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1 ÚVOD 

Veřejná správa se co do obsahu, tak organizace neustále přizpůsobuje vnějšímu prostředí. 

Reaguje na rostoucí nároky společnosti a možnosti vědecko technologického pokroku. 

V České republice společenské změny nastalé v roce 1989 vyústily v potřebu přebudovat 

systém moci zákonodárné, výkonné i soudní a znovu obnovit právo občanů na samosprávu, 

nejprve na komunální a následně na regionální úrovni. V důsledku uvedeného prošla veřejná 

správa v České republice výraznými systémovými změnami, které se odrazily v obsahu 

a průběhu její reformy probíhající od roku 1990 doposud. 

Předmětem diplomové práce je problematika dostupnosti veřejné správy u vybraných 

obcí s rozšířenou působností. Změny uskutečněné v rámci II. fáze reformy veřejné správy, 

kdy došlo ke zrušení okresních úřadů a vzniku obcí s rozšířenou působností, na které byla 

hlavní část výkonu státní správy zrušených okresních úřadů převedena, jsou pojaty jako 

východisko této práce. Tyto důležité události učinili veřejnou správu pro občany dostupnější, 

protože sídla obcí s rozšířenou působností vytvořila přirozená centra správních obvodů. 

Přenos prvoinstančního rozhodování na co nejnižší úroveň veřejné správy výrazně usnadnil 

občanům kontakt s úřady.  

Cílem diplomové práce je vyhodnotit dostupnost služeb veřejné správy 

v podmínkách magistrátů statutárního města Karviná a statutárního města Havířov, 

a to na základě provedeného dotazníkového šetření klientů/občanů v roce 2012.  

K dosažení stanoveného cíle diplomové práce byla stanovena hypotéza v následujícím 

znění „klienti/občané jsou nejvíce spokojeni s informačními a elektronickými službami 

magistrátů a nejméně spokojeni s dopravní dostupností magistrátů“. 

K dosažení stanoveného cíle a ověření hypotézy byly použity metody deskriptivní 

analýzy, metoda dotazníkového šetření a komparativní analýzy. Specifikace použité 

metodologie je součástí čtvrté kapitoly diplomové práce. 

Diplomová práce je členěna do 5 kapitol, z nichž v první - úvodní části je krátce naznačen 

obsah jednotlivých kapitol. Druhá kapitola popisuje a vymezuje jednotlivé etapy reformy 

veřejné správy od roku 1990 do současnosti. Součástí této kapitoly je také řízení ve veřejné 

správě, jeho základní prvky a nové pojetí. Následující třetí kapitola je věnována analýze 

organizace veřejné správy a vymezení obcí se zaměřením na obce s rozšířenou působností. 

Zvláštní pozornost je věnována základní charakteristice Statutárního města Karviné 

a Statutárního města Havířova. Čtvrtá kapitola je primárně zaměřena na praktickou realizaci. 

Zhodnocení spokojenosti občanů s dostupností služeb magistrátů statutárních měst Karviná 
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a Havířov bylo realizováno na základě dotazníkového šetření a jeho následné komparativní 

analýzy. Výsledky byly zpracovány do závěrečných tabulek a grafů. Závěr shrnutý do páté 

kapitoly postupně ukončuje celou diplomovou práci.  

K zpracování diplomové práce byly využity odborné zdroje včetně příslušné legislativy, 

na kterou je v textu odkazováno a jejíž přehled je uveden v seznamu literatury. 
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2 REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE 

Reforma veřejné správy v podmínkách České republiky (dále také ČR) je v rámci této 

diplomové práce sledována od roku 1990 doposud. Pro porozumění pojmu „reforma veřejné 

správy“, příčin jejich vzniku, cílů a dosažených výsledků reformy veřejné správy je nutné 

vymezit základní pojmy, kterými jsou veřejná správa a reforma. 

2.1 Veřejná správa  

Pojem správa vymezuje určitou formu společenského zřízení, která směřuje k dosažení 

určitého cíle. Její forma i obsah jsou přesně vymezeny právem. Podle stanovených cílů, lze 

správu rozdělit na veřejnou a soukromou. Osobní cíle individuálního subjektu sleduje správa 

soukromá. Upravují ji právní předpisy soukromého práva např. občanský zákoník. Správa 

veřejná je činností vykonávanou ve prospěch společnosti, která zajišťuje uspokojení potřeb 

blíže neurčeného okruhu osob či dokonce celé společnosti a sleduje obecně prospěšný, neboli 

veřejný zájem. Vykonavatelé veřejné správy (jak orgány státu, tak orgány veřejnoprávních 

korporací) jsou označovány jako správní orgány.1 

Správní orgány rozhodují v konkrétních situacích, v individualizovaných případech 

a jsou i subjektem normotvorným. To znamená, že veřejná správa je také činností nařizovací 

a má v ústavním a zákonném rámci zmocnění vydávat normativní správní akty i správní akty 

obecné povahy.2 

Mezi činnosti orgánů veřejné správy patří zajišťování čistých i smíšených veřejných 

statků. Vedle čistého statku (zajišťování samotné veřejné správy) zajišťuje také další veřejné 

statky například ve školství nebo zdravotnictví. Plní tedy funkci zřizovatele veřejnoprávních 

neziskových organizací (organizační složky a příspěvkové organizace).3 

Veřejná správa, kterou je představován výkon veřejné moci ve státě, bývá definována 

teorií jako správa veřejných záležitostí vykonávaná ve veřejném zájmu.4 Je svázána právem 

a její vykonavatelé ji realizují jako zákonem stanovenou povinnost. Je základním nástrojem 

státu.5  

                                                 
1 SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. (2006, s. 13). 
2 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 87). 
3 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 79). 
4 Veřejný zájem – utváří prostor individuálnímu zájmu v sociální a ekonomické oblasti. Je společným  
jmenovatelem veřejné politiky a veřejné správy tzn., že odděluje veřejnou správu od správy soukromé. 
5 SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa, (2006, s. 12). 
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Veřejná správa je složena ze dvou komplementárních částí, a to ze státní správy 

a samosprávy, kdy obě jsou financovány z veřejných prostředků.6  

Dle Sciskalové je státní správa je odvozena od podstaty a poslání státu, který jejím 

prostřednictvím realizuje svou výkonnou moc. Slouží státu k aplikaci práva a k realizaci státní 

politiky. Ve státní správě se projevují prvky řízení (udržování žádoucího stavu) a prvky 

regulace (obnova stavu narušeného protiprávním jednáním). Stát zřizuje soustavu 

hierarchicky uspořádaných orgánů, kde existují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Státní 

správa je členěna na ústřední (ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy) a územní 

(např. úřady obcí a krajů vykonávající státní správu v přenesené působnosti).7  

Samospráva je výkon veřejné správy prováděný jinými veřejnoprávními korporacemi 

než státem. Je možné ji vysvětlit jako samostatné obstarávání svých záležitostí v mezích 

práva. Samospráva se člení na území a zájmovou.  

Územní samospráva je spravování určitého území, menšího než je stát, a na rozdíl 

 od zájmové samosprávy je zaručena v Ústavě České republiky (Hlava první, Čl. 8). 

Posilování územní samosprávy, zejména postavení obcí, je součástí procesu prohlubování 

demokracie. Umožňuje občanům podílet se na řízení veřejných záležitostí a na budování 

občanské společnosti.8  

Samospráva zájmová vyjadřuje zájem dílčího společenství, určitý profesní stav 

 (např. advokáti, notáři, lékaři) a je organizovaná v profesních komorách (lékařská, notářská).9 

Veřejná správa je těsně spjata s politickou oblastí společenského života země, reaguje 

na změny sociální i ekonomické, jejichž výsledkem jsou reformy veřejné správy, které 

se uskutečňují v dlouhodobých horizontech.  

2.2 Reforma veřejné správy 

Reforma veřejné správy je stálým tématem vývoje správního systému a to z důvodu, že každá 

změna tohoto systému v sobě obsahuje potenciál reformních kroků. Česká republika jako 

všechny tzv. postkomunistické státy prošla nejprve demokratickou transformací, a postupně 

potom, v několika etapách, reformou veřejné správy.10 Reformní snahy v České republice 

vyústily v roce 1989 jako reakce na potřebu změny ve společnosti vyvolané potřebou nového 

politického uspořádání. 

                                                 
6 VIDLÁKOVÁ, O. Reformy veřejné správy. (2000, s. 6-8). 
7 SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. (2006, s. 14). 
8 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 96). 
9 SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. (2006, s. 5). 
10 MATULA, M., KUBA, J. Reforma veřejné správy. Sborník příspěvků (2007, s. 9). 
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Pod pojmem reforma je možné si představit určitou reorganizaci, změnu či systémový 

děj ve společnosti spojený s dlouhodobou změnou stavu. Může jít o přijetí 

inovovaných či moderních metod a principů v oblasti, která je považována za nefunkční 

a neúčinnou.11  

V přeměnách veřejné správy se uvádějí tři vývojové procesy: transformace, reforma 

a modernizace. Transformací veřejné správy se zpravidla rozumějí systémové změny ve všech 

ekonomických, politických a sociálních souvislostech. Tyto systémové změny vedou také 

 ke změně ústavy a základních právních regulací společnosti.12 

Hendrych nepovažuje správní reformu za běžnou organizační změnu, ale naopak 

za zásah (změnu), který v důsledku ovlivňuje vztah mezi občanem a veřejnou správou a život 

společnosti vůbec. Dle zmíněného autora patří k významným kritériím úspěšnosti správní 

reformy - splnění reformních cílů uvedených v reformní strategii a oprávněnost zásahu 

do stávajícího systému veřejné správy.13  

Pomahač a Vidláková poukazují, že problematika správních reforem je komplikovaná, 

dosud neukončená, stále se vyvíjející a sledující ve svém procesu různé cíle a zájmy. Ke svým 

iniciativám čerpá motivaci z odlišných zdrojů. Nejde jen o odborný a technický jev, ale jde 

o problém, který je ovlivňován politickými zájmy a ideologiemi, protože veřejná správa je věc 

politická a stejný charakter mají i její reformy.14  

Pomahač ve své  teorii reforem veřejné správy odkazuje na profesora Geralda 

E. Caidena, který zdůrazňuje v souvislosti s reformou veřejné správy dvě důležité souvislosti: 

Především je důležité brát v úvahu skutečnost, že správní reforma se týká administrativní 

stránky vlády, veřejné správy a řízení, tedy toho, jak vykonat již politicky rozhodnuté 

záležitosti. Znamená to, že jsou to právě politická rozhodnutí, která nesou odpovědnost 

za mnohé nedostatky veřejného sektoru a špatnou veřejnou správu. Správní reforma tedy 

nemůže nahrazovat reformy politické, ekonomické či institucionální.  

Na druhou stranu bez reformy veřejné správy mohou být jen zřídka reformy 

politické, ekonomické a institucionální úspěšnými. Pracovníci veřejné správy nemohou být 

jako odborníci slepí k nedostatkům, ale sami reformu celého systému nezvládnou, potřebují 

pomoc politických představitelů, tzn. je zapotřebí externího tlaku. Vztah politiků a správních 

úředníků je ve vyspělých demokratických zemích charakterizován tím, že jsou to političtí – 

demokraticky zvolení představitelé, kteří požadují lepší výkon veřejné správy, a také zjišťují, 
                                                 
11 Ottova encyklopedie A-Ž. (2007, s. 829). 
12 HENDRYCH, D. Správní věda. Teorie správní vědy. (2009, s. 54-55). 
13 Dtto (2009, s. 57). 
14 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 187). 
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zda jejich požadavkům bylo vyhověno, a pokud tomu tak není, použijí sankcí. Také musí dbát 

na podporu a efektivní odměňování úředníků, a vytvářet takovou správní kulturu, která 

podněcuje inovaci a reformu. Bez podpory politického vedení, nemohou být správní 

reformy zdárně prováděny.15  

Téma moderních reforem veřejné správy je spjato s obdobím po druhé světové válce, 

a to jak ve vyspělých evropských zemích, tak i v zemích mimoevropských. Správní reformy 

byly ve svých začátcích jednodušší, jejich tempo nebylo moc rychlé, technologie byla 

pochopitelnější a společnost byla méně organizovaná, a to co bylo špatné - bylo evidentní. 

Všem bylo jasné, co je třeba udělat. Tyto doby jsou nenávratně pryč a správní reformy 

i reformátoři čelí různým obtížím. Nepřizpůsobivé až nepřátelské prostředí, byrokratická 

setrvačnost, nabytá práva, protikladné cíle, politická lhostejnost, nepřesné informace, 

váhavost, odklady a špatné načasování - to vše brzdí a ztěžuje úspěšnou reformu veřejné 

správy. K tomu se mohou přidat i negativní názory na již provedené reformní kroky a odlišné 

očekávání veřejnosti s její narůstající nespokojeností.16 

Z krátkého historického pohledu na období reformy veřejné správy vyplývá, že situace 

nebyla optimální v tom smyslu, že by teorie nejdříve vypracovala na základě  vědeckých 

analýz postupy, kterými by se potom v praxi mohla reforma řídit. Jenomže teorie byla 

vypracována až následně a ne vždy byla v souladu s praxí.17  

V České republice se první záměry reformy veřejné správy rýsovaly po svržení 

komunistického režimu v listopadu 1989, a byly dány tehdejší ekonomickou a politickou 

situací. Česká republika byla z hlediska státního zřízení jednou ze dvou součástí federativního 

státu Československá socialistická republika. Pod vrcholnou úrovní byly tři úrovně státní 

správy a to místní, okresní a krajská, ve kterých státní správu vykonávaly národní výbory 

příslušného stupně. Tento model byl výrazem tuhého centralismu, kde veřejná správa byla 

řízena hierarchickým způsobem, tzn. shora v souladu s politikou jediné vedoucí strany 

Komunistické strany Československa (dále jen KSČ). Chod celého národního hospodářství 

byl regulován z politického centra. Zákonodárné sbory byly stranicky manipulované 

a nezávislé soudy neexistovaly.18 

Toto politické a ekonomické prostředí bylo základním východiskem pro hlavní směr 

reformy veřejné správy, kterou se stala decentralizace státní správy a ta nutně vyžadovala 

                                                 
15 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 187-188). 
16 Dtto (2002, s. 188-189). 
17 Dtto (2002, s. 189). 
18 VIDLÁKOVÁ, O. Reformy veřejné správy. (2000, s. 23). 
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komplexní přebudování systému moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní a tím 

obnovení práva občanů na samosprávu.19 

Reforma veřejné správy v České republice byla rozvržena do tří etap:   

- I. etapa reformy veřejné správy v ČR (od roku 1990 do ledna roku 2001). 

- II. etapa reformy veřejné správy v ČR (od roku 2001 do roku 2003).  

- III. etapa reformy veřejné správy v ČR (od roku 2003 dosud). 

2.3 První etapa reformy veřejné správy v České republice 

Reforma veřejné správy a její transformace na moderní veřejnou správu budovanou 

na principech demokracie začala na počátku 90. let 20. století. Na stejném principu 

Československo přistoupilo v roce 1990 k reformě územní samosprávy obnovením obecního 

zřízení.  

Vývoj první etapy reformy veřejné správy byl poznamenán nezbytnou změnou funkcí, 

metod působení a formy organizace ústřední státní správy, což se projevilo ústavním 

i faktickým zrušením vedoucí úlohy KSČ. Také bylo nutné řešit otázky spojené s dalším 

trváním federativního uspořádání. Byl nastolen mechanismus parlamentní republiky, a v roce 

1990 proběhly svobodné parlamentní volby na základě modifikovaného systému poměrného 

zastoupení. Výrazně se změnila skladba ústředních orgánů státní správy, byly omezeny 

 co do počtu a výkonu svých funkcí v souvislosti s postupným zánikem funkcí hospodářského 

řízení. V souladu s uplatněním kritérií demokratického a právního státu došlo ke změnám 

 ve struktuře mocenských orgánů. Výraznou redukcí prošla státní správa v kulturní 

oblasti, a to odstraněním nadměrné státní regulace, která byla daná předchozí snahou politicky 

usměrnit kulturní činnost.20 

Další události týkající se územní samosprávy byly daleko výraznější než ve sféře 

ústředních správních orgánů. Došlo ke změně v organizaci veřejné správy dle principu 

dekoncentrace a decentralizace, viz Obr. 2.1. Dosavadní systém národních výborů byl 

nahrazen novým uspořádáním územní státní správy. Místo městských národních výborů 

vznikla obecní samospráva. V čele obcí vystřídali předsedy místních samospráv starostové. 

Okresní národní výbory byly nahrazeny okresními úřady jako orgány státní správy 

s všeobecnou působností v území okresů. V čele stáli ředitelé okresních úřadů jmenovaní 

vládou.21  

                                                 
19 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 88). 
20 Kol. autorů. Veřejná správa v České republice (2004, s. 6-7). 
21 Dtto (2004, s. 7). 
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K tomu aby mohly být přijaty nezbytné zákony např. zák. č.367/1990 Sb., o okresních 

úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících; a zák. 

č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, bylo potřeba změnit doposud platnou Ústavu. Tím 

byla vytvořena právní východiska tohoto období.22 

Obr. 2.1. Schéma veřejné správy po roce 1989 

 

Zdroj: Webový portál vlády ČR-ICV. Systém veřejné správy ČR. 

Okresní úřady byly správními úřady vykonávajícími státní správu ve správních 

obvodech, které se nazývaly okresy. Jako orgány se všeobecnou působností vykonávaly pouze 

státní správu, protože okresní samospráva neexistovala. Okresní úřady upravil zákon 

č. 425/1990 o okresních úřadech. 23  

Krajské národní výbory byly zrušeny bez náhrady. Část jejich kompetencí přešla 

na ústřední správní úřady a část na nově ustavené okresní úřady. Předpoklad existence vyšší 

samosprávy se oddaloval z důvodu vedených sporů o to, zda má být realizována podle 

historických zemí nebo podle krajů. 24 

V srpnu roku 1991 se vláda rozhodla pro variantu zemského uspořádání a v únoru roku 

1992 přijala návrhy pěti zákonů, které měly toto územněsprávní členění realizovat. Česká 

národní rada však z důvodu blížícího se rozpadu federace tyto zákony neprojednala. Správní 

reforma tím byla na určitou dobu odložena. 25 

                                                 
22 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 188-189). 
23 FLEISCHMANOVÁ, I., JANDOVÁ, V. Reforma veřejné správy a působnost živnostenských úřadů. [online]. 
24 Kol. autorů. Veřejná správa v České republice. (2004, s. 7). 
25 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 242). 
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K 1. lednu roku 1993 se rozpadla Československá republika a vznikly dva 

samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika. Od 1. 1. 1993 vstoupila v účinnost 

ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. 

Dlouhodobé přetrvávání systému, kdy samospráva byla omezena jen na obecní úroveň, 

přinášela problémy. Chyběla mezoregionální úroveň státní správy. Tento problém řešili 

ústřední správní úřady zřizováním v rámci svých resortů specializovaných 

(dekoncentrovaných) orgánů státní správy a detašovaných pracovišť, které sloužily jako 

odvolací orgány proti prvoinstančnímu rozhodování okresních úřadů. Tím se zvyšovala 

roztříštěnost koordinace výkonu státní správy. Tento stav se stával stále méně únosným jak 

z pohledu decentralizačních tendencí, které byly charakteristické pro současnou evropskou 

vládu, tak z pohledu efektivnosti výkonu státní správy.26  

V ústřední státní správě byly provedeny různé strukturální změny. Bylo zřízeno deset 

nových ministerstev, jako například Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní 

správu národního majetku a jeho privatizaci nebo Ministerstvo mezinárodních vztahů. 

Ve stejné době došlo ke zrušení devíti jiných ministerstev. Byla měněna působnost 

jednotlivých ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, někdy docházelo dokonce 

k přesunu působnosti mezi jednotlivými ministerstvy.27 

Proces reformy veřejné správy pokračoval až v roce 1996, kdy koaliční strany28 ještě 

před programovým prohlášením vlády uzavřely koaliční dohodu o zásadních krocích v oblasti 

státní správy a samosprávy. Ty byly zapracovány do programového prohlášení vlády. 

Kromě prosazování decentralizace veřejné správy se v prohlášení zdůrazňovala důležitost 

aparátu veřejné správy s cílem zlepšit jeho profesionalitu. Koncem roku 1997 došlo k přijetí 

ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (dále jen VÚSC), 

kterým bylo zřízeno 14 krajů včetně hlavního města Prahy s účinností od 1. ledna 2000.29  

Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných 

celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

byla zavedena vyšší samospráva. Zákon však upravoval pouze územní vymezení krajů, 

nezahrnoval jejich kompetence a způsob organizace.30  

Cíle reformy, ve smyslu přijetí zákona o VÚSC, reagovaly také na požadavky Evropské 

unie (dále jen EU), kladené na Českou republiku po podání přihlášky ke členství v roce 1996.  

                                                 
26 Kol. autorů. Veřejná správa v České republice. (2004, s. 7-8). 
27 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 243). 
28 Koaliční vláda byla složena ze tří stran: ODS, KDU-ČSL a ODA. 
29 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 245). 
30 Kol. autorů. Veřejná správa v České republice. (2004, s. 8). 
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Společným jmenovatelem reforem uskutečňovaných v členských státech EU, na nichž 

je demokratická veřejná správa postavena, byla snaha o praktické naplnění čtyř základních 

principů. Jde o principy demokracie, decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity, jejichž 

cílem je přiblížit co nejvíce veřejnou správu občanovi a pružně reagovat na problémy, které 

většina občanů pokládá za důležité.31 

Koncem ledna 1998 se ujala své úlohy nová vláda, která projednala a schválila materiál 

o dalším postupu v reformě veřejné správy. Reforma byla považována za proces dlouhodobý, 

ale v současné etapě reformy vláda považovala za nutné (1) uvést do souladu úkoly 

a postavení orgánů územní samosprávy s ústavou České republiky a s dokumenty Evropské 

unie; (2) přikročit k decentralizaci státní správy na orgány územní samosprávy a při zachování 

zásady subsidiarity; (3) zahájit dekoncentraci státní správy na nižší úroveň správních orgánů; 

(4) provést dělbu působnosti v samosprávě (mezi obce a VÚSC); (5) zahájit právní úpravu 

státní služby; (6) nově vybudovat správní soudnictví a zároveň upravit správní řízení; 

(7) zefektivnit státní správu, vytvořit předpoklady pro její stabilitu a ochranu před politickými 

vlivy.  

V listopadu roku 2000 se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a od 1. ledna 2001 

začala tato zastupitelstva a další orgány kraje (rada kraje, hejtman a krajský úřad) vykonávat 

vlastní činnost. Krajský úřad působí v rámci krajské samosprávy, vykonává současně 

samosprávné úkoly a přenesenou působnost v oblasti státní správy (spojený model). 32 33 

Označení kraje se nyní vztahuje ke dvěma různým celkům (tato situace se může označit 

jako legislativně neuspokojivý stav). Nové samosprávné kraje totiž nezrušily automaticky 

kraje z roku 1960. Zrušením by se mohlo stát, že některé orgány státní správy a soudy 

by ztratily územní základ své působnosti daný okresy a kraji z roku 1960.  

„Ve vztahu k působnostem krajů byl rozhodující rozsah decentralizace 

a dekoncentrace.“ V tomto smyslu bylo dosaženo jak decentralizačního efektu, kdy 

kompetence přešly do samostatné působnosti krajů, tak dekoncentračního efektu, kdy 

kompetence přešly do přenesené působnosti krajů, ve kterých byla zachována jejich 

podřízenost ústřední státní správě.“ Menšina kompetencí byla přenesena na kraje z okresních 

úřadů. Zřízení krajů se kompetencí obcí zásadně nedotklo. 34 

                                                 
31 HALÁSKOVÁ, M. Veřejná správa v Evropské unii. (2009, s. 13). 
32 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O., Veřejná správa. (2002, s. 247). 
33 Spojený model veřejné správy je hlavním principem reformy veřejné správy, tzn. orgány samosprávy (krajů 
a obcí) vykonávají na základě zvláštních zákonů vedle samosprávy (správa věcí týkajících se zájmů obce nebo 
kraje) také státní správu v přenesené působnosti (jsou pověřeny státem k výkonu jeho určitých pravomocí). 
34 Kol. autorů. Veřejná správa v České republice. (2004, s. 8-9). 
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První fáze reformy veřejné správy končí vznikem krajských orgánů veřejné správy. 

V listopadu roku 2000 nabyl účinnosti zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), 

jako součást balíčku zákonů, které byly přijaty v souvislosti s reformou veřejné správy a které 

vytvořili právní rámec této fáze reformy. 

Reforma veřejné správy v České republice přechází do druhé fáze. V tomto období 

je nutné odstranit mnohé nedostatky, zejména centralismus veřejné správy.35  

2.4 Druhá etapa reformy veřejné správy v České republice 

Základním cílem druhé fáze reformy je pokračování decentralizačních a dekoncentračních 

procesů. V tomto období dochází k přesunutí kompetencí vykonávaných orgány státní 

správy (především okresními úřady), na samosprávu.  

Pro přenos působností byla zvolena následující kritéria (a) dostupnost pro občany; 

(b) počet obyvatel správního obvodu; (c) přenos prvoinstančního rozhodování na co nejnižší 

možnou úroveň veřejné správy, (d) četnost vydaných prvoinstančních rozhodnutí 

na jednotlivých úsecích státní správy, (e) efektivnost, kvalita a hospodárnost výkonu veřejné 

správy na příslušném stupni; (f) náročnost přenášených působností na kvalifikovanost 

zaměstnanců úřadu.  

Existující okresy v České republice se od roku 1960 v zásadě nezměnily. Vznikl pouze 

jeden nový okres – Jeseník. Významný je také fakt, že okresní úřady jako orgány výhradně 

státní správy byly prvkem odděleného modelu výkonu veřejné správy, kdežto v obcích 

a krajích se uplatňoval model spojený. 36 

Ukončení činnosti 73 okresních úřadů k 31. prosinci 2002 (viz Obr. 2.2), které v době 

svého vzniku v roce 1990 nahradily činnost bývalých okresních a krajských národních 

výborů a staly se nejstabilnějším článkem územní státní správy, je považováno za jeden 

z nejvýznamnějších kroků v průběhu celé reformy veřejné správy.37 Jejich působnost byla 

přenesena převážně na orgány územních samospráv (obce s rozšířenou působností 

a kraje a v některých případech na jiné správní úřady).  

Z důvodu velmi malých územních obvodů některých pověřených obecných úřadů, 

nebylo možné přenést kompetence okresních úřadů na všechny v té době existující (381) 

pověřené obecní úřady. Při nemožnosti vytvoření okresních samospráv v menších okresech 

a nemožnosti přenést kompetence na všechny pověřené obecní úřady se naskytlo řešení 

                                                 
35FLEISCHMANOVÁ, I., JANDOVÁ, V. Reforma veřejné správy a působnost živnostenských úřadů. [online]. 
36 Kol. autorů: Veřejná správa v České republice. (2004, s. 9-10). 
37 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. (2002, s. 250). 
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ve výběru řádově 200 obcí, které by vykonávaly státní správu i v širším územním obvodu. 

Tyto vybrané obce byly nazvány obcemi s rozšířenou působností. Počet obcí byl později 

doplněn Senátem na 205. Výsledkem uvedeného procesu bylo přijetí zákona č. 314/2002 Sb., 

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

Obr. 2.2. Ukončení činnosti okresních úřadů (31. prosince 2002) 

 

Zdroj: Webový portál vlády ČR-ICV. Systém veřejné správy ČR. 

2.5 Třetí etapa reformy veřejné správy v České republice 

Další částí připravené reformy veřejné správy měla být v rámci III. etapy také modernizace 

ústřední státní správy, která byla chápána jako logické vyústění předchozích etap. Jako celek 

však ve skutečnosti neproběhla.38 

Jejím cílem bylo dle aktuálních celospolečenských požadavků a dále podle 

ekonomických možností státu a územních samospráv zmodernizovat a zefektivnit veřejnou 

správu. Ve směru zvýšení stupně informatizace veřejné správy byly realizovány pouze určité 

jednotlivé kroky.  

Za zřetelný úspěch se dají označit aktivity spojené s elektronizací (zavádění 

eGovernmentu), což hraje při zefektivnění výkonu veřejné správy a poskytování služeb 

klíčovou roli. Služby eGovernmentu se opírají v našem právním prostředí o tyto pilíře 

(1) zavedení univerzálních kontaktních míst CzechPOINT; (2) vybudování elektronické 

                                                 
38Webový portál vlády ČR-ICV. Systém veřejné správy ČR. 2010. [online]. 
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komunikace přes datové schránky; (3) vytvoření komunikační infrastruktury veřejné správy 

zprostředkující oběh dat; (4) vytváření základních registrů veřejné správy.39 

Pojem eGovernment ukrývá různé úkoly týkající se elektronizace výkonu veřejné 

správy. Do oblasti těchto úkolů patří i snaha přiblížit veřejnou správu občanovi tak, že občan 

získá od veřejné správy veřejně přístupné informace, ale také řeší případy, kdy občan 

požaduje od orgánu veřejné správy konkrétní úkon, nebo i situaci, kdy se občan stává 

prostřednictvím elektronické komunikace účastníkem správního řízení.40  

O modernizaci veřejné správy se Hendrych zmiňuje jako o trendu zavádět do této 

oblasti informační a komunikační technologie. Ovšem podle zkušeností z praxe některých 

států a nadnárodních společenství, může být modernizace chápána v širším pojetí než jen jako 

zavádění určitých technologických postupů. Studiem této problematiky veřejné správy 

dochází k názoru, že nástrojů modernizace veřejné správy je více, a ty vytváří novou formu 

principů ke kvalitnějšímu výkonu veřejné správy. Mohou je přinést metody veřejného 

managementu, možnost vykonávat veřejnou správu i soukromoprávními subjekty, 

eGovernment, nové pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti nebo regulatorní metody.41  

Za prvotní dokument, který se zabývá modernizací ústřední státní správy lze považovat 

usnesení vlády České republiky z roku 2001 č. 619, kterým vláda bere na vědomí „Návrh 

koncepce modernizace ústřední státní správy se zvláštním přihlédnutím k systemizaci 

a organizačnímu uspořádání správních úřadů“. Podle uvedené koncepce lze zvýšit kvalitu 

a efektivnost výkonu ústřední státní správy tím, že úřady posílí svoje zaměření na činnost 

legislativní, kontrolní, koncepční, koordinační, organizační a administrativní za předpokladu 

změny své vnitřní organizace a fungování.42  

Vedle všech těchto uvedených činností mají své důležité postavení taky činnosti řídící.  

2.6 Řízení ve veřejné správě 

Řízení ve veřejné správě neznamená pouze přenos informací úředníky ve veřejné správě, 

ale zahrnuje organizování i vlastní správu tak, aby nabylo maximální účinnosti, tzn. dosažení 

cílů stanovených v rozhodnutích volených orgánů co nejefektivnějším způsobem. Poskytuje 

širší pohled na organizaci z hlediska plnění rozpočtu, ale i jiných sledovaných ukazatelů 

(např. řízení lidských zdrojů, procesní postupy, provoz organizace apod.). Předpokládá 

náležité rozhodovací pravomoci a současně také přijímání odpovědnosti. Změnu způsobu 

                                                 
39Webový portál Ministerstva vnitra. Analýza aktuálního stavu veřejné správy. 2011. [online]. 
40Kol. autorů. Veřejná správa v České republice. (2004, s. 76). 
41 HENDRYCH, D. Správní věda – Teorie správní vědy. (2009, s. 61). 
42 Kol. autorů. Veřejná správa v České republice. (2004, s. 23). 
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řízení ve veřejné správě přineslo 20. století, kdy se začaly postupně prosazovat manažerské 

způsoby řízení.43 Šíření nového stylu řízení veřejné správy kupředu, spatřovalo růst nového 

projevu veřejné politiky v provádění a poskytování veřejných služeb.44 

2.6.1 New Public Management 

Nové řízení veřejné správy se zaměřuje na hospodárné využití zdrojů, na nejvyšší kvalitu 

dosažených výsledků, využívá v nabídce veřejných statků konkurenci, klade 

důraz na uspokojení potřeb uživatelů a zakládá se na přímé odpovědnosti za výsledky 

a odpovědnosti manažera. V pojetí tzv. Nové veřejné služby je kladen důraz na účast občana 

ve veřejném životě a na demokracii. 

Dle Pekové jako čistý veřejný statek má veřejná správa (1) sloužit více občanovi, 

protože občan je uživatelem veřejných služeb; (2) dosahovat veřejného zájmu jako cíle této 

služby; (3) preferovat spokojenost občana a sledovat výkonnost. Vazba na občana a jeho 

spokojenost je tedy velmi významná.45  

New Public Management (dále také NPM) se začal vytvářet v 90. letech 20 století, 

v důsledku finančních tlaků ze západních zemí (Velká Británie, USA) na veřejný sektor, aby 

se co nejvíce zajímal o konkurenční prostředí, ale v první řadě, aby veřejná správa reagovala 

na potřeby svých občanů a byla více flexibilní, otevřenější a přehledná. Koncepce NPM 

obsahuje celou řadu prvků (a) důraz na řízení výkonnosti; (b) pružnější přenesené finanční 

řízení; (c) vyspělejší personální řízení s rostoucím využíváním výkonnostních odměn 

a osobních smluv; (d) více reagovat na uživatele a další zákazníky ve veřejných službách; 

(e) větší decentralizace pravomocí a odpovědnosti z centrální správy na nižší úroveň správy; 

(f) větší možnost použití tržních typů mechanismů, jako jsou vnitřní trhy, uživatelské 

poplatky, poukázky, franchising a uzavírání smluv; (g) privatizace tržně se orientovaných 

veřejných podniků atd. 46 

Mnoho odborníků je však pro globální změnu řízení veřejné správy a zavádění nového 

stylu řízení do západní Evropy a jiných zemí skeptických. V NPM byla manažerům dána 

mnohem větší role v tvorbě politiky než dříve a to v podstatě na úkor politiků a služeb 

odborníků. Tato skutečnost sice pomohla napravit tradiční rovnováhy v mnoha zemích, kde 

řízení ve veřejném sektoru bylo spíše podhodnocené, ale vedly se diskuse, zda tato rovnováha 

                                                 
43 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 79-80). 
44 OSBORNE, P. The new public governance? (2010, s. 3). 
45 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 80-81). 
46 BOVAIRD,T., LÖFFLER, E. Public management and governance. (2009, s. 19). 
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nezašla příliš daleko.  Každopádně došlo ke zviditelnění veřejného sektoru, který se zdál 

podivně prázdný, bez politických hodnot a diskusí.47 

Řízením ve veřejné správě a managementem se zabývají také autoři Wright a Nemec. 

Popisují významné změny v představách o způsobu fungování manažerů veřejné správy. 

Konkrétně změny ve vnímání, co by měla dělat vláda a v důsledku toho, jak by měl pracovat 

manažer. Předkládají k úvaze tři perspektivy jako východiska poskytující základ k následné 

analýze funkcí manažera veřejné správy a definici řízení veřejné správy.48  

Jedním z nejčastějších nástrojů spojených s NPM je řízení výkonnosti. Je to souhrn 

dlouhodobých činností, pozorovaných v organizacích. Je možno identifikovat pět činností 

(1) definování měřeného objektu; (2) formulování ukazatelů; (3) sběr dat; (4) analýzu, 

(5) podávání zpráv.49  

Osborne uvádí, že povaha a úspěchy NPM byly však v době prvního sporného 

provádění veřejné politiky a veřejných služeb nabízených občanům zpochybňovány řadou 

důvodů: 

- NPM není jen jeden vzor, ale soubor několika vzorů s odlišnými prvky; 

- zeměpisný rozsah NPM je omezen na angloamerické, australské a některé 

skandinávské oblasti, zatímco veřejná správa je i nadále dominantní i jinde; 

- sama povaha NPM je také geograficky rozmanitá, například britské a americké 

varianty jsou zcela odlišné v jejich zaměření; 

- přínosy NPM jsou v nejlepším případě pouze částečné a sporné; 

- NPM ukládá nepřiměřené demokratické omezení ohledně správy a poskytování 

veřejných služeb; 

- nejškodlivější je tvrzní, že schopnosti NPM přispívat v řízení a správě veřejných 

služeb, vede ke zvýšení roztříštěnosti organizačního prostředí.50 

Doba trvání NPM byla ve skutečnosti poměrně krátká a dle Osborna nedokázala spolu 

s tradiční veřejnou správou zachytit komplexní poskytování řízení služeb v jednadvacátém 

století. Znamenala tedy postupný přechod mezi byrokratickou tradicí veřejné správy 

a možnou vyvíjející se pluralitní tradicí „Nové veřejné správy“.  

                                                 
47 BOVAIRD,T., LÖFFLER, E. Public management and governance. (2009, s. 20). 
48 NEMEC, J., WRIGHT, G. Management veřejné správy. Teorie a praxe. (2003, s. 14). 
49 DOOREN, V. W., BOUCKAERT, G., HALLIGAN, J. Performance Management in the Public Sector. (2010, 
s. 18). 
50 OSBORNE, P. The new public governance? (2010, s. 3-5). 
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2.6.2 New Public Governance 

New Public Governance (dále také NPG) dle Osborna však není chápána jako ucelená teorie 

nahrazující veřejnou správu. Je pojata spíše jako prezentace koncepčního nástroje, který 

by mohl usnadnit pochopení složitostí těchto úkolů a zobrazit realitu pracovního života 

orgánů veřejné správy v současnosti. Pojmy „řízení“ a „veřejná správa“ přichází do této fáze 

se značným předchozím teoretickým a ideologickým prostorem.51 

Kritici mají tři odlišné teorie správy a řízení: - „firemní správa“, - „dobrá správa“, 

a „veřejná správa“. Firemní správa – týká se vnitřních systémů a procesů, které poskytují 

směr a odpovědnosti každé organizace. Ve veřejných službách se zabývá vztahem mezi tvůrci 

politik, správci veřejnoprávních organizací a vedoucími manažery pověřenými k realizaci 

těchto úkolů. Dobrá správa – klade velký důraz na tržní přístupy v rozdělování právy věcí 

veřejných a veřejných zdrojů.52  

Dobrá správa dle charakteristiky Organizace spojených národů je správa dodržující 

právní pravidla, efektivní a výkonná, transparentní, odpovědná, správa - na které participují 

občané. 

Aby takováto veřejná správa mohla fungovat, musí být vytvořeny určité předpoklady. 

Patří mezi ně např. stabilita právního řádu, jeho srozumitelnost a přehlednost, zkušení 

a kvalifikovaní pracovníci, vhodné právní prostředí. Primární místo zaujímá také flexibilní 

organizační struktura schopná plynule a trvale zabezpečit stanovené úkoly, které naplňují 

působnost jednotlivých vykonavatelů veřejné správy. Dobrá organizace je tedy předpokladem 

dobré správy umožňující harmonizaci základních cílů. 53 

Dle Löffler, má dobrá správa osm hlavních vlastností - je participační, shodně 

orientovaná, odpovědná, transparentní, citlivá, účinná a efektivní, spravedlivá a sleduje 

právní stát. 

To zaručuje, že korupce je minimalizována, názory menšin jsou brány v úvahu, a hlasy 

nejzranitelnějších skupin ve společnosti jsou slyšet v rozhodování. Je to reakce na současné 

i budoucí potřeby společnosti. 

Změny navrhované v Bílé knize Evropské unie podporuje pět zásad dobré správy - 

otevřenost, účast, odpovědnost, účinnost a soudržnost.  

                                                 
51 OSBORNE, P. The new public governance? (2010, s. 6). 
52 Dtto (2010, s. 6). 
53 HENDRYCH, D. Správní věda. Teorie správní vědy. (2009, s. 61-63). 
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Vzhledem k tomu, že není možné plně realizovat všechny žádoucí zásady dobré správy 

současně, zainteresované strany si musí dohodnout strategické priority.54 

Veřejná správa dle teorie Osborna může být rozdělena do pěti různých oblastí 

(1) sociálně-politická správa věcí veřejných; (2) veřejná politika, správa věcí veřejných; 

(3) Administrativní správa a řízení, (4) smluvní správa a řízení; (5) síť správy a řízení.  

Všechny tyto teoretické pohledy na správu a řízení významně přispívají k porozumění 

v provádění veřejné politiky a poskytování veřejných služeb. 

Teorie NPG není ani součástí tradiční veřejné správy ani nového řízení ve veřejné 

správě, ale projevuje se jako alternativní projev se svými vlastními právy. Je založena 

na existenci pluralitního státu a v této souvislosti se snaží pochopit vývoj a provádění veřejné 

správy a veřejné politiky.55 Dle výše uvedeného, prochází veřejná politika implementace 

a poskytování veřejných služeb postupně třemi fázemi vývoje, viz Tab. 2. 1.  

Tab. 2.1. Srovnání koncepcí veřejné správy dle vybraných charakteristik 

Vzor 
/klíčové 
prvky 

Teoretické 
kořeny 

Povaha 
stavu 

Zaměření Důraz 
Alokace 
zdrojů 

mechanismu 

Charakter 
systémového 

výstupu 

Základní 
hodnota 

PA 
Politologie 
a veřejná 
politika 

jednotný 
(nečleněný) 

politický 
systém 

vytváření a 
realizace 
politiky 

hierarchie zavřeno 
etika ve 

veřejném 
sektoru 

NPM 

Nacionální 
teorie 

veřejné 
volby a 
řízení 

regulační 
(právní) 

organizace 

řízení 
výkonnosti a 
organizačních 

zdrojů 

trh a klasické 
nebo 

neoklasicistické 
smlouvy 

racionální 
otevření 

účinnost 
hospod. 

soutěže a 
trh 

NPG 
Teorie sítí 
a institucí 

množné, 
pluralitní 

organizace 
prostředí 

vyjednávání 
hodnot, 

významů a 
vztahů 

sítě a relační 
smlouvy 

otevřít 
zavřené 

rozptýlená 
a sporná 

Zdroj: OSBORNE, P. The new public governance? (2010). Vlastní překlad. 

Poznámka: PA – Public Administration, NPG – New Public Government, NPG – New Public Governance. 

                                                 
54 BOVAIRD,T., LÖFFLER, E. Public management and governance. (2009, s. 217). 
55 OSBORNE, P. The new public governance? (2010, s. 6-7). 
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3 VEŘEJNÁ SPRÁVA V PODMÍNKÁCH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ 
 

3.1 Územní samospráva 

Exner charakterizuje územně samosprávný celek jako společenství občanů, kteří sdílejí 

společné vymezené území, kterému byla státem přiznána právní subjektivita a umožněna 

ekonomická existence k výkonu veřejné správy na svém území a to vlastním jménem 

a na vlastní účet. Další charakteristické znaky územní samosprávy jsou územní základ, osobní 

základ, ekonomický základ a samosprávná působnost. Povinnosti i právo státu vykonávat 

dohled nad jejich působností a také vytvořit pro případné pochybení nástroje na nápravu, 

vychází z veřejnoprávního charakteru územních samospráv.56  

Dle autorů Peková, Pilný, Jetmar, je územní samospráva forma veřejného vládnutí 

a veřejné správy. Je to: „Realizace práva občanů na vlastní samosprávu, právo 

na spravování určitého území menšího než je stát na základě působnosti stanovené ústavou 

a příslušnými zákony při vytvoření potřebných ekonomických podmínek“.57 

V České republice se po roce 1990 stalo posilování územní samosprávy, zvláště 

postavení obcí, součástí procesu prohlubování demokracie. Budování občanské společnosti, 

tedy realizace práva občanů podílet se na řízení veřejných záležitostí, jako jednoho 

z demokratických principů, umožňuje nejjednodušeji samospráva. Občané mají možnost 

ovlivňovat společenské procesy aktivním způsobem, tzn. více se podílet 

na řízení či kontrolovat, byť laickou občanskou kontrolou, kvalitu veřejné správy (občanskou 

kontrolu, její význam a zpětné vazby od občana k orgánům územní samosprávy zdůrazňuje 

Evropská charta místní samosprávy, nebo tzv. pasivní činností, kdy předává důvěru voleným 

orgánům obce. Decentralizace veřejné správy respektuje princip subsidiarity, neboli 

přenesení pravomocí na co nejnižší úroveň tzn. blíže k občanovi. Aby se mohl občan vyjádřit 

k potřebě veřejných statků, dochází stále více k decentralizaci kompetencí v jejich 

zabezpečování. K tomu je ovšem nutné vytvořit potřebné předpoklady, týkající se například 

(1) přístupu občana k informacím o veřejných záležitostech (hospodaření s rozpočtovými 

prostředky či způsob využití majetku); (2) možnosti občana vyjádřit svůj názor na efektivnost 

hospodaření a řízení, posoudit preference v oblasti lokálních veřejných statků; (3) umožnění 

                                                 
56 EXNER, J. Obce, města, městské části. (2004, s. 38-39). 
57 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 96). 
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občanovi zúčastnit se aktivně práce iniciativních orgánů územní samosprávy. Je také 

zapotřebí, aby se o věci veřejné občan sám zajímal.58 

Koudelka zdůrazňuje, že samospráva je součástí veřejné moci a vedle státní správy 

tvoří druhou nejdůležitější větev veřejné správy. Je vykonávána vlastním jménem, vlastními 

prostředky a na vlastní odpovědnost. Je to veřejná správa vykonávaná státem aprobovanými 

subjekty odlišnými od státu a má právo, ale také povinnost vykonávat svěřenou působnost. 59  

Mezi těmito subjekty a státem je partnerský vztah, který není vztahem nadřízenosti 

a podřízenosti. Samospráva však podléhá (i přes svou nezávislost na státu) státnímu dohledu, 

který zaručuje soulad činnosti samosprávy s obecně závaznými předpisy. Samospráva 

je spojena s demokratickým moderním zřízením, kde je povolena existence různých 

politických zájmů, které mezi sebou soupeří. Je to oblast veřejné správy, zaměřena na řešení 

svých vlastních záležitostí, a proto je možné hovořit, na rozdíl od státní správy, o prvcích 

samoregulace a samořízení. Tradičním základem územní samosprávy je obec. 60  

3.2 Obec jako základní článek územní samosprávy 

Zákony 367/1990 Sb., o obcích, 418/1990 Sb., o hl. m. Praze a 425/1990 Sb., o okresních 

úřadech, provedenými v listopadu roku 1990 na základě zákona 368/1990 Sb., o volbách 

do zastupitelstva v obcích, návazně na ústavní zákon 294/1990 Sb.,61 byly v České republice 

zřízeny a zasazeny do soustavy územní samosprávy obce, jako územní samosprávné celky. 

Díky těmto právním úpravám vznikly obce jako právní subjekty, svou činnost zahájila 

zastupitelstva a také byl vytvořen nad jejich činností mechanismus státního dozoru. Klíčové 

bylo zachování výkonu místní správy, do té doby realizované národními výbory, a její 

zasazení do rámce decentralizačních a demokratických principů. 62 

Místní správou se rozumí úroveň veřejné správy na místní tj. nejnižší úrovni. Soustava 

orgánů místní správy, jmenovitě soustava národních výborů, byla na konci roku 1990 

nahrazena nově pojatými subjekty místní státní správy a obecní samosprávy s naprosto jiným 

organizačním uspořádáním, právním postavením a vzájemnými vztahy. Je představována 

obcemi a kraji, jako územními samosprávnými korporacemi. Jejich činnost a činnost jejich 

orgánů je ve svém základním poslání při výkonu územní správy zaměřena v první řadě 

na výkon samosprávných funkcí. Státní správu, jejíž výkon byl orgánu obce svěřen zákonem, 

                                                 
58 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 96-97). 
59 KOUDELKA, Z. Samospráva. (2007, s. 19-20). 
60 SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. (2006, s. 14-15). 
61 Zákon č. 294/1990 Sb., Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava 
Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým 
se zkracuje volební období národních výborů. 
62 EXNER, J. Obce, města, městské části. (2004, s. 93-94). 
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vykonávají jen podpůrně (i když často představuje velký objem úkolů) v zastoupení státu jako 

tzv. přenesenou působnost. Na orgány obcí byly některé úkoly státní správy přeneseny 

z toho důvodu, aby si občané mohli vyřizovat záležitosti z oblasti státní správy přímo 

v místě.63 

Obce jsou podle Ústavy České republiky základními územními samosprávnými celky. 

Do některé z obcí musí příslušet každá část území ČR, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

Demokratický ráz samosprávy v garanci volených zastupitelstev se potvrzuje na ústavní 

úrovni (Čl. 101 odst. 1 a 2 a Čl. 102). Státní jednotnou úpravu samosprávy předpokládá 

Ústava v podobě zákonného rámce. Vymezení veřejných záležitostí, které je místní 

společenství občanů způsobilé řídit, je však svěřeno zákonodárci (státní moci), nikoli 

ústavodárci. Podobně je tomu také u řady dalších evropských států.64  

Podle Koudelky jsou obce územním společenstvím občanů, kteří se sami spravují. 

Autor připomíná zásadu, že základem svobodného státu, je svobodná obec. Obec 

je právnická osoba veřejného práva – veřejnoprávní územní korporace, a má povahu 

veřejného úřadu při realizaci svých pravomocí. V právních vztazích má obec právní 

subjektivitu, která se pojí vždy s územní samosprávou, nikoliv s jejími jednotlivými orgány.  

Obce mají své charakteristické znaky, kterými jsou (a) územní základ obce – vlastní 

území; (b) personální základ obce – obyvatelstvo obce; (c) ekonomický základ obce – 

vlastní majetek a hospodaření podle vlastního rozpočtu; (d) právní základ obce – 

právotvorba, vydávání právních předpisů; (e) vystupování v právních vztazích svým jménem 

– právní subjektivita, (f) soustava orgánů, jimiž jedná a uskutečňuje svou vůli. 65 

Dle Průchy územní, osobní a ekonomický základ samosprávy obcí, představuje různé, 

ale vzájemně propojené stránky samosprávného postavení obcí, a jejich fungování. Zákonná 

úprava právního postavení obcí mimo jiného ukládá obcím povinnost pečovat o potřeby 

svých občanů, o všestranný rozvoj svého území a současně také chránit veřejný zájem, 

to vše při plnění svých úkolů. Uložením těchto povinností zákon sleduje vlastní podstatu 

samosprávného poslání obce jako veřejnoprávní korporace. 66 

 

                                                 
63 PRŮCHA, P. Místní správa. (2011, s. 7, 83). 
64 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. (2010, s. 97). 
65 KOUDELKA, Z. Samospráva. (2007, s. 93-94). 
66 PRŮCHA, P. Místní správa (2011, s. 59). 
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3.2.1 Typy obcí 

Typ obce představuje označení postavení obce, které plyne ze zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení). V České republice se rozlišují tyto základní druhy obcí: 

- obec, vykonávající základní rozsah přenesené působnosti. V ČR je 6251obcí 

tohoto typu; 67 

- městys, obec je podle současné právní úpravy městysem, pokud tak stanoví, 

na návrh obce, předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády; 

- město, která statut města získala v minulosti a s účinností zákona o obcích 

od roku 2001 města s počtem obyvatel nad 3000 (za město je určí předseda 

Poslanecké sněmovny Parlamentu); 

- statutární města (bližší charakteristika viz kapitola 3.3). části 68. 

- Hlavní město Praha, které má dle zákona 4. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze postavení hlavního města ČR, kraje, obce a dále postavení městských 

částí.69 

U obcí a měst se vnitřní organizace příliš neliší, členitější je však u větších měst. 

Odrazem samosprávné funkce územní samosprávy je samostatná působnost, která je u všech 

druhů obcí rozhodující.70  

3.2.2 Působnost obcí 

Působnost je okruh činnosti subjektu veřejné správy, při úpravě společenských vztahů 

(působnost věcná), na určitém území (působnost místní, prostorová nebo také územní), 

v určitém čase (působnost časová) a vůči určitému okruhu osob (působnost osobní). Subjekt 

veřejné správy realizuje v rámci své působnosti svou pravomoc, tj. soubor nástrojů k plnění 

svěřených úkolů (např. pravomoc uzavírat veřejnoprávní smlouvy či vydávat právní akty). 

Vykonávat působnost samosprávy přísluší orgánům samosprávy, mimo výkonu části 

samostatné působnosti obce formou místního referenda. 71  

Věcná působnost obcí je prováděna jednak formou přenesené státní správy na obec 

(přenesená působnost) a jednak formou samosprávy (samostatné působnosti). 

                                                 
67 Statistická ročenka 2012. (2012, s. 66). [online]. 
68 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 107-108). 
69 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 1. 
70 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. (2005, s. 108). 
71 KOUDELKA, Z. Samospráva. (2007, s. 122). 
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Přenesená působnost obce v sobě zahrnuje takové agendy, které jsou přeneseny státem 

na obec s ohledem na hospodárnost a snahu o přiblížení státní správy občanům.72 

Samostatná působnost obce zahrnuje záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejich 

občanů. V zákonech je samostatná působnost obcí uvedena příkladným výčtem, a dále 

v souladu s místními zvyklostmi o komplexní územní rozvoj, jako péče v územním obvodu 

obce. Vytváří podmínky zejména pro uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých 

životních podmínek, pro rozvoj sociální péče, výchovy a vzdělávání, dopravy a spojů, 

potřeby informací, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obec 

se při výkonu samostatné působnosti řídí pouze právním řádem, tzn., že není vázána interními 

akty (směrnice, metodické pokyny) státu ani kraje. Obce se závazně řídí, při vydávání obecně 

závazných vyhlášek, pouze ústavou a zákony.73  

Rozlišování přenesené a samostatné působnosti (společně realizované v rámci jednoho 

organizačního systému), má význam dle Průchy nejen pro vzájemné nezasahování, ale také 

pro respektování skutečnosti, že výkon působnosti přenesené je výkonem vázaným, kdežto 

výkon působnosti samostatné je výkonem autonomním.V některých případech právní úprava 

počítá při výkonu obecní veřejné správy s tím, že určité související úkony jsou prováděny 

dílem v přenesené působnosti a dílem v samostatné působnosti, a tak dochází k zákonem 

předepsanému vzájemnému působení výkonu samostatné působnosti s výkonem přenesené 

působnosti. Při vlastním rozlišování působnosti a jeho adekvátním docenění platí, 

že základem musí být také správné „porozumění podstatě a poslání územní samosprávy“. 74  

Podle míry přenesené státní správy rozlišuje autor Koudelka následující skupiny obcí: 

- všechny obce, na které je základní výkon státní správy přenesen. Tyto obce 

se také označují jako obce 1. stupně přenesené působnosti;  

- obce s matričním úřadem. Matriční úřady určí a jejich správní obvody vymezí 

Ministerstvo vnitra.V České republice je cca 1286 obcí tohoto typu75;  

- obce se stavebním úřadem; 

- obce s pověřeným obecním úřadem, které se označují jako obce 2. stupně 

přenesené působnosti (POÚ). Vedle přenesené působnosti základního rozsahu, 

vykonává pověřený obecní úřad ve svěřeném rozsahu další přenesenou působnost 

                                                 
72 HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. (2007, s. 63). 
73 KOUDELKA, Z. Samospráva. (2007, s. 124). 
74 PRŮCHA, P. Místní správa. (2011, s. 82-83). 
75 Český informační server. Matriční úřady 2012. [online]. 
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ve správním obvodu, určeném prováděcím právním předpisem. Mimo jiné jsou 

pověřenému obecnímu úřadu podřízeny matriční odbor a stavební úřad 

(k 1.1.2010 je 393 obcí s pověřeným obecním úřadem);76 

- obce s rozšířenou působností.  

- statutární města; 

- Brno se zvláštní přenesenou působností, která umožňuje Magistrátu města Brna 

a městské části Brno-střed v určitých věcech státní správy jednat se zahraničními 

prvky. Jde o zvláštní přestupky a matriku na úseku matriky našich občanů, kteří 

neměli a nemají trvalý pobyt na území České republiky; 

- Praha s působností kraje, která má i působnost obce s rozšířenou působností 

(dle určení statutu její městské části). 77 

3.3 Statutární města 

Historicky právní pojem statutární město, který do poloviny dvacátého století znamenal 

specifické postavení některých měst, pokud jde o jiný typ podřízenosti státu a nadstandardní 

výkon místní správy, aniž by to mělo cokoliv společného s jejich vnitřním uspořádáním. 

Vnitřní členění statutárních měst je spojeno s etapou nahrazování samosprávy 

dekoncentrovaným výkonem státní moci pomocí národních výborů především v 60. letech 

(po druhé světové válce). Pojmově tyto dva právní okruhy spojila až reforma uzemní 

samosprávy zahájená v roce 1990 a to tak, že dle nynější právní úpravy jsou to právě 

statutární města, kde může dojít k dekoncentraci samosprávných působností na územní 

společenství menší, zastoupené orgány městských obvodů a částí. 78 

Statutární města jsou dle Koudelky města zvlášť významná, jejichž správa 

se od ostatních měst liší v první řadě samosprávou městských částí. Do roku 1990 byly 

městy, která se dělila na městské obvody s vlastní správou, přijímala jako svůj právní předpis 

vlastní statut a měla postavení okresu (na Moravě  Brno a Ostrava a v Čechách Praha 

a Plzeň). Statutární města se mohou členit na městské obvody nebo městské části s vlastními 

samosprávnými orgány. Pokud se takto statutární město člení, je povinno svůj statut vydat 

v podobě obecně závazné vyhlášky, která upravuje vnitřní poměry členěného města.79  

 

                                                 
76 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Portál územního plánování 2012. [online]. 
77 KOUDELKA, Z. Samospráva. (2007, s. 149-152). 
78 EXNER, J. Obce, města, městské části. (2004, s. 63). 
79 KOUDELKA, Z. Samospráva. (2007, s. 97). 
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Městské části a městské obvody statutárních měst mají do jisté míry postavení obcí jako 

takových, ale s rozdílem, že nejsou právnickými osobami, ale jsou součástí daného města, 

disponují působností, která je odvozena od působnosti města jako celku a nemohou vydávat 

vlastní právní předpisy. Zákon o obcích volí pro postavení městských částí a obvodů označení 

„organizační jednotka města“.80 

V současné době jsou statutárními městy: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy 

Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, 

Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, 

Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav a Prostějov.81 

3.4 Obce s rozšířenou působností 

Vznikly k 1. 1. 2003 a v rámci 2. etapy reformy veřejné správy převzaly většinu působnosti 

zrušených okresních úřadů. Označují se jako obce 3. stupně přenesené působnosti. Vedle 

přenesené působnosti základního rozsahu a vedle přenesené působnosti pověřených obecních 

úřadů, vykonává ORP přenesenou působnost v zákonem stanoveném rozsahu pro více obcí 

a ve správních obvodech daných vyhláškou Ministerstva vnitra. 82 Rozšířená působnost 

je věcně vymezena v zákoně o obcích, i v dalších speciálních zákonech.83 Obce s rozšířenou 

působností stanoví zákon a v České republice je nyní 205 obcí tohoto typu.  

3.4.1 Statutární město Karviná  

Statutární město Karviná je obcí s rozšířenou působností (dále také ORP)84 a obcí 

s pověřeným obecním úřadem85. Dle zákona o obcích86 pečuje o všestranný rozvoj svého 

území a o potřeby svých občanů. Je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. V právních 

vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Statutárním 

městem je od roku 2002, na základě zákona č. 313/2002 Sb., o obcích (obecním zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů. Má 58 025 obyvatel (k 1.1.2013) a leží 18 km východně 

od Ostravy na severním okraji předhůří Beskyd v údolí řeky Olše.  

 

                                                 
80 PRŮCHA, P. Místní správa. (2011, s. 131). 
81 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 4. 
82 KOUDELKA, Z. Samospráva. (2007, s. 152). 
83 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Portál územního plánování 2012. [online].  
84 Obce s rozšířenou působností jsou vymezeny v příloze č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 
85 Obce s pověřeným obecním úřadem jsou vymezeny v příloze č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí  
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.  
86 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 
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Polovina hranice severní části Karviné tvoří současně hranici s Polskem. Rozloha města 

činí  57,48 km2.87 Části statutárního města Karviné jsou: Doly, Fryštát, Hranice, Lázně 

Darkov, Louky, Mizerov, Ráj a Staré Město. 

Statutární město Karviná jedná navenek prostřednictvím svých správních orgánů. 

Jádrem obecní samosprávy a jedním z orgánů statutárního města Karviné je zastupitelstvo. 

Sestává ze 41 členů – zástupců politických stran. Poslední volby do zastupitelstva proběhly 

v roce 2010. Zastupitelstvo zasedá dle schváleného harmonogramu a jeho zasedání jsou 

veřejná. Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídilo zastupitelstvo města Karviné finanční 

výbor, kontrolní výbor a výbor pro národnostní menšiny. 88 

Výbor pro národnostní menšiny se zřizuje v případě, když v dané obci 

(jak je to v případě Karviné), žije více než 10 % obyvatel, kteří se hlásí k jiné národnosti 

než české. 

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je Rada města Karviné, která 

sestává z 11 radních. Zřídila 12 komisí jako své poradní a iniciativní orgány. Za své výkony 

odpovídá zastupitelstvu. Předkládá občanům města, organizacím, ziskovému a neziskovému 

sektoru své programové prohlášení. Spokojenost občanů města Karviné a klientů orgánů 

městské veřejné správy je primárním cílem práce rady města.89 

Statutární město Karvinou zastupuje navenek primátor. Stojí v čele Magistrátu města 

Karviné a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. Jmenuje a odvolává tajemníka 

Magistrátu města Karviná a to se souhlasem ředitele krajského úřadu. K dalším jeho 

pravomocem patří například zřizování zvláštních orgánů obce pro výkon přenesené 

působnosti v případech stanovených zvláštními zákony, nebo rozhodování o záležitostech 

samostatné působnosti Statutárního města Karviné. Primátor je v době své nepřítomnosti 

zastupován náměstky. Zastupitelstvo města Karviné zvolilo čtyři náměstky a svěřilo jim 

úkoly v oblasti samosprávy.90  

Městské zastupitelstvo schválilo 27.3.1992 Obecně závaznou vyhlášku města o městské 

policii. Městská policie Karviná byla tímto zákonným aktem oficiálně zřízena a stala 

                                                 
87 Informace pro veřejnost o podmínkách práva přístupu k informacím a o podmínkách, za nichž jsou informace  
poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  
předpisů. 
88 Oficiální  informační server Statutárního města Karviné. [online]. 
89 Programové prohlášení rady města Karviné pro volební období 2010 – 2014. [online]. 
90 Organizační řád Magistrátu města Karviné, článek 5. [online]. 
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se samostatnou organizační jednotkou města bez právní subjektivity. Městská (obecní) policie 

je od 1.1. 2003 charakterizovaná zákonem91 jako orgán obce.  

Orgánem statutárního města Karviné je Magistrát města Karviné. Jeho působnost 

a postavení upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a jiné právní předpisy. 

Magistrát města Karviné (dále také MMK) je pověřeným obecním úřadem v přenesené 

působnosti tzn. že vykonává dle právních předpisů státní správu v přenesené působnosti 

a je obecním úřadem s rozšířenou působností. V rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony 

vykonává přenesenou působnost pro obce Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava 

(viz Obr. 3.1). Rozloha katastrálního území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Karviná činí 10 562 ha.92  

Správní obvod ORP Karviná ke dni 1.1.2012 dosáhl 69 999 obyvatel.93 Základní 

organizační normou MMK je jeho Organizační řád, který upravuje vnitřní organizaci 

a rozdělení pravomocí, řízení a rozdělení činností v rámci MMK a upravuje vztahy k ostatním 

orgánům obce a právnickým osobám, které zřídilo nebo založilo Statutární město Karviná.94  

Obr. 3.1 Členění obce dle katastrálních území 

 

Zdroj: Územně analytické podklady pro správní obvod Úřadu územního plánování, ČSÚ.  

                                                 
91 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona 311/2002 Sb. 
92 Územně analytické podklady pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná. [online]. 
93 Český statistický úřad. Bilance počtu obyvatel a věkové složení v obcích Moravskoslezského kraje. [online]. 
94 Organizační  řád Magistrátu města Karviné, článek 1. [online]. 
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Prvky řízení MMK jsou: primátor, náměstci primátora, tajemník MMK, vedoucí odborů 

a vedoucí oddělení (viz Příloha č. 1).  Úkoly ve věcech samosprávy plní MMK v samostatné 

působnosti. Za tyto úkoly odpovídá  zastupitelstvo a rada města Karviné.95 

3.4.2 Statutární město Havířov  

Statutární město Havířov je podle § 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) 

veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem, která vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o potřeby svých občanů, 

o všestranný  rozvoj svého území a chrání při plnění svých úkolů veřejný zájem. Podle počtu 

obyvatel (78 713 k 1.1.2013) je největším statutárním městem okresu Karviná.  

Město Havířov se nachází na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti mezi 

Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Hraničí s hornickými středisky Orlovou, 

Petřvaldem a Karvinou na severu a s obcemi Šenov a Václavovice na západě. Katastrální 

území města má rozlohu 3 207,3 ha. Administrativně se stal Havířov městem dle usnesení 

vlády ČSR z roku 1955 a dne 4.12.1955 mu byla udělena městská práva. Hlavním důvodem 

jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu 

na Ostravsku.96 Město Havířov je podle článku 99 Ústavy České republiky základní 

samosprávný územní celek a je součástí Moravskoslezského kraje jako vyššího územního 

samosprávného celku. 97  

V roce 2002, po zániku okresních úřadů, přešly některé pravomoci z vyšších správních 

orgánů na obce 3. typu (obce s rozšířenou působností), mezi které patří i Havířov. Po správní 

stránce je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední 

Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. O získání statutu usiloval Havířov od roku 1968. 

Statutárním městem se stal v roce 1990.98 

Statutární město Havířov, jako každá veřejná korporace, jedná navenek prostřednictvím 

svých správních orgánů.  

Dle zákona o obcích je Statutární město Havířov samostatně spravováno 

Zastupitelstvem města Havířova, které je tvořeno 43 členy, je nejvyšším orgánem 

a představitelem společenství občanů. Členové zastupitelstva jsou voleni občany města 

v přímých volbách. Zasedají nejméně jedenkrát za 3 měsíce a všechna jejich jednání jsou 

                                                 
95 Organizační  řád Magistrátu města Karviné, článek 2. [online]. 
96 Kronika Havířov 2011. [online]. 
97 Informace pro veřejnost o podmínkách práva přístupu k informacím a o podmínkách, za nichž jsou informace  
poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  
předpisů. 
98 PROKOP, R. a kolektiv Magistrátu města Havířova. Město Havířov 1955-2005. (2005, s. 110). 
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veřejná. Zastupitelstvo města zřídilo jako svůj iniciativní a kontrolní orgán finanční 

a kontrolní výbor.  

Kontrolní výbor působí na úseku samosprávné činnosti města. Předkládá ke schválení 

zastupitelstvu města podněty a návrhy k přijetí zásadních opatření na úseku plnění usnesení 

orgánů města. Plní funkce iniciativní, poradní a kontrolní.  

Finanční výbor je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu. Předmětem jeho činnosti 

je například kontrola hospodaření s majetkem města. Počet členů musí být lichý a nejméně 

tříčlenný.99  

Rada města je v oblasti samostatné působnosti výkonným orgánem města. Za svou 

činnost odpovídá zastupitelstvu města. Počet členů rady Magistrátu města Havířova 

je 11 Jednání rady jsou neveřejná. Členové rady se schází na svých schůzích podle své 

potřeby. Jako své iniciativní a poradní orgány zřídila Rada města Havířova 14 komisí 

a 6 občanských komisí.100  

Primátor města Havířova stojí v čele Magistrátu města Havířova (dále taká MMH) 

a za jeho činnost také odpovídá. Je volen Zastupitelstvem města Havířova, kterému je ze své 

činnosti odpovědný a je členem Rady města Havířova. V době své nepřítomnosti je primátor 

zastupován náměstky. Zastupující náměstek má po dobu zastupování pravomoci a povinnosti 

primátora.  Zastupitelstvo města Havířova zvolilo 3 náměstky.101 

Na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii102 schválilo zastupitelstvo města 

dne 5.2.1992 obecně závaznou vyhlášku (jako základní dokument, určující rozsah činnosti, 

vybavení a strukturu městské policie), kterou byla zřízena Správa městské policie Havířov. 

Jejím hlavním úkolem je zabezpečování veřejného pořádku ve městě.  

Samostatnou působnost a přenesenou působnost v základním rozsahu pro územní obvod 

statutárního města Havířova vykonává Magistrát města Havířova –viz Příloha č. 2.  

Postavení a působnost Magistrátu města Havířova je stanovena zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jinými právními předpisy, které se vztahují 

k jeho činnosti a působnosti. 

 

                                                 
99 Statutární město Havířov. Zastupitelstvo. [online]. 
100 Statutární město Havířov. Rada města. [online]. 
101 Organizační řád Magistrátu města Havířova, článek 3. [online]. 
102 Zákon 553/1991 Sb., § 1 charakterizuje obecní policii jako orgán obce, který zřizuje a zrušuje obecní  
zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 
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V územním obvodu statutárního města Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, 

Horní Suchá a Těrlicko (dále také správní obvod ORP) - viz obr. 3. 2 vykonává Magistrát 

města Havířova přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností a pověřeného obecního úřadu. MMH je členěn na odbory a oddělení a tvoří jej 

primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni 

do Magistrátu města Havířova. Státní správu, s výjimkou věcí které patří do působnosti jiného 

orgánu města, vykonává MMH v oblasti přenesené působnosti. V oblasti samostatné 

působnosti vykonává MMH úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města.103 

Rozloha katastrálního území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov činí 

8 820 ha.104 Správní obvod ORP Havířov ke dni 1.1.2012 dosáhl 93 319 obyvatel .105 

Obr. 3. 2  Členění obce dle katastrálních území  

 

 

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Havířov 2011-sociodemografie 

 

                                                 
103 Organizační řád Magistrátu města Havířova, článek 2, 3. [online]. 
104 Český statistický úřad. Informace o jednotlivých správních obvodech ORP. SO ORP Havířov. [online]. 
105 Český statistický úřad. Bilance počtu obyvatel a věkové složení v obcích Moravskoslezského kraje v roce  
2011. [online]. 
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4 ZHODNOCENÍ SPOKOJENOSTI OBČANŮ S DOSTUPNOSTÍ 
VEŘEJNÉ SPRÁVY U VYBRANÝCH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ 

 

4.1 Metodika výzkumu 

Zhodnocení spokojenosti občanů s dostupností služeb magistrátů statutárních měst Karviná 

a Havířov bylo realizováno na základě dotazníkového šetření a jeho následné komparativní 

analýzy.  

Dotazník obsahoval 8 konkrétních otázek týkajících se dané problematiky – viz Příloha 

č. 3, 4. Distribuce dotazníků a získávání odpovědí bylo realizováno přímým kontaktem 

s návštěvníky vybraných magistrátů. Oslovení klienti jednoduchým způsobem označili 

odpovědi, které vyjadřovaly jejich postoj k dané otázce. V dotazníku byly použity tyto typy 

otázek: 

- otevřené, dotazovaní mohli vyjádřit svůj názor a napsat vlastní odpověď k dané  

problematice, 

- uzavřené, výběr z několika možných odpovědí (ano, ne nebo nevím či jsem nebo 

nejsem spokojen), 

- polouzavřené, kombinace obou předchozích (možnost přidání vlastní varianty 

do uzavřené otázky). 

U některých otázek bylo možné napsat více odpovědí. Jednotlivé otázky byly 

formulovány stručně a jasně ale způsobem, aby z nich bylo možné získat potřebné informace.  

Dotazníkové šetření názorů klientů Magistrátu Statutárního města Karviné bylo 

provedeno během měsíce ledna roku 2012. Žádosti o provedení tohoto šetření v prostorách 

MMK bylo ochotně a vstřícně vyhověno. K získání potřebných údajů bylo možné navštívit 

kteroukoliv z budov magistrátu.  

Ve stejném období bylo provedeno dotazníkové šetření také v prostorách Magistrátu 

města Havířova.  

Zvolený způsob dotazníkového průzkumu byl vedený záměrem získat bezprostřední 

názor klientů Magistrátů měst Karviné a Havířova, kteří v době realizace šetření spokojenosti 

navštívili konkrétní pracoviště jednotlivých magistrátů za účelem vyřízení některých 

životních situací,  na dostupnost vybraných služeb magistrátu. 
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Snahou výzkumu bylo také zjistit, zda veřejnost využívá možnosti moderních 

a stále se zdokonalujících elektronických on-line služeb (elektronické komunikace), 

jak z důvodu získání informací, tak přímo k využití elektronických formulářů, elektronického 

podání nebo odesílání dokumentů prostřednictvím datových schránek, a tím usiluje 

o usnadnění řešení některých svých osobních nebo pracovních záležitostí. 

Respondenti byli selektováni dle věku, pohlaví a místa bydliště. Podle těchto kritérií, 

byli následně jejich odpovědi posouzeny, roztříděny do skupin a vyhodnoceny. 

4.2 Praktická realizace dotazníkového šetření v podmínkách Magistrátu 

Statutárního města Karviné 

V budově magistrátu, konkrétně budova D, odbor správní, oddělení matriky a evidence 

obyvatel MMK, bylo osloveno 116 klientů, z toho 64 mužů a 52 žen. Z hlediska neřízeného 

výběru respondentů, nebylo možné zajistit vyvážený počet respondentů z hlediska věku, 

pohlaví nebo místa bydliště. Nejpočetnější skupinou z hlediska věku byli občané mezi 26 až 

40 lety (37,9 % všech dotazovaných klientů). Druhou nejpočetnější skupinou byli občané 

ve věku od 41 do 50 let (29,3 % dotazovaných).   

První otázka – grafické zobrazení viz Obr. 4. 1 „Jak hodnotíte dopravní dostupnost 

k magistrátu“ sledovala spokojenost klientů s dostupností městské hromadné dopravy 

k budově MMK, s parkováním u budovy magistrátu a s tím související dostatečný počet 

parkovacích míst apod. – viz Příloha č. 5.  

Obr. 4. 1 Jak hodnotíte dopravní dostupnost k magistrátu? 

77%

18%

5%

Jsem spokojen: 87 (76,7

%) 

Nejsem spokojen: 23

(18,1 %)

Nevím: 6 (5,2 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 
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Bližší analýza odpovědí je vyhodnocena v  Příloha č. 6.  

Z odpovědí je patrné, že většina, tedy 87 klientů ze 116 je s dopravní dostupností 

spokojena. 

Největší procento občanů spokojených s dopravní dostupností spadá do věkové skupiny 

26 – 40 let, kdy souhlasně odpovědělo 84 %. Na druhé straně nejvíce nespokojených klientů 

můžeme vidět u věkových skupin 15 až 25 let, 41 až 50 let a 51 do důchodového věku a to cca 

u 26,5 % dotazovaných v uvedených věkových kategoriích. Na malém počtu parkovacích 

míst se shodlo 21 dotazovaných občanů což činí 18,1 %. 

Některým klientům nevyhovuje velké množství budov magistrátu a velká vzdálenost, 

která je od sebe dělí. Asi 5 % dotazovaných klientů problematika dopravní dostupnosti 

nezajímá a proto se k dané otázce nijak nevyjadřují.  

Největší počet oslovených klientů (25) bydlí v městské části Ráj. Další početná skupina 

(21 oslovených) bydlí v městské části Mizerov a třetí městská část zastoupená 20 klienty 

je z Karviné – Nové Město. Z celkového počtu 116 oslovených klientů bydlí 20 občanů 

v obcích patřících do správního obvodu Statutárního města Karviné.    

Při porovnání odpovědí mužů a žen jsou muži s dopravní dostupností spokojeni v 73 % 

a ženy téměř v 77 %. 

Druhá otázka „Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho bydliště k budově 

magistrátu“, byla do dotazníku vložena za účelem zjištění, zda občané využívají k dopravě 

MHD, či upřednostňují cestování vlastním automobilem, nebo zvolí k vyřizování svých 

záležitostí na úřadu jinou možnost dopravy, která jim více vyhovuje. Grafické vyhodnocení - 

viz Obr. 4. 2. Bližší analýza hodnocení odpovědí je vyhodnocena v  Příloze č. 7.  

K budově magistrátu se klienti nejčastěji dopravují vlastním automobilem. Činí tak 

56 dotázaných osob což je 48,3 %. 24 klientů dochází k magistrátu pěšky a 22 respondentů 

uvedlo, že jezdí nejčastěji městskou hromadnou dopravou. Jiný způsob dopravy, například 

na kole,  nebo kombinaci předchozích využívá 14 klientů.  Jeden klient uvádí, že k vyřizování 

na úřadech jezdí zásadně taxíkem.  
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Obr. 4.2   Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho bydliště k budově magistrátu? 

19%

48%

21%

12% MHD: 22 (19 %)

Vlastním autem: 56

(48,3 %)

Pěšky: 24 (20,7 %)

Jinak, kombinace

MHD, autem, pěšky:

14 (12 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 

Klienti ve věku 15 – 20 let se dopravují k budově  magistrátu nejčastěji vlastním autem 

(53,3 %). Analýza odpovědí udává zhruba stejné procento také u věkových skupin 26 – 40 let 

( 52,2 %) a 41 – 50 let (53 %). Občané ve věku 51 let až do důchodového věku se dopravují 

vlastním autem pouze z 33 % a občané důchodového věku jen z 25 %. Tito klienti dávají 

přednost městské hromadné dopravě (50 % dotázaných klientů důchodového věku).  

Při hodnocení způsobu dopravy dle místa bydliště, využívají dopravu vlastním autem 

nejvíce klienti ze vzdálenějších obcí náležících do správního obvodu statutárního města 

Karviné (u 70 % oslovených klientů těchto obcí). U občanů bydlících v městských částech 

Karviné využívají vlastní automobil k dopravě k budově magistrátu nejvíce občané z městské 

části Doly, Ráj, Hranice (50 % a více). Dopravit se k magistrátu pěšky vyhovuje 50 % 

oslovených klientů z Karviné – Nového Města. 

Při srovnání odpovědí dle pohlaví je patrné, že muži využívají vlastní automobil 

k dopravě k magistrátu více než ženy. Ženy využijí automobil v 34,6 % a muži téměř v 60 %. 

Přednost městské hromadné dopravě dává 28,8 % žen a 10,9 % mužů. K jednání na magistrát 

se dostaví pěšky 23 % žen a téměř 19 % mužů.  

Třetí otázka „Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu“ má cíl zjistit 

a vyjádřit názor klientů na přehlednost a označení jednotlivých odborů a rychlost s jakou 

v budově magistrátu zjistili na koho se mají se svou záležitostí obrátit, či s kým svůj problém 

projednat. Grafické vyhodnocení – viz Obr. 4.3 
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Obr. 4. 3  Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu? 

90%

2%

8%

Jsem spokojen: 105

(90,5 %)
Nejsem spokojen: 2

(1,7 %)
Nevím: 9 (7,8 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 

Bližší analýza odpovědí je vyhodnocena v Příloze č. 8.  

Dle analýzy vyhodnoceného dotazníkového šetření, jsou ve většině případů klienti 

magistrátu v Karviné s orientací v budově spokojeni. Z oslovených 116 klientů se souhlasně 

vyjádřilo 105 klientů což činí 90,5 %. Dva z oslovených občanů spokojeni nebyli a 7,8 % 

občanů spokojenost s orientací v budově magistrátu neřešili a tudíž tuto odpověď nehodnotili.  

Při posouzení spokojenosti u věkových kategorií byli 100 % spokojeni občané ve věku 

od 51 let do důchodového věku. K orientaci v budově neměl nikdo z nich žádné připomínky. 

V 93 % uvedli spokojenost občané ve věkovém rozmezí od 15 – 25 let a od 26 – 40 let. 

Naopak nejvíce dezorientováni se cítí občané v důchodovém věku (25 % dotazovaných 

klientů této věkové kategorie).  

Také oslovení občané z obcí Petrovice u Karviné a Stonava jsou s orientací v budově 

magistrátu 100 % spokojeni. Pouze jeden občan z obce Dětmarovice měl k přehlednosti uvnitř 

budovy magistrátu výhrady. Nespokojenost projevil také 1 klient z městské části Karviná - 

Fryštát a jeden z Karviné – Ráje. Nejvíce klientů, kteří se nevyjádřili k této otázce bylo 

z Karviné – Hranic (21,4 % oslovených občanů z této městské části).  

Při hodnocení třetí otázky dosáhli muži a ženy téměř stejného procenta spokojenosti. 

Ze všech oslovených klientů to bylo 9,4 % mužů a 5,8 % žen kteří tuto otázku nehodnotili.  

Čtvrtá otázka „Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu“ byla zahrnuta do dotazníku 

z důvodu zjištění, zda mají občané možnost při zvýšeném pracovním zatížení nebo dojíždění 
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do zaměstnání vyřídit na úřadech své osobní či pracovní záležitosti a kolik klientů by přivítalo 

přidání  prodlouženého úředního dne nebo delších úředních hodin z důvodu práce na směny 

nebo delší pracovní doby. Grafické vyhodnocení – viz. Obr. 4. 4 

Obr. 4. 4  Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu? 

83%

10%

7%

Ano: 97 (83,6 %)

Ne: 11 (9,5 %)

Nevím: 8 (6,9 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 

Bližší analýza odpovědí je vyhodnocena v Příloze č. 9.  

Z vyhodnocení dotazníkového šetření je patrné, že úřední hodiny MMK ve většině 

případů klientům vyhovují. To dokazuje výsledek 97 souhlasných odpovědí, což odpovídá 

83,6 % všech dotazovaných klientů.  Pouze 9,5 % klientů by úřední hodiny změnilo a někteří 

také své osobní návrhy na změny uvedli do dotazníku.  

Návrhy klientů/občanů na změny:   

- „byla by lepší delší otevírací doba,“ 

- „zavedení více úředních dnů,“ 

- „delší pracovní doba v pátky,“ 

- „úřední dny by mohly být každý den,“ 

- „alespoň jeden den v týdnu by ještě mohl mít delší otevírací dobu.“ 

Na uvedenou otázku neodpovědělo 7 % klientů.  

Po vyhodnocení názorů občanů konkrétních věkových kategorií, jsou to občané ve věku 

15 až 25 let, kterým nejvíce zavedené úřední hodiny vyhovují (93,3 %). Ve vysoké míře 

vyhovují také občanům ve věku 41 až 50 let (91,2 %) a občanům od 51 let až do důchodového 

věku (80 %). Nejvíce nespokojeni s úředními hodinami jsou občané ve věku 26 až 40, kteří 

nesouhlasně odpověděli téměř v 16 %. 
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Při analýze zaměřené na městské části Karviné, vyhovovaly úřední hodiny nejvíce 

klientům z Karviné - Ráje (92 %), Karviné – Hranic a Karviné Nového – Města (85 %). Také 

klientům bydlícím v obcích Dětmarovice, Petrovice u Karviné i Stonavě úřední hodiny 

magistrátu ve vysoké míře vyhovují (z 85 %). 

Názor na úřední hodiny je u mužů obdobný jako u žen. Mužům vyhovují z 84,4 % 

a ženám z 82,7 %.  

Pátá otázka „Využíváte on-line služby magistrátu města“ má zhodnotit, do jaké míry 

občané využívají informace a elektronické služby magistrátu poskytované na webových 

stránkách, které mohou klientům magistrátu ušetřit čas a někdy i cestu na magistrát města, 

při vyřizování různých osobních záležitostí. Grafické zpracování – viz Obr. 4. 5 

Obr. 4. 5  Využíváte on-line služby magistrátu města? 

32%

4%
64%

Ano a jsem

spokojen:37 (31,9 %) 

Ano a nejsem

spokojen: 5 (4,3 %)

Ne nevyužívám: 74

(63,8 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 

Bližší analýza odpovědí je vyhodnocena v  Příloze č. 10. 

Vyhodnocením této otázky lze vypozorovat, že klienti magistrátu ve většině případů 

nevyužívají on-line služby magistrátu města. Ze 116 dotázaných tyto služby nevyužívá  

74 klientů což je 63,8 % všech dotázaných. Ostatních 42 klientů on-line služby využívá, 

z toho spokojeno je s nimi 37 občanů a 5 občanů spokojeno není. Jako důvod nespokojenosti 

uvádí, že stránky jsou nepřehledné, je problém se v nich zorientovat a obtížně se dohledávají 

formuláře ke stažení. Stránky údajně odkazují na další služby a nakonec je nutné přijít 

na magistrát osobně.  

Ve věkové kategorii 26 – 40 let jsou klienti, kteří využívají on-line služby magistrátu 

města v nejvyšší míře (45,5 % klientů této kategorie). Druhou nejpočetnější věkovou kategorií 
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občanů, kteří on-line služby často používají jsou klienti ve věku 41 – 50 let (32,3 %) a třetí 

v pořadí jsou klienti ve věku 15 – 25 let (26,7 %). 

Naopak nejvyšší počet klientů, kteří on-line služby nevyužívají, jsou klienti ve věku 

51 let až do důchodového věku (93,3 %) a hned za nimi jsou klienti důchodového věku 

(87,5).  

Z analýzy dotazníku lze také pro zajímavost vysledovat, ve kterých částech města 

Karviné bydlí lidé, kteří jsou příznivci on-line služeb a využívají tyto služby také při jednání 

s magistrátem. Tam se může zařadit s nejvyšším počtem klientů Karviná – Fryštát (53,8 %), 

dále také Karviná – Nové Město (45 %) a Karviná – Ráj (44 %). Při hodnocení obcí patřících 

do správního obvodu statutárního města Karviné, využívá on-line služby magistrátu pouze 

15 % klientů. Ostatní - tedy 85 % tuto možnost nevyužívají.  

Při porovnávání využívání on-line služeb u mužů a žen je procento spokojeného 

využívání téměř shodné (kolem 32 %). Muži však navíc v 7,8 % vypověděli, že nejsou 

s těmito službami spokojeni. Nikdy této možnosti nevyužilo 60,9 % mužů a 67,3 % žen.  

4.3 Praktická realizace dotazníkového šetření v podmínkách Magistrátu 

Statutárního města Havířova 

K dostupnosti veřejné správy se vyjádřilo 116 klientů. Z hlediska neřízeného výběru 

respondentů, nebylo možné zajistit vyvážený počet dotazovaných z hlediska věku, pohlaví 

nebo místa bydliště.  Nejpočetnější věkovou kategorií byli občané ve věku 26 – 40 let (34,4 % 

dotázaných klientů) a občané mezi 15 a 25 lety (24,13 % oslovených klientů). Z celkového 

počtu 116 respondentů bylo 60 mužů a 56 žen. 17 z nich bydlí v obcích náležících 

do správního obvodu ORP.  

První otázka „Jak hodnotíte dopravní dostupnost k magistrátu“. U této otázky se mohli 

klienti magistrátu vyjádřit například k problematice dostatečného parkování u magistrátu – 

viz Příloha č. 11, k nově zavedenému zpoplatnění parkování nebo ke vzdálenosti budovy 

magistrátu od městské hromadné dopravy. Grafické zpracování – viz Obr. 4. 6. Bližší analýza 

odpovědí je vyhodnocena v Příloze č. 12. 

Šetřením míry spokojenosti s dopravní dostupností vyšlo najevo, že ženy jsou s touto 

oblastí spokojenější (z 85,7 %) než muži (ze 75 %).  Z celkového počtu dotázaných 18,2 % 

mužů a 10,7 % žen spokojeno nebylo. Otázku dopravní dostupnosti nehodnotili 4 muži 

a 2 ženy.  
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Obr. 4. 6  Jak hodnotíte dopravní dostupnost k magistrátu? 

80%

15%

5%

Jsem spokojen:93 (80,2

%)

Nejsem spokojen: 17

(14,6 %)

Nevím: 6 (5,2 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 

Z celkového počtu 116 respondentů se kladně k této problematice vyjádřilo 93 klientů, 

což činí 80,2 % dotázaných. Nesouhlasný pohled na dané téma – tedy nespokojenost 

s dopravní dostupností uvedlo 14,6 % respondentů. Jako důvod nespokojenosti bylo nejčastěji 

uvedeno nedostatek parkovacích míst a negativní postoj občanů k zavedení placeného 

parkování. Z celkového počtu oslovených, tato problematika 6 občanů nezajímá, a tudíž tuto 

odpověď nevyhodnotili. 

Z pohledu věkových kategorií jsou s dopravní dostupností spokojeni nejvíce občané 

ve věku 41 – 50 let, kterých se kladně vyjádřilo 23 z 25 dotázaných – což je 92 %. Na druhém 

místě ve spokojenosti s dopravní dostupností byli občané od 15 do 25 let,  kteří kladně 

odpověděli ve více než 85 % a na třetím místě co do spokojenosti s dopravní dostupností 

se v 75 % vyjádřili občané ve věku 26 až 40 let.  

Při hodnocení spokojenosti s dopravní dostupností dle bydliště byli 100 % spokojeni 

občané bydlící v části města Dolní Suchá, Životice a občané obce Těrlicko. Ve velké míře 

(80 % a více) jsou s dopravní dostupností spokojeni také respondenti z části města  Bludovice, 

Podlesí, Šumbark a obce Horní Suchá. Záporné odpovědi uvedli v nejvyšší míře klienti z části 

města Dolní Datyně (33,3 % dotázaných), z prostřední Suché (25 % občanů), z části Havířov-

Město (21,2 % oslovených klientů) a z obce Horní  Suchá (20 % dotázaných).  

Druhá otázka „Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho bydliště k budově 

magistrátu“. Tato otázka směřovala ke zjištění, kolik klientů magistrátu se dopravuje 

k jednání na úřad vlastní automobilem, kolik z nich využívá městskou hromadnou dopravu, 
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nebo dává přednost jiné možnosti, jak se na magistrát města dopravit. Grafické zpracování – 

viz Obr. 4. 7 

Obr. 4. 7  Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho bydliště k budově magistrátu? 

26%

37%

18%

19%

MHD: 30 (25,9 %)

Vlastním autem: 43

(37,1 %)

Pěšky: 21 (18,1 %)

Jinak, kombinace MHD,

autem, pěšky: 22 (19 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 

Bližší analýza odpovědí je vyhodnocena v Příloze č. 13.  

Nejčastější odpovědí na tuto otázku (37,1 %) bylo vlastním automobilem. Jako druhou 

nejčastější možnost dopravy občané používají MHD (25,9 %), třetí v pořadí je kombinace 

MHD, automobilu, pěšky nebo jiné možnosti (19 % dotázaných) a nejméně chodí klienti 

na magistrát pěšky ( 18,1 %). Někteří klienti uvádí jako nejčastější dopravní prostředek kolo.  

Klienti ve věku 15 – 25 let nejčastěji využívají městskou hromadnou dopravu (35,7 %), 

jako druhou možnost uvádí pěšky (28,6 %) a kombinaci MHD, pěšky nebo autem a nejméně 

jezdí vlastním automobilem (pouze v 7%). Naopak klienti ve věkové kategorii 26 až 40 let

 využívají vlastní automobil v nejvyšší míře (52,5 % dotázaných klientů) a nejméně 

jezdí městskou hromadnou dopravou (17,5 %). Také občané ve věku 41 – 50 let, občané 

důchodového věku, stejně jako občané od 51 let až do důchodového věku se dopravují 

na magistrát nejčastěji vlastním autem. Pěšky chodí nejvíce mladí lidé ve věku 15 – 25 let 

(28,6 %) a na druhém místě to jsou občané důchodového věku (22,3 %).   

Z výsledků hodnocení této otázky z hlediska bydliště respondentů, vlastním 

automobilem se dopravují v nejvyšší míře klienti ze vzdálenějších částí města, kam patří  

Dolní Datyně (66,7 %), Bludovice a Dolní Suchá (50 %), Šumbark (40,7 %), Podlesí (29,4 %) 

a  Město (21,2 %). Klienti z obcí patřících do správního obvodu ORP využívají vlastní 
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automobil ze 70,5 %. Městskou hromadnou dopravu využívají nejčastěji klienti z Životic 

(66,7 %), Dolní Suché a Prostřední Suché (50 %), a klienti z části města Šumbark (48,2%). 

Nejméně občanů jezdí MHD z Podlesí (11,8 % ) a Města ( 12,1 %). Pěšky chodí na magistrát 

45,5 % oslovených klientů z části Města.  

Muži upřednostňují k dopravě vlastní automobil (40 %), na druhém místě kombinaci 

automobil, MHD a pěšky (26,7 %), a na třetím MHD (18,3 %). Pěšky chodí pouze 15 % 

mužů.  Ženy využívají ve stejné míře MHD a vlastní automobil (33,9 %) a z 21,5 % chodí 

k jednání na úřady pěšky.  

Třetí otázka „Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu“ již  naznačuje, 

že snahou dotazníkové šetření bylo vyhodnotit názor klientů magistrátu na srozumitelnost 

orientačních tabulí, jejich vhodné a přehledné umístění a označení. Grafické zpracování – 

viz Obr. 4. 8 

Obr. 4. 8  Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu? 

92%

0%
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Jsem spokojen: 107

(92,2 %)

Nejsem spokojen: 0 (0

%)

Nevím: 9 (7,8 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkové šetření. Vlastní zpracování. 

Bližší analýza odpovědí je vyhodnocena v Příloze č. 14. 

Ze všech 116 dotázaných klientů Magistrátu města Havířova, se nenašel žádný 

respondent, který by si s orientací v budově nevěděl rady. 107 oslovených klientů bylo 

s orientací spokojeno (92,2 %) a 9 klientů (7,8 %) tuto odpověď nehodnotilo. Mezi nimi bylo 

6 mužů a 3 ženy. Nejvíce klientů, kteří se nevyjádřili k této otázce bylo ve věku 15 – 25 let 

(17,9 %). 

Čtvrtá otázka „Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu“ měla za úkol odhalit, v jaké 

míře  jsou klienti Magistrátu města Havířova spokojeni s jeho otevírací dobou a zda jsou 
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prodloužené úřední dny 2 x týdně (pondělí a středa) pro pracující občany dostatečné 

a vyhovující. Grafické zpracování – viz Obr. 4. 9 

Obr. 4. 9 Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu? 

75%

18%

7%

Ano: 87 (75 %)

Ne: 21 (18,1%)

Nevím: 8 (6,9 %)

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 

Bližší analýza odpovědí je vyhodnocena v Příloze č. 15. 

Z analýzy dotazníkového šetření vyplynulo, že 75 % dotázaných klientů je s úředními 

hodinami magistrátu města spokojeno. Svoji nespokojenost vyjádřilo 21 klientů (18,1%) 

a důvody nespokojenosti byly následující:  

- „úřední hodiny jsou krátké,“ 

- „úřední hodiny by měly být i v sobotu alespoň od 8.00 – 10. 00 hod.,“ 

- „úřední den by měl být také v pátek,“ 

- „měl by se přidat ještě jeden delší úřední den, pondělí a středa je  

nedostačující,“ 

- „alespoň jeden den v týdnu by měly být úřední hodiny do 18.00 hodin,“ 

- „všechny úřední dny by měly být do 18.00 hodin.“  

Z celkového počtu 116 oslovených klientů tuto otázku 8 klientů (6,9 %) nehodnotilo. 

Z pohledu věkových kategorií byli s úředními hodinami v nejvyšší míře spokojeni 

klienti ve věku od 51 let do důchodového věku. Ti kladně odpověděli v 92,9 %. V 84 % 

odpověděli kladně klienti ve věku od 41 do 50 let a třetí nejspokojenější věkovou kategorií 

byli občané ve věku 26 – 40 let (72,5 %). S úředními hodinami byli nejméně spokojeni klienti 

od 15 – 25 let.  
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Z výsledků vyhodnocení dotazníku dle místa bydliště, převládá spokojenost s úředními 

hodinami v městské části Dolní Suchá a obci Horní Suchá. V těchto oblastech bydlící klienti 

jsou 100 % spokojeni. Vysokou míru spokojenosti vykazuje analýza takéu klientů z části 

města Bludovice (90 %). Víc než v 70 % byla zjištěna spokojenost u klientů bydlících v části 

města Havířova: - Podlesí (82,4 %), - Město (75,8 %),- Šumbark (70,4 %). Nejnižší míra 

spokojenosti s úředními hodinami magistrátu byla zaznamenána v městské části Dolní Datyně 

(33,3 %). 

O něco málo kritičtější byli u svých odpovědí na tuto otázku muži než ženy. Mužům 

vyhovují stávající úřední hodiny v 70 % a ženám v 80,4 %. 

Pátá otázka „Využíváte on-line služby magistrátu města“ umožnila vyhodnotit, do jaké 

míry si občané osvojili nové způsoby komunikace a využívají služby, které jsou jim dostupné 

přímo z webových stránek ze svého bydliště, či pracoviště a které poskytují maximum 

užitečných informací  a rad jak postupovat při vyřizování konkrétního požadavku. Grafické 

zpracování – viz Obr. 4. 10 

Obr. 4. 10  Využíváte on-line služby magistrátu města? 
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Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 

Bližší analýza odpovědí je vyhodnocena v Příloze č. 16. 

Při hodnocení využívání on-line služeb magistrátu se většina respondentů (73,3 %) 

vyjádřila záporně. Informací z webových stránek využívá 26,7 % a z toho 25 % klientů 

je s on-line službami spokojeno a 1,7 % spokojeno není. Jako důvod nespokojenosti uvádí 

špatnou orientaci na webových stránkách magistrátu.  
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Nejvíce klientů, kteří on-line služby využívají a jsou s nimi spokojeni je ve věku 41 –50 

let (36 % dotázaných v této věkové kategorii) a klienti od 51 let až do důchodového věku 

(35,7 %).  Další v pořadí jsou klienti ve věkové kategorii 15 – 25 let, kteří využívají on-line 

služby v 25 % a hned za nimi respondenti věkové skupiny 26 až 40 let využívající informace 

z webových stránek z 20 %. Občané důchodového věku vypovídají, že on-line služby 

nevyužívají.   

Při hodnocení využitelnosti on-line služeb magistrátu jsou na prvním místě občané 

z městské části Životice (66,7 %), Bludovice (60 %) a z obce Albrechtice (66,7 %). Občané 

z Dolní a Prostřední Suché  využívají on-line služby v 50 %. O něco méně (33,4 % 

dotázaných) je z části města Dolní Datyně. Nejnižší využití informací z webových stránek 

je viditelné u občanů z části Šumbark (14,8 %), Podlesí (17,6 %), Města (21,2 %) a obce 

Horní Bludovice (16,7 %).   

Pouze záporně odpověděli na využívání on-line služeb Magistrátu města Havířova 

občané z obce Horní Suchá, kteří tyto služby nevyužívají vůbec. Procento občanů, kteří 

nevyužívají výhody webových stránek je vysoké také v Havířově Šumbarku (85,2 %), Podlesí 

(82,4 %), v části Město (78,8 %), a také v obci Horní Bludovice (83,3 %). 

Při analýze mužů a žen jsou to ženy, které on-line služby magistrátu města využívají 

ve větší míře (30,3 %) než muži (20 %).  

4.4 Celkové hodnocení výsledků dosažených pomocí dotazníkového 

šetření v podmínkách Magistrátu statutárního města Karviné a Magistrátu 

statutárního města Havířova 

Následující podkapitola je věnována porovnání provedeného dotazníkového šetření a jeho 

vyhodnocení.  

Dotazníky byly zpracovány bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů, aby byla 

zachována anonymita občanů. Respondenti vyplňovali dotazník pomocí výběru z možných 

variant odpovědí. Pro případ, že nebylo možné postihnout všechny možné okruhy odpovědí, 

měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím slovní formulace. Cílovou 

skupinu dotazníkového šetření tvořili návštěvníci magistrátů statutárních měst Karviné 

a Havířova. Celkem bylo v obou městech osloveno 232 občanů.  
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Tab. 4. 11  Struktura respondentů dle věkových kategorií a pohlaví 

Magistrát 

Struktura respondentů Statutární 

město 

Karviná 

Statutární 

město 

Havířov 

Počet oslovených klientů 116 116 

z toho   15 - 25 let 15 28 

z toho   26 - 40 let 44 40 

z toho   41 - 50 let 34 25 

z toho 51 až do důch.věku 15 14 

z toho občané důch. věku 8 9 

z toho mužů 64 60 

z toho žen 52 56 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 

Obr. 4. 11  Porovnání odpovědí na otázku č. 1. Jak hodnotíte dopravní dostupnost magistrátu? (v %) 
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Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 

Na tuto otázku se o něco více kritičtěji vyjádřili klienti Statutárního města Karviné 

a to o necelé 4 %. Z velké části jsou však klienti spokojeni. (viz Obr. 4. 11) 
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Obr. 4. 12  Porovnání odpovědí na otázku č. 2. Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho 

bydliště k magistrátu? (v %) 

19

25,9

48,3

37,1

20,7
18,1

12

19

0

10

20

30

40

50

60

70

Karviná Havířov Karviná Havířov Karviná Havířov Karviná Havířov

MHD Vlastním autem Pěšky Kombinací MHD,

autem, pěšky,

jinak

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 

Z obrázku 4. 12 je patrné, že častěji se k magistrátu vlastním autem dopravují klienti 

z Karviné. Rozdílnost odpovědí na danou otázku je dána individuální potřebou klienta, 

odlišnou vzdáleností bydliště klientů od budov magistrátů, nebo také odlišným časovým 

vytížení klientů.   

Obr. 4. 13  Porovnání odpovědí na otázku č. 3. Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu? 

(v %) 
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Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 

Orientace v budovách magistrátů je dle názoru klientů na velmi dobré úrovni u obou 

sledovaných magistrátů. (viz Obr. 4. 13). 
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Obr. 4. 14   Porovnání odpovědí na otázku č. 4. Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu? (v %) 
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Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 

Na téma úřední hodiny magistrátu města klienti stejný názor nemají. O 8,6 % mají více 

kritických názorů klienti Magistrátu města Havířova. V Karviné by klienti požadovali 

například více úředních dnů, v Havířově například delší úřední dny. Přestože má magistrát 

v Karviné méně úředních dnů – viz Příloha 17, klienti magistrátu v Karviné jsou s úředními 

hodinami spokojenější (viz Obr. 4. 14)  

Obr. 4. 15  Porovnání odpovědí na otázku č. 5. Využíváte on-line služby magistrátu města?  

(v %) 

31,9

25

4,3
1,7

63,8

73,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Karviná Havířov Karviná Havířov Karviná Havířov

Ano - jsem spokojen Ano - nejsem spokojen Ne - nevyužívám

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Webové stránky magistrátu města navštěvují a využívají ve větší míře klienti 

ze Statutárního města Karviné oproti klientům ze Statutárního města Havířova (o 6,9 %).  

V Karviné je také o něco více klientů, kteří s webovými stránkami magistrátu spokojeni 

nejsou (o 2,6 %). Při porovnání záporných odpovědí na tuto otázku, on-line služby nevyužívá 

63,8 % oslovených klientů z Karviné a 73,3 % oslovených klientů z Havířova. Z Obr. 4. 15 

je patrné, že klienti obou magistrátů z velké části webové stránky města nenavštěvují. 

Poslední otázka dotazníkového šetření vybízí ke srovnání webových stránek obou 

magistrátů – viz Příloha 18. Porovnání webových stránek Statutárního města Karviné 

a Statutárního města Havířova - vychází z vlastních stanovených kritérií - viz Příloha č. 17. 

4.4.1 Závěrečná doporučení 

Z informací, které vyplynuly ze závěrečného vyhodnocení a srovnání výsledků získaných 

realizací metody dotazníkového šetření vyplývá,  že orgány obcí s rozšířenou působností 

se chopili inovací vycházejících z reformy veřejné správy zodpovědně,  a jejich prvořadou 

snahou je, aby  život občanů žijících v jejich správním obvodu, byl co do dostupnosti služeb 

veřejné správy co nejkvalitnější. 

Z důvodu různorodosti sociálního postavení občanů, jejich povahových vlastností, 

pracovních příležitostí i bytových možností apod. je patrné, že nelze vyhovět ve stejné míře 

všem. A je tomu tak i s dostupností ve veřejné správě.  Není možné nastavit pravidla tak, aby 

všichni občané/klienti byli se vším stejně spokojeni. A proto následující doporučení bude 

obsahovat skutečnosti, na jehož nevýhodách či kritice se shodlo více občanů. 

K otázce dopravní dostupnosti v Karviné občané nejvíce poukazovali na velkou 

vzdálenost budov magistrátů, která je od sebe dělí. Jako nevýhodu uváděli také málo 

parkovacích míst před budovou magistrátu dopravní a pasové agendy. V Havířově byl 

v největší míře zaznamenán negativní postoj k zavedení placeného parkování před budovou 

magistrátu. K problematice placeného parkování by občané/klienti magistrátu jistě přivítali  

zavedení vjezdového a výjezdového terminálu s možností placeného parkování až po jedné, 

nebo dvou hodinách stání na parkovišti.    

Nejvíce připomínek bylo k otázce úředních hodin a to jak v Karviné tak v Havířově. 

Návrhy občanů obou měst zněly takto:  

- „byla by lepší delší otevírací doba, úřední hodiny jsou krátké, “ 

- „chtělo by to zavedení více úředních dnů,“ 

- „vyhovoval by delší úřední den v pátky,“ 
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- „úřední dny by mohly být každý den,“ 

- „alespoň jeden den v týdnu by ještě mohl mít delší otevírací dobu, pondělí a středa 

je nedostačující,“ 

- „úřední dny by mohly být i v sobotu alespoň od 8.00- 10.00 hodin,“ 

- „alespoň jeden den v týdnu by mohly být úřední hodiny do 18.00 hodin,“ 

- „všechny úřední dny by měly být do 18.00 hodin.“  

K výše uvedeným připomínkám občanů lze doporučit, aby vedení města zvážilo 

pracovní dobu svých magistrátů, byť by se týkala jen konkrétních, nejvíce navštěvovaných 

pracovišť například dopravní a pasové agendy a vydávání osobních průkazů.   

K největší míře zamyšlení by měly orgány obou statutárních měst vést odpovědi občanů 

na otázku, zda využívají on-line služby magistrátu města. Je zarážející, že klienti obou 

statutárních měst využívají tak pečlivě vytvořené webové stránky tak málo. A není to jen 

problém starší populace. Například v Karviné ve věku 15 – 25 let nevyužívá on-line služby 

veřejnosti skoro 64 % dotázaných a v Havířově například ve věkové skupině 26 – 40 let 

nevyužívá webové stránky dokonce 80 % dotazovaných. Přestože je jasné, že spousta 

informací ohledně různých životních situací a jejich řešení, je na on-line stránkách obou 

magistrátů dostatečně podrobně popsána a vysvětlena.  

Důležitá je také zpětná vazba. Ohlasy občanů na webové stránky, jejíž cílem by bylo 

zjistit, zda tyto stránky využívají a za jakým účelem, co se jim líbí, co by změnili a zda 

pociťují změny k lepšímu by mnohé zjednodušily. Při změnách by se dalo vycházet 

z konkrétních názorů a požadavků.  Zpětná vazba by se dala ověřit jednoduchým dotazníkem. 

A nemusela by se týkat jen webových stránek, ale i dalších služeb poskytovaných občanům.  

Dotazníkové šetření by se dalo využít jak mezi zaměstnanci úřadu, tak mezi občany s cílem 

posouzení, zda se vynaložené úsilí ubírá tím správným směrem. Přesnější informace 

o návštěvnosti webových stránek, jak pro občany, tak pro zaměstnance úřadu, by bylo možno 

získat zavedením veřejného počítadla návštěvnosti stránek s údaji o počtu on-line připojení 

a celkové návštěvnosti po dnech, týdnech, měsících.  
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5 Závěr 

Zpracovaná diplomová práce byla zacílená k vyhodnocení dostupnosti služeb veřejné správy 

v podmínkách magistrátů statutárního města Karviná a statutárního města Havířov, a to na 

základě provedeného dotazníkového šetření klientů/občanů v roce 2012, a k ověření hypotézy  

„klienti/občané jsou nejvíce spokojeni s informačními a elektronickými službami magistrátů 

a nejméně spokojeni s dopravní dostupností magistrátů“. 

Druhá kapitola diplomové práce se zabývá reformou veřejné správy, která 

je východiskem současného stavu uspořádání veřejné správy. Je zaměřena na změny ve vývoji 

veřejné správy v České republice od roku 1990 dosud. První etapa zahrnuje výrazné změny 

v dosavadní organizaci veřejné správy, které souvisí s ukončením činnosti národních výborů 

na všech úrovních, s obnovením obecní samosprávy a se vznikem vyšších územních 

samosprávných celků - krajů. Druhá etapa popisuje jeden z nejvýznamnějších kroků reformy 

veřejné správy a tím je zrušení okresních úřadů a přenesení jejich kompetencí na nově vzniklé 

obce s rozšířenou působností. Následuje třetí etapa reformy veřejné správy, jejíž snahou 

je modernizace a zefektivnění veřejné správy. Je zaměřena převážně na problematiku řízení 

ve veřejné správě a změny v této oblasti, které přináší New Public Management, týkající 

se hospodárného využití zdrojů, kvality dosažených výsledků, přímé odpovědnosti 

za výsledky a odpovědnosti manažera, a hlavně kladení důrazu na účast občana ve veřejném 

životě a na demokracii.   

Třetí kapitola je věnována popisu územní samosprávy, obci jako základnímu článku 

územní samosprávy a její působnosti. Vzhledem k tématu je zvláštní pozornost věnována 

obcím s rozšířenou působností a charakteristice Statutárního města Karviné a Statutárního 

města Havířova. Obě posuzovaná statutární města patří z pohledu územně správního členění 

do okresu Karviná, přičemž obě jsou obce s rozšířenou působností mající vlastní správní 

obvod. Jsou srovnatelná co do počtu obyvatel, rozlohy správního obvodu a také co do počtu 

obcí patřících do správního území ORP. Orgány těchto statutárních měst, Magistrát města 

Karviné a Magistrát města Havířova, jsou pověřenými obecními úřady v přenesené 

působnosti a obecními úřady s rozšířenou působností. Statutární město Karviná má k 1.1.2013 

58 025 obyvatel a rozloha katastrálního území správního obvodu ORP činí 10 562 ha. V roce 

2012 dosáhl správní obvod ORP Karviná  69 999 obyvatel. Odbory magistrátů města jsou 

rozmístěny do budov: A - ul. Fryštátská, B, F1, F2 - ul. Karola Śliwky, , C – ul. Zakladatelská, D –

ul. Mírová, E – ul. Prameny, H – ul Poštovní. Statutární město Havířov k 1.1.2013 dosáhlo 78 713 

obyvatel a rozloha katastrálního území správního obvodu ORP činí 8 820 ha. V roce 2012 dosáhl 
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správní obvod ORP Havířov 93 319 obyvatel. Všechny odbory magistrátu města se nachází v jedné 

základní budově na ul. Svornosti.  

Těžiště zpracování diplomové práce obsahuje čtvrtá kapitola, která zachycuje provedení 

dotazníkového průzkumu a jeho analýzu. Dotazník byl zaměřen na zhodnocení spokojenosti 

občanů/klientů s dostupností služeb magistrátů statutárních měst Karviné a Havířova. Celkem 

bylo v obou městech osloveno 232 občanů z toho 124 mužů a 108 žen. Z výsledků 

dotazníkového šetření vyšlo najevo, že občané jsou s dostupností služeb magistrátů 

srovnávaných měst ve velké míře spokojeni.  

V úvodu stanovená  hypotéza „občané jsou nejméně spokojeni s dopravní dostupností 

magistrátů“ se pomocí analýzy dotazníkového šetření potvrdila. Ze všech položených otázek 

byly občané nejméně spokojeni právě s dopravní dostupností. V Karviné negativně 

odpovědělo celkem 18,1 % nespokojených občanů, a v Havířově 14,2 % nespokojených 

občanů. V obou městech byli ve větší míře nespokojeni muži.  

Druhá část hypotézy „klienti/občané jsou nejvíce spokojeni s informačními 

a elektronickými službami magistrátů“ se potvrdila jen částečně. Z analýzy sice vyplývá, 

že s těmito službami je nespokojeno pouze 4,3 % klientů z Karviné a 1,7 % klientů 

z Havířova, ale je nutno také zdůraznit, že ve velké míře klienti obou měst informační 

a elektronické služby vůbec nevyužívají a webové stránky nenavštěvují. Ze všech oslovených 

klientů webové stránky nenavštěvuje  63,8  % klientů z Karviné a dokonce 73,3 % klientů 

z Havířova.  

Analýzou dosažených údajů z realizace dotazníkového šetření a následnou komparací 

získaných výsledků vyhodnocených ve čtvrté kapitole této diplomové práce, ale také díky 

vstřícnosti tajemníků obou magistrátů, úředníků, zaměstnanců a hlavně díky ochotě 

občanů/klientů, kteří vyplněním dotazníků dali najevo své názory (vnímané klady 

i nedostatky),  byl cíl diplomové práce naplněn.  

Z dotazníkového šetření vyplynuly návrhy na doporučení, které jsou součástí čtvrté 

kapitoly. Týkají se zavedení bezplatného parkování před budovami magistrátů alespoň 

po dobu první hodiny parkování, zavedení delších úředních dnů nejvíce navštěvovaných 

pracovišť, nainstalování on-line počítadla návštěvnosti webových stránek a získání zpětné 

vazby občanů/klientů magistrátu na kvalitu webových stránek formou dotazníkového šetření.  

Uvedené návrhy jsou výsledkem realizace výzkumu spokojenosti klientů a jejich zpětné 

vazby. Dostupnost, jako jeden z prvků kvality poskytovaných služeb ve veřejné správě, hraje 

v současném systému veřejné správy důležitou roli. 
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Seznam zkratek 
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MMH Magistrát města Havířova 
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ODA Občanská demokratická aliance  
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 Příloha č. 1 

Organizační schéma Magistrátu města Karviné 
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Příloha č. 2 

Organizační schéma Magistrátu města Havířova 
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Příloha č. 3 

Dotazník 

Název: Posouzení dostupnosti veřejné správy u vybraných obcí s rozšířenou působností 
Určen pro:  klienty Magistrátu města Karviné 
 
1a. Jak hodnotíte dopravní dostupnost k magistrátu? 
□ jsem spokojen/a 
□ nejsem spokojen/a -  proč?...................................................................................................................... 
□ nevím 
 
1b. Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho bydliště k budově magistrátu? 
□ MHD 
□ vlastním autem 
□ pěšky 
□ jinak – doplňte………………………………………………………………………………………… 
 
2. Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu? 
□ jsem spokojen/a 
□ nejsem spokojen/a -  proč?...................................................................................................................... 
□ nevím 
 
3. Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu? 
□ ano 
□ ne – v čem?............................................................................................................................................ 
□ nevím 
 
4. Využíváte on-line služby (elektronické komunikace) magistrátu města ?  (elektronické formuláře, 
elektronické podání, datové schránky, czech point, aktuální zprávy města, elektronická úřední deska) 
□ ano, využívám 
 □ a jsem s nimi spokojen 
 □ ale nejsem s nimi spokojen – proč?............................................................................................ 
□ ne, nevyužívám 
 
5. Bydlíte    (část Karviné či obec podtrhněte) 
□ ve městě Karviné, v části města Karviné ( Doly, Fryštát, Hranice, Lázně Darkov,  Louky, Mizerov, 
Nové Město, Ráj, Staré  Město ) 
□ v menší obci náležící do správního obvodu statutárního města Karviné ( Dětmarovice, Petrovice u 
Karviné, Stonava) 
    
6. Kolik je Vám let  
□ 15 -  25 let 
□ 26 -  40 let 
□ 41 -  50 let 
□ 51 až do dosažení důchodového věku 
□ občané důchodového věku 
 
7. Pohlaví 
□ muž 
□ žena 
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Příloha č. 4 
 

Dotazník 
Název: Posouzení dostupnosti veřejné správy u vybraných obcí s rozšířenou působností 
Určen pro:  klienty Magistrátu města Havířova 
 
1a. Jak hodnotíte dopravní dostupnost k magistrátu? 
□ jsem spokojen/a 
□ nejsem spokojen/a -  proč?...................................................................................................................... 
□ nevím 
 
1b. Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho bydliště k budově magistrátu? 
□ MHD 
□ vlastním autem 
□ pěšky 
□ jinak – doplňte………………………………………………………………………………………… 
 
2. Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu? 
□ jsem spokojen/a 
□ nejsem spokojen/a -  proč?...................................................................................................................... 
□ nevím 
 
3. Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu? 
□ ano 
□ ne – v čem?............................................................................................................................................ 
□ nevím 
 
4. Využíváte on-line služby (elektronické komunikace) magistrátu města ?  (elektronické formuláře, 
elektronické podání, datové schránky, czech point, aktuální zprávy města, elektronická úřední deska) 
□ ano, využívám 
 □ a jsem s nimi spokojen 
 □ ale nejsem s nimi spokojen – proč?............................................................................................ 
□ ne, nevyužívám 
 
5. Bydlíte    (část Havířova či obec podtrhněte) 
□ ve městě Havířově, v části města Havířova ( Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Město, Podlesí, 
Prostřední Suchá, Šumbark, Životice ) 
□ v menší obci náležící do správního obvodu statutárního města Havířova (Albrechtice,  
   Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko) 
    
6. Kolik je Vám let  
□ 15 -  25 let 
□ 26 -  40 let 
□ 41 -  50 let 
□ 51 až do dosažení důchodového věku 
□ občané důchodového věku 
 
7. Pohlaví 
□ muž 
□ žena 
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Příloha č. 5 

Parkoviště před budovou Magistrátu města Karviné, budova D, odbor správní,  

na ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město 
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Příloha č. 6 

Otázka č. 1 Jak hodnotíte dopravní dostupnost k magistrátu? 

 
Jsem 

spokojen 

Nejsem 

spokojen 
Nevím 

Σ Σ % Σ % Σ % 
 

116 87 76,7 23 18,1 6 5,2 

15 - 25 15 10 66,6 4 26,7 1 6,7 

26 - 40 44 37 84,1 6 13,6 1 2,3 

41 - 50 34 22 64,7 9 26,5 3 8,8 

51 až do d. věku 15 11 73,3 4 26,7 0 0 
Věk 

občané důch. 

věku 
8 7 87,5 0 0 1 12,5 

Doly 2 1 50 1 50 0 0 

Fryštát 13 8 61,5 3 23,1 2 15,4 

Hranice 14 11 78,6 2 14,3 1 7,1 

Lázně Darkov 0 0 0 0 0 0 0 

Louky 0 0 0 0 0 0 0 

Mizerov 21 16 76,2 4 19 1 4,8 

Nové Město 20 18 90 1 5 1 5 

Ráj 25 17 68 7 28 1 4 

v části města 

Staré Město 1 1 100 0 0 0 0 

Dětmarovice 9 9 100 0 0 0 0 

Petrovice u 

Karviné 
8 5 62,5 3 37,5 0 0 

Bydlíte 

v obci správního obvodu 

Karviná 

Stonava 3 1 33,3 2 66,7 0 0 

muž 64 47 73,4 14 21,9 3 4,7 
Pohlaví 

žena 52 40 76,9 9 17,3 3 5,8 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 7 

Otázka č. 2 Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho bydliště  k budově magistrátu? 

 MHD 
Vlastním 

autem 
Pěšky 

Jinak, nebo 

kombinací MHD, 

autem,pěšky 

Σ Σ % Σ % Σ % Σ % 
 

116 22 19 56 48,3 24 20,7 14 12 

15 - 25 15 1 6,7 8 53,3 3 20 3 20 

26 - 40 44 5 11,4 23 52,2 11 25 5 11,4 

41 - 50 34 7 20,6 18 53 6 17,6 3 8,8 

51 až do d. 

věku 
15 5 33,3 5 33,3 2 13,4 3 20 

Věk 

občané důch. 

věku 
8 4 50 2 25 2 25 0 0 

Doly 2 0 0 2 100 0 0 0 0 

Fryštát 13 4 30,8 6 46,1 2 15,4 1 7,7 

Hranice 14 2 14,3 7 50 3 21,4 2 14,3 

Lázně Darkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Louky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mizerov 21 6 28,6 8 38,1 5 23,8 2 9,5 

Nové Město 20 3 15 6 30 10 50 1 5 

Ráj 25 4 16 13 52 4 16 4 16 

v části města 

Staré Město 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

Dětmarovice 9 1 11,1 6 66,7 0 0 2 22,2 

Petrovice u 

Karviné 
8 1 12,5 5 62,5 0 0 2 25 

Bydlíte 

v obci 

správního 

obvodu 

Karviné Stonava 3 0 0 3 100 0 0 0 0 

muž 64 7 10,9 38 59,4 12 18,8 7 10,9 
Pohlaví 

žena 52 15 28,8 18 34,6 12 23,1 7 13,5 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 8 

Otázka č. 3 Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu? 

 
Jsem 

spokojen 

Nejsem 

spokojen 
Nevím 

Σ Σ % Σ % Σ % 
 

116 105 90,5 2 1,7 9 7,8 

15 - 25 15 14 93,3 0 0 1 6,7 

26 - 40 44 41 93,2 1 2,3 2 4,5 

41 - 50 34 29 85,3 1 2,9 4 11,8 

51 až do důch. 

věku 
15 15 100 0 0 0 0 

Věk 

občané důch. 

věku 
8 6 75 0 0 2 25 

Doly 2 1 50 0 0 1 50 

Fryštát 13 10 76,9 1 7,7 2 15,4 

Hranice 14 11 78,6 0 0 3 21,4 

Lázně Darkov 0 0 0 0 0 0 0 

Louky 0 0 0 0 0 0 0 

Mizerov 21 20 95,2 0 0 1 4,8 

Nové Město 20 19 95 0 0 1 5 

Ráj 25 24 96 1 4 0 0 

v části města 

Staré Město 1 1 100 0 0 0 0 

Dětmarovice 9 8 88,9 0 0 1 11,1 

Petrovice u 

Karviné 
8 8 100 0 0 0 0 

Bydlíte 

v obci správního obvodu 

Karviná 

Stonava 3 3 100 0 0 0 0 

muž 64 58 90,6 0 0 6 9,4 
Pohlaví 

žena 52 47 90,4 2 3,8 3 5,8 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 9 

Otázka č. 4 Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu? 

 Ano Ne Nevím 

Σ Σ % Σ % Σ % 
 

116 97 83,6 11 9,5 8 6,9 

15 - 25 15 14 93,3 1 6,7 0 0 

26 - 40 44 35 79,6 7 15,9 2 4,5 

41 - 50 34 31 91,2 1 2,9 2 5,9 

51 až do d. věku 15 12 80 1 6,7 2 13,3 
Věk 

občané důch. věku 8 5 62,5 1 12,5 2 25 

Doly 2 1 50 0 0 1 50 

Fryštát 13 10 76,9 2 15,4 1 7,7 

Hranice 14 12 85,7 1 7,2 1 7,1 

Lázně Darkov 0 0 0 0 0 0 0 

Louky 0 0 0 0 0 0 0 

Mizerov 21 16 76,2 3 14,3 2 9,5 

Nové Město 20 17 85 1 5 2 10 

Ráj 25 23 92 1 4 1 4 

v části města 

Staré Město 1 0 0 1 100 0 0 

Dětmarovice 9 7 77,8 2 22,2 0 0 

Petrovice u 

Karviné 
8 7 87,5 1 12,5 0 0 

Bydlíte 

v obci správního obvodu 

Karviná 

Stonava 3 3 100 0 0 0 0 

muž 64 54 84,4 5 7,8 5 7,8 
Pohlaví 

žena 52 43 82,7 6 11,5 3 5,8 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 10 

Otázka č. 5 Využíváte on-line služby magistrátu města? 

 
Ano-jsem 

spokojen 

Ano-nejsem 

spokojen 

Ne 

nevyužívám 

Σ Σ % Σ % Σ % 
 

116 37 31,9 5 4,3 74 63,8 

15 - 25 15 4 26,7 0 0 11 73,3 

26 - 40 44 20 45,5 3 6,8 21 47,7 

41 - 50 34 11 32,3 2 5,9 21 61,8 

51 až do d. věku 15 1 6,7 0 0 14 93,3 
Věk 

občané důch. 

věku 
8 1 12,5 0 0 7 87,5 

Doly 2 0 0 0 0 2 100 

Fryštát 13 7 53,8 1 7,7 5 38,5 

Hranice 14 4 28,6 1 7,1 9 64,3 

Lázně Darkov 0 0 0 0 0 0 0 

Louky 0 0 0 0 0 0 0 

Mizerov 21 3 14,3 3 14,3 15 71,4 

Nové Město 20 9 45 0 0 11 55 

Ráj 25 11 44 0 0 14 56 

v části města 

Staré Město 1 0 0 0 0 1 100 

Dětmarovice 9 1 11,1 0 0 8 88,9 

Petrovice u 

Karviné 
8 2 25 0 0 6 75 

Bydlíte 

v obci správního 

obvodu Karviná 

Stonava 3 0 0 0 0 3 100 

muž 64 20 31,3 5 7,8 39 60,9 
Pohlaví 

žena 52 17 32,7 0 0 35 67,3 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 11 

Parkoviště před budovou Magistrátu města Havířova na ul. Svornosti 2, Havířov-Město  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Příloha č. 12 

Otázka č. 1 Jak hodnotíte dopravní dostupnost k magistrátu? 

 Jsem spokojen 
Nejsem 

spokojen 
Nevím 

Σ Σ % Σ % Σ % 
 

116 93 80,2 17 14,6 6 5,2 

15 - 25 28 24 85,7 3 10,7 1 3,6 

26 - 40 40 30 75 7 17,5 3 7,5 

41 - 50 25 23 92 2 8 0 0 

51 až do d. věku 14 10 71,4 2 14,3 2 14,3 

Věk 

občané důch. 

věku 
9 6 66,7 3 33,3 0 0 

Bludovice 10 8 80 0 0 2 20 

Dol. Datyně 3 2 66,7 1 33,3 0 0 

Dol. Suchá 2 2 100 0 0 0 0 

Město 33 24 72,7 7 21,2 2 6,1 

Podlesí 17 14 82,4 3 17,6 0 0 

Pro. Suchá 4 3 75 1 25 0 0 

Šumbark 27 24 88,9 3 11,1 0 0 

v části města 

Životice 3 3 100 0 0 0 0 

Albrechtice 3 2 66,7 0 0 1 33,3 

Horní Bludovice 6 4 66,6 1 16,7 1 16,7 

Horní Suchá 5 4 80 1 20 0 0 

Bydlíte 

v obci 

správního 

obvodu 

Havířova 
Těrlicko 3 3 100 0 0 0 0 

muž 60 45 75 11 18,3 4 6,7 
Pohlaví 

žena 56 48 85,7 6 10,7 2 3,6 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 13 

Otázka č. 2 Jakým způsobem se dopravujete z místa vašeho bydliště  k budově magistrátu? 

 MHD 
Vlastním 

autem 
Pěšky 

Jinak, nebo 

kombinací MHD, 

autem,pěšky 

Σ Σ % Σ % Σ % Σ % 
 

116 30 25,9 43 37,1 21 18,1 22 19 

15 - 25 28 10 35,7 2 7,1 8 28,6 8 28,6 

26 - 40 40 7 17,5 21 52,5 5 12,5 7 17,5 

41 - 50 25 9 36 10 40 3 12 3 12 

51 až do d. 

věku 
14 3 21,4 7 50 3 21,4 1 25 

Věk 

občané důch. 

věku 
9 1 11,1 3 33,3 2 22,3 3 33,3 

Bludovice 10 2 20 5 50 1 10 2 20 

Dol. Datyně 3 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 

Dol. Suchá 2 1 50 1 50 0 0 0 0 

Město 33 4 12,1 7 21,2 15 45,5 7 21,2 

Podlesí 17 2 11,8 5 29,4 3 17,6 7 41,2 

Pro. Suchá 4 2 50 0 0 2 50 0 0 

Šumbark 27 13 48,2 11 40,7 0 0 3 11,1 

v části města 

Životice 3 2 66,7 0 0 0 0 1 33,3 

Albrechtice 3 0 0 3 100 0 0 0 0 

Horní 

Bludovice 
6 1 16,7 4 66,6 0 0 1 16,7 

Horní Suchá 5 1 20 4 80 0 0 0 0 

Bydlíte 

v obci  

správního 

obvodu 

Havířova 
Těrlicko 3 1 33,3 1 33,3 0 0 1 33,4 

muž 60 11 18,3 24 40 9 15 16 26,7 
Pohlaví 

žena 56 19 33,9 19 33,9 12 21,5 6 10,7 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 14 

Otázka č. 3 Jaká je vaše zkušenost s orientací v budově magistrátu? 

 
Jsem 

spokojen 

Nejsem 

spokojen 
Nevím 

Σ Σ % Σ % Σ % 
 

116 107 92,2 0 0 9 7,8 

15 - 25 28 23 82,1 0 0 5 17,9 

26 - 40 40 38 95 0 0 2 5 

41 - 50 25 24 96 0 0 1 4 

51 až do d. věku 14 13 92,9 0 0 1 7,1 
Věk 

občané důch. 

věku 
9 9 100 0 0 0 0 

Bludovice 10 9 90 0 0 1 10 

Dol. Datyně 3 3 100 0 0 0 0 

Dol. Suchá 2 2 100 0 0 0 0 

Město 33 30 90,9 0 0 3 9,1 

Podlesí 17 17 100 0 0 0 0 

Pro. Suchá 4 4 100 0 0 0 0 

Šumbark 27 23 85,2 0 0 4 14,8 

v části města 

Životice 3 3 100 0 0 0 0 

Albrechtice 3 3 100 0 0 0 0 

Horní Bludovice 6 6 100 0 0 0 0 

Horní Suchá 5 4 80 0 0 1 20 

Bydlíte 

v obci správního obvodu 

Havířova 

Těrlicko 3 3 100 0 0 0 0 

muž 60 54 90 0 0 6 10 
Pohlaví 

žena 56 53 94,6 0 0 3 5,4 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 15 

Otázka č. 4 Vyhovují vám úřední hodiny magistrátu? 

 Ano Ne Nevím 

Σ Σ % Σ % Σ % 
 

116 87 75 21 18,1 8 6,9 

15 - 25 28 18 64,3 4 14,3 6 21,4 

26 - 40 40 29 72,5 9 22,5 2 5 

41 - 50 25 21 84 4 16 0 0 

51 až do d. věku 14 13 92,9 1 7,1 0 0 
Věk 

občané důch. 

věku 
9 6 66,7 3 33,3 0 0 

Bludovice 10 9 90 0 0 1 10 

Dol. Datyně 3 1 33,3 2 66,7 0 0 

Dol. Suchá 2 2 100 0 0 0 0 

Město 33 25 75,8 7 21,2 1 3 

Podlesí 17 14 82,4 2 11,8 1 5,8 

Pro. Suchá 4 2 50 1 25 1 25 

Šumbark 27 19 70,4 7 25,9 1 3,7 

v části města 

Životice 3 2 66,7 1 33,3 0 0 

Albrechtice 3 2 66,7 1 33,3 0 0 

Horní Bludovice 6 4 66,7 0 0 2 33,3 

Horní Suchá 5 5 100 0 0 0 0 

Bydlíte 

v obci správního obvodu 

Havířova 

Těrlicko 3 2 66,7 0 0 1 33,3 

muž 60 42 70 15 25 3 5 
Pohlaví 

žena 56 45 80,4 6 10,7 5 8,9 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 16 

Otázka č. 5 Využíváte on-line služby magistrátu města? 

 
Ano-jsem 

spokojen 

Ano-nejsem 

spokojen 

Ne 

nevyužívám 

Σ Σ % Σ % Σ % 
 

116 29 25 2 1,7 85 73,3 

15 - 25 28 7 25 1 3,6 20 71,4 

26 - 40 40 8 20 0 0 32 80 

41 - 50 25 9 36 0 0 16 64 

51 až do d. 

věku 
14 5 35,7 0 0 9 64,3 

Věk 

občané důch. 

věku 
9 0 0 1 11,1 8 88,9 

Bludovice 10 6 60 0 0 4 40 

Dol. Datyně 3 1 33,4 1 33,3 1 33,3 

Dol. Suchá 2 1 50 0 0 1 50 

Město 33 7 21,2 0 0 26 78,8 

Podlesí 17 3 17,6 0 0 14 82,4 

Pro. Suchá 4 2 50 0 0 2 50 

Šumbark 27 4 14,8 0 0 23 85,2 

v části města 

Životice 3 2 66,7 0 0 1 33,3 

Albrechtice 3 2 66,7 0 0 1 33,3 

Horní 

Bludovice 
6 1 16,7 0 0 5 83,3 

Horní Suchá 5 0 0 0 0 5 100 

Bydlíte 

v obci správního 

obvodu Havířova 

Těrlicko 3 0 0 1 33,3 2 66,7 

muž 60 12 20 1 1,7 47 78,3 
Pohlaví 

žena 56 17 30,3 1 1,8 38 67,9 

 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 17 

Hodnocení webových stránek magistrátů z pohledu vlastních stanovených kritérií  

Magistrát 
Kritéria hodnocení 

Statutární město Karviná Statutární město Havířov 

Adresa webových stránek http://www.karvina.cz/ http://www.havirov-city.cz/ 

Nachází se na úvodní stránce 
magistrátu města jeho logo? 

ano ano 

Vizuální vzhled  

Úvodní animace fotografií 
vyzdvihuje celkovou podobu 

stránky a dodává stránce 
osobitý vzhled. 

Jednoduchostí a barevným 
rozlišením  umožňuje 
snadnou orientaci - viz 

Příloha č. 18 

Úvodní webová stránka 
svým sjednocením do modré 

barvy loga města občana 
nejen zaujme, ale také 

působí přehledně a esteticky 
viz Příloha č. 18 

Úřední hodiny magistrátu 

po, stř: 7:30 - 17:00         
út, čt: po dohodě se 
zaměstnanci MMK            

7:30 – 13:00 

po, stř: 8:00 - 17:00                
čt:       8:00 - 14:00                          

út, pá:      8:00 - 12:00 (na 
objednávku) 

Rozmístění odborů magistrátu 
města 

Budovy: A, B, C, D, E, F1, 
F2, H 

1 budova 

Organizační řád Magistrátu 
města 

Umístěn pod heslem: 
Magistrát, odbory magistrátu 

Umístěn na úvodní straně 
webových stránek 

Kontakty na pracovníky 
ANO-pod záložkou 
Magistrát, odbory 

magistrtáru 

ANO-pod záložkou 
Magistrát-kontakty. Volba 

dle oddělení. 

Přístupnost webových stránek 
pro cizince 

Nabídka textu v cizím jazyce 
na úvadní straně (anglicky, 

polsky, po našymu). Po 
otevření angličtiny a polštiny 

text pouze v češtině.  

Nabídky textu v cizím jazyce 
na úvodní straně (anglicky, 

německy, polsky). Informace 
o historii, památkách, 

ubytování apod.  

Informace o Czech POINT 

Možnosti výpisů z:                  
-obchodního rejstříku                         
-katastru nemovitostí                           

-rejstříku trestů                         
-živnostenského rejstříku                         

-bodového hodnocení řidiče                                
apod.  

Možnosti výpisů z:                  
-obchodního rejstříku                         
-katastru nemovitostí                           

-rejstříku trestů                               
-živnostenského rejstříku                         

-bodového hodnocení řidiče                                
apod.  

Cena za výpis z evidence 
Rejstříku trestů  

100,- Kč bez ohledu na počet 
stran 

100,- Kč bez ohledu na počet 
stran 

Cena za výpis z Obchodního 
rejstříku 

100,- Kč za první stránku + 
50,- Kč za každou další i 

započatou stránku 

všechny výpisy (kromě 
rejstříku trestů) 50,- Kč i za 

započatou stránku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 18 

Úvodní webová stránka Statutárního města Havířova 

 

Zdroj: http://www.havirov-city.cz/ 

 

Úvodní webová stránka Statutárního města Karviné 

 

Zdroj: http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka 

 


