené působnosti v oddělení rozpočtu, 

poplatku za komunální odpad, ze psů a ze vstupného 

provádí správu místního poplatku ze psů, místního 

poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze 

vstupného včetně vymáhaní nedoplatku ze všech 
těchto uvedených poplatků. V oddělení účtárny se 

žádné úkoly v přenesené působnosti neprovádí. 

3. Odbor 

dopravy 

(OD) 

oddělení dopravně 

správních agend a 

úsek dopravy a 
pozemních 

komunikací 

V oddělení dopravně správních agend 

v působnosti samostatné se neprovádí. A 

na úseku správa dopravy a pozemních 
komunikací v samostatné působnosti 

spolupracuje na organizaci a provozu 

městské hromadné dopravy ( MHD) 

v Orlové, navrhuje výši finančního 

závazku veřejné služby veřejné linkové 

osobní dopravy (MHD a IDS), eviduje 

veřejné prostranství a další. 

Úkoly v přenesené působnosti pro oddělení 

dopravně správních agend vede registr silničních 

vozidel a registr řidičů a ostatní činnosti s tím 
spojené, vydává osvědčení k provozování stanice 

měřících emise, uděluje, podmiňuje, omezuje, 

odnímá a vrací řidičská oprávnění (ŘO) a zrušuje 

podmínění nebo omezení, provádí odečet bodů 

v bodovém hodnocení řidičů, rozhoduje o vydání 

registrace k provozování autoškoly, organizuje 

odstranění silničních vozidel trvale nebo zjevně 

trvale technicky nezpůsobilých k provozu (vraků), 

vede jejich evidenci a další. Na úseku správy 

dopravy a pozemních komunikaci na úrovni 

přenesené působnosti vykonává působnost silničního 

správního řádu ve věcech silnic I a II třídy v celém 
obvodu Orlové, vykonává působnost dopravního 

úřadu pro MHD a pro taxislužbu ve správním 

obvodu MěÚ Orlová. 
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4. Odbor 

rozvoje a 

investic 

(ORI) 

oddělení přípravy a 

realizace, úsek 

dotací a rozvoje a 

úsek rozpočtu 

odboru a 

ekonomické agendy 

Do úkolů v samostatné působnosti v rámci 

oddělení příprav a realizace investičních akcí 

patří dle schváleného rozpočtu zajišťovat 

projektovou přípravu investic a veškerých 

činnosti a povinností s tím spojených, 

kontroluje zhotovitele stavby při provádění 
předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a 

prací, kontroluje doklady, kvalitu práce, 

dodržování termínů a technologických 

postupů, připravuje a zabezpečuje podklady 

ke kolaudačnímu řízení, pravidelně informuje 

tajemnici a Radu města o výsledcích 

výběrového řízení na veřejné zakázky malého 

rozsahu. Na úseku dotací a rozvoje informuje 

ostatní odbory o vhodných způsobech a 

zdrojích financování, zpracovává žádosti o 

dotace, smlouvy a činnosti s tímto spojené, 

podílí se na zajišťování realizace schváleného 
strategického plánu města. Co se týká odboru 

ekonomické agendy v působnosti samostatní 

tak zajišťuje podklady pro zpracování 

rozpočtu, ekonomicky zhodnocuje investice a 

vybrané opravy ve spolupráci s realizátory 

odboru, vede evidenci příjmů a výdajů 

odboru, po ukončení stavby zajišťuje její 

předání správci majetku. 

Úkoly v přenesené působnosti neprovádí ani pro 

jeden úsek. 

5. Odbor 

sociální a 

zdravotní 

(OSZ) 

oddělení sociální 
práce, oddělení 

sociálně-právní 

ochrany dětí, 

oddělení 

ekonomicko-správní 

a asistentku oboru..  

  Navíc v samostatné působnosti je ještě 
koordinátor sociálních služeb a agenda terénní 

sociální práce. Provádí např. tyto činnosti: 

zabezpečuje sumarizaci a odeslání 

statistických výkazů týkajících se činnosti 

odboru,  koordinuje a usměrňuje sociální 

služby ve městě,  zajišťuje agendu spojenou 

s umísťováním bezdomovců v ubytovně 

města,  vede agendu příspěvkové organizace 

Domov Vesna a příspěvkové organizace 

Sociální služby města Orlová,  zmírňuje 

dopady sociální exkluze obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit a  zabezpečuje postupné 
začleňování této skupiny  

 

  A v přenesené působnosti je navíc koordinátor 
pro národnostní menšiny. Činnosti v přenesené 

působnosti jsou např.  zajišťuje výrobu a 

distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem,  

zajišťuje úkoly na úseku státní politiky 

napomáhající integraci příslušníků národnostních 

menšin do společnosti,  vytváří koncepční 

materiály (metodické a analytické) pro sociální 

práci v obci a sociální či související služby,  

provádí výkon vymezených činností v procesu 

zprostředkování osvojení a pěstounské péče,  

zpracovává agendu vymáhání přeplatků dávek 

sociální péče včetně evidence přeplatků, 
bezúročných půjček 
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6. Odbor 

správy 

majetku 

města 

(OSMM) 

oddělení 

komunálních služeb 

a oddělení budova 

bytů, a úsek 

ekonomický a úsek 

veřejně prospěšných 

prací 

Úkoly v samostatné působnosti pro oddělení 

komunálních služeb jsou: správa a údržba 

majetku města a svěřeného majetku, zajišťuje 

vše ohledne odpadového hospodářství, 

zpracovává podklady pro náplň činnosti úseku 

veřejně prospěšných prací a činnosti spojené 

s institutem veřejné služby a mnoho dalších. 

Pro oddělení budov a bytů zajišťuje správu a 

údržbu bytového a nebytového fondu ve 

vlastnictví města, zajišťuje převody 

nemovitého majetku, stanovuje výši příspěvku 

městskému bytovému družstvu, zabezpečuje 
pronajímání a prodej bytů a další. Úsek 

ekonomický vede evidenci majetku ve správě 

oboru, zabezpečuje podklady související 

s přípravou rozpočtu pro daný odbor, 

zpracovává materiály pro jednání orgánů 

města. A konečně nejnovější úsek veřejně 

prospěšných práci, který v samostatné 

působnosti provádí úklidové práce veřejných 

prostranství a ploch spadajících pod majetek 

Orlové a vykonává činnost spojený 

s institutem veřejné služby.  

Úkoly v přenesené působnosti provádí pouze pro 

oddělení komunálních služeb, a to konkrétně, že 

zajišťuje výkon státní správy v oblasti evidence 

válečných hrobů v jeho správním obvodu, 

přičemž spolupracuje s ministerstvem obrany ČR. 

7. Odbor 

správy 

úřadu 

(OSÚ) 

oddělení organizační 

a hospodářské, a 

dále na správce 
informačních a 

komunikačních 

technologií. 

Oddělení organizační v samostatné působnosti 

se zabývá především všeho okolo voleb, 

koordinuje skartační službu jednotlivých 
oborů, vede agendu ztrát a nálezů, zajišťuje 

úřední desku a mnoho dalších činností. 

Oddělení hospodářské se stará zejména o 

plynulý oběh účetních dokladů, vede evidenci 

příjmů a výdajů odboru, zajišťuje likvidaci 

odpadu vzniklých činností úřadu, zajišťuje 

úklid a údržbu vnitřního i vnějšího zařízení 

budovy MěÚ a další. A spravci informačních 

a komunikačních technologií v samostatné 

působnosti zabezpečují chod a rozvoj 

informačního systému a správu počítačové a 
internetoví sítě a všechny činnosti s tímto 

spojené, školí zaměstnance v oblasti 

výpočetní techniky. 

Přenesená působnost v oddělení organizačním 

spočívá v plnění úkolů v rámci voleb do 

poslanecké sněmovny ČR, senátu, parlamentu, 
krajských zastupitelstev, EU, i všech voleb pro 

obce Petřvald, Dolní Lutyně a Doubrava, 

zabezpečuje úkoly vyplývající ze směrnic požární 

a civilní obrany, dozírá na dodržování předpisů o 

státním znaku ČR, vlajce (praporu), na území 

města. Oddělení hospodářské a správci 

informačních a komunikačních technologiích 

v přenesené působnosti se nevykonává. 
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8. Odbor 

školství, 

kultury a 

sportu 

(OŠKS) 

prevence kriminality 

a protidrogová 

problematika, úsek 

kultury a sportu, 

oddělené školství a 

ekonomiky a 

poslední je oddělené 

městské knihovny 

Výkon samostatné působnosti v oblasti 

prevence kriminality a protidrogové 

problematiky znamená spolupráci s Policií ČR 

a jejími institucemi,  koordinaci městského 

plánu prevence kriminality, realizuje 

protidrogovou politiku. V oddělení školství a 

ekonomiky provádí všechny úkoly, co se 

týkají financí a účetnictví, vytváří podmínky 

pro plnění povinné školní docházky, zřizuje 

školy a školská zařízení, poskytuje podklady 

pro odměňování pedagogických pracovníků a 

mnoho dalších činností. Pro úsek kultury a 
sportu zabezpečuje a vytváří podmínky pro 

rozvoj všech forem kultury a sportu ve městě, 

zřizuje a dbá na údržbu budov sloužící ke 

kultuře nebo sportu, vede evidenci 

sportovních a kulturních jednotek, 

spolupracuje při organizování celoměstských 

společenských akcí. Městská knihovna 

zajišťuje neomezený přístup občanů 

k informacím a půjčování knihovního fondu, 

prodeje jízdenek a vstupenek na různé akce a 

další.  

Přenesená působnost se nevykonává pro prevenci 

kriminality a protidrogové problematiky, ani pro 

oddělení městské knihovny. Ale vykonává 

přenesenou působnost pro oddělení školství a 

ekonomiky, a to zejména ve věcech nakládání 

s finančními prostředky státu a dokumentací škol 

a školských zařízení. A pro úsek kultury a sportu 

povoluje tomboly, loterie a jiné, a vyměřuje 

poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj.  

9. Odbor 

výstavby 

(OV) 

oddělení územního 

plánování a 

rozhodování a 

oddělení stavebního 

úřadu 

Úkoly v samostatné působnosti pro oddělení 

územního plánování a rozhodování jsou 

příprava podkladů pro realizaci územního 

plánování, zajišťování fondu na obnovu 

kulturních památek. Pro oddělení stavebního 

úřadu v samostatné působnosti přiděluje čísla 

popisná a evidenční na území Orlové, provádí 

správu místních poplatků za veřejné 
prostranství. 

Úkolů v přenesené působnosti má tento odbor 

mnohem víc než v samostatné. Pro oddělení 

územního plánování a rozhodování je to např. 

pořizování územního a regulačního plánu města, 

vykonává státní dozor ve věcech územního 

plánování, zajišťuje komplexní výkon státní 

správy na úseku památkové péče a mnoho 

dalších. V oddělení stavebního úřadu pro 
přenesenou působnost vydává rozhodnutí o 

umístění stavby, vydává souhlas ke stavbám 

silnic II. a III třídy, vydává kolaudační souhlasy a 

provádí prohlídky staveb, vykonává státní dozor 

ve věcech stavebního řadu, zpracovává podklady 

pro Český statistický úřad. 

10. Odbor 

životního 

prostředí 

(OŽP) 

oddělení ochrany 

přírody a oddělení 

ekologie průmyslu 

Oddělení ochrany a přírody krajiny se 

v samostatné působnosti zabývá kontrolou 

údržby pozemků na území města, řeší 

problematiku sesuvů půdy, zajišťuje 

organizaci hromadného očkování psů proti 

vzteklině, provádí případnou dezinsekci a 

deratizaci, odchyt volně pobíhajících zvířat. 

Ekologie průmyslu naproti tomu řídí rozvoj 
vodovodů a kanalizací, aktualizuje. 

Povodňový plán obce, zajišťuje speciální 

úkoly v oblasti důlní činnosti, sepisuje obecně 

závazné vyhlášky v oblasti spalování tuhých 

paliv a znečišťování ovzduší. 

Úkoly v přenesené působnosti provádí okolo 

problematiky znečištění pro několik oblastí. Jsou 

to oblast ochrany přírody a krajiny, 

rostlinolékařské péče, ochrany lesa, myslivosti, 

rybářství, zemědělského půdního fondu a 

zemědělství, ostatní zemědělství, ochrana zvířat 

proti týrání a veterinární péče. Pro oddělení 

ekologie je to oblast nakládání s odpady, ochrana 
ovzduší, vod a vodního hospodářství a 

problematika povodní. 
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11. Odbor 

právní (OP) 

úsek právních služeb 

a úsek vymáhaní 

pohledávek 

V samostatné působnosti vykonává na úseku 

právních služeb právní poradenství a právní 

služby, vede evidenci všech obchodních 

společností, řeší podání stížnosti od občanů, 

vypracovává a novelizuje směrnici o 

bezpečnosti ochrany a zdraví při práci 

(BOZP). Úsek pohledávek se zabývá 

zajišťováním a vymáháním pohledávek po 
lhůtě splatnosti, vede přehled o pohledávkách 

města. 

Přenesenou působnost v oblasti právní 

nevykonává. 

12. Tiskové 

oddělení 

(TO) 

Nečlení se Vykonává pouze činnosti v působnosti 

samostatné a to jsou: propagace a 

reprezentace města, organizace tiskových 

konferencí, zajišťuje vztahy s veřejností a 

médii, pomáhá při vydávání Orlovských 

novin a Městského televizního vysílání. 

Nevykonává. 

13. 

Živnostenský 

úřad (ŽÚ) 

úsek registrace a 

správní a na úsek 

kontroly a správní 

Nejdůležitější rozdíl je, že ŽÚ vůbec 

nevykovává úkoly v samostatné působnosti 

Na úseku registrace a správním se zabývá mnoha 

činnostmi spojených s vydáváním, odebíráním, 

zrušováním živnostenských oprávnění, výpisy 

z živnostenského rejstříku, posuzuje bezúhonnost 

budoucích i stávajících podnikatelů, vykonává 

státní správu na úseku výběru správních poplatků 

a mnoho dalších neméně důležitých činností. 

Úsek kontroly a správní zjišťuje nedostatky 

v živnostenských oprávněních a má právo 
sankciovat (pokutovat) tyto chyby, provádí 

živnostenské kontroly ve svém správním obvodu, 

spolupracuje s Policií ČR, se státním 

zastupitelstvím a dalšími orgány státní správy, 

ukládá a vybírá blokové pokuty a další. 

14. Interní 

audit (IA) 

Nečlení se Vykonává pouze působnost samostatnou, ve 

které se jedná o finanční audit, kde kontroluje 

vše co je spojeno s finančními prostředky, 

sestavuje roční plány interního auditu, 

z provedených auditů podává přehled 

starostovi města, provádí kontrolu v ostatních 

odborech úřadu a podává návrhy na možné 

zlepšení pracovních postupů 

Nevykonává. 

Zdroj: www.mesto-orlova.cz, 2012, vlastní zpracování 
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Dělení statků na čisté a smíšené 

Vylučitelné Nevylučitelné 

R
iv

a
li

tn
í 

Čisté soukromé statky Smíšené statky 

1. náklady na vyloučení jsou nízké 

1. statky, jejichž prospěch je kolektivně 

spotřebován, ale které podléhají přetížení 

nebo vytlačování 

2. produkované soukromými firmami 
2. produkované soukromými firmami nebo 

přímo veřejným sektorem 

3. distribuované prostřednictvím trhů 
3. distribuované prostřednictvím trhů nebo 

přímo prostřednictvím veřejného rozpočtu 

4. financované z výnosů prodeje 

4. financované z výnosů prodeje, např. 

poplatky za právo službu užívat či z 

daňových výnosů 

příklady: potraviny, obuv 

příklady: veřejný park, zdroje ve 

společném vlastnictví, veřejný plavecký 

bazén 

N
er

iv
a
li

tn
í 

Smíšené statky Čisté veřejné statky 

1. soukromé statky s externalitami 1. náklady na vyloučení jsou vysoké 

2. produkované soukromými firmami 
2. produkované přímo vládou nebo 

soukromými firmami na zakázku státu 

3. distribuované prostřednictvím trhů se 

subvencemi nebo korigujícími daněmi 

3. distribuované prostřednictvím veřejného 

rozpočtu 

4. financované z výnosů prodeje 4. financované z výnosů povinných daní 

Příklady: školy, doprava, zdravotnické 

služby, očkování, kabelová TV, volně 

průchodný most, soukromý plavecký bazén, 

golfový klub 

Příklady: národní obrana 

        Zdroj: Jackson P. M, Brown C. V Ekonomie veřejného sektoru, 2012, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 


