Vývoj reformy ve ejné správy v eské republice

Ivo Dan k

Bakalá ská práce
2007

ABSTRAKT
Reforma ve ejné správy je jedním z nejd ležit jších úkol naší spole nosti po roce 1989.
Moje bakalá ská práce si klade za cíl popsat vývoj proces , které vedly k vytvo ení nového
územního uspo ádání a taky k dosažení decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity ve
ve ejné správ . Za nejd ležit jší téma považuji vznik krajského z ízení a zm ny
v uspo ádání správy na mikroregionální úrovni. T mto dv ma pilí m reformy se taky v nuji podrobn ji. Zadané téma nejen popisuji, ale taky p ináším podn tné názory zástupc
ve ejné správy, p íklady z praxe, srovnání a v neposlední ad taky vlastní hodnocení a
myšlenky.

Klí ová slova: reforma ve ejné správy, územní uspo ádání, decentralizace, dekoncentrace,
subsidiarita, krajské z ízení.

ABSTRACT
The reformation of public administration is one of the most important function of our society after 1989. My bachelor work proposes to describe the progress of the process that led
to the creation of the new spatial disposition and achievement of decentralization, deconcentration and subsidiarity in public administration. I consider the creation of the regional
system and revisions in the organization of public service at the microregional level as the
most important theme. I also dwell on these two „pillars“ of reform in detail. I describe and
bring suggestive opinions of assistants of public service, examples from practices, confrontation and not least my own evaluation and ideas on a given theme.
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ÚVOD
Téma bakalá ské práce Vývoj reformy ve ejné správy v :R jsem si vybral p edevším proto,
že m toto téma zajímá a baví. Již od slova „ve ejná“ plyne vliv na život všech ob an bez
výjimky. Ve ejná správa je vázána právem. Není tedy tím nejvyšším arbitrem. O podob
ve ejné správy a ve ejného života v bec spolurozhoduje ob an svým aktivním postojem
k demokracii a skrze jím volené zástupce.
Pohlédnu-li do historie, podoba ve ejné správy kopíruje stávající politické z ízení.
V obdobích totality slouží vládci, v asech demokratických by m la sloužit ve ejnosti. Rok
1989 znamenal konec temného totalitního systému a proto i stav ve ejné správy tomu odpovídal. Skute né prvky demokracie, decentralizace, subsidiarity neexistovaly. A tento bod
znamená odrazový m stek pro moji práci. Stru n popíši historické souvislosti, které p edur ily podobu správy v roce 1989 a pak nastíním nutné reformní kroky. Více se pozastavím
u I. a II. fáze reformy ve ejné správy, tedy u zavedení krajského z ízení a u zm n na mikroregionální úrovni. Zamyslím se také nad úkoly, které je pot eba ješt dokon it.
Cht l bych podtrhnout, že celý proces reformy se vyvíjel soub žn se všemi spole enskými
zm nami v souvislosti se zm nou politického systému. Nelze také zapomenout na rozpad
federace a nutné státoprávní zm ny. I díky t mto skute nostem se nutné zm ny rodily t žce
a pomalu. Navíc v demokratické spole nosti mají nemalý vliv politické faktory a partikulární zájmy. Jinak to být ani nem že. Zkušeností s rozhodnutími od „zeleného“ („ erveného“) stolu máme dost.
Problematika reformy ve ejné správy je nesmírn široká a mnohovrstevnatá. Zadání, které
jsem obdržel, mi ur ilo sm r, nicmén i tak by se daly popsat stohy papíru. To ale cílem
není. Hloub ji se pozastavím u vytvo ení vyšších územn správních celk a u zm n na
úrovni obecní. Cht l bych stru n popsat fakta, co se odehrálo, p inesu názory zástupc
ve ejné správy a také n jaké p íklady. Dovolím si tato témata i okomentovat, p ípadn nastínit vlastní názor. Pokud jde o ve ejnou správu v sou asnosti a její další úkoly, cht l bych
upozornit, že nejen z asových, ale i z prostorových d vod jsem jen nazna il ty nejd ležit jší skute nosti. Eekl bych, že t žišt mojí práce je v p edchozích kapitolách. Nicmén
doufám, že budu moci ve studiu pokra ovat a jako diplomovou práci si zvolím téma, které
mi umožní v mém snažení pokra ovat.
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Autor této práce rozhodn nemá aspirace na n jaký p ínos v d a právu. Natolik je totiž
soudný, aby v d l, že hloubka tématu p esahuje jeho sou asné v domosti a schopnosti.
Uvádím-li v práci vlastní názory, které jsou v rozporu s oficiálním ešením, pak si za svým
názorem sice stojím, nicmén p ipouštím, že p i poznání hlubších souvislostí bych byl jist
schopen o problému ješt p emýšlet.

Tato práce je up ímným pokusem nastudovat a zvládnout zadanou problematiku, popsat ji,
zhodnotit a svým zp sobem k ní zaujat stanovisko. Je ur ena všem, kdo se za ínají zajímat
o problematiku reformy ve ejné správy. P ál bych si, aby p ípadní zájemci o tuto práci dokázali po jejím p e tení zd vodnit, pro bylo nutné provést reformu a jednoduše popsat její
etapy. M li by též um t samostatn porovnat možné varianty t ch hlavních reformních rozhodnutí a porozum t motiv m pro zvolená ešení.
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1. POHLED DO HISTORIE
1.1 Vývoj veKejné správy od roku 1918
V roce 1918 nov vzniklá :eskoslovenská republika p evzala rakouský model organizace
ve ejné správy. Rakouský model lenil území na zem , okresy a obce. Okresy byly politické,
kde existovala správa se všeobecnou p sobností a podstatn menší soudní okresy. [2]
Nejv tší diskuse se vedly o vhodnosti zemského uspo ádání. Nakonec v roce 1920 vznikla
zákonná úprava nové organizace územní správy vycházející z župního uspo ádání. Ovšem i
tato koncepce m la výrazné slabiny. P edevším nedostatek novodobých tradic krajského
uspo ádání v eských zemích, silná identifikace se zemským z ízením hlavn na v tšin
moravského území a taky složitá národnostní struktura, která umož]ovala vznik žup
s výraznou v tšinou obyvatelstva n mecké národnosti. [2]
Po zavedení župního zákona na Slovensku nejen že nedošlo k unifikaci ve ejné správy, nýbrž k její ješt v tší rozt íšt nosti. Jiný správní systém byl v eských zemích (p etrvávající
rakouský správní systém), na Slovensku (nov zavedený župní zákon) a na Podkarpatské
Rusi (starý uherský municipální systém). [11]
Díky t mto d vod m se župní zákon nakonec nerealizoval. Nakonec bylo zákonem .
125/1927 Sb. fakticky obnoveno existující uspo ádání, tedy zemské. Došlo pouze
k sjednocení zem Moravské a Slezské. Okresní uspo ádání z stalo stabilní. [2]
Po válce vyšly na povrch pochybnosti o funk nosti zemského uspo ádání. P isp lo k nim i
postoupení Podkarpatské Rusi tehdejšímu Sov tskému svazu a p ijetí autonomie Slovenska.
Fakticky fungovaly pouze dv zem a jejich opodstatn ní se vytrácelo. [2]
Byly zde i politické d vody, kdy nahrazení zemí kraji spo ívalo jednak ve slabé pozici komunist v zemských správních orgánech, jednak ve snaze p izp sobit územn správní uspoádání :eskoslovenska alespo] z ásti územnímu uspo ádání v tehdejším SSSR. Oblastnímu
sov tskému z ízení p ece jen více odpovídalo z ízení krajské než z ízení zemské. [21]
V roce 1948, po p evzetí moci komunisty, bylo zákonem . 280/1948 Sb. s ú inností od 1.
ledna 1949 zavedeno krajské uspo ádání. Vznik kraj p inesl i podstatnou reformu okresního uspo ádání. Po et okres byl zvýšen na 179 a byly zrušeny soudní okresy. Soudní obvody
byly sjednoceny s obecnými okresy. [2] Je dobré poznamenat, že tehdejší krajské z ízení
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odpovídalo i co do po tu kraj dnešnímu modelu zvolenému v rámci I. fáze reformy ve ejné
správy.
Zásadní byly ovšem zm ny politického základu systému ve ejné správy a to likvidace samosprávy. Orgány státní správy i samosprávy byly nahrazeny národními výbory a samosprávné
prvky byly postupn odstra]ovány. Zm ny ve vztazích úst edních a územních orgán nebylo
možné chápat jako opravdovou decentralizaci. [2]
V roce 1960 p inesla reforma územní státní správy, uskute n ná zákonem . 36/1960 Sb., o
územním len ním státu, nové územní uspo ádání. Územní orgány m ly hrát v tší roli
v ízení ekonomiky. Tento cíl vyžadoval v tší jednotky jak na st edním, tak na nižším stupni. Proto se snížil po et okres na 75 a po et kraj na 7. Postavení kraje získalo navíc hlavní
m sto Praha a národní výbory v jeho m stských obvodech m ly v tšinu kompetencí okresních národních výbor . [2]
Nové územní len ní p ineslo i adu problém . Po et okres a kraj byl nižší než po et p irozených mikroregionálních a mezoregionálních center z pohledu sídelní struktury a též
funkce v území. Opomenuta z stala mnohá p irozená centra a obvody jejich p itažlivosti
byly um le rozd leny mezi zachovaná centra. Nap tí vznikala také tam, kde centrum nov
vytvo eného okresu m lo stejnou nebo slabší mikroregionální funkci než jiné m sto
v okrese.
Toto územní len ní z roku 1960 p etrvalo až do roku 1990 a v n kterých aspektech má
platnost dosud. [2]
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století docházelo k vytvá ení tzv. st ediskových obcí. Tyto obce m ly v tší kompetence než ostatní obce. Tyto obce však nerespektovaly p irozenou strukturu státu. M l tím být ešen problém p ílišného po tu malých obcí, což
snižovalo efektivnost výkonu správy. Vytvo ení takových obcí však bylo velmi nerovnom rné.

VýbBr hlavních norem:
Zákon . 280/1948 Sb. o krajském z ízení
Ústavní zákon . 47/1950 Sb. o úpravách v organizaci ve ejné správy
Ústavní zákon . 12/1954 Sb. o národních výborech
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Ústavní zákon . 36/1960 Sb. o územním len ní státu
Ústavní zákon . 65/1960 Sb. o národních výborech
Ústavní zákon . 100/1960 – Ústava :eskoslovenské socialistické republiky
Ústavní zákon . 143/1968 o eskoslovenské federaci
[5]

1.2 VeKejná správa v roce 1989
Tab. 1. Státoprávní uspo ádání v roce 1989
Federální shromážd ní eskoslovenské socialistické republiky
Sn movna lidu a Sn movna národ FS
Federální vláda
eská národní rada

Slovenská národní rada

eská vláda

Slovenská vláda

Pramen: sestavil autor

Z hlediska územní organizace ve ejné správy neexistovala samospráva a ídícími orgány
byly národní výbory – krajské, okresní, m stské a místní.
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Tab. 2. Územní uspo ádání ve ejné správy v roce 1989
Územní uspo ádání ve ejné správy v roce 1989

KRAJE

OKRESY

Hlavní m sto Praha jednotlivé obvody m sta
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, M lník, Mladá Boleslav,
St edo!eský kraj
Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, P íbram, Rakovník
eské Bud jovice, )eský Krumlov, Jind ich+v Hradec, Pelh imov, Písek,
Jiho!eský kraj
Prachatice, Strakonice, Tábor
Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plze.-m sto, Plze1-jih,
Západo!eský kraj
Plze1-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov
)eská Lípa, D !ín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litom ice,
Severo!eský kraj
Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem
Havlí!k+v Brod, Hradec Králové, Chrudim, Ji!ín, Náchod, Pardubice,
Východo!eský kraj
Rychnov nad Kn žnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí
Blansko, Brno-m sto, Brno-venkov, B eclav, Gottwaldov, Hodonín, Jihlava,
Jihomoravský kraj
Krom íž, Prost jov, T ebí!, Uherské Hradišt , Vyškov, Znojmo, Ž:ár n.S.
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Ji!ín, Olomouc, Opava,
Severomoravský kraj
Ostrava-m sto, P erov, Šumperk, Vsetín

Pramen: (:echák, 2004)

1.3 Zhodnocení autora
Vždy, když si p ipomínám naši novodobou historii a konkrétn rok 1918, snažím se vcítit do
myšlení T.G. Masaryka a jeho spolupracovník . Rakousko-Uhersko pomalu ztratilo zdroj
energie pro další vývoj a doba byla po nekone ných staletích p íznivá pro op tovné vykro-
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ení vlastní cestou. Tak se také stalo. Období tak zvané První republiky bylo obdobím všeobecné prosperity a úsp chu. Náš demokratický stát pat il mezi nejrozvinut jší ve sv t .
Jakkoliv mám respekt k historii a vím, jak nesnadné je ji hodnotit, neubráním se zamyšlení,
zda nemohla být i jiná, ješt vhodn jší cesta z trosek Rakousko-uherské monarchie. Nelze
totiž zapomínat na zna nou nesourodost nového soustátí eských zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi a s tím související národnostní potíže, nap íklad na hranicích s Maaarskem. Též
nepom rn zaostalejší Slovensko a Podkarpatská Rus od erpávaly nemálo prost edk a
energie. Je možné, že touha národa po vlastním sebeur ení a jakási myšlenka slovanské
vzájemnosti v té dob asi nedovolily Masarykovi prosazovat jinou variantu. Zvolené zemské
z ízení, které m lo tradici již v Rakousko-Uhersku, bylo pro nov vzniklý státní útvar
dobrou volbou.
Cítím ale pot ebu zde vyjád it vlastní názor, že ješt vhodn jší bylo vytvo it spole ný stát
:ech , Moravan a Rakouska. A to pro p edcházející vazby z dob monarchie a taky p ibližn srovnatelný vývoj. Na našem území mohla z stat zem

eská, moravská a slezská, zem

na území Rakouska nechci posuzovat. Monarchie se sice politicky a moráln vy erpala,
nicmén na st ední a nižší úrovni byly již v té dob systematicky vytvá eny podmínky pro
skute nou demokracii, decentralizaci - existovala obecní samospráva. :ili myslím si, že
tento zemský stát by byl ješt úsp šn jší z pohledu ekonomické vysp losti a hlavn co se
týká demokratické udržitelnosti nejen na vlastním území, ale p edevším vzhledem k tehdy
aktuálním hrozbám na území st ední a celé Evropy. Takový nový stát by totiž vytvo il pom rn silnou mocnost, kterou by pozd ji Hitler nemohl jen tak p ehlížet.
P išla však druhá sv tová válka a nástup komunismu a nedovedu tvrdit, že se tomu dalo zabránit. Období po roce 1948 bylo pro sou asnost z pohledu ve ejné správy významné p edevším roky 1949 a 1960, kdy byly provedeny ty nejzákladn jší zm ny v oblasti správy. Již
fakticky neexistovalo zemské z ízení, byla zrušena samospráva, což byl v oblasti ve ejné
správy ten nejmarkantn jší d kaz ztráty demokracie v bec. Vzniklo krajské z ízení, které
našlo opravdové opodstatn ní až po roce 1993, který znamenal vznik :eské republiky, která
byla již na obnovení zemí p íliš malá. Úvahy o tom, zda bylo p i I. fázi reformy ve ejné
správy lepší nechat se inspirovat kraji z roku 1949 nebo 1960, bych ponechal na další ásti
této práce.
Za zmínku snad ješt stojí snaha minulého režimu o snížení po tu malých obcí vznikem
soustavy st ediskových obcí. V úmyslu vidím jisté pozitivum, protože s nadm rným po tem

UTB ve ZlínB, Fakulta managementu a ekonomiky

15

malých obcí se potýkáme dodnes. Nicmén zp sob, který byl tehdy k vy ešení problému
zvolen, odpovídal zvyklostem totalitní moci.
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2. P,Í INY REFORMNÍCH PROCES2 V ESKÉ VE,EJNÉ SPRÁV6
2.1 Popis tBch nejdNležitBjších pKí in
Spole enský vývoj v druhé polovin roku 1989 v zemích st ední a východní Evropy, tedy i
v :eskoslovensku, vytvo il vhodné podmínky k výrazným politickým zm nám. U nás byl
tento vývoj urychlen událostmi zapo atými 17. listopadu. Rozhodující demokratické síly se
tehdy soust edily i na koncipování programu spole enských zm n. Zpo átku zaujímaly
centrální místo otázky ekonomického vývoje. Pom rn brzy se však ukázala naléhavá nutnost v novat se i dalším závažným problém m, jako byly personální zm ny v oblasti zastupitelských orgán a správního aparátu a hlavn otázka zásadních zm n ve struktu e veejné správy. [5]
Tv rci reformy ve ejné správy v :eské republice se nechali inspirovat obecnými principy
reforem ve ejné správy v sou asných evropských podmínkách, p edevším zvýšením demokratických prvk ve ve ejné správ , p iblížením se k požadavk m právního státu zdokonalením tvorby a aplikace práva ve ve ejné správ , zlepšením správní kultury a etiky, zvýšením efektivnosti správních proces , zvýšením ú innosti kontrolních mechanism a p izp sobením ve ejné správy požadavk m vyplývajícím z evropských integra ních proces . [2]
Tyto principy bude možné v plné mí e aplikovat až po úplném dokon ení reformy ve ejné
správy. Ovšem již v poslední dob snaha o reformu celého systému správy p ináší pozitiva.
Je to hlavn v souvislosti s p ijetím zákon upravujících finan ní kontrolu ve ejné správy,
instituci ve ejného ochránce práv nebo ob anskou službu státních zam stnanc . [2]
Krom uvedeného však reforma sleduje i vlastní cíle, jako uplatn ní decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity a v souvislosti s tím i zm na nevyhovujícího územn správního
uspo ádání. [2]
Prioritním úkolem je transformace ve ejné správy na úrove] západoevropských zemí. Cíle
reformy ve smyslu p ijetí zákona o vyšších územn samosprávných celcích v roce 1997
reagovaly na požadavky Evropské unie, kladené na :R po podání p ihlášky ke lenství
v roce 1996. :lenství v Evropské unii znamená p ijat principy zavedené v demokratických
evropských státech, jako jsou spolehlivost, p edvídatelnost, odpov dnost, transparentnost
výkonu ve ejné správy, manažerské zp soby ízení, profesionalita a ú ast ob an . [3]
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Mezi další priority pat í reforma ve ejné správy ve smyslu reakcí na dynamický vývoj
v nejr zn jších aspektech, jako jsou ubývání a p ibývání n kterých funkcí nebo zm ny
dané technickým vývojem i vývojem realizace idejí právního státu. [4]

2.2 Shrnutí autora
Pro reformu ve ejné správy po roce 1989 existovaly dv nejzákladn jší motivace. Tou první byla reforma ve ejné správy ve smyslu transforma ním. Po 40 letech nesvobody, kdy
byly pošlapány všechny demokratické principy, bylo nutné p edevším obnovit samosprávu
na té nejnižší úrovni – na úrovni obcí a umožnit tak ob an m volit své zástupce do místních samospráv a spolurozhodovat o v cech, které se jich bezprost edn dotýkají.
Ta druhá motivace byla reformní, tedy napln ní pojm decentralizace, dekoncentrace a
modernizace ve ejné správy v duchu správ zemí Evropské unie.
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3. ETAPY REFORMNÍCH PROCES2 PO ROCE 1989
3.1 Obnovení obecní samosprávy a zrušení krajN
Po revolu ních událostech v roce 1989 došlo p edevším k obnovení samosprávy a tím
k vytvo ení p edpoklad reálné decentralizace. Samospráva však nebyla uplatn na na vyšších úrovních. Okresní národní výbory byly nahrazeny okresními ú ady, které i nadále byly
orgány státní správy. Krajské národní výbory byly zrušeny bez náhrady, jejich kompetence
p ešly z ásti na úst ední správní ú ady, z ásti na okresní ú ady. Dá se íci, že na úrovni
st edního lánku ve ejné správy došlo áste n k prostorové koncentraci výkonu státní
správy. [2]
Po vytvo ení obecní samosprávy došlo ke zm nám specializovaných orgán státní správy,
byly z izovány nové specializované orgány zákony regulujícími státní správu
v jednotlivých oborech. N které úst ední správní ú ady si z ídily detašovaná pracovišt
v území. Ovšem nebyly ešeny systémové otázky. Klesala koordinace výkonu státní správy,
nedal se uplatnit princip subsidiarity v samospráv . [2]
Zrušení krajských orgán státní správy se všeobecnou p sobností lze z dnešního hlediska
st ží považovat za dob e uvážený krok. Je nepochybné, že národní výbory musely být i na
této úrovni nahrazeny jinými orgány státní správy a m lo se uvažovat i o vytvo ení samosprávy, jejich zrušením bez náhrady ale vznikla citelná mezera v systému orgán ve ejné
správy. Nevytvo ením krajské samosprávy zp sobilo, že o problémech p esahujících obecní dimenzi nemohla rozhodovat samospráva. Nevytvo ení krajské státní správy vedlo
k nár stu po tu specializovaných orgán státní správy a tím ke snížení její koordinace a
efektivnosti ve srovnání se stavem, kdy by p sobil krajský orgán státní správy se všeobecnou p sobností. [21]

3.2 Ukon ení innosti národních výborN
K významným moment m, které ovlivnily vývoj v této sfé e, pat í ukon ení innosti národních výbor . Od po átku roku 1990 sm ovala všechna opat ení a zm ny v této oblasti
k odd lení výkonu státní správy a samosprávy. Základní územní správní jednotkou se stala
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obec. Postavení obcí bylo upraveno zákonem :eské národní rady 367/1990 Sb. Zákon byl
p ijat 4. zá í 1990. Ú innosti nabyl záv re ným dnem konání voleb do obecních zastupitelstev, tzn. 24. listopadu 1990. Zmín ný zákon :NR o obcích spole n se zákonem :NR .
425/1990 Sb. o okresních ú adech se stal základem územní správy a samosprávy v :eské
republice. Tímto byl ustaven jednostup]ový systém samosprávy. Základním a jediným
stupn m byla obecní zastupitelstva, vyšším voleným zastupitelským orgánem byla :eská
národní rada. Podle tohoto zákona byla m stem obec, ve které do po átku ú innosti tohoto
zákona p sobil m stský národní výbor. M stem byla i obec, kterou ur ilo p edsednictvo
:NR na návrh vlády :R nebo návrh obce po vyjád ení vlády. [5]
Dále zákon stanoví vý tem statutární m sta. Sou asn stanoví, že statutárním m stem m že být i každé další m sto, které bua na návrh vlády nebo návrh p íslušného m sta po vyjád ení vlády ur í p edsednictvo :NR. Statutární m sta se mohou lenit na m stské obvody
nebo m stské ásti, p itom území hlavního m sta Prahy se lení na m stské ásti. [5]
Statutárními m sty se staly Kladno, :eské Bud jovice, Plze], Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava,
Haví ov a Most. [7]
Každá ást území :eské republiky p ísluší k n které obci. Území každé obce je sou ástí
n kterého okresu. Území okresu bylo vymezeno jako souhrn území obcí, které jsou do
okresu za len ny. [5]
Obecní ú ady, které vláda ur í svým na ízením, vykonávají ve stanovených územních obvodech státní správu v rozsahu p enesené p sobnosti. [5]
Zákon . 367/1990 Sb. znamenal zásadní zm nu v organizaci územní ve ejné správy. Zásadn a jasn odlišil samosprávu a výkon státní správy, která byla dosud, po celou dobu
p sobení národních výbor , sm šována. Stanovil rovn ž vzájemný vztah obcí k orgán m
státní správy. [5]
V dubnu 1991 byl p ijat zákon :NR . 172/1991 Sb. o p echodu n kterých v cí z majetku
:R do vlastnictví obcí, který na obce p evedl zejména zna né množství pozemk a nemovitostí. [5]
Pro zajišt ní ve ejného po ádku v rámci p sobnosti obce bylo podstatné p ijetí zákona .
553/1991 Sb. o obecní policii, který byl p ijat 6. prosince daného roku. Tímto zákonem

UTB ve ZlínB, Fakulta managementu a ekonomiky

20

byla upravena možnost obcí z izovat obecní policii, vymezen rámec její innosti, v etn
práv a povinností len obecní policie p i výkonu služby. [5]
Zavedení samospráv na obecní úrovni však nem lo brzy následování na vyšší úrovni. Zrušením krajských národních výbor byl utužen centralismus na území :ech, Moravy a Slezska doprovázený velkým bujením centrálních správních orgán v Praze a velmi nepr hledným budováním jejich dekoncentrát a územních pracovišb pro r zn velká území státu. Po
celou dobu roku 1990 probíhal spor, zda má být vybudována silná vyšší územní samospráva založená na zemském principu nebo slabší na principu krajském. Spor zemské a
krajské varianty nebyl vy ešen ani p i rozd lení :eskoslovenska a p ijetí nové ústavy .
1/1993 Sb. pro :echy, Moravu a Slezsko. [12].

3.3 Vznik okresních úKadN
Okresní ú ady byly z ízeny zákonem :NR . 425/1990 Sb. ze dne 9. íjna 1990. Byly z ízeny v m stech (obcích), které byly do ú innosti tohoto zákona sídly okresních národních
výbor . Posláním okresních ú ad byl výkon státní správy v jejich územních obvodech.
Okresní ú ady byly zmocn ny vydávat obecn závazné vyhlášky s platností v územním
obvodu, v n mž vykonávaly státní správu. [5]

3.4 Ústava eské republiky
Od 1. ledna 1993 za íná existence :eské republiky jako samostatného suverénního státu.
V tento den uznalo nov vzniklý stát 68 zemí. Od tohoto dne nabyla ú innosti i Ústava
:eské republiky p ijatá :eskou národní radou 16. prosince p edcházejícího roku jako
ústavní zákon . I/1993 Sb.. Zmín ný ústavní zákon . I/1993 Sb. byl v následujících letech
dopln n (novelizován) ústavními zákony . 347/1997 Sb., . 300/2000 Sb. a . 395/2001
Sb.. [5]
Parlament je charakterizován jako dvoukomorový, skládající se z Poslanecké sn movny
(má 200 poslanc volených po dobu 4 let) a Senátu (má 81 senátor volených na dobu šesti
let, p i emž každé dva roky se volí 1/3). Poslaneckou sn movnou se stala :NR tak, jak
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byla zvolena v posledních parlamentních volbách v ervnu 1992. Funkci senátu vykonávala
až do konce svého funk ního období, tj. do roku 1996, Poslanecká sn movna. [5]
Prezident republiky je podle lánku 54 ústavy hlavou státu. Je volen Parlamentem na spole né sch zi obou komor. Ústava rovn ž zakotvuje, že prezident republiky není z výkonu
své funkce odpov dný. [5]
Vláda je vrcholný orgán výkonné moci. Je jmenována prezidentem a odpov dná Poslanecké sn movn . [5]
:lánek 80 ústavy zakotvuje jako novou instituci státní zastupitelství, jehož úkolem je zastupovat ve ejnou žalobu v trestním ízení. [5]
Hlava VII ústavy je v nována územní samosprávB. Podle l. 99 se :eská republika lení
na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími
územními samosprávnými celky. Tyto územní samosprávné celky jsou „územními spoleenstvími ob an “, které mají právo na samosprávu. Obce i kraje jsou podle ústavy samostatn spravovány zastupitelstvem. V dob nabytí ú innosti ústavy v :eské republice kraje
reáln neexistovaly. Byly z ízeny až ústavním zákonem . 347/1997 Sb., na n jž navazoval
zákon . 129/2000 Sb. (o krajích – krajské z ízení). [5]
V oblasti organizace a výkonu územní státní správy stále p sobily okresní ú ady, jejichž
innost byla upravena zákonem . 425/1990 Sb.. Jejich význam, zejména v prvních deseti
letech existence samostatné :eské republiky, byl posílen skute ností, že v této dob neexistovaly vyšší územn správní celky, jejichž ú ady by mohly realizovat výkon státní správy na vymezeném území. Byly charakterizovány jako decentralizovaný orgán státní správy
se všeobecnou p sobností. Jejich z izovatelem byla vláda, která je rovn ž ídila a kontrolovala. K výkonu kontroly v n kterých p esn specifikovaných oblastech nad okresními ú ady bylo vládou zmocn no Ministerstvo vnitra. Ve vztahu k okresním ú ad m toto ministerstvo koordinovalo vydávání sm rnic úst edních orgán státní správy a plnilo zajišbování
dalších úkol , metodicky usm r]ovalo fungování informa ních systém okresních ú ad ,
zabezpe ovalo odbornou p ípravu pracovník t chto institucí, organizovalo porady p ednost t chto institucí atd.. [5]
Rozhodnutím prezidenta republiky . 11/1996 Sb. byly vyhlášeny volby do Poslanecké
sn movny Parlamentu a dalším rozhodnutím prezidenta republiky . 12/1996 Sb. byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu
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konalo ve dnech 15. a 16. listopadu a druhé kolo ve dnech 22. a 23. listopadu 1996. P ed
volbami probíhala intenzivní diskuse o postavení a smyslu této druhé komory Parlamentu.
N které politické strany o jejím významu do zna né míry pochybovaly. P esto však byl
Senát zvolen a bylo tak napln no p íslušné ustanovení Ústavy :eské republiky. P i prvních
volbách do Senátu byla t etina poslanc (27) volena na funk ní období šesti let, t etina na
funk ní období ty let a t etina na funk ní období dvou let. Podle zákona je t etina poslanc do Senátu volena každé dva roky. [5]

VýbBr hlavních norem:
Ústavní zákon . 295/1990 Sb.
Ústavní zákon . 296/1990 Sb. o centrálních orgánech
Ústavní zákon . 297/1990 Sb.
Zákon :NR . 367/1990 Sb. o obcích (obecní z ízení)
Zákon :NR . 418/1990 Sb. o hlavním m st Praze
Zákon :NR . 425/1990 Sb. o okresních ú adech
Zákon :NR . 172/1991 Sb. o p echodu v cí z majetku republiky do majetku obcí
Zákon :NR . 553/1991 Sb. o obecní policii
Ústavní zákon . 1/1993 Sb. – Ústava :eské republiky
[5]

3.5 Základní varianty organizace územní veKejné správy
S První varianta je charakterizovaná institucionálním odd lením výkonu státní správy a
samosprávy. Toto odd lení je doprovázeno výrazným p esunem kompetencí ze státní správy na samosprávu na úrovni kraj a obcí, výrazným p esunem kompetencí státní správy
z úrovn úst ední státní správy na krajský stupe] státní správy. Taky výkonem státní správy
na úrovni malých okres (cca 210), kdy by samospráva byla vykonávána na úrovni obcí.
Významným vn jším znakem organizace územní ve ejné správy je zrušení 76 okresních
ú ad a z ízení cca 210 správních okrsk (tzv. malých okres ). Mezi p ednosti této varianty
pat í jasná pr hlednost kompetencí mezi samosprávnými orgány a orgány státní správy.
Stírá obavy z výrazného p esunu kompetencí ze státní správy na samosprávu, nebob stát
ponechává v území nástroj prosazování své státní politiky. Demokratická ú innost této
varianty je ovšem p ísn podmín na výrazným p esunem kompetencí ze státní správy na
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samosprávu. Jedná se o variantu malého, ale pevného státu, o variantu velké, ale kompetentní samosprávy. P i málo vyjasn né d lb kompetencí m že docházet ke zdvojení inností. [20]
S Druhá varianta je charakteristická institucionálním spojením výkonu státní správy a
samosprávy na krajském stupni a na úrovni obecních ú ad pov ených výkonem státní
správy. V p ípad zvolení této varianty dochází rovn ž ke zrušení dnešních okresních ú ad . Po et obcí pov ených výkonem státní správy m že být bua zachován v po tu 383 obcí
nebo m že dojít rovn ž ke snížení jejich po tu obdobn jako u varianty první. Mezi p ednosti této varianty pat í vhodné organiza ní p edpoklady pro minimalizaci nebezpe í duplicit inností mezi státní správou a samosprávou a úspornost výkon n kterých správních
proces . Nevýhodou této varianty je skute nost, že nevytvo í vhodné organiza ní p edpoklady pro pln ní odlišných funkcí státní správy a samosprávy. Spojení výkonu státní správy
a samosprávy m že být omezením pro rozsah decentralizace ve ejné správy. V p ípad
p evážení funkcí státní správy m že dojít k narušení zájm sledovaných samosprávou.
V p ípad p evážení funkcí samosprávy vzniká nebezpe í problém v aplikaci práva a
v realizaci státní politiky. [20]
S TKetí varianta je charakterizovaná odd lením státní správy a samosprávy na krajském
stupni a spojením státní správy a samosprávy na úrovni obecních ú ad pov ených výkonem státní správy. I v p ípad zvolení této varianty dochází ke zrušení dnešních okresních
ú ad . Tato varianta kompromisního charakteru vzbuzuje na první pohled dojem ešení
nevýhod obou p edcházejících variant. Nevýhodou této varianty je však komplikovanost
ídících vazeb mezi státní správou a samosprávou na r zných stupních ízení. Rizika propojení státní správy a samosprávy jsou p itom na stupni pov ených obcí stejn velká jako
na krajském stupni. Nevyjasn nost ídících vazeb m že být omezením pro rozsah decentralizace ve ejné správy na úrovni pov ených obecních ú ad . [20]
Nakonec byla zvolena druhá varianta.

3.6 VytvoKení vyšších územnB správních celkN
Zavedení krajského z ízení je anticipováno již Ústavou :R (ústavní zákon . I/1993 Sb.),
kde lánek 99 stanoví, že :eská republika se lení na obce, které jsou základními územní-
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mi samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.
Ústavní zákon . 347/1997 Sb. o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk a o
zm n ústavního zákona :NR . I/1993 Sb.-Ústava :R, ustanovil vytvo ení 14 vyšších
územních samosprávných celk a vymezil jejich území. Tento zákon nabyl ú innosti dnem
1. ledna 2000. Základní a podstatné právní úpravy vyšších územních samosprávných celk
jsou dány zákonem . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení). [5]
St žejní význam pro realizaci krajského z ízení má zákon . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení). Tento zákon upravuje souhrnn kompetence kraje, strukturu a organizaci krajských orgán , d lbu p sobnosti mezi nimi, otázku státního dozoru nad výkonem samostatné i p enesené p sobnosti kraj , vztahy úst edních orgán státní správy ke krajským orgán m i postavení a kompetence krajských ú ad ve vztahu k obcím a obecním ú ad m
v oblasti výkonu p enesené p sobnosti. Zákon zahrnuje 99 paragraf roz len ných do devíti hlav. [5]
Kraj je v souladu s Ústavou :eské republiky charakterizován jako územní spole enství
ob an , které má právo na samosprávu. Je ve ejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní p íjmy vymezené zákonem, hospoda í za podmínek stanovených zákonem
podle vlastního rozpo tu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpov dnost
z t chto vztah vyplývající. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem sv en orgán m kraje,
vykonávají orgány kraje jako svou p enesenou p sobnost. Kraj je p i výkonu státní správy
správním obvodem. Kraj je povinen zabezpe it výkon p enesené p sobnosti. Pokud zvláštní zákon upravuje p sobnost kraj a nestanoví, že jde o p enesenou p sobnost, platí, že jde
vždy o innosti pat ící do samostatné p sobnosti kraj . [5]
Kraj m byla zákonem umožn na zákonodárná iniciativa. [3]
Hlavní m sto Praha podle ústavního zákona . 347/1997 Sb. je vyšším územn správním
celkem – krajem a v tomto sm ru je jeho postavení upraveno zákonem . 129/2000 Sb..
Sou asn je Praha obcí. Již zmín ný zákon . 128/2000 Sb. stanoví, že se zákon nevztahuje
na hlavní m sto Prahu. Postavení Prahy bylo upraveno zvláštním zákonem . 131/2000 Sb.,
o hlavním m st Praze. Tento zákon byl p ijat v roce 2000 sou asn se zákonem o obcích a
o krajích. P edtím bylo postavení Prahy upraveno zákonem . 418/1990 Sb., který hlavní
m sto vymezoval jako obec. Nový zákon . 131/2000 Sb. je zákonem samostatným v tom
smyslu, že není specializa ním ani ve vztahu k nov p ijatému zákonu o obcích ani
k zákonu o krajích. P íslušná ustanovení tohoto zákona jsou však v souladu s analogickými
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ustanoveními obou p edcházejících zákon . V mnoha p ípadech zákon upravuje stejné
nebo podobné okruhy problém jako zákony o obcích a krajích. Hlavní m sto Praha je veejnoprávní korporace, která má vlastní majetek a vlastní p íjmy. [5]

VýbBr hlavních norem:
Ústavní zákon . 347/1997 Sb. o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk a o
zm n ústavního zákona :eské národní rady . 1/1993 Sb. – Ústava :eské republiky
Zákon . 349/1999 Sb. o ve ejném ochránci práv
Zákon . 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení)
Zákon . 129/2000 Sb. o krajích (krajské z ízení)
Zákon . 131/2000 Sb. o hlavním m st Praze
Zákon . 147/2000 Sb. o okresních ú adech
Zákon . 248/2000 Sb. o podpo e regionálního rozvoje
Ústavní zákon . 176/2001 Sb. o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk a o
zm n ústavního zákona :eské národní rady . 1/1993 Sb. – Ústava :R, novelizuje zákon
. 347/1997 Sb.
Ústavní zákon . 395/2001 Sb., kterým se m ní ústavní zákon :eské národní rady .
1/1993 Sb., Ústava :R ve zn ní pozd jších p edpis .
[5]

3.7 Reforma územní veKejné správy na základním stupni správy
Druhá fáze reformy ve ejné správy je charakterizována reformou územní ve ejné správy na
základním stupni státní správy. Spo ívala ve zrušení okresních ú ad a p echodu jimi vykonávaných kompetencí na jiné orgány ve ejné správy. [2]
Pro ú ely p enesení kompetencí okresních ú ad na jiné orgány ve ejné správy byly ur eny
obce s pov eným obecním ú adem a obce s rozší enou p sobností, které m ly provád t
výkon státní správy v p enesené p sobnosti.

VýbBr hlavních norem:
Zákon . 231/2002 Sb.
Zákon . 290/2002 Sb. o p echodu n kterých dalších v cí, práv a závazk :eské republiky
na kraje a obce, ob anská sdružení p sobící v oblasti t lovýchovy a sportu a o souvisejících zm nách
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Zákon . 312/2002 Sb. o ú ednících územních samosprávných celk a o zm n n kterých
zákon
Zákon 313/2002 Sb., kterým se m ní zákon . 128/2000 Sb. o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis
Zákon . 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pov eným obecním ú adem a stanovení obcí
s rozší enou p sobností
Zákon . 320/2002 Sb. o zm n a zrušení n kterých zákon v souvislosti s ukon ením innosti okresních ú ad
[5]

3.8 Zhodnocení autora
Výše uvedený postup reformních krok má vzhledem k situaci, ve které se náš stát po roce
1989 nacházel, svoji logiku a opodstatn ní. V prvních letech postup reforem zpomalovaly
objektivní p í iny – up ednost]ování ekonomických zm n p ed spole enskými a posléze
také a hlavn rozpad federace. Bylo naprosto nezbytné okamžit obnovit samosprávu na
obecní úrovni, což se poda ilo. Myslím si ale, že další pot ebné reformy, hlavn na st edním lánku ízení, mohly postupovat rychleji. Ústava po ítala se z ízením vyšších územních správních celk již v roce 1993. K napln ní tohoto lánku ústavy ale došlo až v roce
2000. Posuzování vhodnosti zvoleného ešení p i reform VS na st ední úrovni se budu
v novat dále. Cht l bych jen konstatovat, že p i sledování cíle decentralizace a dekoncentrace bylo dosaženo v tší míry dekoncentrace než decentralizace.
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4. ANALÝZA VZNIKU KRAJSKÉHO Z,ÍZENÍ
4.1 DNvody pro realizaci zvolené varianty, cíle
Reforma územní správy je nezbytným p edpokladem pro reformu úst ední správy, jednak
proto, že v rámci územní správy se realizuje ada rozhodnutí p ijatých na centrální úrovni,
jednak proto, že je t eba redukovat operativní funkce úst edních orgán , tj. zejména rozhodování o jednotlivých záležitostech. Úst ední orgány státní správy mají p edevším plnit
úkoly povahy legislativní, koncep ní, koordina ní, metodické a kontrolní. Zatížení operativními úkoly odvádí úst ední orgány od jejich hlavního poslání. Aby se toto zatížení snížilo, musí existovat možnost p enést operativní innosti na nižší úrove]. To nebylo možné, dokud v :R neexistovaly orgány státní správy ani orgány samosprávy na st ední úrovni. [21]
Mezi nej ast ji zmi]ované d vody jist pat í snaha o demokratizaci ve ejné správy, prosazení práva obyvatel region na samosprávu. D ležitým motivem byl také sociální a ekonomický rozvoj region a posílení ú innosti ve ejné správy v regionech. [16]
Pokud jde o z ízení vyšší samosprávy, existovaly r zné p edstavy o jejím uspo ádání. Základní otázkou bylo, zda má být vyšší samospráva realizována na zemské nebo krajské
úrovni. Nejintenzivn jší byly diskuse na toto téma v letech 1990-1992. Vyšší samosprávu
se však tehdy z ídit nepoda ilo. V dalším období již téma zemského z ízení upadalo do
pozadí. Diskutovaly se již tém

výhradn r zné alternativy krajského uspo ádání. Bylo

totiž nezbytné vytvo it ve ejnou správu na úrovni region st edního ádu (mezoregion ). Se
zemským z ízením existovala jen slabá identifikace. [2]
Je pot eba íci, že historické zem byly pro pot eby samostatné :eské Republiky p íliš
velké. Ústavním zákonem bylo z ízeno 14 kraj v etn hlavního m sta Prahy. Jejich po et
a sídla byly totožné s kraji z let 1949-1960.
Stanovením po tu 14 vyšších územn samosprávných celk se ukon ila diskuse pohybující se od t í celk (:echy, Morava, Praha) až po po et odpovídající po tu okres . [13]
Toto zvolené územní len ní umož]uje v tší soulad s p irozeným mezoregionálním len ním :eské republiky. Všechna mezoregionální centra byla v zásad uspokojena. Tato
skute nost dává nad ji pro stabilitu zvoleného uspo ádání. [2]
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Vznikem krajského z ízení byl u in n další významný krok v decentralizaci ve ejné správy a to vznikem samosprávných krajských zastupitelstev. Totiž ur itou kompetencí má být
pov en ten orgán, který má nejlepší objektivní podmínky pro možnost býti informován o
náležitostech nutných pro napl]ování svých kompetencí a který má objektivn nejvyšší
zájem na ú innosti zp sobu využívání svých kompetencí. Další krok byl u in n
v dekoncentraci ve ejné správy a to p esunem ady kompetencí výkonu státní správy
z úst ední státní správy na krajské ú ady. [14]

4.2 Popis vzniku krajského zKízení
Krajské z ízení bylo zavedeno ústavním zákonem . 347/1997 Sb., o vytvo ení vyšších
územních samosprávných celk . [2]
Tab. 3. Kraje z roku 1997
Název kraje z roku 1997

Sídlo

Praha

Praha

St edo eský

Praha

Jiho eský

:eské Bud jovice

Plze]ský

Plze]

Karlovarský

Karlovy Vary

Ústecký

Ústí nad Labem

Liberecký

Liberec

Královéhradecký

Hradec Králové

Pardubický

Pardubice

Vyso ina

Jihlava

Jihomoravský

Brno

Olomoucký

Olomouc

Moravskoslezský

Ostrava

Zlínský

Zlín

Pramen: sestavil autor
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Tento zákon ovšem upravil jen vymezení kraj , ne jejich kompetence a zp sob organizace. K do ešení t chto otázek byla stanovena dlouhá legisvakance, tj. lh ta mezi platností a
ú inností zákona. Zákon . 347/1997 Sb. m l nabýt ú innosti k 1. lednu 2000. Nakonec se
mohly volby do zastupitelstev kraj uskute nit až v listopadu 2000. P íslušné zákony nabyly ú innosti ke dni voleb nebo 1. ledna 2001. [2]
Za zmínku stojí názvy kraj . Kraje, které jsou v p íloze . 4 ozna eny tu n , se p vodn
jmenovaly jinak. Jiho eský byl Bud jovický, Vyso ina Jihlavský, Jihomoravský byl Brn nský a Moravskoslezský byl p vodn Ostravský. Sou asné názvy t chto kraj jsou výsledkem snah okrajových region , které odmítaly tak silnou identifikaci s centrem.
Pokud jde o po et kraj , nejsiln jší alternativou byly poslanecké návrhy sm ující k osmi
kraj m. Vládní návrh p išel s t inácti kraji, ústavn právní výbor a výbor pro ve ejnou
správu, regionální rozvoj a životní prost edí však doporu ovaly rozší ení návrhu o Jihlavský kraj. [13]
Jedním z alternativních návrh na po et kraj byl i návrh ústavního zákona . 174 z roku
1999. Navrhuje zm nit po et kraj

v podstat

na po et shodný s kraji z roku 1960

v prvním p ípad , v druhém s tím rozdílem, že kraj Moravskoslezský by byl rozd len na
kraj Moravskoslezský a St edomoravský. [19]
Základní problém ve vztahu k organizaci kraj spo íval ve volb spojeného nebo oddBleného modelu výkonu veKejné správy. První model znamená výkon státní správy územní samosprávou, vedle které by existovaly specializované orgány státní správy, ne však
orgány státní správy se všeobecnou p sobností. Realizací druhého modelu by došlo
k vytvo ení zvláštních orgán státní správy a zvláštních orgán samosprávy.
Ministerstvem vnitra byl nejd íve navržen odd lený model, v Poslanecké sn movn
v kv tnu 1999 ale nedostal podporu. 160 ze 176 p ítomných poslanc hlasovalo pro spojený model. Tento se také nakonec realizoval. [2]
Ve vztahu k p sobnostem kraj bylo dosaženo jak decentraliza ního efektu, kdy kompetence p ešly do samostatné p sobnosti, tak dekoncentra ního efektu, kdy kompetence p ešly do p enesené p sobnosti kraj , ve které z stává zachována jejich pod ízenost úst ední
státní správ . Výrazn jší byl dekoncentra ní efekt. Je však t eba p ipomn t, že z hlediska

UTB ve ZlínB, Fakulta managementu a ekonomiky

30

organiza ního a personálního provádí kraj i svoji p enesenou p sobnost ve v cech státní
správy samostatn . Krom kompetencí úst edních správních ú ad byla p enesena na kraje
i menšina kompetencí z okresních ú ad . [2]
Výkon státní správy byl na kraje p enesen z osmi ministerstev a jejich specializovaných
územních orgán . Státní správa se týká zejména životního prost edí, zem d lství, školství,
kultury, zdravotnictví, dopravy a sociálních v cí. [21]
V souvislosti s první fází reformy - se z ízením kraj a s jejich inností, se objevují dva
koncep n nejvýznamn jší problémy. První a závažn jší z nich je otázka finan ního zajištBní innosti krajN. Kraje dovedou v sou asnosti zabezpe it vlastní organizaci a výkon
státní správy na krajské úrovni. Ovšem k tomu, aby kraje mohly naplnit svoji samostatnou
p sobnost v otázkách územního rozvoje, již stávající finan ní prost edky nesta í. Jako
zp sob p ekonání tohoto problému se nabízí zvýšení podílu kraj na rozpo tovém ur ení
výnos daní. Ovšem decentraliza ní a dekoncentra ní charakter reformy ve ejné správy
nedovoluje zvýšení podílu kraj na úkor obcí. Proto p ipadá v úvahu pouze snížení podílu
státu. Celou záležitost navíc komplikuje napjatost státního rozpo tu na stran jedné a pot eba realizovat decentralizaci i finan n na krajskou úrove] na stran druhé. [2]
S ohledem na volby do zastupitelstev kraj v listopadu 2000 nebylo možné, aby si kraje
sestavily sv j vlastní rozpo et. Kraje byly proto v roce 2001 financovány ze státního rozpo tu. Ve státním rozpo tu byly pochopiteln preferovány výdaje na úkoly vyplývající
kraj m povinn ze zákona. V d sledku toho m ly kraje pom rn malý prostor pro realizaci svých samosprávných funkcí. Budoucí vývoj závisel na tom, jaký podíl získají kraje
v rámci zákona o rozpo tovém ur ení výnosu daní, viz. p edchozí odstavec. [21]
Kraje se staly v roce 2001 z izovateli 2641 organizací. Nejrazantn jší zm na nastala ve
školství. Na kraje p ešel výkon z izovatelských funkcí k asi 2400 škol a školských za ízení. Stát tehdy rozhodl, že financování aktivit kraj v roce 2001 bude ešeno dotacemi ze
státního rozpo tu. Od roku 2002 jsou kraje p íjemci podíl na da]ových výnosech na základ zákona . 483/2001 Sb.. Po zrušení okresních ú ad byly uskute n ny další p evody
majetku, z izovatelských funkcí a správních inností do p sobnosti kraj . K 1.1.2003 tak
p ešla na kraj správa dalších 551 organizací dosud z izovaných okresními ú ady. Jedná se
o organizace v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb. Z Ministerstva zdravotnictví :R bylo v rámci této fáze na kraje p evedeno i 9 územních st edisek záchranné
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služby. Od po átku roku 2003 kraje zabezpe ují v p enesené p sobnosti i samostatné p sobnosti i n které správní innosti, které dosud zajišbovaly okresní ú ady. Do oblasti jejich
výkonu p ešlo z okresních ú ad na kraje 2067 pracovník . Rok 2003 byl z hlediska financování výdaj kraj pon kud nesystémový. Na financování výkonu správních inností
a z izovatelských funkcí p evedených na kraje z okresních ú ad a Ministerstva zdravotnictví nebyly pro rok 2003 kraj m stanoveny zvýšené podíly na da]ových p íjmech. Financování p evedených aktivit bylo pokryto dotacemi ze státního rozpo tu. Jak bylo uvedeno, kraj m byla postupn p edána odpov dnost p edevším za sociální a zdravotní služby, st ední školství, n která za ízení v oblasti kultury a správu silnic 2. a 3. t ídy. Na tuto
sv enou p sobnost však nebyly poskytnuty dostate né vlastní zdroje a je tedy odd lena
odpov dnost za poskytování ve ejné služby a pravomoc obstarávat si zdroje na zajišbování
t chto služeb. Financování kraj by m lo být, stejn jako v p ípad obcí, do budoucna
zajišt no vlastními zdroji a to p edevším da]ovými. V sou asné dob je mezi obcemi a
kraji v mí e nezávislosti zdroj podstatný rozdíl. Zatímco výdaje kraj jsou kryty da]ovými p íjmy pouze ve výši asi 15 %, u obcí tento podíl p edstavuje více než 50 %. Tento
zp sob hospoda ení kraj je nesystémový. Kraj m nelze na jedné stran ukládat odpov dnost za rozvoj území, finan ní hospoda ení jimi z izovaných organizací, odpov dnost za
nakládání s majetkem a na druhé stran nevytvo it rámec pro rozhodovací pravomoci a
p edem z centra stanovit na tu kterou innost dotaci ze státního rozpo tu. Úst ední vláda
se musí vzdávat kontroly nad kraji prost ednictvím dotací a ponechat zabezpe ení výdaj
v p sobnosti kraj zejména z da]ových p íjm formou navýšení procenta ur eného kraj m
na sdílených daních. [13]
Tím druhým významným problémem je zp sob vymezení území krajN. Území kraj je
v sou asné dob ur eno územím okres

v dob nabytí ú innosti ústavního zákona .

347/1997 Sb.. Proto z stávají problémy dané nevyhovujícím okresním uspo ádáním
z roku 1960. [2]
Na n kterých místech by bylo vhodné jiné stanovení hranic kraj . Proto vláda v listopadu
2001 p edložila do Poslanecké sn movny návrh zákona o zm n hranic kraj . Ovšem tento návrh neprošel již v prvním tení. Toto zamítnutí návrhu bylo zap í in no jednak tím,
že krajské z ízení je nové a názory na nejvhodn jší p íslušnost jednotlivých území se ješt
v n kterých obcích liší a také tím, že dále p etrvává okresní uspo ádání n kterých orgán
státní správy a soud , tedy p echod do kraje více odpovídajícího p irozené spádovosti
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území by mohl znamenat i p echod do mén vhodného okresu. Svoji roli sehrálo i právní
hledisko a p ípadná ztráta mandát

len zastupitelstev kraj bydlících na území, jehož

krajská p íslušnost by se zm nila. [2]
Kraje p sobí v územních obvodech obcí. Dochází tedy k p ekrývání místní p sobnosti.
V ur itém rozsahu dochází k p ekrývání i ve v cné p sobnosti, kraje a obce mají totiž podobné ústavní zakotvení a spadají do stejného systému ve ejné správy – samosprávy, která
má své všeobecné úkoly. Výše uvedené d vody mohou vést ke kompeten ním konflikt m.
Základní vodítko pro rozhrani ení p sobností poskytuje Ústava ve svém l. 104 odst. 2, a
to tak, že ve v cech samosprávy rozhoduje obec, pokud není ur itá p sobnost zákonem
sv ena kraji. [13]

4.3 Nevýhody a komplikace zvoleného modelu, kritické ohlasy
Nov z ízené kraje jsou podstatn menší a slabší než kraje z roku 1960. Vzorem kraj
z ízených ústavním zákonem . 347/1997 Sb., o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk se stalo krajské z ízení zavedené zákonem . 280/1948 Sb. k 1.1.1949 komunistickou vládou. T chto malých 14 kraj navazuje na neúsp šný pokus zavedení župního
z ízení ve 20. letech 20. století podle zákon

. 126/1920 Sb., o z ízení župních a okres-

ních ú ad . Samy kraje z roku 1949 byly již po jedenácti letech nahrazeny sedmi v tšími
kraji podle zákona . 36/1960 Sb., o územním len ní státu. [12]
Nevýhodou nového krajského z ízení je diskontinuita s dosavadním krajským uspo ádáním a nesoulad s len ním n kterých specializovaných správních orgán a soud . Ur itým
problémem je to, že kraje jsou p íliš malé z hlediska jednotek pro poskytování pomoci
z fond EU. Protože však plní kraje úkoly p edevším vnitrostátní, není tato nevýhoda zas
tak výrazná. Tento rozpor eší zákon . 248/2000 sb., o podpo e regionálního rozvoje vytvo ením regionálních rad pro regiony soudržnosti v p ípadech, kdy se tyto regiony skládají ze dvou nebo t í kraj . Rady jsou voleny zastupitelstvy p íslušných kraj stejným dílem.
[2]
Vhodnou jednotkou pro erpání dotací ze strukturálních je totiž NUTS 1 ( u nás :R ) a
NUTS 2 ( 800 000 – 3 miliony obyvatel ).
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Tab. 4. Sou asné kraje a regiony soudržnosti
Kraj

Po1et

NUTS III

obyvatel

Liberecký

430 774

Královéhradecký

549 643

Pardubický

507 751

Ústecký

823 265

Karlovarský

304 602

Plze1ský

554 537

Jiho!eský

630 006

Vyso!ina

511 645

Jihomoravský

1 132 563

Olomoucký

639 894

Zlínský

589 839

Moravskoslezský 1 249 290

Regiony soudržnosti NUTS II
Název

Po1et obyvatel

Severovýchod

1 488 168

Severozápad

1 127 867

Jihozápad

1 184 543

Jihovýchod

1 644 208

St ední Morava

1 229 733

Moravskoslezsko

1 249 290

St edo!eský

1 175 254

St ední )echy

1 175 254

Praha

1 188 126

Praha

1 188 126

Pramen: :SÚ + (Wokoun, 2006)

Dodate ným vytvo ením region soudržnosti vymezených územím dvou nebo více kraj
bez právního zakotvení došlo i k nutnosti vytvo ení dalšího, nikoliv malého administrativního nadkrajového aparátu, ovšem fungujícího mimo ve ejnou správu kraje. [12]
Jistou zvláštností je fakt, že ozna ení kraje se vztahuje ke dv ma r zným druh m celk .
Toto vzniklo nemožností zrušení zákona . 36/1960 Sb., o územním len ní státu. Zruše-
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ním by totiž n které orgány státní správy a soudy ztratily územní základ své p sobnosti
dané okresy a kraji z roku 1960. Kraje z roku 1960 v roce 1990 zrušeny nebyly, došlo jen
k likvidaci krajských národních výbor . [2]
Do nových 14 kraj je tak organizována samospráva a ást státní správy, do osmi v tších
kraj z roku 1960 pak zbylá ást státní správy a justice (nap . velitelství obrany podle zákona . 218/1999 Sb., finan ní editelství, zem m i ské a katastrální orgány, soudy a
státní zastupitelství). Zcela nezanikl ani prvorepublikový zemský princip a to existencí
Vrchního soudu v Praze pro eské kraje a Vrchního soudu v Olomouci pro moravskoslezské kraje. Nebyl tak napln n ideál, že území státu bude len no jednotn pro jakoukoliv
územní organizaci, nikoliv rozdíln pro samosprávu, státní správu a dokonce i jednotlivé
resorty. Slabost nových kraj dokazuje i fakt, že nejmenší samosprávný Karlovarský kraj
je menší, než okres v jiné ásti zem . Karlovarský kraj má menší po et obyvatel než okres
Brno-m sto a menší po et obcí než okres Žaár nad Sázavou. Nové krajské z ízení taktéž
nerespektuje historické hranice :ech a Moravy. Tato hranice byla po tisíciletí nejen jako
historická, ale i jako p irozená. [12]
Tuto myšlenku podporoval i návrh ústavního zákona . 174. [19] Návrh vychází z teze, že
silná krajská samospráva musí být založena na koncepci velkých, ekonomicky sob sta ných kraj s širokou samosprávnou p sobností. Absolutn p#evážná ást pravomocí kraj
musí na krajské orgány p#ejít z vlády a ministerstev i jiných úst#edních orgán státní
správy. Jen tak p jde o skute nou decentralizaci. Schválené rozd lení státu do 14 kraj
nevytvá#í p#edpoklady pro decentralizaci ve#ejné správy. Je zde velká nerovnom rnost a
vznikají i velmi malé kraje. Na slabé kraje bude moci být p#evedeno z centra mén pravomocí než v nov navrhovaném modelu a bude se muset trvale p#istupovat k p#erozd lování
financí ve prosp ch malých kraj prost#ednictvím státního rozpo tu. Za východisko návrhu je bráno rozd lení .eské republiky na kraje podle zákona . 36/1960 Sb., o územním
len ní státu, protože krom samosprávných orgán existují jiné krajské orgány (krajské
soudy, krajská státní zastupitelství, krajské správy Policie, krajský hygienik). Proto p#i
schválení tohoto návrhu bude možno p#istoupit jen ke z#ízení samosprávných orgán .
V opa ném p#ípad bu9 zna n vzrostou náklady na státní rozpo et z#izováním i dalších
krajských orgán nebo budou u nás existovat kraje „plnohodnotné“ a kraje „neplnohodnotné“, které sice budou mít vlastní samosprávné orgány, ale z hlediska jiných institucí
budou sou ástí kraje jiného. Návrh rovn ž vychází z p#edpokladu, že je velmi významné,

UTB ve ZlínB, Fakulta managementu a ekonomiky

35

aby ob ané m li ke kraj m emocionální vztah na základ historického vývoje, proto je
zachována územní identita .ech a Moravy se Slezskem. Oproti schválenému ústavnímu
zákonu . 347/1997 Sb. však návrh p#edpokládá velkou úsporu prost#edk státního rozpo tu na z#ízení nových kraj zmenšením jejich po tu s tím, že z hlediska jiných oblastí
života státu toto rozd lení již prakticky funguje. Navrhované kraje budou navíc zhruba
odpovídat kritériím celk NUTS 2. [19]
Kraj jako celek v sob spojuje funkce vlastní (samosprávu v kraji) a p enesené (státní
správu v kraji). Tato dichotomie se nejvíce manifestuje v otázkách ízení krajského ú adu.
Krajský ú ad je funk ním konglomerátem. Na jedné stran je správním ú adem, vykonává
státní správu, na druhé stran však plní i vlastní úkoly kraje – samosprávné, nap . udržuje
nemovitosti kraje. Tomu i odpovídá len ní ú adu, n které jeho ásti (odbory) plní jen
jeden druh úkol , jiné i jejich kombinaci. [13]
Vedle propojenosti funk ní lze konstatovat i spojitost finan ní, finan ní prost edky na
innost krajského ú adu v zásad pocházejí z jednoho zdroje – z rozpo tu kraje, který ve
výdajích neodlišuje samosprávu a státní správu. V rozpo tu je jako výdaj uveden krajský
ú ad. Na stran p íjm je zjevné, že od státu kraji náleží p ísp vek na výkon státní správy,
ovšem zapracování do rozpo tu tyto prost edky ztrácí p vodní ú el a je na kraji (samosprávných orgánech), jak s nimi naloží. Samospráva tak m že rozhodnout, kolik se vydá
na krajský ú ad a také kolik z toho bude ur eno na samosprávné innosti a kolik na innosti vykonávané pro stát. Toto zdánliv jednoduché pravidlo je postupn uplat]ováno
v praktické organiza ní výstavb a po tu ú edník . [13]
Je krajský ú ad pod ízen samosprávným orgán m nebo editeli krajského ú adu? Zdánliv
jednoduché kritérium, samospráva = pod ízení samosprávnému orgánu a státní správa =
editel, nám poskytuje vodítko v mnoha p ípadech. Pokud je však ešena v c, která zasahuje ob oblasti, vzniká nutn kompeten ní konflikt. V takové chvíli (nap . nesoulad lena
rady odpov dného za zdravotnictví a vedoucího odboru zdravotnictví) by m l další postup
arbitrárn ur it spole ný nad ízený, tedy hejtman. Ten by m l editeli uložit, jak postupovat, m l by však p i svém rozhodnutí respektovat rozd lení p sobností. [13]
Dalším vedlejším produktem dichotomie je zdvojování (i ztrojování) orgán pro ur itou
agendu. Máme výbory, komise a pak ješt odbory ú adu pro výkon ur itých agend. Navíc
obvykle ješt

len rady odpov dný za ur itý úsek. Zdá se, že lepší by byla koncentrace
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úkol , pravomocí a odpov dnosti. V souvislosti s krajským ú adem je možno zmínit, de
lege ferenda, možnost skládat radu z vedoucích jednotlivých odbor , rada by byla složena
na rezortním principu, každý její len by m l svou odpov dnost. Zachování dosavadní
neslu itelnosti funkce lena zastupitelstva a vedoucího odboru by bylo paradoxn výhodou, personáln by se totiž odd lila moc výkonná a usnášecí orgán. Jen hejtman stojící
v ele rady by byl lenem zastupitelstva (nabylo by tak na významu jeho sista ní veto).
[13]
V obecné rovin rozpracování d lby práce mezi ú edníky a volenými zastupiteli ne iní
z hlediska teorie ízení problémy. Ten ale nastává v p ípad tzv. uvoln ných zastupitel .
To znamená, že n kdo, kdo není zam stnancem státní správy, je voleným zastupitelem, ale
fakticky ídí a v n kterých p ípadech i p ímo vykonává n které innosti napl]ující obsah
pojmu státní správa. Na úrovni kraj se jedná o d lbu práce mezi uvoln nými zastupiteli,
p edevším zástupci hejtmana a editelem krajského ú adu. Tento problém je zatím jen t žko ešitelný. [14]
P íkladem potíží s územním vymezením nov vzniklých kraj je kraj Vyso ina. Mezi tímto krajem a krajem Jihomoravským vznikaly hrani ní spory. Eada obcí nov vzniklého
kraje Vyso ina cht la p ejít do siln jšího Jihomoravského kraje. Dne 1. ledna 2005 byla
z okres kraje Vyso ina p evedena pod okres Brno-venkov v Jihomoravském kraji ada
obcí západn od Tišnova (Nedv dice s katastrálním územím Pernštejn, :ernvír, Doubravník s katastrálním územím K ížovice, Bora s katastrálním územím Podolí, Pernštejnské
Jest abí s katastrálním územím Ma]ová, Husle a Jilmový, Olší s katastrálním územím
Litava, Kloko í a Rakové, Drahonín, Žaárec s katastrálním územím Vickov, Vratislávka,
Tišnovská Nová Ves, Skryje, Kaly s katastrálním územím Zahrada, Dolní Lou ky
s katastrálním územím St emchoví, Horní Lou ky, Újezd u Tišnova, Eikonín, Ku ímské
Jest abí s katastrálním územím Blaho]ov, Ku imská Nová Ves, Lubné, Níhov, Rojetín,
Borovník, Posatín, Katov, K ižínkov) a obec Senorady západn od Oslavan. [17]
Kraj Vyso ina se dostával do spor i s krajem Pardubickým na hranicích okres Havlí k v Brod-Chrudim. Celá situace je dob e popsaná v lánku Radany Mrázkové v asopise
Ve ejná správa, íslo 43/2001. [18] Z okresu Havlí k v Brod za adilo ministerstvo vnitra
mezi žádosti o zm nu hranic Chot bo sko. Místní zastupitelstva t iat iceti obcí této oblasti
se již p ed n kolika lety rozhodla na základ svých usnesení požádat o zm nu hranice a
podala oficiální žádost na Ministerstvo vnitra, které ji zapracovalo do návrhu zmín ného
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zákona. Postupn se však v okrese Havlí k v Brod objevily i další snahy o zm nu hranice
okresu a odtržení n kterých obcí od kraje Vyso ina. Jednou z nich byla iniciativa Za pardubickou spádovost – peti ní akce, která na podzim roku 2000 vzešla p ímo z Havlí kova
Brodu, konkrétn od léka

místní nemocnice. Iniciativa, které se dosud poda ilo získat

p es deset tisíc podpis , upozor]uje mimo jiné na to, že „kraj Vyso ina je nesourodým
seskupením chudých okres , které nespl]uje ani základní podmínku po tu obyvatel pro
existenci takovýchto celk v Evropské unii“ a také, že „toto seskupení moravských a eských okres

porušuje zemskou hranici“. Iniciativa se v dubnu 2001 transformovala

v ob anské sdružení, které má podle jeho p edsedy Ing. Václava Pechara výhrady také
k ekonomickému potenciálu kraje Vyso ina a upozor]uje zárove] na historickou rivalitu
Jihlavy a n kdejšího N meckého Brodu. [18]
S dalším požadavkem na vyjmutí z kraje Vyso ina se na Havlí k m Brod obrátilo i dev t
obcí mikroregionu Sdružení obcí Haberska. Koncem srpna proto m sto svolalo mimo ádné zasedání zastupitelstva, které se t mito požadavky zabývalo. V tšinou hlas rozhodlo
pro respektování stávajícího krajského uspo ádání a nep ipojení se k výše zmín ným aktivitám s tím, že bude možné se k tomu vrátit v dob konání krajských voleb. Jediná iniciativa obcí Chot bo ska byla regulérní a na rozdíl od všech ostatních podložená usnesením a
proto byla žádost této iniciativy registrována na ministerstvu. [18]
Dnes víme, že Havlí k v Brod i Chot bo jsou i nadále v kraji Vyso ina. Zmín ný lánek
zde uvádím jako modelový p íklad problematického uvád ní n kterých kraj do praxe.

4.4 Vznik krajského zKízení z pohledu zástupcN veKejné správy
Velice zajímavé poznatky jsem získal oslovením zastupitele obce s rozší enou p sobností
na Vyso in . Dále uvádím jeho hodnocení situace. Kraj Vyso ina je um lý slepenec, který
si p vodn snad nikdo, krom m sta Jihlavy, nep#ál. Ze svého „domovského“ kraje bylo
násilím vytrženo 5 okres , byly zp#etrhány tradi ní vazby. Snad nejhez í argument, který
jsem proti z#ízení kraje slyšel, je tento: Územní uspo#ádání nejlépe ovládala církev. A ta
se prý vždy #ídila tím, kam te e voda, tedy #eky. Sm rem po vod sídlilo biskupství. Asi to
neplatí stoprocentn , ale n co na tom je. A tak mají katolíci v Vyso iny své biskupy
v Hradci Králové, v .eských Bud jovicích i v Brn . Ale nejen biskupy! Postaru je uspo#á-
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dána i policie a soudy, energetika a mnoho dalších ú#ad i institucí. A k tomu ješt NUTS
II. Proto jezdíme vy#izovat n které záležitosti do Jihlavy, jiné až do Brna, další do Hradce
Králové a zbytek do Pardubic nebo rovnou do Prahy. Máme tedy tu est ú#edn poznávat
hned 5 krajských m st najednou! Není divu, že se bou#ili ob ané okrajových obcí snad ve
všech okresech Vyso iny (krom centrálního okresu Jihlava). Problémy byly na Tišnovsku
a T#ebí sku (cht li zpátky k Brnu), okrajové

ásti okresu Pelh#imov cht ly zpátky

k .eským Bud jovicím, na Pacovsku a Lede sku se snad uvažovalo i o St#edo eském kraji.
Velmi „horké“ to bylo i v Podoubraví, tedy na Chot bo#sku. ZároveL s komunálními volbami v roce 2002 se zde konala neoficiální místní referenda (spíše ankety) a v 9 obcích se
ob ané vyslovili pro p#ipojení k Pardubickému kraji. Bylo to nap#íklad v Libici nad
Doubravou, v Podmoklanech a ve Ždírci nad Doubravou. Jejich zastupitelstva však ekala, jak dopadne hlasování v Chot bo#i. Tam vyhrála Jihlava, takže na Vyso in nakonec
z stal celý mikroregion Podoubraví. Ale dodnes každou chvíli n jaký starosta vystoupí
s tím, že to byla chyba, protože Pardubice mají nap#íklad lépe zvládnuté opravy a údržbu
silnic. Do vít zného konce dotáhly p#echod pod Jihomoravský kraj jen n které obce
z okresu Ž9ár nad Sázavou. Asi nejzajímav jší z nich byly Nedv dice. Na jejich katastru je
totiž i hrad Pernštejn. V Jihlav

z toho bylo obrovské roz arování, když Vyso ina

s Nedv dicemi p#išla i o tuto vzácnou památku. Další obcí byl nap#íklad Doubravník.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta Slavi ína, obce s pov eným ú adem v okrese Zlín, považuje vznik kraj z dlouhodobého pohledu za správný krok. Doposud však postrádá v tší
v li centrálních struktur k v tšímu p#esunu a zvýšení kompetencí kraj v etn p#esunu
pot#ebných finan ních prost#edk na kraje. Zlepšení o ekává v oblasti erpání evropských
finan ních prost#edk z Regionálních opera ních program . Programovací období 2007 –
2013 je pro mnohé obce velkou šancí #ešit projekty, které mohou zlepšit kvalitu života jejich ob an , zlepšit podmínky rozvoje cestovního ruchu, zlepšit podmínky zam stnanosti,
do#ešit nevyhovující infrastrukturu a mnohé další. Pokud jde o p#ínos vzniku kraj pro
ob any, obává se, ob anovi vznik kraj nep#inesl zatím nic podstatn jšího.

Dále jsem navštívil n kolik starost obcí ve správním obvodu Uherský Brod v okrese
Uherské Hradišt . Hlavní t žišt t chto rozhovor sm ovalo k problematice II. fáze re-
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formy ve ejné správy a o tom budu referovat v další kapitole. Nicmén dotkli jsme se i
vztahu t chto obcí k novému krajskému z ízení. Starosta obce Suchá Loz, Mgr. Petr
Gazdík, vyjád il názor, že z hlediska výkonu státní správy jsou kraje p#íliš daleko. Up#ednostLoval by zachování kraj v podob z roku 1960, ovšem pouze jako samosprávné orgány, které se starají o regionální rozvoj. I proto, že na území p vodních krajských center
jsou nap#íklad krajské soudy, státní zastupitelství a krajské správy policie .R.
Starosta Byst ice pod Lopeníkem Milan Bauka míní, že p#ínos nového krajského z#ízení
lze najít v siln jší pozici kraje v prosazování rozvojových aktivit celého ÚSC, ve spole né
strategii kraje a v podpo#e mikroregion založených ve Zlínském kraji. Jinak konkrétní
p#ínosy pro obec oproti stavu v dob okresních ú#ad nevidí. Myslí, že ani b žný ob an
konkrétní pozitivní zm ny nepociQuje. P#enesení pravomocí z ministerstev na kraje ale
neprovázelo zeštíhlení ministerstev a tím i p#esun v tšího množství finan ních prost#edk
do kraj .
Názory dalších oslovených starost jsou v otázce krajského z ízení podobné.

Zajímavé hodnocení krajského z ízení provedl JUDr. Michal Illner. [16] Nabízí hodnocení
krajského z#ízení pohledem krajských elit len ných podle funk ních typ a podle politické
orientace. Dá se #íci, že v tšina oslovených pokládá zatímní p sobení kraj za úsp šné.
Nejv tší míra kladného hodnocení se dá vysledovat u elit politických a administrativních,
které jsou r znými zp soby s existencí kraj svázány a tudíž mají i nejvíce informací. Naproti tomu elity ekonomické a kulturní, které v tšinou stojí mimo soustavu krajské ve#ejné
správy, jsou spíše klienty, se vyzna ují v tší kriti ností v i správním a politickým institucím. Rozdíly lze vysledovat i v hodnocení volených zástupc na krajské nebo obecní úrovni. Obecní zastupitelé a starostové byli o poznání kriti t jší, než zastupitelé krajští. Také
zhruba polovina oslovených ob an , kte#í se k otázkám vyjád#ili, je spíše kritická. [16]

4.5 Zhodnocení autora
Cht l bych stru n porovnat klady a zápory zvoleného modelu krajského z ízení a vyjád it
vlastní názor. Pro z ízení kraj v této podob hovo í snaha p evést operativní úkoly státní
správy a druhoinstan ní rozhodování ve správním procesu z úrovn státní na nižší orgány
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na st edním lánku ízení, ili snaha o dekoncentraci správy. Bylo též pot eba neupírat
region m právo na samosprávu, tedy decentraliza ní krok. Argumentem pro zvolení varianty se 14 kraji byl hlavn soulad s p irozenými regiony a centry.
Proti výše uvedenému lze zmínit, že nyní existuje dvojí vymezení kraj – ty dnešní a kraje
z roku 1960, ve kterých stále sídlí krajská pracovišt soud , policie :R, státního zastupitelství, finan ních ú ad aj.. Také z pohledu erpání prost edk ze strukturálních fond
EU a vytvá ení region

NUTS II jsou kraje p íliš malé. Též bych uvedl problémy

s vymezením území nap . v kraji Vyso ina, problém funk ní a finan ní propojenosti
v d sledku spojeného modelu výkonu státní správy a samosprávy, nerespektování hranic
mezi :echami a Moravou, existence p íliš malých kraj , které budou od erpávat hodn
finan ních prost edk , p íliv ú edník .

Osobn jako nejd ležit jší aspekt vzniku kraj vidím možnost samosprávy na vyšší úrovni
než obecní a s tím související koordinaci regionálního rozvoje. V tomto bych spat oval
hlavní poslání kraj . S ohledem na zvážení všech argument a názory zástupc ve ejné
správy v regionu bych se klonil k zachování kraj v p vodní podob , tedy z roku 1960 a to
pouze jako orgán územní samosprávy s pravomocemi v rozsahu zhruba jak to stanoví
zákon . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení). Zvažoval bych pouze z ízení Olomouckého kraje, nebob jde o velké centrum s výraznou historií. Hranice mezi :echami a
Moravou by z staly zachovány. Nedokáži odhadnout, zda by hlavním m stem Severo eského kraje bylo Ústí nad Labem nebo Liberec. Bývalý Severomoravský kraj by se jmenoval Moravskoslezský, jako nyní, byb v jiných hranicích. Byl by tím vícemén i vy ešen
problém p sobnosti soud , policie, státních zastupitelství aj.. Pokud jde o další specializované a jiné orgány státní správy, zvažovala by se efektivnost z ízení nebo nez ízení krajských pracovišb p ípad od p ípadu. Pokud by došlo k rozhodnutí z ídit krajskou pobo ku,
pak by m la být ve všech krajích. Otázkou p eneseného výkonu státní správy se všeobecnou p sobností bych se cht l zabývat v hodnocení další kapitoly mojí práce.
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5. ROZBOR ZM6N NA MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI
5.1 Popis zmBn v uspoKádání správy na mikroregionální úrovni
Koncepce II. fáze reformy byla do zna né míry podmín na zvoleným modelem I. fáze. [21]
Již b hem p ípravy první fáze reformy územní ve ejné správy se zvažovala zm na uspo ádání státní správy i na mikroregionální, okresní úrovni. D vody pro tuto zm nu je t eba
hledat v pot eb další decentralizace a dekoncentrace ve ejné správy a sv ování dalších
úkol pln ných dosud státem samospráv . Ovšem i v pot eb zm ny dosavadního územního uspo ádání výkonu státní správy založeného rovn ž na okresní úrovni v roce 1960.
Existující okresy se od roku 1960 v podstat nezm nily, v :eské republice p ibyl jediný
okres Jeseník. Také bylo pot eba vzít v potaz skute nost, že okresní ú ady jako orgány výlu n státní správy byly prvkem odd leného modelu výkonu ve ejné správy, zatímco
v obcích i krajích se uplat]uje spojený model. Kardinálním krokem proto muselo být zrušení okresních ú ad a p echod jejich kompetencí na jiné orgány ve ejné správy. [2]
Um le vytvo ené okresy v ad p ípad nep edstavovaly p irozené spádové obvody. Správní reforma v roce 1960 mnoho p irozených regionálních center opominula (obvykle se vyskytují v jednom okrese 2-4 taková centra) nebo je rozd lila do n kolika okres . Proto se
tv rci reformy domnívali, že situace bude vy ešena zrušením okresních ú ad a vytvo ením
jiných orgán ve ejné správy. [6]
Je nutné p ipomn t, že po vzniku kraj dochází k vytvo ení t í stup] územní státní správy
(kraj-okres-obec). V obcích s pov enými obecními ú ady se p itom uskute ]uje ne zcela
zanedbatelná ást státní správy v území. Soub žná existence relativn malých kraj , velkých okres a pov ených obecních ú ad vytvá ela neracionální strukturu. Stupe] pov ených obecních ú ad a stupe] okresních ú ad bylo možné nahradit jediným stupn m. [20]
Z hlediska koncepce druhé fáze reformy územní ve ejné správy se zvažovalo, zda má být
uskute n n pouze p echod kompetencí z okresních ú ad na m stské ú ady v okresních
m stech bez zm ny územn správního uspo ádání výkonu ve ejné správy nebo zda bude
uplatn na decentralizace a dekoncentrace ve ejné správy i v prostorovém smyslu a tím dojde k náprav nedostatk územn správního uspo ádání z roku 1960. [2]
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Vláda podporovala druhou variantu, širší koncepci reformy. Vládou navrhovaná koncepce
byla nakonec Poslaneckou sn movnou p ijata. [2]
Je t eba zmínit, že se zvažovalo i zachovat okresní ú ady, zachovat odd lený model tak, že
by byly okresní ú ady v menších m stech nebo soust ed ní státní správy v krajích. Tyto
možnosti však brzy vzaly za své.
Nejprve muselo být vyjasn no, na které orgány ve ejné správy p ejde v tšina kompetencí
okresních ú ad . Bylo možné vytvo it i nové orgány typu okresní samosprávy v nových
menších okresech. Takové ešení by snad i neodporovalo Ústav za p edpokladu, pokud by
taková okresní samospráva vznikala nikoliv p ímou volbou, ale delegací z obcí. Ovšem
vytvo ení nových orgán by bylo také technicky komplikovan jší než p enesení p sobností
na orgány již existující. Rizikem byla také možnost oslabení zainteresovanosti m st, na
která jinak kompetence p echázejí p i neexistenci okresní samosprávy. Díky t mto d vod m se toto ešení nerealizovalo. Jeho výhodou by však bylo, že n které obce by nevykonávaly státní správu na území jiných obcí, které nemohou svými volenými orgány ovlivnit
fungování p íslušného obecního ú adu. [2]
Existovala možnost p enést kompetence okresních ú ad na všechny pov ené obecní ú ady, kterých bylo do roku 2002 381. Ovšem toto se ukázalo vzhledem k tomu, že n které
pov ené obecní ú ady sídlí v relativn malých centrech s malými územními obvody, nereálné. Na takových ú adech by nebylo možné vytvo it podmínky pro kvalitní výkon státní
správy, kterou dosud vykonávaly okresní ú ady s obvody p sobnosti o 100-150 000 obyvatelích. [2]
Vzhledem k výzkum m sídelní struktury :R, k p irozeným geografickým mikroregion m
a možnosti kvalitního zajišt ní ve ejné správy bylo z ejmé, že vhodný po et jednotek pro
základní výkon státní správy lze stanovit ádov na 200. Toto ešení, spo ívající ve výb ru
cca. 200 obcí, bylo také nakonec zvoleno. Tyto obce m ly vykonávat státní správu i
v širším územním obvodu. Tento princip je p evzat z pov ených obecních ú ad . Zvolené
obce byly nazvány obcemi s rozší enou p sobností. [2]
Obce s rozší enou p sobností byly vybrány na základ expertizy odborných pracovišb P írodov decké fakulty UK a Výzkumného ústavu regionálního rozvoje MU. Vlastní analýzy
si zpracovalo i Ministerstvo vnitra. Ob expertizy i analýza vykazovaly shodu v po tu i
konkrétním ur ení center. Vycházelo se z p edpokladu, že pot ebný po et obyvatel správ-
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ního obvodu by m l init alespo] 15 000, p edevším z d vodu reálného zajišt ní náležitých
správních kapacit a st ediskové funkce v širším území. P ihlíželo se i ke geografickým,
historickým a dalším kritériím, která mohou ovlivnit správní len ní i vhodnost konkrétního centra. [2]
Uvedený proces vyústil ve vládní návrh zákona o stanovení obcí s pov eným obecním
ú adem a stanovení obcí s rozší enou p sobností, který byl p ijat jako zákon . 314/2002
Sb.. Vládní návrh byl p edložen Poslanecké sn movn v listopadu 2002. Obsahoval 192
obcí. Poslanecká sn movna tento po et doplnila na 194 a Senát na 205. Struktura obcí
s rozší enou p sobností odpovídá p es všechny výhrady maximáln možné prostorové decentralizaci a dekoncentraci výkonu v tšiny správních kompetencí na základním stupni. [2]
Tuto koncepci reformy ve ejné správy na základním stupni napadla ústavní stížnost m sta
Chlumec nad Cidlinou. Toto m sto již d íve iniciovalo výzvu sm ující k p enesení kompetencí okresních ú ad na všechny pov ené obecní ú ady. Napaden byl samotný princip
výkonu státní správy n kterými obcemi na území jiných obcí. Pokud by tato ústavní stížnost byla úsp šná, vedla by k celkové zm n správního systému, nebob jeho d sledky by se
dotkly nejen obcí s rozší enou p sobností, ale i obcí s pov eným obecním ú adem. Proti
stížnosti hovo í hlavn fakt, že autonomie samosprávy ani její rozsah nejsou postiženy p ijatými zákony realizujícími druhou fázi reformy ve ejné správy, protože se vztahují výlu n k výkonu státní správy. [2]
Zákonem . 314/2002 Sb. byly stanoveny nejen obce s rozší enou p sobností, ale dal zákonnou formu i existenci pov ených obecních ú ad , jež byly dosud v souladu se zákonem
. 128/2000 Sb., o obcích ur eny pouze vyhláškou Ministerstva vnitra. Po et obcí
s pov eným obecním ú adem byl zvýšen na 388. [2]
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví správní obvody jak obcí s rozší enou p sobností, tak
obcí s pov eným obecním ú adem. Zákonné ur ení se týká pouze obcí, které vykonávají
tuto rozší enou p sobnost nebo mají pov ený obecní ú ad. [2]
Všechny uvedené zm ny vyžadovaly ke své realizaci legislativní i praktické kroky. Nejd ležit jší byl p echod kompetencí okresních ú ad na obce s rozší enou p sobností, p echod
majetku státu souvisejícího s výkonem zmín ných kompetencí na tyto obce a p echod pracovník z okresních ú ad do orgán , kterým byly sv eny p íslušné kompetence. Kompetence okresních ú ady byly zákonem

. 320/2002 Sb. p eneseny jednak na obce
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s rozší enou p sobností, výjime n i na všechny obce s pov eným obecním ú adem, jednak na kraje, ve zvláštních p ípadech zejména z d vod kontroly a dozoru na státní orgány.
V tšinu kompetencí obdržely obce s rozší enou p sobností. [2]
U p echodu pracovník se vycházelo p edevším z principu vázanosti pracovník na jimi
vykonávanou kompetenci. Na základ toho pak došlo k p echodu na n kterou z obcí
s rozší enou p sobností nebo na kraj, eventueln p íslušný orgán státu. Ti, kte í nevykonávali zákonem konkrétn ur ené správní kompetence, byli p evedeni na Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových. Nejv tší obtíží bylo ešení otázky správního dozoru
provád ného dosud okresními ú ady a správního ízení ve druhém stupni rovn ž zatím vykonávaného okresními ú ady. Neuplatnila se koncepce dozorových, p ípadn i odvolacích
kolegií jako speciálních orgán , zejména pro nesouhlas kraj . P ijato bylo ešení, kdy ve
v cech státní správy vykonává odvolací ízení kraj a ve v cech samosprávných provádí
dozor Ministerstvo vnitra v první ad z podn tu kraj . Až v p ípad , kdy do 30 dn od
nabytí ú innosti obecn závazné vyhlášky obce nebo od p ijetí opat ení, které je p edm tem dozoru, nepodá kraj návrh na jejich pozastavení, koná Ministerstvo vnitra z vlastní
iniciativy. D vodem k dozorovým opat ením v samosprávných záležitostech m že být
pouze rozpor se zákonem. Kone né rozhodnutí náleží soudu. [2]
Obce s rozší enou p sobností mohou se souhlasem Ministerstva vnitra uzav ít ve ejnoprávní smlouvu o spole ném výkonu p enesené p sobnosti. Tyto smlouvy m ly umožnit
kontinuitu výkonu státní správy v p ípad , kdy by obce s rozší enou p sobností nebyly p ipraveny k plnému výkonu všech svých kompetencí ihned od 1. ledna 2003. Využívat tyto
smlouvy se však doporu ovalo využít ve zcela nezbytných p ípadech. [2]
Takže, shrneme-li popsané kroky, bylo dosaženo lepší dostupnosti ve ejné správy pro obany, protože sídla obcí s rozší enou p sobností tvo í p irozená centra správních obvod .
P enosem rozhodování státní správy na co nejnižší možnou úrove] ve ejné správy se p evážné v tšin ob an zjednodušil kontakt s ú ady oproti minulosti. Obce s rozší enou p sobností vykonávají samosprávnou

innost pro svou obec a výkon státní správy

v p enesené p sobnosti pro ob any ve stanoveném správním obvodu. Pokud jde o p enesený výkon státní správy, vykonávají nyní obce s rozší enou p sobností nov agendu evidence obyvatel, vydávají ob anské pr kazy a cestovní doklady, zajišbují agendu dopravn správních inností, evidenci vozidel a idi , vydávají idi ské pr kazy. Dále zabezpe ují
agendu silni ního hospodá ství, vodního hospodá ství, odpadového hospodá ství, ochrany
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životního prost edí, myslivosti a rybá ství, státní správy les , živnostenskou agendu a p sobnost na úseku dávek a služeb sociální pé e. Ve v tšin správních ízení se odvolacím
orgánem pro prvoinstan ní rozhodování obecních ú ad staly krajské ú ady. [3]

5.2 Druhá fáze reformy z pohledu zástupcN veKejné správy
Zástupci ve ejné správy, které jsem bua navštívil nebo oslovil elektronicky, se mi vyjad ovali krom problematiky krajského z ízení hlavn k tématu druhé fáze reformy ve ejné
správy. Nejd íve jsem se zam il na obce ve správním obvodu Uherský Brod. Toto m sto
je novou obcí s rozší enou p sobností, navíc již d íve usilující o odtržení od okresu Uherské Hradišt . P edpokládal jsem proto, že p iblížení správy z okresního m sta do nového
správního centra bude mít pro obyvatele tamních obcí a p edstavitele samospráv veskrze
pozitivní dopad. M j výzkum není nikterak reprezentativní. Nicmén spole ným jmenovatelem rozhovor se starosty t í obcí a jednoho pracovníka nejmenovaného odboru m sta
Uherský Brod je kritika zvoleného modelu reformy. I náhodn oslovení ob ané projevovali
spíše skepsi. Na n které ú ady mají sice blíže do Uherského Brodu, ovšem pot eba cestovat
do m sta n co vy izovat není zas tak astá, navíc d íve, když už museli jet do okresního
m sta Uherského Hradišt , vy ídili veškeré záležitosti v jednom míst .

Mgr. Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz na Uherskobrodsku, se kterým jsem vedl tém
hodinový rozhovor, mi sv j kritický postoj vysv tlil na n kolika p íkladech. Nová trojková
obec Uherský Brod sice p#evzala #adu kompetencí bývalého okresního ú#adu, nicmén
pot#ebuje-li zástupce obce vy#ídit svoje záležitosti, je p#ístup tamního ú#adu odlišný od
p#ístupu okresního ú#adu. Zatímco d#íve bylo okresem vše vy#ízeno automaticky a
v jednom míst , nyní v Uherském Brod má pocit, že ú#edníci musejí nejd#íve dbát o zájmy
samosprávy, vlastního m sta, teprve potom se v nují pot#ebám obcí ve správním obvodu.
Jakoby to bylo n co navíc. Dalším p#íkladem je to, že obcím se nedostává financí na zabezpe ení právní pomoci, což d#íve zabezpe oval okresní ú#ad. Nyní to chybí. Na obci
s rozší#enou p sobností p sobí „euromanažer“, který se má podle smlouvy starat o obce
ve správním obvodu ve v ci erpání prost#edk z evropských fond . Praxe je však jiná,
stará se jen o Uherský Brod, tedy o vlastní „trojkovou“ obec. Obec Suchá Loz a ostatní
obce tamního mikroregionu si proto musely po#ídit vlastní manažery. Jestliže d#íve byly
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v kraji 4 okresní ú#ady a nyní je zde 13 obcí s rozší#enou p sobností, na které p#ešly kompetence z okresních ú#ad , je z toho z#ejmý rapidní nár st po tu ú#edník . Pokud jde o
p#iblížení správy ob an m, ve shod s oslovenými ob any obcí tvrdí, že n které ú#ady jsou
sice nyní blíže, nicmén do okresního m sta se ob an vydal jen jednou za delší as a vy#ídil
vše v míst . Navíc i d#íve byl Uherský Brod obcí s pov #eným ú#adem, tudíž vy#izování t ch
nejfrekventovan jších záležitostí se nezm nilo. Zatímco nyní musí za n ím jet do Uherského Hradišt , do Uherského Brodu a n kdy i na krajský ú#ad do Zlína. Lesy .R, soud, policie .R (je jen obvodní odd lení), to vše totiž v Uherském Brod není.
Starosta Suché Lozi se domnívá, že okresní ú#ady jako orgány státní správy se všeobecnou
p sobností m ly být zachovány, nebyl by tedy pro spojený model a p#echod výkonu státní
správy na obce.

Další rozhovor jsem absolvoval se starostou Byst ice pod Lopeníkem Milanem Baukou.
Podle n j znamenal vznik obcí s rozší#enou p sobností p#iblížení n kterých ú#ad obci i
ob anovi. Ovšem nej ast ji vy#izované záležitosti (stavební ú#ady) jsou beze zm n. Pokud
jde o stav reformy obecn , vzhledem k pracovnímu zatížení, množství povinností a úkol
nemá starosta malé obce ani as a smysl vnímat reformu ve#ejné správy. Možná práv díky
zbyte n silnému personálnímu obsazení ministerstev (co do kvantity !) vznikají zbyte n
komplikované p#edpisy r zných úrovní, jejichž dodržování ale nep#ináší zvýšení kvality
ve#ejné správy a užitku pro ob any, pouze berou as a peníze. Mezi starosty menších obcí
je astý názor, že stát zám rn komplikuje výkon ve#ejné správy na úrovni obcí a nep#ímo
tak vyvíjí tlak sm #ující k likvidaci malých obcí. Zda je zvolená podoba reformy ve#ejné
správy optimální, je otázkou. Z#ejm by mohla být i lepší, ale to je v c pohledu. Starosta si
myslí, že tato varianta je p#ijatelná, má své výhody, ale v našem stát se neda#í d lat v ci
jednoduše a tak se p#i reform p#ihlíží ke spoust r zných zájm , asto politických a výsledkem je komplikovaná existence všech.
Starosta menší obce nedaleko Uherského Brodu, který si nep ál být jmenován, vyzdvihuje
metodickou pomoc bývalých okresních ú#ad . P#ístup ú#adu v Uherském Brod není tak
vst#ícný. Tvrdí, že ti nejlepší ú#edníci odešli z okres do Zlína, navíc v Uherském Brod
vykonávají kompetence bývalého okresu na p ti r zných místech. Pokud jde o ob any obce, má podobný názor, jako další starostové. Také si myslí, že okresní ú#ady m ly být zachovány.
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Delší rozhovor jsem vedl s pracovníkem m stského ú adu v Uherském Brod . Kritizoval
zavedení spojeného modelu výkonu samostatné a p#enesené p sobnosti. Ú#edníci na „trojkové“ obci se asto dostávají do dilemat, kdy váhají, mají-li v danou chvíli pracovat pro
m sto nebo správní obvod. Myslí si, že II. fáze reformy byla zbyte ná, provázely ji neadekvátní náklady a p#inesla nár st ú#edník . Problémem je, že #ada detašovaných úst#edních
orgán , jako je soud (v Brod pobo ka), policie .R (v Brod jen obvodní odd lení), z staly
v okresním m st .

Oslovil jsem i místostarostu m sta Slavi ín, Ing. Studeníka. Napsal mi, že vznik obcí
s rozší#enou p sobností byl pro Slavi ín velkým zklamáním. T#etí nejv tší m sto okresu
Zlín se nestalo obcí s rozší#enou p sobností. Menší m sta ano. Ob an m sta byl reformou
ve#ejné správy zklamán. V mnoha záležitostech si nevy#ídí své záležitosti ve svém m st ,
musí dojížd t do Luha ovic. Mnohé obce nenacházejí u obcí s rozší#enou p sobností pochopení pro #ešení svých problém . Obce s rozší#enou p sobností se zabývají #ešením
zejména svých témat. Pan místostarosta je p#esv d en, že reforma ve#ejné správy musí
respektovat zájem ob ana. Pokud tomu tak nebude, je to špatn .

V asopise Ve ejná správa vyšel zajímavý lánek Ing. :erného s názvem Soumrak vodoprávních ú ad [33]. Na p íkladu velmi dob e dokumentuje potíže p i výkonu p enesené
p sobnosti na ú adech obcí s rozší enou p sobností. Kurzívy uvedu výtah z jeho lánku.
P#i spojeném modelu výkonu státní správy na úseku vodoprávních ú#ad

dochází

k naprosto z#ejmému st#etu zájm . Jako správce majetku m sta (vodovody, kanalizace,
vodní toky, nádrž) vykonávám v i tomuto majetku státní správu jako ú#edník vodoprávního ú#adu. Tedy sám sob povoluji, sám sob kolauduji, sám sebe kontroluji a dokonce rozhoduji ve sporech mezi mnou a dalšími osobami. Že nebudu sám sob d lat zbyte n problémy, je jasné. Tento problém má však ješt jeden vážný aspekt. Jako správce m stského
majetku a vodoprávní ú#edník v jedné osob jednám velmi asto se zástupci jiných organizací. Pokud se s n kým „nedohodnu“ v jedné roli, m že se to projevit na atmosfé#e a pr b hu jednání, kdy jsem v roli druhé. T žko mohu n komu vysv tlovat, že dnes nejsem p#ísný ú#edník, který n co požaduje, ale správce majetku, který by se rád na n em dohodl. A
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na druhou stranu mi tato ú#ednická dvojjedinost dává prostor k tomu, abych byl jako vodoprávní ú#edník výjime n p#ísný na n koho, s kým mám problémy jako správce majetku.
Druhým velkým problémem je nedostate né personální obsazení. Pokud mohu navrhnout
n jaké #ešení, pak navrhuji ud lat mali ký reformní krok zp t a p#esunout vodoprávní ú#ady pod k#ídla okresních pracovišQ Ministerstva zem d lství (zemské agentury, pozemkové
ú#ady). Získaly by tak nezávislost na m stských samosprávách a bývalou okresní p sobnost, kterou považuji p#ece jen za optimální. [33]

5.3 Zhodnocení autora
Op t bych se pokusil dát na pomyslnou misku vah klady a zápory zvolené varianty. Mezi
klady jist pat í snaha o využití a zvýrazn ní p irozených center, p iblížení správy ob anovi. Bývalé okresy byly asto um le vytvo ené, nerespektovaly p irozená centra. Zvolení cca
200 obcí s rozší enou p sobností bylo výsledkem respektovaného výzkumu sídelní struktury. Výkon státní správy v len ní kraj – okres – obec se zdál být neudržitelný.
Naproti tomu záporem je velká nákladnost související s nár stem ú edník , zajišt ním
nemovitostí, dolad ním správy z pohledu p sobnosti ú ad . Spojený model výkonu p enesené a samostatné p sobnosti p ináší st ety zájm promítající se do kvality správy obcí ve
své p sobnosti. Spojený model p ináší i negativa typu zdvojování a n kdy i ztrojování
funkcí p i ízení.
Po návšt v starost obcí jsem p emýšlel nad jejich argumenty. V mysli se mi hlavn st etávaly dva protich dné argumenty – p iblížení správy ob anovi na stran jedné a volání po
zachování okresních ú ad na stran druhé. Rozum l jsem ob ma. Kritika starost m že
být zp sobena nedotažením reformy ve ejné správy, kdy chybí územní slad ní orgán státní správy s novými správními centry. Ptám se však, je-li efektivní v dob moderních informa ních technologií, postupné modernizace v zp ístupn ní správy ob anovi vynakládat
tolik prost edk na dobudování struktury ú ad do všech 205 obcí s rozší enou p sobností.
S ohledem na všechny poznané argumenty se snažím posoudit zvažované varianty II. fáze
reformy. Je nutné vzít v potaz podmín nost všech dalších úvah zp sobem provedení I. fáze
reformy. Byl bych jednozna n pro odd lený model výkonu samostatné a p enesené p sobnosti. A práv s ohledem na existující krajské ú ady s p eneseným výkonem státní správy se všeobecnou p sobností by opravdu bylo neobhajitelné zachovat okresní ú ady vyko-
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návající státní správu odd len . V tom p ípad bylo opravdu ešením p esunout pravomoci
okresních ú ad do menších center, jen si myslím, že v odd leném modelu pro d vody,
které uvádím výše.
Dovolím si i hypotetický pohled na v c, kterým naváži na hodnocení z p edešlé kapitoly.
P edpokládejme, že by byly vytvo eny pouze samosprávné kraje v podob z roku 1960
rozší ené maximáln o kraj Olomoucký. Státní správu by vykonávaly nadále okresní ú ady
jako státní orgány se všeobecnou p sobností. P ipouštím, že by bylo dobré výjime n p ihlédnout k tradi ním centr m, která jsou geograficky výrazn vzdálená a odd lená od stávajícího centra. Po et takových nových okres s novými okresními ú ady by m l být ale
pokud možno minimální. Pokud by již takový nový okres vzniknul, podle zásady skladebnosti by m l obsahovat všechny orgány státní správy pro okresní m sta u nás obvyklé. Obce s rozší enou p sobností by z izovány nebyly, na obecní úrovni by existoval stav, který
byl do roku 2002.
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6. SOU ASNÝ STAV REFORMY A JEJÍ PERSPEKTIVNÍ ÚKOLY
6.1 lenBní veKejné správy
S ÚST,EDNÍ STÁTNÍ SPRÁVA
Prezident republiky: Vrchní velitel ozbrojených sil, sjednává a ratifikuje mezinárodní
smlouvy.
Vláda R: Vrcholný orgán výkonné moci, orgán s všeobecnou p sobností
Ministerstva: Úst ední správní ú ady s díl í v cnou p sobností
Další ústKední správní úKady: Správní ú ady s celostátní p sobností a specializovanou
v cnou p sobností ízené vládou – nap . :eský statistický ú ad, :eský ú ad zem m i ský
a katastrální, :eský bá]ský ú ad, Ú ad pr myslového vlastnictví, Ú ad pro ochranu hospodá ské sout že, Správa státních hmotných rezerv, Státní ú ad pro jadernou bezpe nost,
Komise pro cenné papíry, Národní bezpe nostní ú ad, Energetický regula ní ú ad, Ú ad
vlády :R, :eský telekomunika ní ú ad [10]

S JINÉ STÁTNÍ ORGÁNY
eská národní banka: Právnická osoba, správní ú ad
ÚKad pro zastupování státu ve vBcech majetkových: Dohled vykonává Ministerstvo
financí.
Soudy
Proba ní a media ní služba: Specifické postavení s celostátní p sobností
Zastupitelské úKady: Zabezpe ují ást výkonu správy na úseku vnit ní správy
VeKejné sbory: Policie :R, Hasi ský záchranný sbor, Armáda, Vojenská policie, V ze]ská služba, Justi ní stráž
Zpravodajské služby: Státní orgány, jejichž innost podléhá kontrole vlády a PS.
Bezpe nostní informa ní služba: Kontrolována PS, má charakter ozbrojené zpravodajské
služby a není pod ízena žádnému správnímu orgánu. [10]
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ÚKad pro zahrani ní styky a informace: Eeditele jmenuje a odvolává ministr vnitra se
souhlasem vlády.
Vojenské zpravodajství: Eeditele jmenuje a odvolává ministr obrany se souhlasem vlády
na návrh ná elníka Generálního štábu.
Státní fondy: Státní fond kultury :R, Státní zem d lský interven ní fond, Státní fond životního prost edí, Pozemkový fond :R, Fond národního majetku :R aj.
VeKejnoprávní instituce: :eský rozhlas, :eská televize, :eská tisková kancelá [10]

S ÚZEMNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY SE VŠEOBECNOU P2SOBNOSTÍ
Krajské úKady: Mají všeobecnou p sobnost z hlediska v cného a místní z hlediska územního. N které p sobnosti vykonává krajský ú ad, n které speciální samostatné správní ú ady. Správní obvod nap íklad n kterých finan ních editelství však sestává ze dvou i více
kraj .
Obecní úKady: Vykonávají státní správu svými orgány pouze ve v cech, jejichž projednávání a rozhodování jim bylo sv eno zákonem. Nap . evidence obyvatel, požární ochrana,
ochrana ve ejného po ádku, výstavba, ochrana lesního a p dního fondu aj.. Území obce je
pro výkon státní správy správním obvodem.
PovBKené obecní úKady: Krom výkonu p enesené p sobnosti v základním rozsahu ve
vlastní obci vykonávají další p enesenou p sobnost sv enou jim zvláštními zákony i dalších obcích. Nap . p sobnost matri ního nebo stavebního ú adu.
Obecní úKady s rozšíKenou pNsobností: Vedle základní p enesené p sobnosti vykonávají
v rozsahu jim sv eném zvláštními zákony státní správu ve stanoveném územním obvodu.
Vykonávají p enesenou p sobnost v základním rozsahu pro území dané obce, dále p sobnost pov eného obecního ú adu v jeho správním obvodu a dále státní správu v rozsahu
jemu sv eném zvláštními zákony.
Újezdní úKady: Vykonávají státní správu na území vojenských újezd . [10]
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S SPECIALIZOVANÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
Finan ní editelství a finan ní ú ady, Bá]ské ú ady, Ú ady práce, Celní editelství a celní
ú ady, Katastrální ú ady, Okresní správy sociálního zabezpe ení, Inspektoráty bezpe nosti
práce, Krajské hygienické stanice, Krajské veterinární správy, Inspektoráty krajských veterinárních správ, Oblastní inspektoráty eské inspekce životního prost edí, Inspektoráty
státní energetické inspekce, Pozemkové ú ady, Státní oblastní archivy [10]

S ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA
Notá ská komora :R, Exekutorská komora :R, :eská léka ská komora, :eská komora
architekt , Komora auditor :R, Komora patentových zástupc , :eská advokátní komora,
Komora veterinárních léka

:R, :eská stomatologická komora a další [10]

S ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
Obce: Základní územní samosprávné celky
Kraje: Vyšší územní samosprávné celky [10]
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Obr. 1. Mapka nových kraj

Pramen: :SÚ

6.2 Další úkoly reformy veKejné správy
S SladBní správních obvodN
Vláda svým usnesením ze dne 8. íjna 2003 . 993 schválila materiál „Souhrnná analýza
slad ní územní p sobnosti orgán státu v území se správními obvody obcí s rozší enou
p sobností a s územními obvody vyšších územních samosprávných celk “. Ú elem slad ní
je vytvo ení podmínek pro stabilizované, p ehledné a jednotné administrativní uspo ádání
ve ejné správy, které umožní ob an m a institucím výrazn snazší orientaci. Sou asn by
m lo dojít k odstran ní diferencí v územní p sobnosti orgán vykonávajících innost státu
na jednotlivých stupních v území. P i slad ní se uplat]uje zásada skladebnosti, tzn., že
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žádná územn -správní jednotka nesmí narušovat hranice územn -správní jednotky vyšší.
[24]
Slaaování správních obvod bude probíhat ve t ech rovinách:
Meziokresní zmBny, tedy p ípady, kdy byly správní obvody obcí s rozší enou p sobností
vytvo eny p es okresní hranice. Do této kategorie spadá celkem 143 obcí, ve kterých žije
cca 106 500 obyvatel. Územní p sobnost orgán státu v území se bude p izp sobovat
správním obvod m obcí s rozší enou p sobností.
ZmBny v rámci okresu, které se týkají orgán státu s územní p sobností menší, než je
územní obvod okresu (nap . finan ní ú ady, detašovaná pracovišt ú ad práce atd.). Také
zde platí zásada, že územní p sobnost orgán státu je vázána na správní obvody obcí
s rozší enou p sobností, tj. správní obvod obce s rozší enou p sobností zahrnuje jeden a
více administrativních obvod orgán státu. Slad ní v rámci okresu má za cíl odstranit p ípady, kdy ob ané p ísluší do administrativního obvodu ur itého orgánu státu, který se ale
nachází ve správním obvodu jiné obce s rozší enou p sobností.
Krajské zmBny – sjednocení na krajské úrovni by m lo vést ke skladebnosti kraj , stanovených zákonem . 36/1960 Sb., o územním len ní státu a vyšších územních samosprávných celk stanovených ústavním zákonem . 347/1997 Sb.. [24]

Cílem slad ní územní p sobnosti orgán státu se správními obvody obcí s rozší enou p sobností není vytvo ení 205 orgán

státu s p sobností ve správních obvodech obcí

s rozší enou p sobností místo 76 orgán státu s okresní p sobností, i vytvo ení 14 krajských orgán státu na místo p vodních osmi. Ministerstvo vnitra nemá zájem na zvyšování
po tu sídel orgán státu. Uv domuje si nákladnost a v ad p ípad neefektivnost tohoto
kroku. Cílem je pouze úprava stavu, kdy se správní obvod obce s rozší enou p sobností,
resp. vyšší územní samosprávný celek, rozkládá na území dvou, p ípadn t í okres nebo
kraj stanovených zákonem . 36/1960 Sb., o územním len ní státu. [24]
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h ZmBna hranic krajN
Sjednocení správních obvod obcí s rozší enou p sobností se specializovanými orgány
státní správy v území souvisí i se zm nou krajských hranic. Návrh zákona o zm n hranic
kraj vychází z pot eb ob an deklarovaných usneseními zastupitelstev p íslušných obcí.
Dalším d vodem pro zm nu hranic kraj

je nesoulad území sou asných kraj

s objektivními geografickými vazbami, které se projevují nap . množstvím pracovních p íležitostí a služeb, v dopravní dostupnosti a v dalších znacích územní spádovosti. Zm na
hranic kraj se týká celkem 28 obcí, ve kterých žije cca 11 500 obyvatel. Podle návrhu zákona dochází u t chto subjekt k p esunu území z území dosavadního kraje do území kraje
sousedního, ímž nastane i zm na hranic t chto kraj .
Dne 1. ervence 2004 nabyl ú innosti zákon . 387/2004 Sb., o zm nách hranic kraj s tím,
že se do 31. prosince 2004 použijí pouze vybraná ustanovení a to jen pro postupy úkoly
k zabezpe ení voleb do zastupitelstev kraj v roce 2004. K faktické zm n hranic kraj
m lo dojít až k 1. lednu 2005. Vzhledem k tomu, že zákon eší pouze p echod obcí z kraje
do kraje, bylo nezbytné k 1. lednu 2005 zabezpe it také zm nu území okres . Vzhledem
k tomu, že návrhy zákon k t mto zm nám nebyly v as projednány Legislativní radou vlády, ú innost byla posunuta k 1. lednu 2006. Zm na území okres byla zajišt na novelou
vyhlášky . 564/2002 Sb., o stanovení území okres :R a území obvod hlavního m sta
Prahy. [26]

h Financování krajN
Úkolem pro další období je snížení závislosti kraj na dotacích a potažmo státu. Bude nutné zvýšit samostatnost kraj zvýšením podílu kraj na sdílených daních.
Pro ilustraci bych cht l uvést, že v sou asné dob kraje obdrží 8,92 % výnosu z dan
z p íjmu fyzických osob, 8,92 % výnosu z dan z p íjmu právnických osob, stejné procento
z celostátního výnosu DPH a 8,92 % z 60 % celostátního výnosu dan z podnikání fyzických osob.

h Problém velkého po tu malých obcí
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:eská republika má velmi mnoho malých obcí. Je to 6244, což p evyšuje evropský pr m r
ve vztahu po tu obcí a po tu obyvatelstva. Obecn se dá íci, že v jejich p ípad je obtížn jší obstarat zdroje pro rozvoj.
Problematikou malých obcí se zabývá Pracovní skupina pro problematiku malých obcí.
Eešení tkví ve vytvá ení tzv. Spole enství obcí za ú elem získávání finan ních prost edk .
[28]

h Zrušení správních krajN podle zákona . 36/1960 Sb.
27. íjna 2005 byl p edložen vládní návrh zákona o územn správním len ní státu . 1047.
Návrh zákona p edpokládá len ní :eské republiky na osm oblastí. Území oblastí bude
vymezeno správními obvody trnácti samosprávných kraj , to znamená, že jedna oblast
m že být v našich podmínkách tvo ena bua jedním nebo až t emi samosprávnými kraji.
Nižší územn správní jednotkou z stanou i nadále okresy, kterých je celkem 76. Nov se
však stanoví, že okresy se lení na 205 správních okrsk , což je pouze terminologická
zm na pro ozna ení dosavadních správních obvod obcí s rozší enou p sobností. Rovn ž
se zachovává p t vojenských újezd do správních okrsk , tedy sou asných správních obvod obcí s rozší enou p sobností. P ijetím tohoto zákona bude také odstran no stávající
dvojí krajské uspo ádání tím, že budou zrušeny správní kraje podle zákona íslo 36/1960
Sb.. Návrh na vznik oblastí je obecnou reakcí na pot eby vytvo it pr elí výkonu státní
moci zejména v oblasti p sobnosti soud , Policie :R a státního zastupitelství, rozsáhlejší
územn správní jednotku než je správní obvod samosprávného kraje. [22]
Návrh zákona na rozdíl od nyn jšího stavu respektuje princip skladebnosti. Princip skladebnosti spo ívá v tom, že území nižší územn správní jednotky nep esahuje územn
správní jednotky vyšší, což v dnešním stavu máme. Návrhem zákona se nem ní správní
obvody 14 samosprávných kraj , po et okres , po et obcí s rozší enou p sobností a vymezení jejich správních obvod prost ednictvím správních obvod obcí nebo vojenských
újezd . Nov se však zákonem upravují již zmi]ované oblasti, to znamená sedm plus hlavní m sto Praha, vymezení okres , které jsou s ohledem na zmi]ovaný princip skladebnosti
jednotlivých správních jednotek definovány novým zp sobem, a to prost ednictvím správních okrsk . Tedy území okres již nebude vymezeno vý tem obcí. [22]
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V souvislosti s novým zákonem o územn správním len ní státu je nutné zm nit i n které
další zákony upravující územní p sobnost státních orgán , která se odvozuje od územních
jednotek vytvo ených podle zákona o územním len ní státu nebo na n j jinak navazuje a
které dosud novelizovány nebyly. [23]
Krom

vládního návrhu zákona o územn

správním

len ní státu, který po ítá

s vytvo ením osmi správních oblastí, obdržela sn movna v roce 2005 taky návrh zastupitelstva Libereckého kraje na zm nu zákona o soudech a soudcích po ítající s fungováním
krajského soudu v každém krajském m st . O vyjád ení k ob ma zákonným p edlohám
byli požádáni hejtmani n kterých kraj : [25]
Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje: Zásadn s tím nesouhlasím. Pot eba je práv
opa ná pro všechny neplnohodnotné kraje. Liberecký kraj je kvalitativn p ipraven na to,
aby v Liberci mohl za ít samostatn fungovat krajský soud a bylo by neú elné, aby zdejší
moderní pobo ka krajského soudu byla dále ízena z Ústí nad Labem. Z ízení samostatného krajského soudu v Liberci by si nevyžádalo žádné finan ní prost edky ze státního rozpo tu.
Jan Zahradník, hejtman Jiho eského kraje: Územn správní len ní státu by m lo být
v souladu s jeho samosprávným len ním, m lo by tedy kopírovat stávající území kraj .
Zapo atá reforma ve ejné správy, na jejímž základ vzniklo trnáct kraj , m že mít smysl,
jestliže bude dotažena do konce. Z toho vyplývá, že i státní instituce krajského významu,
v etn krajských soud , by m ly být ve všech trnácti krajích. Skute nost, že to bude stát
nemálo pen z, si vláda m la rozmyslet d ív, než se do reformy poušt la.
Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje: Snahu vlády zachovat skladebnost
správních obvod obcí, správních obvod obcí s rozší enou p sobností, okres i správních
obvod kraj lze hodnotit pozitivn . Osobn nicmén podporuji ešení, jímž by bylo území
státu roz len no na správní kraje v hranicích kraj jako územn samosprávných celk .
Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje: Vládní návrh p edstavuje návrat do šedesátých
let minulého století a zásadn

ho odmítám. Je p ece nutné, abychom správu území

z hlediska policie, soud i státních zastupitelství p izp sobovali uspo ádání trnácti kraj .
S iniciativou Libereckého kraje jsme vyjád ili souhlas a p ipojili jsme se k ní. Zásadn
jsem nesouhlasil s tím, že vláda tento rozumný a pot ebný návrh neakceptovala.
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Michal Rabas, hejtman Pardubického kraje: Máme mimo ádný zájem na zahájení innosti samostatn institucionalizovaného Krajského soudu v Pardubicích. Samospráva Pardubického kraje považuje za velmi d ležité, aby všichni ob ané samosprávných kraj m li
stejné podmínky p ístupu k ú ad m i soud m.
Miloš Vystr il, hejtman kraje Vyso ina: Návrh nového zákona považuji za špatný. A
v te, že to ne íkám z pozice nesoudného p íznivce kraj . Eíkám to z pozice lov ka, který
má zájem, aby v ci fungovaly. Když se n co rozd lá, tak se to má dod lat. Nejhorší, co
znám, jsou stavy v ného provizória a improvizace. [25]

Všichni oslovení hejtmani tedy podporují územn správní len ní, skladebnost orgán respektující stávající území trnácti kraj . Nechci hodnotit , že se v tšinou vyjad ovali zástupci nov vzniklých kraj a také si nemyslím, že na jednotnost postoje má velký vliv skute nost, že až na jihomoravského hejtmana jsou všichni zbývající hejtmani zástupci jedné
politické strany. Z jejich pohledu se mi zdá uvedený postoj rozumný.

Návrhy zákon byly 14. prosince 2005 vzaty zp t z d vodu avizovaných pozm ]ovacích
návrh sm ujících nad rámec vládní p edlohy. [27]

Mezi další oblasti, kde musí reforma ve ejné správy pokro it, jsou nap íklad modernizace a
informatizace ve ejné správy. T mto témat m se ale v této práci podrobn v novat nebudu.

6.3 PKíklad stavu skladebnosti orgánN státní správy
Následující tabulka je p íkladem aktuálního stavu skladebnosti specializovaných a jiných
orgán státní správy sídlících v okresním m st Uherském Hradišti. Okres Uherské Hradišt spadá do Zlínského kraje a je tvo en dv ma správními obvody obcí s rozší enou p sobností – Uherským Hradišt m a Uherským Brodem.
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Tab. 5. Skladebnost orgán státní správy
Název orgánu
Státní správy

Krajská úrove.
BRNO

ZLÍN

Uh. Hradišt

Uh. Brod

Ú ad práce

Pobo!ka

Uh. Hradišt

Uh. Brod

Krajské

Finan!ní

Finan!ní

editelství

ú ad

Ú ad

Kat. ú ad pro

Katastrální

Katastrální

Zlínský kraj

pracovišt

pracovišt
Pobo!ka

Ú ad práce

Finan!ní ú ad

Obec s rozší . p sobností

Katastrální ú ad
SOUD

Krajský soud

Okresní soud

Ú ad pro zastup.

Územní

Detašované

státu ve v c. maj.

pracovišt

pracovišt

Krajské

Okresní

Obvodní

editelství

editelství

odd lení

Policie )R

LESY )R

Státní archiv

Krajský

Lesní správa

Inspektorát

Buchlovice

Moravský

Státní

zemský archiv

oblastní archiv

Hasi!ský

HZS

záchranný sbor

Zlínského kr.

Územní odbor

Stanice
Uh. Brod

Pramen: sestavil autor

Pokud jde o krajskou úrove], je z tabulky z ejmé, které orgány státní správy dosud
v krajském m st Zlín nejsou. Je však t eba poznamenat, že ne vždy musí být ú elné
všechny orgány státní správy dekoncentrovat. Nap íklad ú ady práce jsou ízeny p ímo Ministerstvem práce a sociálních v cí. Jiným p ípadem jsou Finan ní ú ady na úrovni obcí
s rozší enou p sobností. Nejenže jsou v každé obci s rozší enou p sobností, ale jsou i
v mnoha menších centrech, v obcích s pov eným ú adem. Tady bude slaaování probíhat
opa ným sm rem – tak, aby tato pracovišt byla p esunuta do obcí s rozší enou p sobností.
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Dalším p íkladem, že nelze použít stejnou metodu u orgán státní správy, je Hasi ský záchranný sbor. Ten m l d íve editelství v každém okresním m st . Nyní tam z staly jen
„zásahové jednotky“, územní odbory a editelství bylo koncentrováno v krajích. Dosáhlo se
tím soust ed ní specializací, odborného personálu a tím i efektivnosti správy. U Hasi ského záchranného sboru není tak frekventovaný osobní kontakt s ob any a navíc rozvíjející se
informa ní technologie umož]ují takové ešení.
Zcela z ejmá je z tabulky nevyváženost postavení obou obcí s rozší enou p sobností. Uvedený p íklad, jeden z mnoha v oblasti slad ní správy, ukazuje hloubku nedokon enosti
reformy ve ejné správy.
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7. P,EDSTAVENÍ SPRÁVY OKOLNÍCH STÁT2 PRO SROVNÁNÍ
7.1 Slovenská republika
Slovenská republika vznikla 1.1.1993 a je unitárním státem s jednokomorovým parlamentem. Je územn rozd lená na 8 kraj a 2891 obcí. Ve ejná správa je organizovaná na t ech
úrovních: stát – kraj – obec. Krajská samospráva vznikla k 1. lednu 2002. N které úkoly
jsou d leny mezi státní správu a samosprávu. [32]
Z hlediska vztahu státní správy a územní samosprávy existuje na Slovensku tzv. oddBlený
model. Státní správa se od 1.1.2004 projevuje hlavn na centrální úrovni. Úst ední orgány
mají vytvo ené nižší stupn organizované na úrovni kraje. Po et a hranice státních administrativních jednotek jsou totožné s po tem a hranicemi samosprávných vyšších územních
celk . [32]
USPO,ÁDÁNÍ VE,EJNÉ SPRÁVY OD 1.1.2004
Státní správa: Vláda – ministerstva, úst ední orgány – krajské ú ady všeobecné a specializované státní správy – obvodní ú ady všeobecné a specializované státní správy – stálá a
do asná pracovišt v od vodn ných p ípadech
Územní samospráva: Krajská samospráva, obce
Obce vykonávají samosprávnou p sobnost, ale ve vybraných oblastech i výkon p enesené
p sobnosti státní správy. Starostové obcí a primáto i m st jsou voleni p ímo ob any. [32]

7.2 Republika Rakousko
Soustavu nejvyšších státních orgán Rakouska tvo í Spolkové shromáždBní, spolkový
prezident a spolková vláda. Jde o analogicky nejvyšší orgány Spolku (federace) podobn
jako v N mecku. Spolkové shromážd ní se skládá z Národní rady a Spolkové rady. Spolkový prezident je volen p ímo ob any na 6 let. Spolková vláda je p edstavitelem výkonné
moci. Rakouský federalismus je zna n centralizovaný. [30]
Rakousko se lení na 9 zemí, které se dále d lí z hlediska správního na 84 okresN, 15 statutárních m st a z hlediska samosprávného na obce. [29]
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Jednou z nejvíce problémových oblastí složeného státu je vymezení vzájemných kompetencí mezi ním a jeho státoprávními ástmi. Jde vytvá ení 4 oblastí kompetencí:
h Oblast výlu né kompetence Spolku
S Oblast, v rámci které je zákonodárství v kompetenci Spolku a výkonná innost pat í
zemím.
S Oblast, v rámci které do kompetencí Spolku pat í stanovení základních princip zákonodárství a do kompetencí zemí vydávání konkrétních zákon a výkonná innost.
S Oblast vlastních kompetencí zemí, v rámci které jim pat í zákonodárná i výkonná moc.
Každá zem má svoji ústavu p ijatou zemským sn mem. Zem mají i svoje vlády v ele
s hejtmanem. [30]

V Rakousku je kolem 2 360 obcí, z nichž víc než polovina má mén než 2 500 obyvatel.
Obec je základní jednotka územní samosprávy. Obec je sou asn i správním obvodem
s p enesenou p sobností od Spolku nebo zem . Vyšší územnB správní (ne samosprávnou)
jednotkou, na kterou se d lí spolkové zem , jsou okresy. Na úrovni okres neexistují samosprávné orgány. Mohou konat jen jménem Spolku nebo spolkové zem . Orgánem státní správy na úrovni okresu je okresní úKad. Okresní ú ad vykonává v okrese úkoly spojené s p sobností spolkové a zemské vlády. [30]

7.3 MaXarská republika
Maaarsko má jednokomorový parlament – Národní shromáždBní. Prezidenta volí parlament na 5 let. Vláda se skládá z premiéra a ministr . V Maaarsku je cca. 2 900 venkovských obcí a cca 200 m st. Zvláštní kategorii m st tvo í župní mBsta. Tato m sta jsou sídlem orgán župy, kterých je 19. Župní m sto vykonává p sobnost obce a zárove] p sobnost župy. Obec rozhoduje sama, jaké úkoly bude plnit, v jakém rozsahu a jakým zp sobem. Župy jsou od roku 1990 samosprávným celkem. Župy jsou povinny zabezpe it pln ní
úkol , které nemohou ešit místní samosprávy v obcích. V zákon jsou úkoly župy vyjmenované. P sobnost župy vykonává župní shromáždBní. V župách a hlavním m st p sobí
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ú ady ve ejné správy. Ú ady ve ejné správy vykonávají státní správu v rámci kompetence
sv ené jim zákony a plní úkoly, které na n delegovala vláda. [31]

7.4 Zhodnocení autora
Srovnání naší správy se správami Slovenska, Rakouska a Maaarska se nabízí z d vodu
historického. Je zde i podobnost vzhledem k rozloze a po tu obyvatel.
Na úrovni vyšších územn správních celk je ve zmín ných státech krajské, respektive
župní z ízení. Jedin v Rakousku byly zachovány historické zem . Na mikroregionální
úrovni se správy uvedených stát liší. V Rakousku je stejn jako u nás spojený model výkonu p enesené a samostatné p sobnosti. U našich jižních soused jsou však ješt okresní
ú ady vykonávající jen státní správu.
Zajímavé je všimnout si, do jaké míry se liší správa naše a slovenská po rozd lení federace.
Zatímco u nás je již zmín ný spojený model na krajské i mikroregionální úrovni, na Slovensku je odd lený model na úrovni kraj , obce vykonávají samosprávu a státní správu
krom kraj navíc i obvodní ú ady. Zaujalo m , že na Slovensku jsou p ímo voleni starostové obcí a primáto i m st.
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ZÁV6R
Abych mohl zdárn zpracovat zvolené téma bakalá ské práce, musel jsem si nastudovat
spoustu literatury. Není v bec jednoduché správn porozum t všem souvislostem, které
reformu ve ejné správy provázejí. Bylo nezbytné si p ipomn t ty nejzákladn jší vývojové
okamžiky uplynulého století. Vid t opravdu reáln stav ve ejné správy na za átku roku
1990 bylo žádoucí pro pochopení pot ebné hloubky reforem, které nás tehdy ekaly.
Obnovení obecní samosprávy sm ující k decentralizaci správy, dekoncentrace úst edních
orgán , uplatn ní subsidiarity, inspirace evropskými trendy v souvislosti s naší snahou zalenit se do struktur Evropské unie – to všechno byly velice správné a nutné kroky, které se
pom rn

rychle za aly uskute ]ovat. Je však ale z ejmé, že v atmosfé e p echodu

k demokratickému z ízení byly tyto základní zm ny p ijímány vícemén p irozen .
Nejvážn jším momentem, kdy se naplno projevila rozdílnost postoj rozhodujících spoleenských sil, v demokracii tolik pot ebná, bylo zahájení úvah o podob územn správního
uspo ádání. Myslím si, že prvním nezdarem reformy bylo dlouhé „vakuum“ na úrovni
st edního lánku ízení. Tehdejší kraje (ú ady) byly zrušeny p íliš brzy a z ízení nových se
stále protahovalo. A jakmile už byl zvolen model krajského z ízení, nebyly vyjasn ny
kompetence a financování. Objektivn však musím p ipustit, že pluralitní spole nost je
živým organismem a n kdy nejdou pot ebné zm ny tak, jak by si n kdo p ál.
Volba spojeného modelu výkonu státní správy a samosprávy na krajské úrovni svým zp sobem p edznamenala posun výkonu státní správy z dosavadních okresních ú ad sm rem
k v tšímu po tu menších center. Jak je známo, zase ve spojeném modelu.
P iznám se, že jsem m l p ed zapo etím p ípravy bakalá ské práce jen povrchní informace
o všech etapách reformy. Tudíž jsem si ani nedokázal ud lat alespo] p im en objektivní
názor na v c. Se zájmem jsem si pro ítal odborné lánky expert na dané téma a pak taky
naslouchal názor m lidí z praxe. Jsem si v dom, že ani nyní není míra mého poznání taková, abych mohl cokoliv s ur itostí tvrdit. Ovšem krom obecn sdílené pot ebnosti reformy
nacházím adu moment , se kterými se prost ztotožnit nedovedu.
Ve shod s názory oslovených zástupc ve ejné správy vnímám docela kriticky spojený
model výkonu p enesené a samostatné p sobnosti na mikroregionální úrovni. Problémy,
které to p ináší, jsem se v p íslušné kapitole snažil docela podrobn popsat. Také argument,
že okresní ú ady jako orgány státní správy s všeobecnou p sobností by i nadále mohly mít
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svoje opodstatn ní, považuji za relevantní. Moje kritika spojeného modelu se vztahuje i na
krajské z ízení, kde by myslím posta ovala samosprávná p sobnost. V práci jsem se p iklonil k po tu kraj z roku 1960, tento m j názor ale není p íliš silný, p ipouštím i vhodnost sou asného po tu za p edpokladu do ešení p sobnosti n kterých orgán státní správy,
jejichž sou asný správní obvod stále vychází z reformy z roku 1960.
Zpracování bakalá ské práce jsem rozhodn necht l pojat pouze jako komentá dosavadního pr b hu reformy ve ejné správy. Na základ poznaných skute ností jsem si cht l vyprofilovat vlastní pohled na ešenou problematiku. Pokud budu mít možnost p ipravovat diplomovou práci na toto téma, zam ím se na další úkoly reformy. Budu se zamýšlet, jak
pokra ovat na reform a odstra]ovat nedostatky, p ípadn zda n která rozhodnutí nerevidovat.
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SEZNAM POJM2
asová pNsobnost: Možnost aplikace právních norem obsažených v právních p edpisech
územní samosprávy p íslušnými subjekty. [8]
Decentralizace: P enechání ásti výkonu ve ejné správy samostatným subjekt m odlišných od státu. Nap . výkon ve ejné správy samosprávou. [10]
Dekoncentrace: P esun p sobnosti a pravomoci na nižší úrove]. Mezi r znými úrovn ni
je pak vztah nad ízenosti a pod ízenosti.
Kraj: Územní spole enství ob an , kterému náleží právo na samosprávu a které vykonává
v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s pot ebami kraje. [7]
Obec: Samosprávná korporace územní samosprávy, základní územní samosprávné spoleenství ob an , tvo í územní celek, který je vymezen hranicí území obce, je ve ejnoprávní
korporací, má vlastní majetek. [7]
Okresní úKad: Územn nejnižší orgán státní správy se všeobecnou p sobností. [7]
Osobní pNsobnost: Právní p edpisy územní samosprávy p sobí v i všem osobám na
území obce i kraje, fyzickým i právnickým osobám podle p edm tu úpravy. [8]
Platnost právního pKedpisu: Nastává dnem ádného vyhlášení, což je den zve ejn ní na
ú ední desce obce nebo ve v stníku kraje. [8]
PovBKený obecní úKad: Orgán obce, který vykonává p enesenou p sobnost pro více obcí
ve správních obvodech a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. [7]
Prostorová pNsobnost: Stanoví rozsah použití právní normy na ur itém území. [10]
PKenesená pNsobnost: Vyplývá ze zvláštních zákon o jednotlivých úsecích státní správy.
Je to výkon státní správy orgány samosprávy. [13]
PNsobnost: Oblast (pole), na kterou má ur itý subjekt vliv. Je tedy schopen jej v rozsahu
svých pravomocí ovliv]ovat podle své v le. [13]
Samospráva: Je to ve ejná správa uskute ]ovaná jinými ve ejnoprávními subjekty než
státem. Jedná se o subjekty ozna ované jako ve ejnoprávní korporace. [7]
Samostatná pNsobnost: je to v podstat vyty ení hranic samosprávy. [13]
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Správní úKad: Organiza ní jednotka z ízená navenek, zákonem ohrani ená a vystupující
prost ednictvím svých orgán jako nositel samostatného rozhodování v rozsahu p sobnosti a pravomoci ú adu stanovených zákonem. [7]
Státní správa: Jedna ze základních forem innosti státu, a to forma, jejímž posláním je
realizace výkonné moci státu. [7]
Typy samospráv: Územní, zájmová, v cná [10]
Ú innost právního pKedpisu: Den uvedený v právním p edpisu, nejd íve však den platnosti. Pokud ú innost uvedena není, tak nastává 15. dnem po vyhlášení. [8]
ÚKad: Každá trvalá organiza ní jednotka, která plní úkoly ve ejné správy bez ohledu na
zp sob ozna ení. [7]
Územní pNsobnost: Rozsah území, na n mž konkrétní právní p edpis územní samosprávy
upravuje ur itý okruh spole enských vztah . [8]
VeKejná správa: Správa ve ejných záležitostí realizovaná jako projev výkonné moci ve
stát . [7]
VBcná pNsobnost: Oblast spole enských vztah v rámci ve ejné správy, které jsou právními p edpisy územní samosprávy upravovány. [8]
Všeobecná pNsobnost: Na ur itém území se soust eauje výkon ve ejné správy zpravidla u
jednoho vykonavatele (nap . vláda nebo krajský ú ad). [10]
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL2 A ZKRATEK
R

:eská republika

NR

:eská národní rada

SÚ

:eský statistický ú ad

ÚSC

Územn správní celek

PS

Poslanecká sn movna

DPS

Da] z p idané hodnoty

HZS

Hasi ský záchranný sbor

EU

Evropská unie
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