


VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

KATEDRA PRÁVA 

 

 

 

 

Postavení městského obvodu v rámci statutárního města 

The Position of District in Statutory City 

 

 

 

 

 

 

Student:                                Bc. Lucie Mašlárová 

Vedoucí diplomové práce:            Mgr. Milan Gryga 

 

 

 

 

Ostrava 2012



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně.“  

 

 

V Ostravě dne ……………                                                      ……………………………… 

                                                                                                         Bc.Lucie Mašlárová 



 

3 

 

Obsah 

 
Obsah .............................................................................................................................. 3 

1 Úvod ......................................................................................................................... 6 

2 Organizace a správa statutárního města ................................................................... 8 

2.1 Organizační vymezení veřejné správy .............................................................. 8 

2.2 Veřejná správa .................................................................................................. 9 

2.2.1 Státní správa ................................................................................................ 9 

2.2.2 Samospráva ............................................................................................... 10 

2.3 Vývoj územní samosprávy po roce 1989 ....................................................... 11 

2.4 Základní charakteristika územní samosprávy ................................................. 14 

2.5 Pojem obec ..................................................................................................... 15 

2.5.1 Městys ....................................................................................................... 16 

2.5.2 Město ........................................................................................................ 16 

2.5.3 Hlavní město Praha ................................................................................... 17 

2.6 Historický vývoj statutárních měst ................................................................. 18 

2.6.1 Statutární města v České republice ........................................................... 19 

2.6.2 Členění statutárního města ........................................................................ 21 

2.6.3 Statut ......................................................................................................... 22 

2.6.4 Úprava statutárních měst v zákoně o obcích ............................................ 24 

2.6.5 Orgány statutárního města ........................................................................ 24 

3 Rozsah samostatné a přenesené působnosti městského obvodu ............................ 30 

3.1 Městský obvod ................................................................................................ 30 

3.2 Působnost a její členění .................................................................................. 31 

3.2.1 Samostatná působnost města .................................................................... 31 



 

4 

 

3.2.2 Přenesená působnost města ....................................................................... 33 

3.3 Samostatná a přenesená působnost v statutu statutárních měst ...................... 34 

3.4 Statutární město Liberec ................................................................................. 36 

3.5 Statutární město Ústí nad Labem .................................................................... 37 

3.6 Statutární město Plzeň .................................................................................... 38 

3.7 Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti .................................... 39 

4 Postavení městského obvodu Plesná v rámci statutárního města Ostrava ............. 40 

4.1 Charakteristika ................................................................................................ 40 

4.1.1 Statutární město Ostrava a jeho statut ....................................................... 40 

4.1.2 Městský obvod Plesná .............................................................................. 41 

4.1.3 Obec Bukovec ........................................................................................... 42 

4.2 Orgány ............................................................................................................ 42 

4.2.1 Městský obvod Plesná .............................................................................. 42 

4.2.2 Obec Bukovec ........................................................................................... 43 

4.2.3 Shrnutí ....................................................................................................... 43 

4.3 Rozpočet ......................................................................................................... 43 

4.3.1 Městský obvod Plesná .............................................................................. 43 

4.3.2 Obec Bukovec ........................................................................................... 45 

4.3.3 Shrnutí ....................................................................................................... 47 

4.4 Problémy v počtu úředníků ............................................................................. 48 

4.5 Přestupky, správní delikty a pokuty ............................................................... 50 

4.5.1 Městský obvod Plesná .............................................................................. 50 

4.5.2 Obec Bukovec ........................................................................................... 50 

4.5.3 Shrnutí ....................................................................................................... 51 

4.6 Samostatná a přenesená působnost ................................................................. 51 

4.6.1 Městský obvod Plesná .............................................................................. 51 



 

5 

 

4.6.2 Obec Bukovec ........................................................................................... 53 

4.6.3 Shrnutí ....................................................................................................... 54 

4.7 Případné odtržení městského obvodu Plesná od statutárního města Ostrava . 54 

5 Závěr ...................................................................................................................... 58 

Seznam použité literatury ............................................................................................. 60 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce ........................................................... 64 

 



 

6 

 

1 Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Postavení městského obvodu v rámci 

statutárního města, protože se domnívám, že se jedná o zajímavé a zároveň aktuální téma. 

Každý z nás je totiž obyvatelem určité obce, ať již malé vesničky či velkoměsta, a tato sku-

tečnost nás do jisté míry ovlivňuje, i když si to mnohdy přímo neuvědomujeme. Je to právě 

obec, město či jeho část, na které se obracíme při vyřizování různých záležitostí každodenního 

života. 

Obec totiž formuje naše nejbližší okolí. V současnosti můžeme pozorovat trend, že zá-

jem o obecní politiku a obecní zřízení roste, což je podle mého názoru jedině dobře. Na dru-

hou stranu je ale nutné říci, že existuje poněkud jiná situace, co se týká měst a menších obcí, 

tam je přece jen zájem o obecní politiku a obecní záležitosti nepoměrně větší než ve městech. 

Což samozřejmě má svoji logiku, jelikož občan menší obce má pocit, že může změnit daleko 

více než například občan statutárního města. Na první pohled se to tak může jevit, ale určitě to 

není pravidlem. 

Se samotným pojmem statutárního města se setkáváme poměrně často, například ve 

sdělovacích prostředcích, ovšem pokud v některém z těchto měst nežijeme, většinou ani ne-

máme představu, jak vlastně funguje a jak je členěno. I když někdy tomu tak je, i pokud jsme 

jeho obyvateli. 

Proto cílem mé diplomové práce je zpracování analýzy problematiky fungování statu-

tárních měst a jejich obvodů (částí) a zároveň provedení komparace městského obvodu a ob-

ce, přičemž pomocí této metody poukážu na odlišnosti v určitých, mnou vybraných oblastech. 

Samozřejmě se vzhledem k rozsahu práce nejedná o hluboký rozbor, avšak alespoň o zasvě-

cení do dané problematiky.  

Práci jsem rozdělila do tří samostatných kapitol. První kapitola bude věnována vyme-

zení pojmu veřejné správy. Vzhledem k tématu mé práce se více zaměřím na územní samo-

správu, když podrobněji rozeberu její vývoj po roce 1989, její charakteristiku a základní po-

jem v podobě obce. Dále bude pojednávat o statutárních městech. Budu se věnovat historic-

kému vývoji, specifickému členění statutárních měst, charakteristice statutu a také orgánům 

statutárních měst. 
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Druhá kapitola se bude zabývat samostatnou a přenesenou působností městských ob-

vodů statutárních měst. Nejprve teoreticky osvětlím pojmy městský obvod a jednotlivé druhy 

působností, tedy samostatnou a přenesenou, abych pak toto dále prakticky demonstrovala na 

třech statutárních městech, a to Liberci, Ústí nad Labem a Plzni. 

Závěrečná kapitola bude věnována praktickému srovnání ostravského městského ob-

vodu Plesná a co do počtu obyvatel prakticky totožné obci Bukovce. Zde se zaměřím na jejich 

charakteristiku, na orgány, financování a případné další problematické oblasti. 
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2  Organizace a správa statutárního města 

2.1  Organizační vymezení veřejné správy 

 „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na 

úctě k právům a svobodám člověka a občana“, právě tato slova z nejvyššího právního předpi-

su České republiky, a to ze zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozděj-

ších předpisů, (dále jen Ústava) jsou základním kamenem pro organizaci veřejné správy. 

Kromě samotné Ústavy je velice důležitým dokumentem pro řešení organizace a činnosti ve-

řejné správy také zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Abychom mohli správně organizačně vymezit veřejnou správu, je důležité stanovit ur-

čitá kritéria, kterými jsou:  

 subjekt – jedná se o stát, obce a kraje, jiné samosprávné celky a ostatní subjek-

ty veřejného práva; 

 vykonavatel - vykonavatel se rozlišuje ze dvou hledisek. Hlediska územního a 

věcného, která se dále dělí. Hledisko územní dělíme podle toho, zda je vykoná-

no centrálně nebo regionálně. Hledisko věcné dělíme podle síly působnosti, 

která je vykonavateli přiznána, a to tedy na ty, kterým je přiznána všeobecná 

správní působnost, jako je to např. v případě vlády, nebo ty, kterým je přiděle-

na působnost dílčí, např. ministerstvo; 

 pravomoc - zhodnocuje hledisko, zda daný vykonavatel má či nemá právo vy-

dávat právní akty; 

 postavení - jde opět o spojení s vykonavateli, a to v určité organizační struktu-

ře veřejné správy a jejich vzájemných vztazích; 

 výkon - ten rozeznáváme přímý a nepřímý. O přímý výkon jde, pokud státní 

správu vykonávají orgány státu, např. vláda či ministerstva. Naopak o nepřímý 

výkon se jedná, když státní správu vykonávají jiné orgány než stát, např. obce 

či kraje. 
1
 

 

                                                 
1
 HENDRYCH, Dušan. Správní věda - teorie veřejné správy. s 116 
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2.2 Veřejná správa 

Pod samotným pojmem veřejná správa se skrývá společenský jev 
2
, pro který se 

v české literatuře objevuje mnoho definic. Avšak neexistuje jediná, kterou bychom našli 

v některém z oficiálních, státem uznávaných právních předpisů. Jeden z autorů vymezuje ve-

řejnou správu jako „správu veřejných záležitostí vykonávanou subjekty veřejné správy a jejich 

orgány“ 
3
. Jiný autor pod pojmem veřejná správa rozumí „správu veřejných záležitostí ve 

veřejném zájmu a subjekty, které ji vykonávají, ji realizují jako právem uloženou povinnost, a 

to z titulu svého postavení jako veřejnoprávních subjektů.“ 
4
  

Je důležité od sebe odlišit správu ve smyslu materiálním a správu ve smyslu formál-

ním. Materiální pojetí je spojeno s určitým výkonem správy. Souvisí tedy s nějakou funkcí. 

Proto i v mnoha publikacích můžeme namísto pojmu materiální hledisko nalézt pojem funkč-

ního hlediska. Jde tedy například o vydávání rozhodnutí, správní dozor apod. Naopak institu-

cionální vymezení správy souvisí s institucemi, které zodpovídají za výkon veřejné správy. 

Mezi tyto instituce můžeme zařadit například ministerstva, obce nebo kraje. 
5
  

Veřejná správa se skládá ze státní správy, samosprávy a jiné veřejné správy. 

 

2.2.1 Státní správa 

Státní správa vymezuje jednu ze základních činností státu. Je vykonávána státem a je-

ho orgány. Tato činnost je uskutečňována právními předpisy jakožto zákony ale i tzv. inter-

ními předpisy. Organizační struktura se vyvíjí společně s vývojem společnosti. 

Státní správa může být vykonávána orgány přímo nebo nepřímo. Přímo je státní sprá-

va vykonávána orgány státu nebo správní úřady. Naopak nepřímo státní správu vykonávají 

jiné subjekty než stát (např. obce, kraje) a tato činnost je vykonávána na základě zákonné de-

legace. Hovoříme tedy o tzv. přenesené nebo tzv. propůjčené působnosti. 
6
 

 

                                                 
2
 Dostupné z http://www.regionalka.wz.cz/spravni%20veda/sprveda%20predmet.htm 

3
 HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné. s. 10 

4
 PRŮCHA, Petr. Veřejná správa a samospráva. s. 56 

5
 HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné. s. 11 

6
 SVOBODA, Ivo a Karel SCHELLE. Základy organizace veřejné správy. s. 15 
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2.2.2 Samospráva 

Obsahové vymezení pojmu samosprávy je od počátků její moderní existence předmě-

tem nesčetných definic. Samospráva tvoří jednu ze dvou součástí veřejné správy v České re-

publice. Obecně ji lze charakterizovat jako „veřejnou správu uskutečňovanou jinými veřejno-

právními subjekty než státem“ 
7
 nebo jako „správu (vlastních záležitostí) vykonávanou zvole-

nými orgány, respektive, při jejímž výkonu zvolené orgány spolupůsobí.“ 
8
 Předmětem samo-

správy je správa (části) veřejných věcí na územní úrovni (obce, kraje) anebo v souvislosti 

s výkonem určitého povolání (profesní komory), případně v souvislosti s výkonem určité spe-

cifické činnosti (vzdělávání). Samospráva nemůže být vykonávána soukromými fyzickými 

nebo právnickými osobami.  

 „Samospráva je právo uspořádat a řídit část veřejných záležitostí ve vlastním zájmu a 

na vlastní odpovědnost.“ 
9
 Ten, kdo je nositelem samosprávy, tedy není státní správě podří-

zen, ale orgány státní správy mají právo nad výkony nositele samosprávy dohlížet. 

Druhy samosprávy: 

 zájmová samospráva, 

 územní samospráva. 

Zájmová samospráva zahrnuje všechny profesní komory a vysoké školy. Základním 

znakem profesní komory je nucené členství, což znamená, že ten, kdo není členem komory, 

nemůže vykonávat svoji činnost. Existují ovšem i komory, ve kterých je účast dobrovolná a 

tedy to, že daný člověk není členem, neznamená, že nemůže vykonávat své povolání. Tyto 

komory vznikly kvůli prosazení různých zájmů. Komorou s nuceným členstvím je např. Ko-

mora daňových poradců, Lékařská komora či Advokátská komora. Právní základ vysokých 

škol vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 

„Samospráva vysokých škol se projevuje např. v oblasti organizování studia, počtu přijatých 

studentů, rozhodování o právech a povinnostech studentů aj.“ 
10

 

 

 

                                                 
7
 PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. s. 64 

8
 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. s. 241 

9
 HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné. s. 45 

10
 HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné. s. 49 
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Územní samosprávou míníme obce a kraje. Právní úpravu tvoří především zákon 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 

Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlav-

ním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, obcích, okresních úřadech a zákonem o 

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými 

celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Obce by tedy zásadně mě-

ly pokrývat celé území státu, vyjma území, které tvoří vojenské újezdy. 
11

 Přičemž každá obec 

má minimálně jedno katastrální území. 
12

 

 

2.3 Vývoj územní samosprávy po roce 1989 

Zásadní vliv na postavení obcí a krajů měla reforma veřejné správy. Reforma dala 

v podstatě vzniknout regionální samosprávě, zásadním způsobem ovlivnila i postavení samo-

správy místní. Proces reformy veřejné správy se nakonec dle mého názoru ukázal jako proces 

složitý a zdlouhavý, který vyžadoval provedení významných i méně významných změn ve 

veřejné správě.  

Pohled do historie zahájíme revoluční rokem 1989. Právě zhroucení komunistického 

režimu v podobě tzv. sametové revoluce nastolilo diskusi o problémech reformy veřejné sprá-

vy. Pokud se podíváme před rok 1989, zjistíme, že celá společnost byla založena na řízení 

pomocí tzv. národních výborů. Národní výbory představovaly orgány státní správy jak 

v obcích, okresech, tak v krajích. Z toho lze soudit, že pokrývaly správu skoro ve všech oblas-

tech.  

„Východiskem českého obecního zřízení se stal tzv. smíšený systém, kdy jednotky 

územní samosprávy vykonávají vedle vlastní působnosti (samosprávy) i působnost přenesenou 

(určitý díl místní státní správy).“ 
13

 Obec získala zpět své postavení územního společenství 

občanů, které má právo na samosprávu.  

                                                 
11

 Vojenský újezd je vymezená část území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. 
12

 Katastrální území je podle ustanovení § 27 písm. h) zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, ve znění poz-

dějších předpisů, technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evido-

vaný soubor nemovitostí. 
13

 MATES, Pavel. Reforma veřejné správy: sborník příspěvků. s. 36 
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Pro výkon přenesené působnosti pak byly navíc v obcích vymezených v nařízení vlády zříze-

ny pověřené obecní úřady, které vykonávaly ve stanovených územních obvodech jednak stát-

ní správu a dále pak státní správu ve věcech uvedených v příloze k obecnímu zřízení. Rovněž 

měly pravomoc rozhodovat v prvním stupni o právech, právem chráněných zájmech a povin-

nostech občanů. 

Je zřejmé, že jednou z priorit reformy veřejné správy po roce 1989 bylo právě zrušení 

národních výborů, potřeba obnovení obecního zřízení a hlavně vytvoření nové zákonné úpra-

vy. Samotná reforma probíhala v několika etapách. Za počátek první etapy považujeme pro-

sazení novely Ústavy Československé socialistické republiky a přijetí zákona č. 367/1990 Sb., 

o obcích, zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 425/1990 Sb., o okres-

ních úřadech, zákona č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákona č. 576/1990 

Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky. Nesmíme zapomenout rovněž ani 

na důležitý zákon č. 425/1990 Sb.,
14

 kterým byly zrušeny dosavadní krajské a okresní výbory 

a byly nahrazeny okresními úřady. 
15

   

V druhé etapě musíme vzít do kontextu změny, které se začaly v Československé re-

publice dít po volbách v roce 1992, kdy už bylo jasné, že dojde k rozdělení Československé 

republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. V tomto duchu také proběhla druhá 

etapa. „Nová české ústava koncipovala odlišně od předchozí federální úpravy zaručenou 

obecní samosprávu a naplno otevřela otázku vyšších územních samosprávných celků odkazem 

na samotný ústavní zákon, kterým by byly vytvořeny buď země, nebo kraje.“ 
16

Vláda v této 

etapě zřídila Úřad pro legislativu a veřejnou správu, který se zabýval konkrétním provedením 

reformy veřejné správy, avšak její návrhy zákonů nebyly vždy přijaty. Co se týká odpověd-

nostních vztahů rozhřešení přinesl zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu veřejné moci. V něm bylo jednoznačně stanoveno, že obce jsou odpovědné 

z výkonu samostatné působnosti a naopak stát je odpovědný z výkonu přenesené působnosti. 

Druhou etapu završilo přijetí zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samo-

správných celků, na jehož základě došlo k vytvoření čtrnácti krajů České republiky. 
17

   

                                                 
14

 zákon č. 368/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím 

souvisejících 
15

 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka a Jan JANÁK, J. Dějiny správy českých zemí- od počátku po současnost. s. 481 
16

 EXNER, Jiří. Obce, města, městské části – O místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláš-

kami v územně členěných městech. s. 85 
17

 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka a Jan  JANÁK, J. Dějiny správy českých zemí- od počátku po současnost. s. 481 
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Ve třetí etapě byla vládě předložena nová koncepce územně právní reformy. „Za 

smysl navržené reformy byla deklarována další fáze dekoncentrace 
18

 a decentralizace 
19

 a 

zvýšení horizontální a vertikální koordinace, čehož mělo být dosaženo faktickým naplněním 

ústavního zákona o zřízení vyšších územně právních celků a následným přenesením státní 

správy, vykonávané doposud okresními úřady, zčásti na nově ustanovené orgány krajských 

samospráv, zčásti na vybrané obce, a zrušení okresních úřadů v horizontu dvou let.“ 
20

 Vlá-

dou České republiky byly tedy přijaty zákony, které byly základem reformy. Jednalo se o zá-

kon č.129/2000 Sb., o krajském zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., 

o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 147/2000 Sb., o 

okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů.  Zároveň byla také přijata novela zákona č. 

128/2000 Sb., o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 491/2001 Sb., 

byly nově upraveny komunální volby. Nesmíme také zapomenout, že právě v této etapě se 

pracovalo na záměru zrušit okresní úřady, a to ke dni 31. 12. 2002. To se také stalo s přijetím 

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

působností, zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí práv a závazků 

z majetku České republiky do majetku ustavených krajů a zákonem č. 320/2000 Sb., o změně 

a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
 21

 Jde opravdu 

o rozsáhlý zákon, ve kterém je řešen veškerý přesun činností, které doposud vykonávaly 

okresní úřady.  

Ke dni 1. 1. 2003 v České republice tedy nenalezneme jediný okresní úřad. Výkon 

státní správy byl přenesen na samosprávné celky. Zároveň došlo k členění obcí podle rozsahu 

přeneseného výkonu státní správy, a to na obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným 

obecním úřadem a obce se základním rozsahem přenesené působnosti na obce.  

Dnes můžeme říci, že třetí etapa reformy veřejné správy je považována za dokonče-

nou. Výsledkem reformy je tedy posílení postavení samosprávy a mnohem lepší dostupnost 

veřejné správy pro občany. 

                                                 
18

 U dekoncentrace jde o to, do jaké míry jsou jednotlivé úkoly veřejné správy vykonávány jednou institucí. 
19

 Decentralizací veřejné správy chápeme jako přenos moci z jednoho subjektu na subjekty jiné, svým způsobem 

nižší. 
20

 EXNER, Jiří. Obce, města, městské části – O místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláš-

kami v územně členěných městech. s. 86 
21

 EXNER, Jiří. Obce, města, městské části – O místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláš-

kami v územně členěných městech. s. 88 
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2.4 Základní charakteristika územní samosprávy 

„Místní samospráva je výrazem práva svrchovanosti místních orgánů, v mezích da-

ných zákonem, v rámci své odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva regulovat a řídit 

část veřejných záležitostí.“ 
22

 Pokud bychom chtěli najít základní konstrukční prvky územní 

samosprávy, našli bychom následující: 

 území, na kterém je územní samospráva vykonávána - území samosprávných celků 

se odvíjí od území České republiky; 

 osoby podřazené územnímu samosprávnému celku - existence každého územního 

samosprávného celku je podmíněna trvalým lidským osídlením jeho území. Specifi-

kem územních samosprávných celků je, že v nich územní společenství fyzických osob 

vystupuje v pozici tvůrců i adresátů samosprávy. Občanem obce je občan České re-

publiky, který je v obci hlášen k trvalému pobytu, přičemž místem trvalého pobytu se 

rozumí adresa pobytu občana v České republice; 

 existence územního samosprávného celku jako právnické osoby veřejného práva 

se soustavou samosprávných orgánů - „obce musí být pro řádný výkon svých samo-

správných funkcí nadány způsobilostí vstupovat do právních vztahů.“ 
23

 Obce jako ve-

řejnoprávní korporace mají vlastní právní subjektivitu a s ní související procesní způ-

sobilost; Obce a kraje jednají navenek prostřednictvím svých orgánů, které jsou před-

stavovány fyzickými osobami. Koncepce orgánů české územní samosprávy je posta-

vena na zastupitelském principu. Již v ustanovení článku 101 Ústavy je zakotveno vý-

sadní postavení zastupitelstev jako základních orgánů obcí. Od ustanovení zastupitel-

stva obce na základě volby občanů se následně odvíjí i personální složení dalších or-

gánů; 

 vlastní majetek, hospodaření a rozpočet. 
24

 

 

 

                                                 
22

 Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, Pl. ÚS 1/96, 120/1996 USn 
23

 SVOBODA, Ivo a Radim VIČAR. Kapitoly ze správního práva. s. 112 
24

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. s. 21 
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2.5 Pojem obec 

Obec je tradičním základem územní samosprávy. „Obec je základním územním samo-

správným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“ 
25

 

Obec je veřejnoprávní územní korporace – právnická osoba veřejného práva. „V právních 

vztazích má obec postavení právnické osoby s vlastní právní subjektivitou.“ 
26

 

Základ právního postavení všech obcí v České republice plyne ze zákona o obcích. 

Výjimečné postavení má hlavní město Praha, pro které byl přijat zvláštní zákon o hlavním 

městě. Postavení obcí dále plyne z Ústavy, konkrétně z ustanovení Hlavy VII, která se věnuje 

územní samosprávě. V úvodu hlavy ustanovení článku 99 Ústavy je uvedeno, že „Česká re-

publika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které 

jsou vyššími územními samosprávnými celky“. 
27

 Mezi jednotlivými obcemi jsou velké rozdí-

ly, ať už co se týče například počtu obyvatel nebo velikosti. V českých zákonech proto na-

jdeme dvě důležité zásady, které se navzájem prolínají. První zásadou je, že pro všechny obce 

platí jednotná právní úprava, tedy stejné právní základy vnitřní organizace a samosprávy. Z 

toho vyplývá, že ať už porovnáváme malou obec, velkou obec, nebo obec lidnatější a obec 

s menším počtem obyvatel, před zákonem jsou si rovny. Druhá zásada už přiznává určitým 

obcím odlišné kompetence a tím pádem rozlišuje jejich právní postavení, a to především 

v rozsahu jimi vykonávaných agend státní správy a v některých záležitostech formálního cha-

rakteru. Za určitých podmínek se mohou některé obce stát městysem, městem nebo statutár-

ním městem. 

Každá obec má svůj název. Většinou jde o název historický. O případné změně názvu 

rozhoduje obec se souhlasem Ministerstva vnitra. Obec rozhoduje o názvech částí obce, ulic a 

jiných veřejných prostranství. Obce mohou užívat vlastní symboly, a to znak, vlajku (prapor) 

a razítko (pečeť). Pokud nemá obec svůj historický znak a vlajku, tak ji je může na její návrh 

udělit předseda Poslanecké sněmovny. 
28

 Obce mohou mít i jiné symboly, u statutárních měst 

jde například o primátorské insignie. 

 

 

                                                 
25

 NOVOTNÝ, Vladimír. Územní samospráva a její organizace. s. 10 
26

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. s. 22 
27

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva, s. 109 
28

 KINDL, Milan. Základy správního práva. s. 73 
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Každá obec musí být trvale obývána lidmi. Obyvatelstvo obce je personálním znakem 

obce. „Mezi stálými obyvateli právní řád vyčleňuje kvalifikovanou skupinu obyvatel, s níž 

spojuje určitá subjektivní práva – občany obce.“ 
29

 Občanem obce je státní občan, který je 

v obci hlášen k trvalému pobytu. 

K plnění svých úkolů musí mít obec nejen vymezeno správní území s obyvatelstvem, 

ale i ekonomickou základnu, jejímž základem je majetek obcí. Obec má právo majetek získá-

vat, užívat jej a nakládat s ním jako právnická osoba.  „Vzhledem ke skutečnosti, že obce jako 

jednotky územní samosprávy hospodaří s veřejným majetkem, stanoví právní řád pro hospo-

daření s tímto majetkem určitá omezení a podmínky.“ 
30

 Cílem hospodaření s majetkem obcí 

je uspokojování potřeb občanů obce. 

 

2.5.1 Městys 

Pojem městys byl do českého právního řádu zaveden novelou zákona o obcích z roku 

2006. Obec, která chce vystupovat jako městys, musí právo nést toto oficiální označení, pod-

ložit historickými dokumenty na základě kterých musí dokázat, že v minulosti daná obec měla 

toto postavení. Historicky městys tvořil hranici mezi městem a vsí. Panovníkem mu bylo vy-

hrazeno právo na svém území uskutečňovat výroční a dobytčí trhy. O to, aby takto v budouc-

nu mohla být obec vedena, musí požádat předsedu Poslanecké sněmovny České republiky, 

který stanoví rozhodnutí po vyjádření vlády. V současné době se v České republice nachází 

celkem 192 obcí, kterým byl přidělen statut městyse. Například obec Nová Cerekev doložila, 

že se v roce 1543 stala městysem, požádala předsedu Poslanecké sněmovny, aby se takto smě-

la označovat, a ten obci vyhověl. Nová Cerekev se nyní nazývá – Městys Nová Cerekev. 
31

 

 

2.5.2 Město 

Neexistuje oficiálně, právem uznávána definice pojmu město. Přestože každý ví, co 

město je, se samotnou definicí je to složitější. Pokud se obrátíme na zákon, najdeme v něm 

paragrafy určující konkrétní vymezení města.  

                                                 
29

 KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. s. 128 
30

 PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. s. 189 
31

 Dostupné z http://www.novacerekev.cz/usneseni-20-7-2005-1/d-6768/p1=3311 
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Dle ustanovení § 3 odst.1 zákona o obcích „obec, která má alespoň 3.000 obyvatel, je měs-

tem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády“.  

Ne ovšem každá obec s počtem 3.000 obyvatel musí být městem. Počet obyvatel je pouze 

jedním z kritérií, které žádající obec musí splňovat. Vláda určila usnesením ještě další pod-

mínky 
32

 pro posouzení žádostí obcí o stanovení městem. V tomto usnesení je stanoveno, že 

v dané obci musí být pojmenovány všechny ulice a veřejná prostranství, náměstí musí mít 

zpevněný povrch, celková zástavba obce se vyznačuje obytnými domy se dvěma a více byty a 

budovami sloužícími všeobecně potřebným službám, větší část obce je vybavena veřejným 

vodovodem a kanalizací, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným povrchem a ve-

řejným osvětlením. Město slouží jako hospodářské, kulturní a správní centrum. Od této funk-

ce se odvíjí další podmínky, které jsou na obec kladeny. Obec musí vlastnit rozvinutou síť 

veřejných a všeobecně potřebných služeb, přesahující znatelně potřeby místního obyvatelstva, 

udržovat veřejnou zeleň a stavební objekty, včetně kulturních památek. Poslední podmínkou, 

která musí být splněna je, že obec musí disponovat základní školou, zdravotním zařízením, 

ve kterém se nacházejí minimálně tři stálí doktoři a lékárna. Ve vybavenosti obce dále nesmí 

chybět ubytovna s nejméně 20 lůžky, společenský sál, pošta, tělocvična a sportoviště. Usne-

sení vlády také obci ukládá povinnost vést obecní kroniku. 

 

2.5.3 Hlavní město Praha  

Praze z titulu hlavního města České republiky plyne specifické postavení. Jak již bylo 

zmíněno, pozice Prahy je upravena samostatným zákonem. Praha nepodléhá ustanovením 

zákona o obcích a zákona o krajích. Konkrétně toto nalezneme v ustanovení § 150 zákona o 

obcích, kde je uvedeno, že „tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu“. Praha je záro-

veň obcí, krajem a hlavním městem. Území Prahy se dělí do jednotlivých městských částí. 

Charakteristickým znakem městské části je její území a společenství občanů. Obdobně jako 

městské části statutárních měst, které jsou územně členěny, tak ani v případě městských částí 

hlavního města městské části nejsou nositelem samostatného stupně územní samosprávy. 

V žádné městské části nechybí zastupitelstvo, rada a další orgány.  

                                                 
32

 usnesení Vlády České republiky ze dne 2. května 2001 č. 418, o určení kritérií pro posouzení návrhů obcí na 

stanovení městy vládou a o vyjádření vlády k žádostem obcí o stanovení městy 
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Dle ustanovení § 1 odst.4 zákona o hlavním městě Praze „hlavní město Praha je samostatně 

spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy“, dále ustanovení § 4 odst.1 zákona říká, že 

„městská část je spravována zastupitelstvem městské části“.  

Podstatnou náležitostí, kterou uvádí dále zákon o hlavním městě Praze je, že měst-

ským částem v Praze je přiznána způsobilost jednat svým jménem a na svou odpovědnost. 

Konkrétně je v ustanovení § 3 odst. 2 zákona uvedeno, že „městské části v rozsahu stanove-

ném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z 

těchto vztahů vyplývající“. Své vnitřní poměry v oblasti veřejné správy hlavní město Praha 

uspořádává ve svém Statutu. Statut je vydán jako obecně závazná vyhláška. Ve statutu hlavní 

město určí zejména hranice městských částí společně s jejich názvy, určení samostatné a pře-

nesené působnosti, spolupráci mezi orgány hlavního města a městských částí, příjmy a výdaje, 

majetek hlavního města Prahy, který se svěřuje městským částem, a další náležitosti stanove-

né zákonem. 

 

2.6 Historický vývoj statutárních měst 

Jakkoli se může zdát, že vznik statutárních měst je spjat s moderní dobou, opak je 

pravdou. Samotné kořeny vzniku statutárního města sahají daleko do 19. století. Přesněji za 

vznikem statutárního města stojí rok 1849, se kterým se pojí první vydání zákona o statutár-

ním městě. Označení statutární město je tedy pojem historický, který do poloviny dvacátého 

století určoval zvláštní postavení některých měst, ovšem nehledě na jejich vnitřní členění. 

Vnitřní členění statutárních měst se objevuje až v 60. letech 20. století. „Teprve reforma 

územní samosprávy zahájena v roce 1990 tyto dva právní okruhy pojmově spojila, tak že 

podle současné právní úpravy jsou to právě a pouze statutární města, u kterých může dojít 

k vnitřní dekoncentraci samosprávných působností na menší územní společenství, represento-

vána orgány městských obvodů a městských částí.“ 
33

 

 

 

                                                 
33

 EXNER, Jiří. Obce, města, městské části – O místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláš-

kami v územně členěných městech. s. 63 
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2.6.1 Statutární města v České republice 

Za statutární města byla považována taková města, která se neřídila všeobecně záko-

nem o obcích, ale pro takovýto druh města byly formou zákonů přijímány výjimky ve formě 

tzv. statutů. Řídily se tedy právě tímto zvláštním zákonem, statutem. Tento historický koncept 

se dostal až do dnešní právní úpravy.  

Když ještě zůstaneme v nedávné minulosti tak právě v roce 1989 se označení statutární město 

vrátilo do naší právní úpravy, když v zákoně bylo uvedeno, že města České Budějovice, Pl-

zeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Olo-

mouc, Ostrava, Opava a Havířov jsou městy se zvláštním statutem. Zákon dále stanovil, že 

„statutárním městem je i každé další město, které určí na návrh vlády nebo na návrh takové-

hoto města po vyjádření vlády prostřednictvím české národní rady.“ 
34

 Novela zákona přišla 

spolu se zákonem č. 302/1992 Sb., kde je výslovně stanoveno, že „statutárními městy jsou 

nadále jen v zákoně výslovně vyjmenována města“. Pro vznik statutárního města není stano-

veno žádné kritérium, jako je to například v případě, kdy se z obce stane město, kde je tento 

přechod podnícen určitými podmínkami. V případě vzniku statutárního města jde pouze o 

politické rozhodnutí. Statutární město je určeno zákonem. Statutární město je obecně zvlášt-

ním typem obce, jelikož město se může stát statutárním pouze novelizací zákona o obcích.  

V zákoně o obcích najdeme následující výčet statutárních měst: 

Rok Počet Statutární města 

1990 14 
Brno, České Budějovice, Havířov, Hradec Králové, Karlovy Va-

ry, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, 

Ústí nad Labem, Zlín 

2000 3 Jihlava, Kladno, Most 

2003 3 Karviná, Mladá Boleslav, Teplice 

2006 4 Děčín, Frýdek Místek, Chomutov, Přerov 

2012 2 Jablonec nad Nisou, Prostějov 

Tab. 1.1  Vývoj počtu statutárních měst od roku 1990 
35

 

 

                                                 
34

 zákon č. 367/1990 Sb., o obcích 

35
 Informace aktuální ke dni 3. 6. 2012 
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Zvláštnost postavení statutárních měst spočívá zejména v tom, že tato města na rozdíl 

od měst ostatních, mohou z rozhodnutí zastupitelstva města své území členit na městské ob-

vody nebo městské části se svěřenou působností, realizovanou vlastními orgány. 

 „Městské obvody a části tak mají do jisté míry analogické postavení obcí jako tako-

vých s tím rozdílem, že samy o sobě nejsou právnickými osobami, jsou součástí vždy daného 

města, označovanými jako organizační jednotky, a disponují jen působností odvozenou od 

působnosti města jako celku.“ 
36

 V praxi můžeme narazit na problém nastavení míry rozdělení 

působností mezi orgány města a městských částí při řešení určitých samosprávných otázek, 

protože město hájí zájmy celého města a městské části pak zájmy místní. Takovéto konflikty 

je ale nutné považovat za prospěšné z hlediska veřejné správy statutárního města, protože 

nelze absolutizovat umělou jednotu a jednoznačně nadřazovat celoměstské zájmy nad zájmy 

místní komunity. Statut města musí na možné konflikty pamatovat a umět nalézt jejich řešení. 

Umělé vytváření jednoty a potlačování místních zájmů může vést až k odstředivým tendencím 

vedoucím ke snaze o osamostatnění některých městských částí a jejich oddělení od statutární-

ho města. 

Městské části nemají vlastní právní subjektivitu, jednají jménem statutárního města 

v záležitostech, které jim svěřil zákon nebo statut. Tedy právně závazné jednání pro město 

uskutečňují orgány a představitelé městských částí pod hlavičkou města přímo bez jakéhoko-

liv dalšího zmocnění. K činnosti městských částí a obvodů je třeba vyčlenit zdroje peněžních 

příjmů městských částí a obvodů a druhy výdajů v souvislosti s plněním jejich úkolů. Městské 

části a obvody nemohou nabývat vlastní majetek. Majetek statutárního města se tak dělí na 

majetek, se kterým hospodaří město přímo, a na majetek, s nímž hospodaří městské části či 

obvody – svěřený majetek. O svěření majetku města městské části či obvody a jeho odnětí 

rozhoduje zastupitelstvo města. 

„U orgánů městských obvodů a částí je třeba poznamenat, že vzhledem ke skutečnosti, 

že Ústava České republiky nezná institut statutárních měst, a hovoří jen o obecní samosprávě, 

je postavení orgánů městských obvodů a částí z ústavněprávního hlediska v jistém smyslu po-

někud diskutabilní.“ 
37

  

 

                                                 
36

 KOUDELKA, Zdeněk. Obecní samospráva. Zákon o obcích v komentovaném znění. s. 185 
37

 HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. s. 425 
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Nicméně z pohledu samotného zákona o obcích je orgánům městských obvodů a částí 

v zásadě třeba přiznat analogické postavení jako orgánům obce s tím, že jejich působnost a 

pravomoc se vztahuje vždy jen na území, vymezené statutem toho kterého územně členěného 

statutárního města, a rozsah této působnosti a pravomoci je také limitován vedle zákonné 

úpravy, vždy příslušným statutem. 

 

2.6.2 Členění statutárního města 

Statutární města mají pravomoc členit své území, a to na městské obvody nebo měst-

ské části. Mezi městským obvodem a městkou části není žádný rozdíl. Jedná se o totožné 

označení. Podle toho, zda této pravomocí využijí či nikoli dělíme statutární města na územně 

členěná a územně nečleněná. Statutární města, která jsou územně členěná, ještě dále dělíme 

podle toho, zda celé jejich území podléhá tomuto členění, v tomto případě mluvíme o symet-

rickém modelu a v případě, kdy členění podléhá jen část území, se jedná o tzv. asymetrický 

model. 

Z dnešních 23 statutárních měst je symetricky členěno Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad 

Labem a Pardubice. Jenom část svého území člení Liberec a Opava. 

Brno je největším ze všech statutárních měst a také se nejvíce člení. Území je rozděle-

no do 29 městských částí, a to na: Střed, Žabovřesky, Královo Pole, Sever, Židenice, Černo-

vice, Jih, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice, Jundrov, Bystrc, Kníničky, 

Komín, Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora, Maloměřice a Obřany, Vinohrady, Líšeň, Slati-

na, Tuřany, Chrlice, Bosonohy, Žebětín, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov. 
38

 

Plzeň je rozdělena do deseti městských obvodů: Plzeň 1, Slovany, Plzeň 3, Plzeň 4, 

Křimice, Litice, Radčice, Černice, Malesice a Lhota. 
39

 

Na nejmenší počet částí ze symetricky členěných statutárních měst je rozděleno město 

Ústí nad Labem, kde se jedná pouze o 4 městské obvody: Ústí nad  Labem - město, Severní 

terasa, Neštěmice a Střekov. 
40

 

Pardubice se opět člení na městské obvody: Polabiny, Střed, Dubina, Pardubičky, 

Dukla, Svítkov, Rosice a Hostovice. 
41

 

                                                 
38

 Dostupné z http://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/ 
39

 Dostupné z http://www.plzen.eu/o-meste/informace-o-meste/mestske-obvody/mestske-obvody.aspx 
40

 Dostupné z http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/urady-mestskych-obvodu/ 
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Posledním město, o kterém jsem ve výčtu symetricky členěných statutárních měst ještě 

nepoznamenala, tedy o Ostravě, se podrobněji zmíním v poslední kapitole. 

Opava je naopak dosavadním nejmenším statutárním městem. Přestože je nejmenší, je 

rozdělana na mnoho částí, které podléhají přímo opavskému magistrátu.  

Jde o části Kateřinky u Opavy, Kylešovice, Opava – město, Jaktař a v neposlední řadě část 

katastrálního území Opava – předměstí; a dále samostatných 8 městkých částí: Komárov, Ma-

lé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky. 
42

 

Specifickým městem je Liberec. Toto město je rozděleno do 33 tzv. městských čtvrtí, 

z nichž 32 spadá pod správu magistrátu města Liberec a pouze jedna je vyčleněna jako samo-

statný městský obvod. Jedná se o městský obvod Vratislavice nad Nisou. Městské částí jsou 

následující: Staré město, Nové město, Jeřáb, Perštýn, Kristiánov, Rochlice, Horní Růžodol, 

Dolní Hanychov, Janův Důl, Františkov, Růžodol, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Ruprech-

tice, Starý Harcov, Nový Harcov, Kateřinky, Karlínky, Horní Hanychov, Ostašov, Rudolfov, 

Horní Suchá, Doubí, Pilínkov, Vesec, Hluboká, Kunratice, Krasná Studánka, Radčice, Mach-

nín, Bedřichovka a Karlov pod Ještědem. 
43

 

Postavení územně nečleněného města je totožné jako postavení klasického města. 

Rozdíly jsou především v označení jednotlivých orgánů. 

 

2.6.3 Statut 

Každé statutární město vydává obecně závaznou vyhlášku, tzv. statut města. Tento sta-

tut schvaluje zastupitelstvo města na svém zasedání. S postupným vývojem zákona o obcích 

byly měněny i požadavky na statut, ať již formální nebo obsahové. Původně byl v zákoně 

stanoven povinný obsah statutu ve čtyřech bodech, které musely obsahovat vyčlenění území 

městských obvodů, samostatnou a přenesenou působnost města, samostatnou a přenesenou 

působnost městských obvodů, vztahy mezi orgány města a orgány městských obvodů. Tako-

výto statut nebyl obecně závazným předpisem. Novelou z roku 1992 byly povinné náležitosti 

doplněny o obligatorní ustanovení o projednání městských obecně závazných vyhlášek 

s městskými obvody, svěřený majetek a právo městského obvodu zakládat právnické osoby. 

                                                                                                                                                         
41

 Dostupné z http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/urady-mestskych-obvodu/ 
42

 Dostupné z http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=12690 
43

 Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec 
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Fakultativně byla připuštěna možnost městskému obvodu přidělit i působnost, která příslušela 

ze zákona městu. Nový zákon o obcích povinný obsah nerozšířil. Obligatorně byl přidán pa-

ragraf o projednání územně plánovací dokumentace a také programu rozvoje města 

s městskými obvody. Demonstrativně byl do zákona zakomponován paragraf s fakultativními 

náležitostmi statusu, dle kterého každý statut obsahuje zejména tyto náležitosti:  

 

a) výčet jednotlivých městských obvodů a městských částí a vymezení jejich území, 

b) pravomoc orgánů města na úseku samostatné a přenesené působnosti, 

c) pravomoc orgánů městských obvodů a městských částí na úseku samostatné a pře-

nesené působnosti 

d) vzájemnou součinnost mezi orgány města a orgány městských obvodů a městských 

částí, 

e) zdroje peněžních příjmů městských obvodů a městských částí a druhy výdajů v sou-

vislosti s plněním úkolů v samostatné a přenesené působnosti, 

f) způsob projednání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení města s městskými 

obvody a městskými částmi a způsob jejich zveřejňování v městských obvodech a měst-

ských částech, 

g) způsob projednání územně plánovací dokumentace města a programu rozvoje města 

s městskými obvody a městskými částmi, 

h) majetek města, který se svěřuje městským obvodům a městským částem, a rozsah 

oprávnění městských obvodů a městských částí při nakládání s tímto majetkem a při 

výkonu s tím souvisejících práv, 

i) rozsah oprávnění městských obvodů a městských částí zakládat, zřizovat a rušit 

právnické osoby a organizační složky. 
44

 

 

Tento výčet, ale nemá valného právního významu. Je spíše takovým návodem jak se-

psat statut města a možností, jak jednotlivé statuty měst formálně sjednotit. 

 

                                                 
44

 ustanovení § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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2.6.4 Úprava statutárních měst v zákoně o obcích 

Statutární města zaujímají v zákoně o obcích zvláštní postavení, ale mnoho úprav pro 

statutární města a jejich části (obvody) není speciálně upraveno, a proto se na jejich aplikaci 

použijí ustanovení obecného charakteru. Zákon o obcích z roku 1990 řešil postavení statutár-

ních měst odlišně od zákona o obcích, jak ho známe dnes. V původním zákoně nebyla pro-

blematika statutárních měst nijak oddělena a promítala se do různých paragrafů zákona.    

Naopak zákon o obcích z roku 2000 vyčleňuje problematice statutárních měst samostatnou 

hlavu VIII. 

 

2.6.5 Orgány statutárního města 

Každá veřejná korporace může navenek jednat jen prostřednictvím svých orgánů a i u 

obcí, popřípadě statutárních měst tomu není jinak. „Na úrovni samosprávy nedochází k dělbě 

moci, uplatňuje se zde princip vlády shromáždění, kdy nejvyššímu orgánu jsou ostatní orgány 

odpovědny a jsou svým obsazením od něj přímo či nepřímo odvozené.“ 
45

 Působnost obce, jak 

samostatnou, tak i přenesenou, realizují, s výjimkou případů samostatné působnosti řešených 

místním referendem, orgány obce.  

Nejvyšším orgánem statutárního města je zastupitelstvo města, kterým je samostatně 

spravováno. Mezi další orgány patří rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. 

Městský obvod územně členěného statutárního města je veden zastupitelstvem městského 

obvodu. Dále je městský obvod spravován radou městského obvodu, starostou, úřadem měst-

ského obvodu a zvláštními orgány městského obvodu. 
46

 
47

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 KOUDELKA, Zdeněk a  Radek ONDRUŠ. Zákon o obcích. s. 112 
46

 V případě městské části jde analogicky o zastupitelstvo městské části, radu městské části, starostu, úřad měst-

ské části a zvláštní orgány městské části 
47

 ČMEJREK, Jaroslav a Václav BUBENÍČEK . Demokracie v lokálním politickém prostoru. s. 102 
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Obec Městys Město 
Statutární  

město 

zastupitelstvo obce zastupitelstvo městysu zastupitelstvo města zastupitelstvo města 

rada obce rada městysu rada města rada města 

obecní úřad úřad městysu městský úřad magistrát 

starosta starosta starosta primátor 

zvláštní orgán obce zvláštní orgán městysu zvláštní orgán města zvláštní orgán města 

Tab.1.2. Označení orgánů obce podle typy obce 

2.6.5.1 Zastupitelstvo města 

Ústava České republiky stanoví jeho název, název jeho členů, délku funkčního období 

i jeho právotvorbu. „Zastupitelstvo může být vnímáno v oblasti samosprávy jako hlavní orgán, 

který je nadřazen všem ostatním orgánům.“ 
48

 „Jako jediný orgán obce má přímou demokra-

tickou legitimitu, jelikož ostatní orgány obce nejsou obsazovány na základě přímé volby, ale 

jejich personální složení je přímo či nepřímo odvozeno od zvoleného zastupitelstva obce.“ 
49

  

Zastupitelstvo města je nejvyšší orgánem, proto mu také náleží největší oprávnění. Je 

orgánem kolektivním, jehož členy jsou občané příslušného města, kteří byli zvoleni ve vol-

bách, a to pro volební období čtyřech let. Po ukončení hlasování tedy dojde ke zvolení a ná-

sledně ke vzniku mandátu. Je zapotřebí, aby takto nabytý mandát budoucí člen zastupitelstva 

stvrdil slibem a podpisem. Poté může začít vykonávat svou funkci. Funkce člena zastupitel-

stva města zaniká prvním dnem voleb nového zastupitelstva, odmítnutím složení slibu nebo 

složením slibu s výhradou, rezignací, úmrtím, vyslovením ztráty mandátu z důvodu nesluči-

telnosti funkcí stanovené zákonem o obcích, ztrátou volitelnosti či pravomocného rozsudku 

soudu odsuzujícího člena zastupitelstva k nepodmíněnému trest odnětí svobody za úmyslný 

trestný čin či zánikem obce. 

Člen zastupitelstva města by se měl při rozhodování řídit Ústavou a zákony České re-

publiky a také zájmy města a jejích občanů. Někdy bývá reprezentativní mandát vykládán 

jako ve svém důsledku neodpovědný.  

                                                 
48

 KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. s. 168 
49

 PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. s. 187 
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Nicméně v našem politickém systému lze realizovat politickou odpovědnost tím, že 

dotyčný zastupitel bude chtít, aby voliči v příštích volbách znovu dali důvěru jemu osobně 

nebo jeho politické straně.  

Zastupitelstvo města se řídí tzv. jednacím řadem města, ve kterém je stanoveno, že za-

stupitelstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jednou za 3 mě-

síce. Jednání zastupitelstva svolává primátor, a to nejpozději sedm dní před jeho konáním. 

Tato zasedání jsou veřejnosti přístupná, proto každý občan může této možnosti využít a zase-

dání se zúčastnit. Pokud není přítomna alespoň nadpoloviční většina členů zastupitelstva, za-

stupitelstvo nemůže přijímat rozhodnutí, to platí i v případě platného usnesení. „Právo před-

kládat návrhy k zařazení na pořad jednání zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, 

rada, výbory a s hlasem poradním tajemník.“ 
50

 Návrhy těchto orgánů musí být zařazeny 

vždy.                                                                                                                                             

O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva města na program jeho 

jednání rozhodne zastupitelstvo města. Občané jsou o činnosti orgánů města informování na 

zasedání zastupitelstva města a dále jinými způsoby v místě obvyklými. O průběhu zasedání 

zastupitelstva města se pořizuje zápis, který podepisuje primátor nebo jeho zástupce a určení 

ověřovatelé. Do zápisu ze zasedání zastupitelstva města může nahlédnout každý.  

Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat program rozvoje města, hospodařit s ma-

jetkem města, schvalovat rozpočet města, rozhodovat o konkrétních majetkoprávních úko-

nech, vydávat obecně závazné vyhlášky, zřizovat orgány města, zřizovat či rušit městskou 

policii nebo příspěvkové organizace, navrhovat změny v katastrálním území uvnitř města, 

rozhodovat o spolupráci města s jinými městy a o formě této spolupráce, udělovat čestné ob-

čanství. 
51

 

Počet zastupitelů souvisí s velikostí města. Na města nejmenší připadá 5 až 15 členů 

zastupitelstva naopak na města největší, které disponují počtem obyvatel nad 150.000, připadá 

v zastupitelstvu 35 až 55 členů. 

 

                                                 
50

 HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. s. 415 
51

 Dostupné z http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta 
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2.6.5.2  Rada města 

  Rada města je v hierarchii orgánů města charakterizována jako orgán výkonný ovšem 

pouze v samostatné působnosti. V působnosti přenesené může jednat jen, stanoví-li tak zákon, 

ale jde o velmi málo se vyskytující skutečnost. Rada města je odpovědná z veškeré své čin-

nosti zastupitelstvu města. Rada města stejně jako zastupitelstvo je orgánem kolektivním.  

V čele rady města stojí primátor, dále jeho zástupce a další členové rady, kteří nejsou 

již konkrétně označováni, ale často můžeme slyšet, že jsou nazýváni radními.                                

Počet členů rady se tentokrát neodvíjí od velikosti města, ale od velikosti zastupitelstva města. 

Je stanoveno, že počet členů rady města nesmí přesáhnout jednu třetinu členů zastupitelstva 

města. Jde vždy o počet lichý, který se pochybuje od nejméně 5 členů do maximálně 11 členů. 

Rada města nemůže vzniknout ve městech, kde čítá zastupitelstvo pouze 15 členů, tedy 

ve městech s velmi malým počtem obyvatel. V takovýchto městech funkci rady vykonává 

starosta. Rada obce se schází na základě svolání primátora dle potřeby. Schůze jsou neveřej-

né, podle svého uvážení může rada přizvat na zasedání i jiné osoby. 

 „Neveřejnost nelze chápat jako utajenost jednání a jeho obsahu, nýbrž vychází 

z potřeby operativního řízení a menší formálnosti přípravy a průběhu schůze.“ 
52

 Ze schůzí 

rady města se vyhotovuje zápis, který podepisuje primátor spolu se svým zástupcem nebo 

jiným radním. Zápis musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva 

města.  

K přijetí návrhu je opět zapotřebí nadpolovičního počtu členů a nadpolovičního počtu 

hlasů. Úkoly, které patří do kompetence rady města, jsou zejména: příprava návrhů pro jedná-

ní zastupitelstva, zabezpečení hospodaření města podle schváleného rozpočtu, dále rada města 

vydává nařízení či řeší vnitřní otázky organizace. 
53

 

2.6.5.3 Primátor 

Primátor, je osoba, která zastupuje statutární město navenek.  Dané město tedy repre-

zentuje při styku se zástupci jiných měst, obcí či krajů. Je volen z členů zastupitelstva města, 

kterým se také zodpovídá ze své činnosti. Funkce primátora sebou nese automatické členství 

v radě města.  
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Mezi pravomoci primátora patří mimo jiné odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti 

města, svolává jednání zastupitelstva i rady města, jmenuje a odvolává tajemníka magistrátu 

ovšem se souhlasem ředitele krajského úřadu, může požadovat spolupráci po Policii České 

republiky, má právo pozastavit výkon usnesení rady města, požadovat pomoc Armády České 

republiky k záchranným pracím. Pokud v daném městě neexistuje rada města, starosta dále 

vydává nařízení města, stanoví počet zaměstnanců magistrátu a organizačních složek města a 

také rozdělení pravomocí. Primátor může pozastavit výkon usnesení rady města v samostatné 

působnosti, je-li nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitel-

stva města.  

Po dobu nepřítomnosti primátora jej zastupuje jeho zástupce. „Zástupce může plnit 

úkoly primátora, i když je primátor přítomen, ale odmítne je v rozporu se zákonem či rozhod-

nutím zastupitelstva nebo rady města plnit.“ 
54

 Zastupitelstvo města může zvolit více zástupců 

a svěřit jim zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti. Pokud je zástupců 

více, určí zastupitelstvo města, v jakém pořadí zastupují primátora. 

 

2.6.5.4 Magistrát 

Magistrát města je orgánem města úředního typu, kterému přísluší zabezpečovat plně-

ní úkolů města úředního charakteru, a to jak v oblasti samostatné, tak v oblasti přenesené pů-

sobnosti. Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměst-

nanci města zařazení do magistrátu města.  

Magistrát města se člení na odbory, které zřídila pro jednotlivé úseky činnosti rada 

města. Postavení odboru mají i odborné útvary magistrátu města s jiným názvem než odbor 

(útvar, úřad, archiv). Funkci zaměstnavatele plní vůči všem zaměstnancům města, s výjimkou 

zaměstnanců městské policie, tajemník magistrátu. Tajemník magistrátu zajišťuje zejména 

řešení pracovněprávní problematiky a personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměst-

nanců a koordinuje činnost jednotlivých odborů. Odbory zajišťují prostřednictvím vedoucích 

odborů svěřené úkoly na úseku státní správy a samosprávy. Vybraní úředníci magistrátu umí 

komunikovat ve znakovém jazyce.  
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Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na 

území celého města, není-li zákonem nebo právním předpisem stanoveno jinak. 

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

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

státní správu s výjimkou věcí patřících do působnosti jiného orgánu města. Magistrát může 

rozhodovat i v přenesené působnosti ve správním řízení, kde je účastníkem vlastní město a 

automaticky nejsou jeho pracovníci vyloučeni z rozhodování takové věci. 

Magistrát zřizuje úřední desku, nejčastěji v blízkosti magistrátu, kde vyvěšuje všechny 

důležité zprávy, jež se týkají města a jeho fungování.  „Město je povinno opatřit si vždy jeden 

výtisk Sbírky zákonů, Věstník právních předpisů kraje a kroniku města a zpřístupnit je 

k nahlédnutí každému na magistrátu v úředních hodinách.“ 
55
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3 Rozsah samostatné a přenesené působnosti městského 

obvodu 

V této části diplomové práce bych ráda srovnala kompetence jednotlivých městských 

obvodů, členěných statutárních měst. Vzhledem k tomu, že městu Ostrava se věnuji 

v poslední části, budu se v této kapitole zaměřovat na městské obvody územně členěných sta-

tutárních měst Plzně, Ústí nad Labem a Pardubic. 

 

3.1 Městský obvod 

„Městský obvod nebo městská část jsou organizační jednotkou města.“ 
56

 Ze znění to-

hoto paragrafu vyplývá, že městský obvod je sice útvarem města, ale jakožto takovýto útvar 

nemá právní subjektivitu. Městské obvody a městské části jednají za statutární města 

v záležitostech jim svěřených zákonem a v mezích zákona statutem. V České republice totiž 

existuje samospráva pouze na úrovní obcí nebo krajů, městský obvod netvoří jeden ze stupňů 

územní samosprávy. Vyplývá to z ustanovení § 5 odst. 2 zákona o obcích, kde je uvedeno, že 

„městský obvod územně členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského 

obvodu“. Na rozdíl od obce, kde ustanovení § 5 odst.1 uvádí, že „obec je samostatně spravo-

vána zastupitelstvem obce“. Na těchto dvou ustanoveních vidíme tedy podstatný rozdíl mezi 

městským obvodem a obcí, kdy městskému obvodu nenáleží výkon samostatné působnosti, 

ovšem může se podílet za podmínek daných zákonem a statutem na výkonu samostatné pů-

sobnosti statutárního města. Přenesenou působnost vykonávají orgány městského obvodu v 

rozsahu orgánů obcí. Statutární město může statutem, ovšem za souhlasu městského obvodu, 

tuto přenesenou působnost měnit. Městským obvodům není povoleno vydávat závazné vy-

hlášky nebo nařízení. Městské obvody nejsou právnickou osobou, mohou pouze v rozmezí 

dané statusem nakládat s majetkem, který jim byl svěřen městem. 

Je nutné vymezit si postavení městského obvodu statutárního města. Základní vztahy 

vycházejí ze zákona o obcích, kde najdeme úpravu existence a smyslu městských obvodů.  
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Dále obecní zřízení „obsahuje zákonné zmocnění pro statutární města upravit norma-

tivním aktem víceméně vše potřebné k tomu, aby mohly být městské obvody ustanoveny a plnit 

své funkce“. 
57

 Vedle zmiňovaného zákona může Parlament České republiky upravit postave-

ní a pravomoc městského obvodu zvláštním zákonem. 

 

3.2 Působnost a její členění 

Působnost vyjadřuje souhrn svěřených úkolů a záležitostí, které je platným právním 

řádem umožněno regulovat. Prostřednictvím pravomocí, tedy souhrnem právních prostředků, 

které jsou danému orgánu svěřeny, lze působnost provádět.  

„Věcnou působností rozumíme oblast společenských vztahů v rámci veřejné správy, 

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

nosti.“ 
58

 Věcná působnost obcí a měst je realizována jednak formou samosprávy (samostatné 

působnosti) a jednak formou přenesené státní správy obce (přenesené působnosti). Rozdělení 

veřejné správy vykonávané orgány územních samosprávných celků na samostatnou a přene-

senou působnost má význam především z hlediska subjektu rozhodování. Do části samostatné 

působnosti by měly být řazeny především záležitosti, které se týkají v prvé řadě života obyva-

tel územních samosprávných celků, jejichž význam tento rámec nepřesahuje a které z tohoto 

důvodu náš právní řád ponechává k relativně samostatnému rozhodování obcím a městům za 

předpokladu souladu se zákony. „Tradičně se působnost veřejné správy rozděluje na vrchnos-

tenskou (mocenskou) a nevrchnostenskou.“ 
59

 Ve vrchnostenské správě město vystupuje jako 

veřejnoprávní subjekt nadřazený ostatním, jejichž práva a povinnosti reguluje nebo jim ukládá 

povinnosti, a to bez nutnosti jejich souhlasu. V nevrchnostenské správě město vystupuje 

v právních vztazích jako rovný subjekt s ostatními a má mnohem volnější ústavní dispozice. 

 

3.2.1 Samostatná působnost města 

Samostatná působnost je výrazem práva města na samosprávu a souhrnným označením 

úkolů patřících do samosprávy města.  
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„Do samostatné působnosti města náleží záležitosti, které jsou v zájmu města a občanů 

města, pokud nejsou zákonem svěřeny státu, krajům nebo pokud nejde o přenesenou působ-

nost orgánů města.“ 
60

 Samostatná působnost města je uvedena v zákonech příkladným 

výčtem a dále jako péče v územním obvodu města v souladu s místními předpoklady a zvyk-

lostmi o komplexní územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 

pro uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku. Je-li určitá věc svěřena do působnosti územní samosprávy a není výslovně svěřena 

do samosprávy kraje, pak platí, že jde o působnost obce či města. 

Obec spravuje své záležitosti samostatně podle ustanovení § 7 zákona o obcích. V tom-

to případě státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyža-

duje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Při výkonu samostatné pů-

sobnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záleži-

tostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. 

Obvykle se jedná o záležitosti týkající se zabezpečení veřejného pořádku, pořádání 

sportovních a kulturních akcí či životního prostředí. Mezi úkoly obce se samostatnou působ-

ností spadají například tyto činnosti:  

 schvalovat program rozvoje obce,  

 schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,  

 zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat 

jejich zřizovací listiny,  

 vydávat obecně závazné vyhlášky obce,  

 rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  

 navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně 

hranic obce a o slučování obcí, 

 zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z 

funkce,  
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 volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady 

obce a odvolávat je z funkce,  

 zřizovat a zrušovat obecní policii,  

 rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,  

 rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 

prostranství - udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,  

 rozhodovat o zrušení nařízení rady obce,  

 další věci, které si podle zákona o obcích vyhradí.  

 

3.2.2 Přenesená působnost města 

„Státní správa vykonávaná městem je přenesená působnost, jež je určena ve speciál-

ních zákonech, přičemž na města je přenesena rozdílná míra státní správy.“ 
61

 Delegace státní 

správy na města má oporu v ustanovení článku 105 Ústavy. Při výkonu přenesené působnosti 

se město řídí právním řádem, ale i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

Výkon přenesené působnosti je nejen právem, ale i povinností obce. Musí být řádně zabezpe-

čen, protože osoby mají právo na fungující veřejnou správu. „Základní rozsah agendy přene-

sené působnosti vykonávají zpravidla všechna města bez ohledu na to, jak jsou personálně, 

odborně a finančně vybaveny.“ 
62

. Za výkon přenesené působnosti obec odpovídá státu. 

Obce a města vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem, tedy 

požadované činnosti města vykonávají jménem státu, nikoli jménem svým. Města se řídí po-

kyny ministerstev a kraje. Přenesená působnost města je obvykle vykonávána městským úřa-

dem a města získávají příspěvky ze státního rozpočtu. Obce a města mají povinnost respekto-

vat opatření kontrolních orgánů.  

Obce se mohou dělit podle rozsahu státní správy a rozsahu působnosti na následující: 

obce (obce I. stupně), obce s pověřeným osobním úřadem (obce II. stupně) a obce s rozšíře-

nou působností (obce III. stupně). 
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3.3 Samostatná a přenesená působnost v statutu statutárních měst 

Co je tedy v samostatné působnosti městských obvodů? 

1) Ukládání pokut 

V případě ukládání pokut se daný městský obvod řídí opět zákonem o obcích, kon-

krétně ustanovením § 58. Zde má městský obvod právo uložit pokutu v rozmezí 10.000 až 

200.000,- Kč. Zákon stanoví, že musí jít, ale právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je 

podnikatelem. Poté záleží na druhu provinění dané osoby. Pokuta ve výši 10.000,- Kč je spo-

jena s označením budovy, které vydal úřad. Osoba v takovém případě odmítne připevnit při-

dělenou tabulku s názvem ulice, s číslem ulice, anebo takto přidělenou tabulku poškodí. Až do 

výše 100.000,- Kč může být uložena pokuta osobě, která na svém pozemku neudržuje pořá-

dek a zhoršuje tak pohled na městský obvod jako celek. V neposlední řadě pokuta až do výše 

200.000,- Kč může být stanovena osobě, která dle ustanovení § 58 odst. 3 „znečistí veřejné 

prostranství, naruší životní prostředí nebo odloží věc mimo vyhrazené místo“. 

2) Zabezpečení údržby  

Údržba se týká veškerého prostranství, které spadá pod správu daného městského ob-

vodu, ať už jde o údržbu zeleně nebo o stavební údržbu chodníků. 

3) Zajišťování všeho potřebného pro realizaci občanských obřadů a slavnosti 

4) Označování 

Městský obvod nese odpovědnost za zdárné označení ať už jednotlivých ulic nebo ve-

řejných prostranství. 

5) Zřizování dobrovolných hasičských sborů 

V kompetenci městského obvodu je zřizovat dobrovolné hasičské sbory. Jejich zřízení 

a provozování podléhá zákonu č. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 

6) Vyjadřování se k hromadné dopravě 

Městský obvod se může vyjádřit, zda souhlasí nebo nesouhlasí s provozem městské 

hromadné dopravy na svém území. 

7) Zacházení s nalezenou věcí 
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Městský obvod přijímá nalezené věci od svých občanů, které uschovává a snaží se na-

jít vlastníka dané věci, kterému danou věc poté vydá. 

8)  Rozhodování o majetkoprávních úkonech 

Dle ustanovení § 133 zákona o obcích může statutární město svěřit městskému obvodu 

tyto pravomoci v majetkoprávních úkonech: převod a zastavení nemovitých věcí včetně vy-

dání nemovitostí, převod a zastavení movitých věcí, postoupení pohledávek, uzavření smlou-

vy o přijetí a poskytnutí úvěru, peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, majetková 

účast na podnikání jiných právnických osob, dohody o splátkách, uzavírání nájemních smluv, 

poskytování věcných a peněžitých darů, poskytování dotací. 

9) Vykonává funkci zaměstnavatele 

Městský obvod vystupuje jako zaměstnavatel pro zaměstnance, kteří pracují na úřadu 

městského obvodu nebo úřadu městské části. 

10) Poskytuje sociální pomoc občanům 

 

Pro výkon přenesené působnosti je klíčové ustanovení § 139 odst. 2, kde je řečeno, že 

„orgány městských obvodů a městských částí vykonávají přenesenou působnost, kterou podle 

zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí. Statutární město může statutem určit městské ob-

vody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat zcela nebo zčásti přenesenou působnost 

svěřenou zvláštními zákony pověřeným obecním úřadům, popřípadě některou přenesenou 

působnost svěřenou zvláštními zákony obecním úřadům obcí s rozšířenou působností“. 

Je tedy jasné, že každé statutární město si ve svém statutu určí kompetence jednotli-

vých městských obvodů společně s mírou přenesené působnosti. Většinou takto činí v příloze 

daného statutu, kde najdeme vyjmenované všechny městské obvody daného statutárního měs-

ta a jim přiřazenou působnost. 
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3.4 Statutární město Liberec 

Statutární město Liberec městskému obvodu svěřuje v rámci samostatné působnosti 

následující: 
63

 

1) majetek - městský obvod má v kompetenci hospodařit s majetkem, který mu byl svě-

řen, vytvářet svůj vlastní rozpočet, z tohoto rozpočtu také provádět vyúčtování, rozho-

dovat o udělení darů a dotací; 

2) plán rozvoje – schvaluje rozvoj svého území, který ovšem podléhá předchozímu 

schválení rozvoje města a musí být v souladu také s plánovací dokumentací města; 

3) vyjadřovat se k budoucím záměrům města - městský obvod má právo zasahovat do 

věcí, týkajících se jeho území. K těmto věcem má právo vyjadřovat svůj souhlas či ne-

souhlas a v případě nesouhlasu vyvíjet podměty k diskusi a zlepšení dané situace; 

4) ukládat správní pokuty; 

5) uzavírat smlouvy - městský obvod si může na práci, která mu byla městem svěřena, 

najímat fyzické či právnické osoby a s těmito osobami uzavírat smlouvy; 

6) hospodářství, sociální péče a kulturní rozvoj – městský obvod spolupracuje s městem 

na rozvoji svého území, předává městu návrhy na opravy, rekonstrukce a novou vý-

stavbu v městském obvodě s tím také souvisí, že městský obvod neustále sleduje stav 

budov, domů, silnic apod., aby takové to návrhy mohl podávat; 

7) kontrolní činnost – městský obvod má ve své kompetenci kontrolovat právnické oso-

by, které vykonávají svou činnost na jeho území; 

8)  školství – na svém území městský obvod provozuje předškolní, školní a mimoškolní 

zařízení, za jejichž provoz odpovídá. Tyto školní zařízení zároveň může i rušit; 

9) organizace obřadů a slavností – městský obvod by se měl snažit pořád různé slavnosti, 

obřady a podílet se na kulturních, vzdělávacích, sportovních a jiných akcí; 

10) stará se o veřejný pořádek – v městském obvodě je zřízeno obvodní oddělení Policie 

České republiky; 

11) funkce zaměstnavatele – městský obvod vystupuje navenek, jako zaměstnavatel pro 

zaměstnance pracují na úřadě městského obvodu. 
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Ve statutu města v Hlavě VI článku 11 je přímo uvedeno, že „městský obvod Liberec – 

Vratislavice nad Nisou vykonává podle ustanovení § 139 zákona o obcích přenesenou působ-

nost u všech agend, které jsou zvláštními zákony svěřeny do působnosti orgánů obcí. Podle 

tohoto statutu vykonává přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony pověřenými obec-

ním úřadům dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

3.5 Statutární město Ústí nad Labem 

Samostatná působnost je ve statutu statutárního města Ústí nad Labem upravena 

v Hlavě IV článku 17, kde je uvedeno, že městským obvodům je výlučně svěřeno rozhodová-

ní v oblastech: 

1) ukládání pokut; 

2) zjišťuje na svém území potřebu sociální pomoci, takovým lidem se snaží podat infor-

mace o poskytovatelích sociálních služeb a zajišťuje, aby byli občané informováni o 

možnostech těchto služeb využít; 

3) zajištění údržby – chodníků, zeleně; 

4) zpracovává návrh bydlení na území městského obvodu; 

5) provádí občanské obřady a slavnosti; 

6) zodpovídá za onačení ulic a také veřejných míst; 

7) zakládá a ruší sbor dobrovolných hasičů; 

8) vyjadřuje svůj názor s provozováním veřejné dopravy na svém území; 

9) stává se zaměstnavatelem osob pracujících na úřadě městského obvodu; 

10)  je příjemcem nalezených věcí, se kterým disponuje, dokud není nalezen vlastník; 

11) vede seznam vozidel, která jsou trvale technicky nezpůsobilé k jízdě. 

Výkon přenesené působnosti jednotlivých městských obvodů je uveden v příloze Sta-

tutu.  Jednotlivé kompetence jsou zde rozděleny podle úseku státní správy, do kterého věcně 

spadají. Vždy je uveden daný předpis, paragraf a předmět působnosti. Například v oblasti 

vnitřní správy je městskému obvodu přiřazeno právo poskytovat údaje z evidence obyvatel, 

přihlašování občanů nebo také ruší údaje o místu trvalého bydliště.  
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3.6 Statutární město Plzeň 

Do samostatné působnosti městských obvodů v Plzni spadají následující: 
64

 

1) péče a rozvoj města – městský obvod vede kroniku městského obvodu, vyjadřuje se 

k dokumentacím souvisejícím s územním plánováním, spolupracuje na plánu rozvoje 

města; 

2) školství -  řídí činnost mateřských škol, volí a odvolává ředitele mateřských škol a 

školskou radu; 

3) byty – provádí komplexní správu domů a bytů spadajících do městského obvodu, roz-

hoduje o možnosti čerpání prostředků na bydlení z prostředků města; 

4) bezpečnost a požární ochrana -  spolupracuje s orgány města, je informován o všech 

zdrojích vody na svém území, zakládá sbory dobrovolných hasičů, vychovává 

k požární ochraně, zakládá ohlašovny požáru; 

5) čistota a životní prostředí – opatřuje čistotu všech pozemních komunikací spadajících 

do městského obvodu, stará se o údržbu zeleně, dětských hřišť, vodních ploch, pokud 

dokáže, že dané znečištění způsobila konkrétní osoba, má právo od takovéto osoby 

vymáhat náklady, které obvod vynaložil na odstranění znečištění; 

6) místní komunikace a dopravní obslužnost – zabezpečuje odstranění nedostatků ve 

schůdnosti a sjízdnosti na komunikacích obvodu, zodpovídá za zajištění zimní údržby, 

sděluje městu svůj souhlas či nesouhlas s uzavírkami a objížďkami, které městský ob-

vod zasahují; 

7) kultura, sport a zájmová činnost občanů – napomáhá rozvoji kulturních a sportovních 

aktivit svých občanů, na takto provozované akce dohlíží a zodpovídá za jejich průběh, 

může vést obvodní kroniku; 

8) veřejný pořádek – určuje názvy ulic a veřejných prostranství, za toto označení zodpo-

vídá, vykonává občanské obřady, spolupracuje s obvodní policií, zabezpečuje volby 

do zastupitelstva městského obvodu; 

9) odpady – městský obvod si určí fyzickou či právnickou osobu, která bude zodpovědná 

za svoz odpadu, o takto svezených odpadech vede městský obvod průběžnou evidenci, 

kterou předkládá orgánům města; 
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10)  sociální pomoc občanům – provádí občanské obřady, sděluje názor na umístění obča-

na do sociálního zařízení, starým občanům pomáhá v zapojení se do společenského ži-

vota, radí v oblasti sociální péče, informuje o kriminalitě, kterou se snaží snížit. 

 

3.7 Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti 

Kontrolou samostatné působnosti obce se rozumí činnost orgánů veřejné správy, při 

které se zjišťuje, jestli orgány obcí, městských obvodů a městských částí dodržují při výkonu 

samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy a při výkonu přenesené působnosti dodr-

žování zákonů, jiných právních předpisů a usnesení vlády. 
65

 Kontrolní orgány zejména pro-

vádějí kontrolu na základě písemného pověření, zjišťují skutečný stav kontrolovaných věcí, 

který prokazují doklady a porovnávají jej s příslušnými právními předpisy, o výsledcích kont-

rol pořizují protokol, s obsahem protokolu seznamují ředitele krajského úřadu, starostu nebo 

jím pověřeného zástupce, umožňují těmto zástupcům podání písemných a zdůvodněných ná-

mitek. Plán kontrol obsahuje přehled kontrolovaných, měsíční vyjádření zahájení kontrol, 

věcné zaměření kontrol, další skutečnosti vyplývající z aktuální potřeby. 
66

 

Kontrolou výkonu samostatné působnosti obce se zabývá ministerstvo vnitra. Kontro-

lor je oprávněn požadovat od příslušného orgánu obce předložení pokladů a poskytnutí úpl-

ných informací nezbytných k provedení kontroly ve stanovené lhůtě. Dále také zajistit v odů-

vodněných případech předpoložené podklady a také vstupovat do objektů, které souvisí s pro-

váděním kontroly. Kontrola také může využívat technického a materiálního vybavení obce, 

pokud to je nezbytné k zabezpečení kontroly.  

Přenesenou působnost obcí kontrolují krajské úřady. Zabývají se především prověře-

ním výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku. Kontroly jsou prováděny podle potřeby 

příslušného úseku státní správy a výběr kontrolovaných obcí závisí výhradně na rozhodnutí 

kontrolních úřadů. Nejdůležitější částí kontrol je kontrola úrovně vedených správních řízení a 

je také zapotřebí klást důraz na kontrolu obcí s rozšířenou působností v souvislosti s veřejno-

právními smlouvami. 
67
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4 Postavení městského obvodu Plesná v rámci 

statutárního města Ostrava 

V této poslední části bych ráda zhodnotila postavení městského obvodu Plesná, jako 

nejmladšího obvodu v statutárním městě Ostrava. Ráda bych tento obvod porovnala s obcí 

s podobným počtem obyvatel, pro tento případ jsem vybrala obec Bukovec a zhodnotila vý-

hody a nevýhody městského obvodu versus obce. Dále je tato část věnována případnému od-

tržení Plesné od statutárního města Ostrava a podmínkám, za kterých by mohlo k tomuto od-

tržení dojít. 

 

4.1 Charakteristika 

4.1.1 Statutární město Ostrava a jeho statut 

Obdobně jako ostatní statutární města i třetí největší město České republiky Ostrava se 

při výkonu své činnosti řídí obecně závaznou vyhláškou Statutem města Ostravy. Statut Ost-

ravy je rozdělen do 37 článků a tří příloh. Území statutárního města Ostrava je členěno do 

městských obvodů. Celkový počet obvodů je 23. Jsou jimi: 

 Moravská Ostrava a Přívoz (části Moravská Ostrava, Přívoz), 

 Slezská Ostrava (části Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Mugli-

nov, Kunčice, Kunčičky), 

 Ostrava – Jih (části Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh), 

 Poruba, 

 Nová Bělá, 

 Vítkovice, 

 Stará Bělá, 

 Pustkovec, 

 Mariánské Hory a Hulváky (části Mariánské Hory, Hulváky), 
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 Petřkovice, 

 Lhotka, 

 Hošťálkovice, 

 Nová Ves, 

 Proskovice, 

 Michálkovice, 

 Radvanice a Bartovice (části Radvanice, Bartovice), 

 Krásné Pole, 

 Martinov, 

 Polanka nad Odrou, 

 Hrabová, 

 Svinov, 

 Třebovice 

 Plesná. 

Z výše vyjmenovaných řadíme 19 obvodů mezi obvody menší a 4 obvody mezi velké. 

Za velké obvody jsou považovány první 4 zmíněné, tedy Moravská Ostrava a Přívoz s počtem 

obyvatel 40.369, Slezská Ostrava s 21.376 obyvateli, Poruba s 68.035 obyvateli a nejlidnatější 

Ostrava Jih s 109.806 obyvateli. 

 

4.1.2 Městský obvod Plesná 

První písemná zmínka o městském obvodě Plesná (dále jen Plesná) pochází z roku 

1255. V roce 2005 obvod tedy oslavil 750 let od svého založení. Plesná je nejmladším obvo-

dem ze všech výše jmenovaných. Za jeho vznikem stojí odpojení se od městského obvodu 

Poruba. Vznik obvodu Plesná se datuje ke dni 1. 1. 1994.  

Plesná má 1.374 obyvatel. Rozkládá se na dvou katastrálních územích, a to Staré a 

Nové Plesné. Obvod se může pyšnit různými kulturními památkami. Nejdominantnější budo-

vou je kostel Svatého Jakuba, ale za zmínku stojí i Kaplička a památníky, pomníky a pamětní 
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desky. Plesná každoročně pořádá festival Májová Plesná, na který se sjíždějí lidé z celé Ost-

ravy a okolí.  

 

4.1.3 Obec Bukovec 

Obec Bukovec (dále jen Bukovec) je nejvýchodnější obcí České republiky, nacházející 

se v Moravskoslezském kraji při hranicích s Polskem.  

První písemná zpráva o Bukovci pochází z roku 1353. Obec má 1.384 obyvatel. Obec 

je vyhledávaným místem turistů zvláště kvůli krásám Beskyd, které obec obklopují.  

Kulturní památkou je Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Sportovní vyžití návštěvník 

najde v Nord walking parku či Kempalandu. Obec vydává pro své občany obecní zpravodaj 

Občasník obce Bukovec. 

 

4.2 Orgány 

4.2.1 Městský obvod Plesná 

Plesná vytváří dva orgány své samosprávy. Jsou jimi zastupitelstvo a rada. Zastupitel-

stvo má 15 členů pro volební období 2010 až 2014, rada pouze 5 členů. V souladu se záko-

nem o obcích zřizuje výbory jako své poradní orgány. Zastupitelstvo zde zřizuje finanční a 

kontrolní výbor. Finanční výbor se skládá z předsedy a čtyř členů zastupitelstva. Ze stejného 

počtu členů se skládá i výbor kontrolní. Členy výboru volí zastupitelstvo a pouze zastupitel-

stvo je může také odvolat. Členství ve výborech je odňato pro starostu, místostarostu, tajem-

níka a osoby starající se o rozpočet a účetnictví obvodu.  

Radu pro volební období 2010 až 2014 tvoří starosta Ing. Jan Bochňák, místostarosta 

Ing. Jan Čech a tři další členové. Obdobně jako v případě zastupitelstva, tak i rada vytváří své 

poradní orgány. Tyto orgány se nazývají komise a v Plesné jsou rozděleny podle činnosti, jež 

podněcují. Celkově zde najdeme Komisi výstavby, údržby a životního prostředí; Kulturní, 

školskou a sportovní komisi a Redakční radu občasníku Pleso, jelikož Plesná vydává pro své 

občany informativní zpravodaj Pleso. 
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4.2.2 Obec Bukovec 

Bukovec, obdobně jako Plesná, vytváří dva orgány, a to radu obce a obecní zastupitel-

stvo. Obecní zastupitelstvo má 5 členů. V obci jsou zřízeny tři výbory. Finanční výbor, který 

se skládá z předsedy a dvou členů. Kontrolní výbor, který má co do počtu stejné složení a 

Výbor pro národnostní menšiny, který má taktéž tři členy.  

Rada se skládá pro volební období 2010 až 2014 ze starostky Moniky Czepczorová, 

místostarosty a tří dalších členů. Při radě jsou vytvořeny dvě komise: Komise strategického 

rozvoje obce Bukovec v čele s předsedou, sedmi členy a Komise pro školství, kulturu, sport, 

volný čas a zdravotnictví s předsedou a 4 členy. 

 

4.2.3 Shrnutí 

Městský obvod Plesná má trojnásobný počet zastupitelů než obec Bukovec. Pokud jde 

o počet členů rady, ten je pak stejný, a to 5 členů. Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

zřizuje pouze 2 výbory, jako svoje poradní orgány, jsou jimi finanční a kontrolní výbor. Obec 

Bukovec má o jeden výbor více, když jeho zastupitelstvo zřídilo stejně jako Plesná finanční a 

kontrolní výbor a dále ještě výbor pro národnostní menšiny, což je způsobeno skutečností, že 

obec Bukovec se nachází v těsné blízkosti polských hranic a někteří její obyvatelé se hlásí 

k polské příslušnosti. V obci též můžeme nalézt dvojjazyčné česko polské nápisy. 

 Opačná situace je v případě komisí rady, zatímco městský obvod Plesná zřídil 3 komi-

se, obec Plesná pouze komise 2. 

 

4.3 Rozpočet 

4.3.1 Městský obvod Plesná 

Příjmy městského obvodu Plesná jsou složeny z velké části z dotací města, městské-

mu obvodu je každoročně přiznána určitá částka, se kterou musí hospodařit. Tato dotace se 

nazývá tzv. neúčelová dotace a Plesné byla přidělena pro rok 2012 dotace ve výši 3,272.000,- 

Kč, což je o 136.000,- Kč méně, než tomu bylo rok předcházející.  Tato dotace slouží na fi-

nancování výkonu státní správy. Vzhledem ke skutečnosti, že výše této dotace je nedostateč-

ná, musí Plesná doplácet na tuto oblast ze svých vlastních příjmů. 
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Druhou část příjmů tvoří vybírané místní poplatky, a to poplatek ze psů, poplatky za 

užívání veřejného prostranství, poplatky za provozování výherních hracích automatů, správní 

poplatky a daň z nemovitostí, která tvoří nejvyšší část, a to cca 1,038.000,- Kč.  

Třetí část příjmů je tvořena daňovými příjmy; jedná se o příjmy z vlastní činnosti, pří-

jmy ze vstupného, příjmy za poskytování služeb, příjmy z reklam, příjmy z poskytování vý-

robků a služeb v oblasti bytového hospodářství, pohřebnictví, komunální služeb a péči o 

vzhled a veřejnou zeleň, příjmy z pronájmu nemovitostí a pozemků, přijaté sankční platby a 

příjmy z úroků. Mezi další část příjmů patří tzv. nedaňové příjmy, kterými jsou příjmy 

z prodeje pozemků. Vzhledem ke skutečnosti, že Plesná v roce 2012 nehodlá žádný obecní 

pozemek prodávat, jsou tyto příjmy rovny nule.  

V neposlední řadě může být z rozpočtu města vyčleněna určitá částka pro městský ob-

vod na investice. Velikost investic přiznaných městu se každoročně mění s ohledem na aktu-

ální stav rozpočtu statutárního města Ostrava. Pro tento rok sice získala Plesná investice 

v hodnotě 1,600.000,- Kč, ale není zaručeno, že s velikostí této investice může počítat i v dal-

ších letech. 

 

Konkrétní přehled příjmů městského obvodu Plesná pro rok 2012 můžeme vidět v ná-

sledující tabulce: 

Neúčelová dotace 3,272.000,- Kč 

Místní poplatky 77.000,- Kč 

Daň z nemovitosti 1,038.000,- Kč 

Ostatní daňové příjmy 611.000,- Kč 

Kapitálové příjmy 111.000,- Kč 

Celkem: 5,109.000,- Kč 

Statutární město Ostrava pro své městské obvody vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční 

prostředky, které nezatěžují rozpočet městského obvodu. Plesná tedy nevynakládá výdaje na 

veřejné osvětlení, ať už na energii či údržbu, údržbu či zajištění dopravní obslužnosti, kterou 

zajišťují v Plesné dvě linky městské hromadné dopravy.  
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Celkově, kdyby Plesná měla tyto náklady platit ze svých zdrojů, musela by si na tyto 

položky vyčlenit zhruba 1,700.000,- Kč. Na druhou stranu je nutno podotknout, že by ale tím-

to zvýšila své příjmy prostřednictvím daní z příjmu.  

Pokud jde o výdaje Plesné, ty je možné rozdělit do několika druhů, a to na výdaje na 

úpravu a údržbu místních komunikací a odpadních vod (průmyslová a ostatní odvětví hospo-

dářství). Služby pro obyvatelstvo jako předškolní zařízení, knihovnické činnosti, nebytové 

hospodářství, pohřebnictví, komunální služby, svoz komunálního odpadu a péči o vzhled a 

veřejnou zeleň. Třetí druh výdajů představují výdaje na bezpečnost, konkrétně na požární 

ochranu. Poslední druh výdajů tvoří výdaje na všeobecnou veřejnou správu a služby, mezi 

které patří činnost místní správy či pojištění. 

Konkrétní přehled výdajů městského obvodu Plesná pro rok 2012 můžeme vidět v ná-

sledující tabulce: 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 249.000,- Kč 

Služby pro obyvatelstvo 2,053.000,- Kč 

Bezpečnost 42.000,- Kč 

Všeobecná veřejná správa a služby 3,452.000,- Kč 

Celkem: 5,796.000,- Kč 

Z výše uvedených údajů je patrné, že výdaje městského obvodu Plesná převyšují pří-

jmy, a to zhruba o 687.000,- Kč. 

 

4.3.2 Obec Bukovec 

Naproti Plesné, které má hlavní příjem z dotace města, se samostatná obec na takovýto 

příjem jistě spolehnout nemůže. Největší položkou, co se týká příjmů pro obec, tvoří daně. 

Konkrétně daň z příjmu fyzických a právnických osob a daň z přidané hodnoty. Určení daní 

se řídí zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 

Velikost tohoto příjmu záleží na počtu obyvatel dané obce a výnosu na obyvatele. Obec může 

dále získat dotace od kraje. Ovšem tyto dotace nejsou v takové výši, jak to bylo u výše zmi-

ňovaného ostravského městského obvodu.  
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Obec Bukovce dostala od Moravskoslezského kraje pro rok 2012 dotaci ve výši 

350.000,- Kč, což je oproti dotaci Plesné skoro zanedbatelná částka. Obdobně jako městský 

obvod tak i obec získává příjem z reklamy, z pronájmu bytů, pohřebnictví atd. 

Konkrétní přehled příjmů obce Bukovec pro rok 2012 můžeme vidět v následující ta-

bulce: 

Daně z příjmů fyzických a právnických osob  4,220.000,- Kč 

Dotace 355.000,- Kč 

Daň z přidané hodnoty 3,800.000,- Kč 

Místní poplatky 626.000,- Kč 

Daň z nemovitosti 390.000,- Kč 

Ostatní příjmy 1,787.000,- Kč 

Celkem: 11,178.000,- Kč 

Na opačné straně rozpočtu stojí výdaje obce Bukovec. Obec jako samostatný celek si 

na rozdíl od městského obvodu musí hradit veškeré výdaje sama. Mezi výdaje obce patří vý-

daje na cestovní ruch, silniční hospodářství, dopravní obslužnost, školství, kulturu, sportovní 

činnost, bytové hospodářství, veřejné osvětlení, pohřebnictví, odvoz odpadu, péči o vzhled 

obce, výdaje na sbor dobrovolných hasičů, zastupitelstvo či obecní úřad.  
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Konkrétní přehled výdajů obce Bukovce pro rok 2012 můžeme vidět v následující ta-

bulce: 

Cestovní ruch 3,400.000,- Kč 

Silniční hospodářství a doprava 1,162.000,- Kč 

Vodní hospodářství 170.000,- Kč 

Školství 1,410.600,- Kč 

Společenské, kulturní a sportovní vyžití 1,220.000,- Kč 

Bytové hospodářství 50.000,- Kč 

Odvoz odpadů 730.000,- Kč 

Chod obce 3,733.000,- Kč 

Bezpečnost – hasičský sbor 215.000,- Kč 

Dotace sdružením 90.000,- Kč 

Rezerva 2,090.800,- Kč 

Celkem: 14,270.800,- Kč 

Z výše uvedených údajů je patrné, že výdaje obce Bukovec převyšují příjmy, a to 

zhruba o 3,092.800,- Kč, přičemž je nutné brát v úvahu, že částka ve výši 2,090.800,- Kč 

představuje rezervu obce. Pokud bychom tedy ve výdajích rezervu nebrali v úvahu, potom by 

výdaje převyšovaly příjmy o cca 1,002.000,- Kč. 

 

4.3.3 Shrnutí 

Podíváme-li se na příjmy, zjistíme, že obec Bukovec má příjmy o něco málo než dvoj-

násobně vyšší, když její příjmy za rok 2012 by měly činit částku ve výši 11,178.000,- Kč, 

zatímco příjmy městského obvodu Plesná by měly činit cca 5,109.000,- Kč. 

 Pokud jde o složení příjmů, zde je situace značně odlišná, což je dáno rozdílným po-

stavením na jedné straně městského obvodu a na straně druhé samostatné obce. Pro městský 

obvod Plesná jsou stěžejními příjmy neúčelová dotace od statutárního města Ostravy a daň 

z nemovitostí, ty tvoří cca 85% celkových příjmů.  
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Naproti tomu v obci Bukovec tvoří stěžejní část příjmů daňové příjmy, a to především z daně 

z příjmů fyzických a právnických osob a také z daně z přidané hodnoty, které tvoří cca 72% 

celkových příjmů, což je dáno zákonem o rozpočtovém určení daní. Daň z nemovitosti zde 

netvoří žádnou výraznou položku. V obou případech také můžeme říci, že příliš výrazné pří-

jmy nečiní ani místní poplatky. 

 Co se týká výdajů, v obou případech zjistíme, že tyto budou v roce 2012 převyšovat 

příjmy, přičemž porovnáme-li jednotlivé hodnoty, je patrné, že městský obvod Plesná bude 

mít tento rozdíl v procentech o něco málo vyšší než obec Bukovec. Při pohledu na jednotlivé 

výdaje vyplývá, že obec Bukovec má širší portfolio výdajů než městský obvod Plesná, proto 

by se dalo usuzovat, že by také měla mít menší výdaje, což se v roce 2012 nepotvrdilo. 

 Domnívám se, že v dalších letech se nepříznivě změní situace v neprospěch městského 

obvodu Plesná, když vlivem změny zákona o rozpočtovém určení daní dojde ke snížení pří-

jmů největším městům v České republice, a proto lze očekávat, že se kromě jiného sníží dota-

ce, které městský obvod Plesná dostává od statutárního města Ostravy. 

 Poměrně zajímavým se mi jeví srovnání struktury výdajů městského obvodu Plesná a 

obce Bukovec. Oba útvary shodně musí financovat ze svého rozpočtu následující oblasti: 

správu a údržbu komunikací, kulturní a sportovní zařízení, pohřebnictví, svoz komunálního 

odpadu, vzhled městského obvodu či obce a veřejnou zeleň, dále požární ochranu, chod za-

stupitelstva a městského či obecního úřadu. Městský obvod Plesná kromě toho financuje ma-

teřskou školu.  

Naproti tomu obec Bukovec musí z rozpočtu hradit správu a údržbu vlastního vodovodu, fi-

nancovat nejen mateřskou, ale i základní školu, bytové hospodářství a veřejné osvětlení. 

 

4.4 Problémy v počtu úředníků 

Plesná patří mezi menší městské obvody proto celkový počet úředníků, kteří zajišťují 

úřad městského obvodu, jsou pouze 4 zaměstnanci. Na tak velké množství práce je to velmi 

malý počet, i když agenda městského obvodu se samozřejmě v mnohém liší od obce I. stupně. 

Neexistuje, aby se jeden zaměstnanec věnoval pouze jednomu úseku, například pouze řešil 

problematiku trvalých pobytů. Proto je práce zaměstnanců kumulovaná. Zaměstnanci tak 

zodpovídají za práci, kterou obec může přenést na obec s pověřeným úřadem nebo obec 

s rozšířenou působností. 
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Jak jsem již výše uvedla, městský úřad v Plesné má 4 zaměstnance, a to: 

- tajemnici obecního úřadu, která zároveň řeší agendu na úseku vnitřních věcí – do její kom-

petence patří organizace jednání zastupitelstva, personální agenda, péče o úsek vnitřních věcí, 

pod které spadá problematika voleb, ohlašovny, úřední desky a Czechpointu; dále řeší agendu 

školství, spisové služby, záboru veřejného prostranství a také kultury; 

- pracovnici sociálního úseku, přestupků a hřbitova; 

- pracovnici finančního úseku a pokladny; 

- pracovnici úseku výstavby, majetku a životního prostředí, podatelny a ověřování podpisů a 

listin. 

Městské obvody s podobným počtem obyvatel jako Plesná tedy Martinov nebo Hoš-

ťálkovice mají dokonce skoro o polovinu úředníků více.  

Tabulka porovnává počty úředníků v obvodech: 

městský obvod počet obyvatel počet úředníků 
počet úředníků 

na obyvatele 

Hošťálkovice 1592 7 227 

Lhotka 1233 4 308 

Martinov 1123 7 160 

Nová Bělá 1796 5 359 

Plesná 1374 4 343 

Proskovice 1224 4 306 

Pustkovec 1237 5 247 

Třebovice 1869 5 374 

 

Nízké počty úředníků jsou na jednu stranu logické, stále probíhající ekonomická krize 

neumožňuje úřadům přijímat další zaměstnance, jelikož by je úřad nebyl schopen dostatečně 

finančně ohodnotit. Na druhou stranu je ale nemyslitelné, aby na jednoho úředníka připadaly 

záležitosti týkající se odlišných agend. Takovýto zaměstnanec musí mít samozřejmě odpoví-

dající vzdělání, ale také množství zkoušek, aby byl schopen zodpovědně vykonávat svoji prá-

ci. 

 



 

50 

 

4.5 Přestupky, správní delikty a pokuty 

4.5.1 Městský obvod Plesná 

Statutární město Ostrava svěřuje všem městským obvodům kromě Nové Bělé a Pros-

kovic přenesenou působnost na úseku přestupků, správních deliktů a pokut. Městské obvody 

projednávají dle statutu a zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích přestupky, ve znění pozděj-

ších předpisů proti pořádku ve státní správě, přestupky na úseku podnikání, školství, kultury, 

geologie, energetiky, všeobecné vnitřní správy, ochrany životního prostředí, a přestupky proti 

veřejnému pořádku.  

Městský úřad v Plesné tato agenda ještě do nedávna tolik nezatěžovala. Obrat ovšem 

nastal s ukončením výstavby nákupního střediska Globus v Plesné. Jelikož se Globus nachází 

na katastrálním území Plesné, městský úřad je nucen řešit každodenní krádeže a přestupky, 

které se nákupního centra týkají. Množství přestupků, které Plesná řeší, už mnohokrát převýšil 

počet přestupků ve větších obvodech. Místní příslušnost pro projednání vyplývá ze zákona č. 

200 /1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, „že k projedná-

ní přestupku je místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek 

spáchán“. Zákon se ale zároveň snaží orgánům ulehčit, když stanoví, že „místně příslušný 

správní orgán může k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu po-

stoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v 

jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.“ 

Dle zjištěných informací bylo v městském obvodu Plesná spácháno v roce 2011 179 

přestupků, z nichž nejčastěji se jednalo o majetkové přestupky související s krádežemi. 

 

4.5.2 Obec Bukovec 

Na rozdíl od městských obvodů, zákon obcím neukládá povinnost řešit přestupky, 

správní delikty a pokuty ve vlastní kompetenci. Obce mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy 

pro výkon přenesené působnosti a tím převést tuto pravomoc na větší obec. Bukovec má od 

roku 2010 uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Jablunkov, které pro Bukovec řešení 

přestupků vykonává. V tomto městě je vytvořena přímo přestupková komise skládající se z 5 

členů. Za výkon předmětu smlouvy obec Bukovec poskytne jednou ročně platbu na účet měs-

ta Jablunkov, a to dle faktury, kterou mu město pošle. Každý přestupek je ohodnocen částkou 

500,- Kč. Smlouva mezi obcí Bukovec a městem Jablunkov byla uzavřena na 4 roky.  
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Dle zjištěných informací bylo v obci Bukovec spácháno v roce 2011 48 přestupků, 

z nichž nejčastěji se jednalo o dopravní přestupky a o výtržnictví. 

 

4.5.3 Shrnutí 

Z výše uvedených čísel je patrné, že v oblasti přestupků je situace značně odlišná. Za-

tímco v městském obvodu Plesná bylo v roce 2011 spácháno 179 přestupků, v obci Bukovec 

bylo spácháno pouhých 48 přestupků. Tato pro Plesnou poměrně nepříjemná skutečnost je 

kromě jiného zapříčiněna složením obyvatelstva a lidí pohybujících se ve velkoměstě a také 

možnostmi, kde je možné přestupky páchat. Je zřejmé, že v městském obvodu Plesná páchají 

přestupky obyvatelé nejen z celé Ostravy ale i z jejího okolí. V Plesné jednoznačně převažuje 

majetková trestná činnost související s krádežemi v obchodním domě, zatímco v Bukovci 

dochází k páchání dopravních přestupků a také přestupků výtržnictví, především v místním 

restauračním zařízení a na pořádaných kulturních a zábavních akcích. 

 

4.6 Samostatná a přenesená působnost 

4.6.1 Městský obvod Plesná 

Kompetence jsou v Plesné rozděleny takto: samostatnou působnost vykoná především 

zastupitelstvo a rada, naopak přenesenou působnost vykonává městský úřad, kde jak jsem již 

uvedla výše, jsou zaměstnáni 4 zaměstnanci. Dále tvoří městský úřad starosta, místostarosta a 

také tajemník. Obvykle bývá městský úřad členěn na odbory, úseky či oddělení. Městský úřad 

v Plesné je rozdělen na úseky, které zřídila rada.  

Obecně tajemník městského úřadu je v postavení nadřízeného vůči všem ostatním zaměstnan-

cům městského úřadu, plní tedy úkoly zaměstnavatele a také řídí a kontroluje činnost zaměst-

nanců zařazených do městského úřadu. Tajemník městského úřadu je za plnění úkolů měst-

ského úřadu odpovědný starostovi. 

Statutární město Ostrava Plesné přiznává přenesenou kompetenci v tzv. vnitřních vě-

cech s výjimkou správy na úseku matriky. Pro Plesnou toto vykonává městský obvod Poruba. 

Agenda vnitřních věcí je poměrně rozsáhlá, když kromě jiného zajišťuje správu na úseku evi-

dence obyvatelstva, ověřování listin či archivní činnost. 
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Městský obvod Poruba kromě matriky dále pro Plesnou vykonává činnost stavebního 

úřadu. Plesné tedy nepřísluší vydávat územně plánovací informace, informace o podmínkách 

vydání územního rozhodnutí, územní souhlasy ani územní rozhodnutí pro stavby na pozem-

cích rodinných domů. Na druhé straně ale Plesná rozhoduje o výstavbě v rámci svého obvodu, 

což vlastně znamená, že připravuje podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu v městském 

obvodu Poruba. 

Výkon přenesené působnosti je pod dohledem magistrátu statutárního města Ostravy, 

který vykonává kontroly většinou jednou ročně.  

Pokud jde o samostatnou působnost městského obvodu Plesná, tato je stanovena ve 

Statutu města Ostravy, a to následovně:
68

 

 schvalování rozpočtu městského obvodu a závěrečného účtu městského, 

 zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů městského obvodu, 

 zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, schvalování 

jejich zřizovacích listin, 

 rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

 určování funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městského obvodu uvolněni, 

  zřizování a rušení výborů, volení jejich předsedy a dalších členů a odvolávání je z 

funkce, 

 volení z řad členů zastupitelstva městského obvodu starosty, místostarosty a dalších 

členů rady městského obvodu a odvolávání je z funkce, stanovení počtu členů rady 

městského obvodu, jakož i počtu dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, 

zřizování a zrušování výborů, volení jejich předsedy a další členy a odvolávání je z 

funkce, 

 stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu, 

 udělování a odnímání čestného občanství, 

 stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městského 

obvodu, 
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 rozhodování o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva městského obvodu, za výkon funkce členů výborů. 

Zastupitelstvu městského obvodu dále přísluší rozhodovat dle ustanovení § 85 a 133 zákona o 

obcích výhradně o majetkoprávních úkonech k majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu. 

Stejně tak městský obvod spravuje majetek, který je ovšem ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy.  O dalších strategických věcech rozhoduje Statutární město Ostrava na základě dopo-

ručení zastupitelstva Plesné. Do výše uvedeného výčtu jsem zahrnula pouze nejvýznamnější 

pravomoci z důvodu jejich rozsahu. 

 

4.6.2 Obec Bukovec 

V přenesené působnosti je obec Bukovec obcí I. stupně, příslušnou obcí s pověřeným 

obecním úřadem a s rozšířenou působností je město Jablunkov. Obce tohoto typu vedou evi-

denci obyvatel, zajišťují v obci volby, zabezpečují ochranu veřejného pořádku, povolují káce-

ní stromů atd. Obec dále provádí vidimace a legalizace a má své kontaktní místo Czechpointu. 

Stejně tomu je i v obci Bukovec. Obec může v této oblasti uzavřít s jinou obcí tzv. veřejno-

právní smlouvu, tak se tomu stalo v případě Bukovce u projednávání přestupků, jak jsem již 

uvedla výše. 

Město Jablunkov jakožto obec s pověřeným obecním úřadem vykonává přenesenou 

působnost pro obec Bukovec v prvním stupni ve správním řízení o právech, právem chráně-

ných zájmech a povinnostech osob; jako obec s rozšířenou působností potom pro obec Buko-

vec vykonává přenesenou působnost v celé šíři zákona o obcích. Městský úřad v Jablunkově 

zajišťuje pro obec Bukovec stavební úřad a matriku, dále vydává občanské a řidičské průkazy 

či pasy. Občané Bukovce dojíždějí do Jablunkova také, pokud potřebují vyřešit sociální agen-

du, a  přepsat v evidenci vozidlo. 

Kromě přenesené působnosti samozřejmě obec Bukovce vykonává také samostatnou 

působnost, a to v souladu se zákonem o obcích. Jak jsem již uvedla výše, jde zejména o sprá-

vu vlastního majetku, vytváření a realizování rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových or-

ganizací, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

pojmenovávání části obcí i ulic a dalších veřejných prostranství. Obec Bukovec zřídila 2 pří-

spěvkové organizace, a to Základní školu a mateřskou školu Bukovec a Základní školu a ma-

teřskou školu s polským jazykem vyučovacím Bukovec. 
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4.6.3 Shrnutí 

Co se týká působnosti, zde je opět situace rozdílná. Přenesená působnost je omezená 

jak v případě městského obvodu Plesná, tak také v případě obce Bukovec. Plesná vykonává 

především působnost v oblast vnitřní agendy kromě matriky, což je na jedné straně působnost 

poměrně rozsáhlá, na straně druhé ovšem nevyčerpává všechnu možnou agendu přenesené 

působnosti. Oblasti, které Plesná nepokrývá, za ní vykonává městský obvod Poruba. Obec 

Bukovec jako obec I. stupně rovněž nemá přenesenou působnost nijak širokou, vykonává 

pouze základní činnosti v této oblasti. Přestupky za ní projednává město Jablunkov, a to na 

základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy; zbývající agendu přenesené působnosti pak vyko-

nává město opět Jablunkov, které je obcí III. stupně. 

 V oblasti samostatné působnosti je rovněž situace odlišná. Obec Bukovec vykonává 

samostatnou působnost v celém rozsahu zákona o obcích. Naproti tomu městský obvod Plesná 

vykonává samostatnou působnost pouze v rozsahu, v jakém je to stanoveno Statutem města 

Ostravy. I když má Plesná v této oblasti poměrně rozsáhlou agendu, přesto poměrně o hodně 

oblastech samostatné působnosti rozhodují orgány statutárního města Ostravy. 

 

4.7 Případné odtržení městského obvodu Plesná od statutárního 

města Ostrava 

V předchozím výčtu jsem upozornila na pár určitých oblastí, z kterých čtenář mohl po-

soudit odlišnosti v postavení městského obvodu a obce. Samozřejmě ať už jde o obec nebo 

městský obvod, vše přináší jisté výhody a nevýhody. 

 Přesto bych vzhledem k projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní a také hlav-

ně možnosti větší samostatnosti navrhovala městskému obvodu Plesná odtržení od Statutární-

ho města Ostrava a v této poslední kapitole bych ráda popsala tento samotný proces. 

Co vše by tedy musel městský obvod splnit, pokud by se chtěl odtrhnout od statutární-

ho města a takto se osamostatnit? Samotné odtržení je limitováno zákonem o obcích, konkrét-

ně ustanovením § 21. Plesná v tomto případě musí splňovat 2 podmínky. První podmínkou je 

počet obyvatel, který po odtržení nesmí být menší než 1.000 obyvatel. Toto by Plesná se 

svým počtem 1.374 obyvatel splňovala. Druhou podmínkou je, že katastrální území Plesné 

musí sousedit s nejméně dvěma samostatnými obcemi.  
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Když se podíváme na mapku, vidíme, že Plesná se nachází ve strategicky nejideálnější 

pozici. Vzhledem k tomu, že je okrajovým obvodem, sousedí dokonce s třemi samostatnými 

obcemi – Děhylovem, Dobroslavicemi a Velkou Polomí.  

 

Obr. 4.1.katastrální území statutárního města Ostrava 
69

 

 

Jaký by tedy byl postup samotného odtržení? 

1. Oznámení zastupitelstvu statutárního města Ostravy 

Případné odtržení městského obvodu Plesná by muselo být schváleno zastupitelstvem 

statutárního města Ostrava, jako takovému by mu musel být doručen návrh na konání místní-

ho referenda a zastupitelstvo by muselo tento návrh podpořit. V opačném případě by mohli 

obyvatelé Plesné předložit zastupitelstvu petici, na kterou by již město muselo reagovat. 

V Plesné by musel být vytvořen přípravný výbor pro konání místního referenda a pro odtržení 

by muselo hlasovat a svým podpisem souhlas v návrhu stvrdit 30% oprávněných osob, jelikož 

se jedná o obec do 3000 obyvatel.  

Přípravný výbor by musel být složen z minimálního počtu tří oprávněných
70

 osob, přičemž 

jedna osoba z přípravného výboru by musela být ustanovena zároveň do funkce zmocněnce. 
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 Dostupné z http://www.cuzk.cz/ 
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 Oprávněná osoba je dle ustanovení § 2 zákona o obcích každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva 

městského obvodu. 
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Znění návrhu by vypadalo takto:
71

 

Přípravný výbor pro konání místního referenda ustanovený dne 1. 7. 2012 ve složení: 

Miroslav Dub, nar. 1. 11. 1967, bytem Na Kopaninách 12, Ostrava, Plesná, PSČ: 725 27 

Zdeněk Novák, nar. 22. 1. 1964, bytem Na Hrábku 13, Ostrava, Plesná, PSČ 725 27 

Kamil Plešatý, nar. 11. 11. 1960, bytem Na Hrábku 15, Ostrava, Plesná, PSČ 725 27
72

 

Zmocněncem přípravného výboru je pan Miroslav Dub. 

tímto podává návrh na konání místního referenda v městském obvodu Plesná statutárního 

města Ostrava, které se bude konat na katastrálním území Plesná. 

Přípravný výbor odůvodňuje návrh konání místního referenda skutečnostmi, že obyvatelé 

městského obvodu Plesná již nadále nechtějí být závislí na rozhodování města a chtějí získat 

svobodu ve správě svých záležitostí. 

V referendu se bude řešit následující otázka: 

Souhlasíte s oddělení městského obvodu Plesná od statutárního města Ostrava a vznikem sa-

mostatné obce Plesná? 

Přípravný výbor navrhuje konání místního referenda  - oddělení městského obvodu Plesná a 

vznik samostatné obce Plesná - plně v souladu s podmínkami ustanovení § 21 zákona o ob-

cích. 

Odhad nákladů: Náklady na konání místního referenda jsou odhadovány na částku odpovída-

jící komunálním volbám, které na území Plesné probíhaly v roce 2010. 

 

Vyhlášení referenda se řídí zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění 

pozdějších předpisů, konkrétně Hlavou VIII, kde se uvádí náležitosti návrhu na konání míst-

ního referenda a vyhlášení konání místního referenda. 

Návrh musí obsahovat dle ustanovení § 10 odst. 1 tyto náležitosti: 

 písm. a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje 

 písm. b) znění otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu 
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 Návrh na konání referenda obce Kokotín 
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 Jde o smyšlená jména a data narození  
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 písm. c) odůvodnění návrhu  

 písm. d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací 

rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu ob-

ce, popřípadě statutárního města 

 písm. e) označení zmocněnce z členů přípravného výboru 

 písm. f) jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, mís-

to, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu a jejich vlastnoruční podpisy:  

 

2. Diskuse  

Před samotným stanovením data konání referenda, by mělo dojít k určité diskuzi obou 

stran – stran podporujících odtržení (obyvatelé Plesné) a stran vyvracejících odtržení (zastupi-

telstvo Statutárního města Ostrava). Mělo by totiž jít v první řadě o obyvatele a jejich blaho-

byt a tak by měli být informováni o všech pozitivech a negativech, tak aby při svém rozhodo-

vání měli občané všechny potřebné informace. 

 

3. Usnesení zastupitelstva  

Pokud se zastupitelstvo statutárního města Ostrava vysloví pro návrh, vyhlásí na zá-

kladě návrhu konání místního referenda, stanoví den konání a odměny pro členy komise a 

uloží starostovi povinnost zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se 

zněním zákona o místním referendu. Současně musí být do rozpočtu Plesné zavedena částka 

pokrývající náklady zabezpečující konání referenda.  

 

4. Konání referenda 

Aby referendum bylo platné, musí se ho zúčastnit 207 osob, které svým podpisem 

podpořili návrh na konání místního referenda. Rozhodnutí je pak závazné, pokud se pro odtr-

žení vyslovilo minimálně 105 oprávněných osob. 
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5 Závěr 

V úvodu této diplomové práce jsem si kladla za cíl seznámit čtenáře s problematikou 

fungování městských obvodů (částí) statutárních měst v kontextu teoretickém i praktickém 

včetně širšího úvodu do této problematiky a zároveň provedení komparace městského obvodu 

a obce. Doufám, že se mi tento cíl podařilo naplnit. 

Jak jsem již nastínila v úvodu, svoji práci jsem rozdělila do 4 samostatných kapitol. 

První kapitola byla věnována vymezení pojmu veřejné správy, kde jsem se více zaměřila na 

územní samosprávu. Další kapitola pojednávala o statutárních městech, jejich vývoji, členění 

statutárních měst, statutu a o orgánech těchto měst. Třetí kapitola se zabývala samostatnou a 

přenesenou působností městských obvodů statutárních měst, což jsem dále prakticky demon-

strovala na třech statutárních městech a jejich statutech, a to na Liberci, Ústí nad Labem a na 

Plzni. Závěrečná kapitola byla věnována praktickému srovnání ostravského městského obvo-

du Plesná a obci Bukovce.  

Z nastíněné charakteristiky statutárního města je patrné, že toto se vyznačuje několike-

rými specifickými znaky. V prvé řadě některá statutární města jsou územně členěna do měst-

ských obvodů či městských částí, které mají svoje vlastní orgány a působnost. V takových 

městech pak existuje dvojí soustava orgánů, a to jednak na úrovni městské a jednak na úrovni 

obvodní. Při komunálních volbách tak obyvatelé volí v podstatě dvakrát; a to představitele 

městské části či obvodu, kde žijí, a také představitele města. S tímto rozdělením souvisí také 

rozdělení působnosti mezi jednotlivé orgány. V tomto směru je stěžejním dokumentem statut. 

Pokud jsem měla možnost nahlédnout do jednotlivých statutů měst, rozdělení působnosti je 

upraveno víceméně podobně ve většině statutárních měst. 

V závěru své práce jsem se pokusila srovnat ostravský městský obvod Plesná s obcí 

Bukovec. Jejich společným znakem byl přibližně stejný počet obyvatel a dá se říci, že se jed-

nalo v podstatě o jediný shodný znak. Rozhodně se mezi těmito dvěma útvary nalezlo více 

rozdílností, než jsem si v počátku uvědomovala. Poměrně zanedbatelné rozdíly se objevily 

v orgánech obou útvarů, zde byl nejvýznamnějším rozlišujícím faktorem počet zastupitelů 

v městském obvodu Plesná, který je třikrát vyšší než v obci Bukovec.  
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Poměrně značné rozdíly se objevily pak ve financování obou útvarů, snad jediným společným 

znakem zde byla skutečnost, že oba útvary v roce 2012 budou vykazovat vyšší výdaje než 

příjmy, což jistě není pozitivní zpráva.  

Jinak je způsob financování rozličný, zatímco městský obvod Plesná je do jisté míry závislý 

na finanční dotaci od statutárního města Ostrava, obec Bukovec se musí spoléhat pouze sama 

na sebe. Rozdílná situace rovněž nastává i v případě samostatné a přenesené působnosti. Oba 

útvary nevykonávají kompletní působnost, část jejich působnosti za ně vždy vykonává jiný 

subjekt, ať již statutární město či obec s rozšířenou působností. 

Pokud bych měla odpovědět na otázku, zdali je výhodnější být městských obvodem či 

částí nebo obcí I. stupně, hledala bych odpověď jen těžko. Domnívám se totiž, že situace obou 

útvarů je rozdílná a v mnoha ohledech těžko slučitelná. Každá forma má své výhody a nevý-

hody a je potřeba se jim patřičně přizpůsobit. Přesto bych vzhledem k projednávání novely 

zákona o rozpočtovém určení daní a také hlavně možnosti větší samostatnosti, navrhovala 

městskému obvodu Plesná odtržení od Statutárního města Ostrava.  

Není možné opomenout skutečnost, že obec jako Bukovec se nikdy nemůže stát měst-

ských obvodem či částí některého ze statutárních měst, zatímco městský obvod jako Plesná se 

může osamostatnit a stát se samostatnou obcí. Je tedy patrné, že v tomto ohledu je Plesná 

v menší výhodě, jelikož má možnost uvažovat a potažmo změnit svoji formu. A dle mého 

názoru, by se nad touto možností měla zamyslet. 
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