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SEZNAM ZKRATEK
AIS

Agendový informační systém

APZ

Aktivní politika zaměstnanosti

BTS

Systém základnových stanic (Base Station System)

BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

CATI

Computer-Assisted Telephone Interview

CD

Cestovní doklady

CRVE

Centrální registr vodoprávní evidence

ČBÚ

Český báňský úřad

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČNR

Česká národní rada

ČR

Česká republika

ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSÚ

Český statistický úřad

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

DOSS

Dotčené orgány státní správy

DPH

Daň z přidané hodnoty

DPPO

Daň z příjmů právnických osob

DS

Daňový subjekt

DSO

Dobrovolný svazek obcí

EOD

Enhanced Origin-Destination

EPO

Elektronické podání

ESIF

Evropské strukturální a investiční fond

EU

Evropská unie

FG

Skupinová diskuze

FO

Fyzická osoba

FS

Finanční správa

FÚ

Finanční úřad

FUA

Funkční městská oblast (Functional Urban Area)

GFŘ

Generální finanční ředitelství

GG

Ústava SRN (Grundgesetz)

IAD

Individuální automobilová doprava

ICT

Information and Communication Technology

IS

Informační systém

IVO

Index významu obce

KaÚ

Katastrální úřad

KP

Kulturní památka

KPKÚ

Katastrální pracoviště katastrálního úřadu

KV

Komplexní velikost
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LPS

Lékařská posudková služba

MAS

Místní akční skupina

MEGA

Metropolitní růstová oblast (Metropolitan European Growth Area)

MHD

Městská hromadná doprava

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MN

Významné místo neprimární

MP

Primární místo

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MSK

Moravskoslezský kraj

MSSZ

Městská zpráva sociálního zabezpečení

MV

Ministerstvo vnitra ČR

MW

Místo pracoviště

MZe

Ministerstvo zemědělství

NIPOS

Národní kulturní a poradenské středisko pro kulturu

NKP

Národní kulturní památka

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OkÚ

Okresní úřad

OOP

Orgán ochrany přírody

OP

Ochranné pásmo

ORP

Obec s rozšířenou působností

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSSZ

Okresní správa sociálního zabezpečení

OSÚ

Obecní stavební úřad

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

PAPI

Paper and Pencil Interview

PCB

Polychlorované bifenyly

POH

Plán odpadového hospodářství

POÚ

Pověřený obecní úřad

PP

Přenesená působnost

PR

Památková rezervace

PSSZ

Pražská zpráva sociálního zabezpečení

PUPFL

Pozemek určený k plnění funkcí lesa

PZ

Památková zóna

RIA

Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment)

RSO

Registr sčítacích obvodů a budov

RSV

Registr vozidel

RUD

Rozpočtové určení daní

ŘP

Řidičský průkaz

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic
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SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SM

Statutární město

SO

Správní obvod

SP

Samostatná působnost

SPOD

Sociálně-právní ochrana dětí

SRN

Spolková republika Německo

SŘ

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

SSZ

Správa sociálního zabezpečení

SÚ

Stavební úřad

ÚP

Úřad práce
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ÚS
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ANNOTATION
The study aims at suggesting options for simplification, spatial availability and clear arrangement
of the exercise of state administration in a territory by creating a unified, stable and complex
administrative network that would respond to the needs of the territory of both citizens and public
administration participants. The particular goals of the study were:










DC1 Creating analytical data for the evaluation of the public administration model, taking
into account the experience of the current development resulting from the public
administration reform in 1997 – 2003.
DC2 Specifying the competence of selected agendas of the relevant public administration
executors to facilitate the contact of public administration with citizens, especially in terms
of necessary changes in the territorial organization of public administration and in reducing
the local affiliation of the selected agendas.
DC3 Identifying the potential and tools supporting small municipalities and specifying
effective forms of associating the small municipalities for the purpose of better cooperation
with the state.
DC4 Specifying the possibilities for competency changes for the differentiated exercise of
public administration in the territory with better utilization of municipalities with higher
administrative capacity.
DC5 Mapping the availability of public administration in the territory in order to enhance its
availability without further complications (without making it unclear) in the territorial
administration structure

Keywords (JEL): Structure, Scope, and Performance of Government (H11), State and Local
Government; (H70), Public Economics: Miscellaneous Issues: (H80).
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Studie je zaměřena na vytvoření návrhů variant zjednodušení, prostorové dostupnosti a větší
přehlednosti výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní, skladebné správní sítě,
která by reagovala na požadavky a potřeby v území, a to jak občanů, tak i aktérů činných ve veřejné
správě.
Na základě kvalitativních i kvantitativních analýz a dotazníkových průzkumů včetně názorů aktérů
veřejné správy je zhodnocen vývoj územně správní struktury veřejné správy, která byla vytvořena
reformou veřejné správy v letech 1997-2003, a to včetně výhod a nevýhod současného modelu. Lze
doporučit setrvání ve spojeném modelu výkonu územní veřejné správy. Spojený model prokázal, že
je funkční a riziko systémové podjatosti je v něm zastoupeno v akceptovatelné míře. V případě
opuštění spojeného modelu nelze tvrdit, že riziko systémové podjatosti nebude existovat, jelikož se
v praxi prokázalo, že existuje i v odděleném modelu. Spojený model vede při maximu výkonů agend
přes strukturu krajů a obcí k omezení resortního přístupu, podporuje horizontální vnitřní vazby na
lokální úrovni, pomáhá ke komplexnímu přístupu k území a přinesl provozní úspory (budovy,
administrativní náklady) k dané prostorové úrovni, kde je veřejná správa poskytována. Spojený
model naplnil z hlediska vnější efektivity potřeby občanů řešit agendy v blízkosti svého bydliště.
V současné době v ČR lze identifikovat čtyři obecné území úrovně výkonu státní správy, pokud
nezahrneme nejnižší úroveň obcí a nejvyšší úroveň celorepublikovou, a to:
1.
2.
3.
4.

Základní úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO POÚ.
Základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO ORP.
Vyšší úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň okresů.
Vyšší úroveň s komplexním výkonem státní správy na vyšším územně správním celku,
tj. úroveň krajů.

Klíčové pro návrh optimální územně správní struktury jsou úrovně 1 a 2. Úroveň 2 je tvořena
mikroregionální strukturou. Při porovnání mikroregionálních center s ORP bylo identifikováno, že
35,6 % ORP nesplňuje tuto roli, především z důvodů existence silného centra v bezprostřední
blízkosti. Pokud zvolíme nejnižší prostorovou úroveň lokalit, pak lze identifikovat, že roli
mikroregionálního ani lokálního centra nesplňuje 18,5 % ORP, tj. 38 ORP. Tato skutečnost je
podmíněna socioekonomickými procesy v prostoru, které způsobují proces snižování naplňování
funkcí středisek nižšího řádu ve prospěch mikroregionálních center. Dále je nutno uvést, že na
základě provedeného dotazníkového šetření uvedlo 31,3 % respondentů, že naposledy navštívilo
správní centrum ORP v minulém týdnu. Když k tomu připočteme dalších 49,0 % obyvatel, kteří ve
správním centru ORP bydlí, získáme 80,3 % obyvatel, pro které není problém navštívit úřad v ORP.
Důvodem pro cestu do ORP byla především návštěva obchodního centra a lékárny, sportoviště,
kulturního zařízení (kina, divadla) a volnočasového zařízení pro děti a mládež (dům dětí a mládeže,
ZUŠ). Z výše uvedených důvodů je tato úroveň identifikována jako základní pro výkon veřejné
správy v území.
Při diskuzi nad existencí prostorové úrovně 1, která je v současnosti tvořena POÚ, je nutno
vycházet ze skutečnosti, že Česká republika v rámci všech zemí OECD vykazuje nejrozdrobenější
administrativní strukturu, tvořenou 6 254 obcemi a 4 vojenskými újezdy k 1. 1. 2018, z tohoto
konstatování vyplývá poznatek, že ČR má nejmenší obce ze všech zemí OECD, většina obcí má
velikost pod 1000 obyvatel, což lze považovat za specifikum ČR. Z tohoto důvodu úvaha o existenci
388 pověřených úřadů, nebo i o jejich jiném počtu v rámci optimální struktury, je zcela na místě a
legitimní. Na druhou stranu je nutné poukázat na to, že současné POÚ z titulu svého statusu
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vykonávají pouze o 2 agendy více než obce se základní působností. Další 2 agendy na POÚ jsou
spojeny s výkonem agendy matričních úřadů a stavebních úřadů, které však mají i některé obce se
základní působností. Tento stav nelze považovat za optimální a rovněž není na této úrovni zajištěna
skladebnost SO u posledních dvou jmenovaných úřadů na úrovni POÚ a ORP.
Pro nastavení optimální územněsprávní struktury byl na úrovni 1 na základě maximalizace principu
ekvity zvolen jako nejvhodnější scénář S650b (z kapitoly 5), který vytváří 649 správních center POÚ,
z důvodu jejich velmi dobré dopravní dostupnosti individuální automobilovou dopravou. V rámci
scénáře S650b tj. POÚ (649) je do 10 minut dostupné správní centrum POÚ ze 78,4 % obcí, do 15
minut z 94,8 % obcí a do 20 minut z 98,9 % obcí. Scénář S650b vytváří novou hustější strukturu POÚ
(649), jejíž správní centra jsou lépe dostupná z obcí v SO, přičemž SO POÚ jsou skladebné dle SO
ORP.
Na základě vyhodnocení variant v kapitole 4 by tato úroveň POÚ (649) měla mít následující
kompetence, dané přesunem agend z obcí se základní působností:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

silniční správní úřad;
přestupková agenda;
ochrana přírody a krajiny;
odpadové hospodářství;
stavební úřad;
matrika;
veřejné opatrovnictví (obci bude umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy pro tuto
agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné opatrovnictví místo ní);
8. volby (navrhuje se přenesení pouze činnosti jmenování zapisovatele).
Dále se předpokládá rozšíření kompetencí POÚ (649) z ORP v rámci agendy sociální práce.
Místní příslušnost
V rámci analýzy možného zrušení místní příslušnosti u vybraných 30 agend dle jejich významu pro
obyvatele bylo vyhodnoceno u 4 agend jako nejvhodnější zrušení místní příslušnosti (viz kapitola
2), a to:





č. 1. Matriční agenda
č. 2. Evidence obyvatel
č. 14. Myslivost
č. 17. Rybářství

V případě zrušení místní příslušnosti bude nejvýznamnějším přínosem větší flexibilita řešení
životních situací pro občana. Pokud bude agenda např. v dostatečné míře elektronizovaná, čas,
který občan ušetří cestou na úřad, může více než vyvážit jednorázové náklady na elektronizaci, které
budou vždy rozpuštěny ve více letech, stejně jako náklady na úkon, pokud příslušné aplikace budou
přívětivé. Ve chvíli, kdy stát naplní své cíle v oblasti eGovernmentu, je dokonce možné, že u agend,
kde místní znalost nehraje významnou roli, ztratí otázka místní příslušnosti na významu.
Meziobecní spolupráce
Ve studii byl identifikován potenciál meziobecní spolupráce (viz kapitola 3), který by umožňoval
překlenout nevýhody způsobené rozdrobenou strukturou obcí České republiky. Potenciál spočívá
v prohloubení, zintenzivnění a především systémovém nastavení meziobecní spolupráce v ČR. Její
posílení by mělo přispět k eliminaci problémů a nevýhod vyplývajících z velkého množství malých
obcí, které jsou přehlcené stále se zvyšujícím množstvím administrativní zátěže, a nemají dostatečné

13

finanční ani administrativní kapacity k zajištění místních služeb, které občané poptávají. Správné a
účelné nastavení forem meziobecní spolupráce může být výrazným impulsem pro komplexnější
rozvoj území přesahující hranice jedné obce, tj. mikroregionu, funkčního území, jak se prokázalo v
zahraničí.
Současný stav meziobecní spolupráce v ČR, realizované prostřednictvím instituce DSO (dobrovolné
svazky obcí), v podstatě odpovídá situaci ve Francii, kde bylo také nutné přistoupit k cílenému
posílení meziobecní spolupráce prostřednictvím organizovaného společenství obcí (měst). V
současnosti je v ČR velké množství DSO s nedostatečnou dynamikou, nepřipravených převzít
systémovou roli při podpoře výkonu veřejné správy a sehrát roli koordinátora rozvoje na
mikroregionální úrovni. Činnost řady DSO byla v minulých letech v oblasti podpory místního
rozvoje oslabena razantním nástupem MAS (Místní akční skupina) se štědrou finanční podporou
z Evropských strukturálních a investičních fondů. Přestože se objevovaly návrhy na zapojení MAS
(respektive komunitně vedený místní rozvoj) do výkonu veřejné správy na místní úrovni, zdá se, že
již existuje shoda na tom, že z povahy role i právní formy MAS nelze ani na úrovni obcí prvního typu
k tomuto přesunu přistoupit.
Současné možnosti nastavení a rozvíjení funkčního partnerství mezi obcemi a městy jsou však do
určité míry limitovány chybějící vládní strategií, legislativou, programy i cílenými dotačními tituly,
které by podpořily tuto iniciativu zdola. Při vytváření systémových nástrojů podporujících výkon
veřejné správy je nutno vzít v úvahu, že obce jsou také základní administrativní jednotkou, a proto
při vytváření jejich svazků musí být reflektovány principy skladebnosti spojené s výkonem veřejné
správy. Za těchto okolností se mohou vzniklé svazky obcí stát partnerem ORP, ale i krajů či orgánů
státu působících v území. Použití soukromoprávních forem spolupráce obcí (např. MAS, destinační
společnosti) je pro účely zajištění výkonu veřejné správy nejen nevhodné, ale v podstatě i nemožné.
Podpora meziobecní spolupráce prostřednictvím definování vnějšího institucionálního rámce může
přispět k posílení funkčních a aktivních svazků obcí a měst a k posílení jejich role v budování územní
soudržnosti na místní úrovni. Motivace obcí při zavádění prvků meziobecní spolupráce je pro
budoucnost efektivního výkonu veřejné správy v regionech klíčová. Spolupráce obcí tedy může být
dvojího charakteru. Jednak může jít o dobrovolnou spolupráci, anebo může jít o spolupráci
vyžadovanou zákonem, spojenou s existencí samostatných, unikátních kompetencí.
Aplikovat postupy použité v zahraničí do našich podmínek za současné situace je možné s využitím
některých poznatků a zkušeností (např. z Francie, Německa, Rakouska atd.). Francouzské zkušenosti
jsou velmi vhodné pro náš stát, neboť i oproti celoevropskému trendu snižovat počet obcí, se
francouzská veřejná správa snaží o jejich zachování. Z Francie a Rakouska je vhodné převzít zásadu
nezbytné finanční motivace a kontrolovatelných povinných úkolů, což v tomto případě by
znamenalo spolupráci vyžadovanou zákonem, spojenou s existencí samostatných, unikátních
kompetencí.
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Úvod
„Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb“ je
zpracována v rámci naplnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014 – 2020 a jeho
strategického cíle 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území. Konkrétně se jedná
o návaznost na specifický cíl 2.1. Harmonizace administrativního členění státu, tzn. zjednodušení a
větší přehlednost výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní a praxí akceptované
správní sítě, zajištění skladebnosti územních správních jednotek a vytvoření systémových podmínek
pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území. Analýza je zpracována řešitelským týmem v úzké
součinnosti s Odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR,
který se podílel svými koncepčními připomínkami a společnou diskuzí nad vybranými tématy na
tvorbě celé studie.
Organizace veřejné správy v území je v současné době výsledkem reformy veřejné správy
provedené ve dvou etapách v letech 1997 - 2003. V praxi nedošlo k naplnění původních záměrů
reformy nastavených MV ČR, proto dnes není možné plně využít výhod dosažených reformou, a to
jak z hlediska územního uspořádání, tak ani z hlediska institucionálního. Nejsou dnes také plně
využity možnosti optimalizace místa výkonu působnosti veřejné správy při respektování zásady
subsidiarity. Pro kvalitní a profesionální výkon veřejné správy v současnosti chybí kvalifikovaný
personál, který by tento výkon zabezpečil. Tato situace se opakuje jak na úrovni ministerstev, tak
na úrovni krajů a obcí. Prostorové rozmístění veřejné správy a výkonu jejích agend z pohledů
občanů (klienti/uživatelé služby) je velmi nepřehledné. Vytvořený systém je nestabilní a zbytečně
komplikovaný, což vede k permanentnímu zpochybňování jeho funkčnosti. Proto jsou často
navrhovány nesystémové změny, a to jak ze strany jednotlivých resortů, tak i ze strany krajů a obcí.
Četné návrhy nesystémových změn jsou důkazem potřeby dokončit reformu veřejné správy v praxi
a vytvořit tak stabilní a přehledné prostředí výkonu veřejné správy pro občany. Je zřejmé, že
proměna a reforma veřejné správy musí vycházet z demografických a socioekonomických procesů
v území, včetně využívání nových informačních technologií, jinak bude vždy pomalejší než aktuální
vývoj situace v území. V tomto případě vždy nastane opakující se stav, kdy přes jakoukoliv
vynaloženou námahu k reformě bude vždy výsledek nevyhovovat, protože bude zaostávat za
aktuální potřebou v území. Z tohoto poznatku a zkušenosti je zřejmé, že reforma nemůže být
nastavena jako teoreticky rigidní stav, ale jako flexibilní systém založený na přirozených
dlouhodobých sociokulturních vazbách v území, vycházející z prediktivních socioekonomických a
demografických analýz.
Základním cílem této studie je vytvoření návrhů variant zjednodušení, dostupnosti a větší
přehlednosti výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní a praxí akceptované správní
sítě, která by reagovala na požadavky vyvstávající z potřeb území a to jak občanů, tak i aktérů
činných ve veřejné správě. Součástí studie je návrh na zajištění skladebnosti územních správních
jednotek. Základního cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících dílčích cílů:




DC1 Vytvořit analytické podklady pro hodnocení modelu veřejné správy s využitím
zkušeností z dosavadního vývoje, který je výsledkem reformy veřejné správy v letech 1997 2003.
DC2 Určit u vybraných agend kompetence vykonavatelů veřejné správy pro usnadnění
kontaktu veřejné správy s občany, zejména z hlediska potřebných změn v územní organizaci
veřejné správy a v redukci místní příslušnosti vybraných agend.
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DC3 Zjistit potenciál a nástroje pro podporu malých obcí a účelných forem jejich sdružování
ke spolupráci ze strany státu.
DC4 Stanovit možnosti kompetenčních změn pro diferencovaný výkon veřejné správy v
území s lepším využitím obcí s vyšší správní kapacitou.
DC5 Zmapovat dostupnost veřejné správy v území za účelem zvýšení její dostupnosti bez
dalšího komplikování (zesložiťování) územně správní struktury.

Provedení této studie, které je limitováno časem, dostupností datových zdrojů, nastavenými
požadavky v zadávací dokumentaci, ochotou a možností spolupráce jednotlivých resortů ústředních
orgánů státní správy a znalostí jednotlivých expertů, je v současnosti nejširším a do jisté míry
komplexním výsledkem současného stavu poznání v optimálním uspořádání veřejné správy
v území. Na druhou stranu je zároveň nutno uvést, že k naplnění výše vymezených cílů je potřeba
vést dlouhodobou diskuzi s odbornou veřejností, se zástupci veřejné správy v území i s širokou
občanskou veřejností, na které změna uspořádání má dopad. Při této budoucí nutné diskuzi nad
touto studií včetně návrhu akceptovatelných variant je potřeba vycházet z principu, že prostorové
uspořádání veřejné správy musí být přehledné a stabilní. Z mnoha sociologických výzkumů a
zkušeností odborníků z praxe je známo, že veřejnost změny v těchto oblastech vnímá
z dlouhodobého horizontu a krátkodobé změny velmi obtížně a neochotně přijímá.
Další zkušeností z evaluačních studií je informace, že prosazování nových strategií, které mají vliv
na život občanů a jejich prostorové chování je nutno vždy doprovázet profesionálně nastavenou
komunikační strategií, která má za úkol přinést občanům vysvětlení záměrů na několika úrovních
vnímání a zároveň oslovit všechny cílové skupiny v území vhodnými komunikačními kanály.
Informace, které tato studie přináší, je potřeba proměnit ve znalost, kterou budou disponovat aktéři
v území i představitelé ústředních orgánů státní správy. Na základě těchto znalostí mohou nastat
koordinované aktivity, které pomohou dokončit reformu veřejné správy v území.
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1

Zhodnocení vývoje a efektivity územně správní struktury

V této kapitole je zhodnocen vývoj územně správní struktury veřejné správy, který byl vytvořen
reformou veřejné správy v letech 1997-2003. Na základě této reformy vznikl spojený model výkonu
územní veřejné správy v ČR, tzn., že územně samosprávné celky vykonávají samosprávu (vlastní
působnost) a zároveň státní správu (přenesenou působnost). V kapitole jsou zhodnoceny jeho
negativa, např. systémová podjatost, ale také přínosy a efektivita tohoto modelu v praxi. Dále je zde
provedena analýza prostorových vztahů mezi územními celky na základě prostorového chování
obyvatel (podrobně je téma rozvedeno v kapitole 4 a 5). Součástí této kapitoly je také zhodnocení
demografického vývoje správních obvodů (zejména SO ORP vzniklých v rámci výše uvedené
reformy). Na základě analýzy dostupných informací a rozhovorů vedených s aktéry veřejné správy
jsou v rámci různých úrovní veřejné správy popsány jejich klíčové problémy. Z uvedeného
hodnocení je vytvořen návrh optimalizace modelu územně správní struktury (je zde uvedena
nejvhodnější varianta z kapitoly 5 z hlediska dopravní dostupnosti). Závěr kapitoly tvoří analýza
správního uspořádání vybraných zemí EU (Německo, Francie, Rakousko, Slovensko, Polsko) s
přihlédnutím k možným příkladům dobré praxe, využitelným pro Českou republiku.
Zhodnocení vývoje právních a organizačních vztahů v územně správní struktuře
1.1.1 Východiska pro hodnocení územní efektivnosti veřejné správy
Veřejná správa by měla být dostupná a měla by kvalitně, v náležitém čase a hospodárně plnit
stanovené úkoly. Pro hodnocení veřejné správy z hlediska její kvality a výkonnosti jsou
rozhodující: úkoly, prostředky k jejich realizaci a dosažené výsledky1. Ve smyslu výše uvedeného
je nutné rozlišit státní správu a územní samosprávu.
Územní samospráva je velmi stručně upravena v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, v článku 8, dále pak v hlavě 7, článcích 99 až 105, které jsou doplněny nálezy ústavního
soudu, které upřesnily výklady, např. právo na výkon samosprávy podle aktuální právní úpravy mají
pouze nově vzniklé obce, s minimálně 1 tis. obyvatel2. Velký počet obcí v ČR vychází z transformace
po roce 1989, kdy bral zákonodárce v potaz historickou existenci obcí (srov. § 1 zákona České
národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)), zároveň však poskytl obcím možnost, aby
o své existenci a její formě do jisté míry rozhodovaly samy (srov. § 10-12 zákona č. 367/1990 Sb.).
Vznik takového množství samosprávných subjektů se původně po roce 1990 jevil jako důležitý pro
uskutečnění práva občanů na samosprávu. Po téměř 30 letech zkušeností, které přinesla praxe na
obcích a které se promítly v rozhovorech s aktéry veřejné správy, se často opakovaly informace
směřující k zjištění, že nelze zabezpečit profesionální a kvalitní výkon veřejné správy (určitý standard
výkonu) na všech obcích, především na malých obcích s počtem obyvatel pod 1000 občanů. Rovněž

HENDRYCH, D. a kol. Správní věda. Teorie veřejné správy, 4. aktual. a doplněné vyd. Praha: ASPI, stav k 4. 4. 2018.
MN5709CZ.
2 Např. Ústavní soud, Nález IV. ÚS 1403/09 z 19. 4. 2010 (N 88/57 SbNU 155): Lze jistě souhlasit se stěžovatelem, že právo
na samosprávu nelze striktně pojit pouze s aktuálně existujícími samosprávnými subjekty ... Dle názoru Ústavního soudu je
však stanovení racionálních a nediskriminačních podmínek pro vznik nových obcí výsostným právem zákonodárce;
napadené ustanovení obecního zřízení z ústavního rámce - z důvodů dále vyložených - nikterak nevybočuje. Podle statistiky...
má v České republice většina obcí méně než 1 000 obyvatel. Z toho stěžovatel dovozuje, že zákonodárce bez legitimního
důvodu, v rozporu s reálným uspořádáním samosprávy, a tudíž protiústavně, omezuje vznik nových obcí. Dle názoru
Ústavního soudu však má rozlišování mezi obcemi již existujícími a obcemi nově vznikajícími racionální základ ... Následné
rozhodnutí zákonodárce, kterým byl existující stav obcí částečně zakonzervován (stanovením přísnějších podmínek pro vznik
obcí nových), nepovažuje Ústavní soud za svévolné omezení práva na samosprávu ...
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v zahraničí, např. v Polsku, neexistují samostatné obce (gminy) pod 1000 obyvatel. Ke stejnému
závěru došel i Ústavní soud ČR ve svém nálezu3, kde uvádí, že: zákonodárce v jistém okamžiku
rozhodne umožnit do budoucna pouze vznik těch obcí, u nichž bude s velkou pravděpodobností
zajištěn řádný výkon práva na samosprávu. Rozhodnutí zákonodárce omezit vznik nových obcí
počtem obyvatel bylo vedeno doložitelnými praktickými zkušenostmi s fungováním menších obcí a
rovněž se zájmem státu na tom, aby samospráva i výkon přenesené působnosti obcemi splňovaly
určité standardy považované v ČR za naplňující výkon státní správy a samosprávy.
Východiskem pro hodnocení územní efektivnosti státní správy (na úrovni POÚ, ORP, stavebních
a matričních úřadů), je dostupnost úřadů, jak časová, tak prostorová. Podle zákonem
stanovených správních center/obvodů je dána dostupnost státní správy a jsou vymezeny velikosti
správních obvodů jednotlivých úřadů, které jsou pro výkon státní správy v území zapotřebí. Pro
hodnocení modelu výkonnosti státní správy není určující jen návštěvnost a vytíženost úřadů za
danou časovou jednotku, ale rovněž veřejný zájem státu na dané prostorové úrovni (tj. vymezených
územních jednotkách) stanovit možnost poskytnutí daných služeb pro občany. Jedná se zde o
občany očekávanou garanci státu pro výkon státní správy v území4.
Komplexní kritéria pro hodnocení veřejné správy jsou efektivnost, hospodárnost, úspornost,
účelnost, přiměřenost. K uvedeným kritériím lze připojit další, která přinášejí pro hodnocení veřejné
správy jako služby pro občany a jiné subjekty důležité informace. Zde mohou být využita i taková
kritéria jako kultura a etika správy, míra její otevřenosti a demokratičnosti, blízkost občanům, jejich
spokojenost. Důležité kritérium pro hodnocení kvality veřejné správy je však rovněž míra
chybovosti, např. prostřednictvím informace, kolik rozhodnutí instančně nadřízený orgán
zruší/změní.
Efektivnost5 se stává měřítkem nejrůznějších činností. I když nadále se efektivnost spojuje často
s ekonomickou stránkou hodnocení určitého jevu, ztrácí zde svůj výlučně ekonomický obsah.
V české terminologii dochází k časté záměně pojmu efektivita tj. účinnost vložených zdrojů a užitek
jimi získaný na výstupu, s podobným pojmem „Effectiveness“ neboli účelnost.
Pro oblast veřejné správy je důležitý přesně definovaný objekt zkoumání. Z tohoto hlediska se klade
důraz na dvě stránky veřejné správy. Předně je to vnitřní uspořádanost systému a jeho schopnost
adaptovat se na proměňující se vnější podmínky. Prostředkem k racionálnímu a adaptabilnímu
systému může být modernizace metod spravování, změna organizačních struktur, nové organizační
normy, zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců a jejich motivace apod. Takto zkoumat
efektivnost veřejné správy znamená analyzovat míru racionálního chování systému nebo jeho části.
Jde o tzv. vnitřní efektivnost veřejné správy.
Za druhé je to projev veřejné správy navenek, na okolí veřejné správy. V tomto případě půjde o
postižení závislosti mezi subjektem a objektem správy a o vyjádření kvality plnění úkolů. Takové
zkoumání vnější efektivnosti je výrazem racionálního působení veřejné správy ve společnosti.
Výsledky zkoumání vnitřní efektivnosti jsou také důležitým podkladem pro jakoukoli reformu a
modernizaci veřejné správy, neboť mohou být objektivní výpovědí o skutečném stavu věci.

Ústavní soud, Nález IV. ÚS 1403/09 z 19. 4. 2010.
Na základě polo-strukturovaných rozhovorů s tajemníky a dalšími zástupci veřejné správy, proběhlých v červnu 2018.
5 HENDRYCH, D. a kol. Správní věda. Teorie veřejné správy, 4. aktual. a doplněné vyd. Praha: ASPI, stav k 4. 4. 2018.
MN5709CZ.
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1.1.2 Spojený model veřejné správy
1.1.2.1 Historické souvislosti spojeného modelu v českých zemích
V českých zemích má spojený model veřejné správy historickou tradici6, jelikož po vyhlášení
samostatné Československé republiky 28. 10. 1918 byl pro zachování stability státu na základě
tzv. recepčního zákona (zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb., o zřízení
samostatného státu československého) zachován celý právní řád Rakouska-Uherska ve kterém
již byly prvky spojeného modelu aplikovány. Tento systém ale způsoboval komplikace, proto byl
roku 1919 přijat zákon o změně a doplnění obecních zřízení a městských statutů. Za hlavního
představitele obce byla prohlášena obecní zastupitelstva, která představovala jeden ze čtyř
orgánů obce. Dosavadní národní výbory byly rozpuštěny. Dalšími orgány se staly: rada, starosta
s náměstky a komise. Zákon dále stanovil, že se zastupitelstvo musí scházet nejméně jednou za dva
měsíce, zastupitelé volí starostu, schůze rady jsou neveřejné aj. Zákonem o zřízení župních a
okresních úřadů mělo dojít k reformě veřejné správy, tedy k nahrazení dosavadních pěti zemí 21
župami. Zákon byl schválen, ale nebyl realizován7.
Systém dvoukolejné veřejné správy trval až do roku 1928, neboť 1. 12. 1928 vstoupil v platnost
zákon č. 125/1927 Sb., o organisaci politické správy (organizační zákon). Ten způsobil, že politická
státní správa přestala být oddělena od vyšší územní samosprávy. Orgány vyšších samosprávných
korporací (okresů a zemí) se staly součástí politických úřadů. Organizačním zákonem získaly
okresy a země právní subjektivitu a náležela jim „vlastní“ (tzn. samostatná) působnost. Po
mnichovské konferenci roku 1938 došlo k podstatnému omezení pravomocí obcí. Po vyhlášení
Protektorátu Čechy a Morava skončila na území České republiky demokratická samospráva v obcích
úplně.
Vývoj veřejné správy po roce 1945. Londýnské Prozatímní státní zřízení a komunistické centrum
v Moskvě se dohodly na ustavení místních, okresních a zemských národních výborů, které měly
vykonávat funkce veřejné správy ve všech oblastech a měly být podřízeny vládě. Výkonnými orgány
národních výborů se staly místní, okresní a zemské úřady (tyto existující správní úřady tak byly
integrovány do národních výborů). Bylo zachováno rozlišování státní správy a samosprávy. Platil
však podřízený vztah nižších národních výborů vůči vyšším stupňům, což předznamenalo budoucí
vývoj vedoucí ke ztrátě postavení samosprávy.
Při obnově československého státu sehrály národní výbory klíčovou úlohu jako nový typ orgánů
veřejné správy.8 Hned po osvobození bylo třeba v návaznosti na Košický vládní program připravit

Do roku 1848 územní samospráva na území dnešní České republiky neexistovala. Vznik samosprávy je v našich zemích
spojen s vydáním Stadionova prozatímního obecního zřízení z roku 1849. Dne 20. 3. 1849 byl vydán přelomový zákon č.
170, který obsahoval prvky spojeného modelu. Tento zákon stanovil nejpodstatnější zásadu samosprávy, a to, že svobodná
obec je základem svobodného státu. Dále vymezil přirozenou (dnešní samostatnou) a přenesenou působnost obcí, tříleté
volební období volených představitelů obcí, zřízení tzv. obecního výboru (dnešní zastupitelstvo) a obecního představenstva
(dnešní rada obce). Roku 1862 došlo k vydání nového rámcového říšského obecního zákoníku, na jehož základě byly obce
stanoveny za nejnižší samosprávné útvary (vliv Stadionova obecního zřízení). Zastupitelstvo se skládalo z obecního výboru
a obecního představenstva. Zachována byla také samostatná a přenesená působnost, ovšem v porovnání se Stadionovým
obecním zřízením byly omezeny kontrolní pravomoci státních orgánů nad samostatnou působností obcí. V přenesené
působnosti si státní orgány nechaly rozsáhlé pravomoci, mohly například odvolat starostu nebo rozpustit obecní
zastupitelstvo. Středním stupněm samosprávy se dle říšského obecního zákoníku staly okresy. Obce spolu s okresy a zeměmi
tvořily samosprávnou linii tzv. dvoukolejné veřejné správy.
7 MATULA, M. Stav reformy územní veřejné správy a jeho vývojové souvislosti. In: Reforma veřejné správy v teorii a praxi.
Sborník z mezinárodní konference, Třešť, 2003. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004: str. 46.
8 ŠULC, S. Národní výbory. Vývoj, právní základy, poslání, práce, sv. 2., Brno, 1946, s. 5.
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pro národní výbory právní úpravu. Ta byla v českých zemích obsažena zejména ve vládním nařízení
č. 4/1945 Sb. provádějící dekret prezidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. Vládní nařízení vytvářelo
ve shodě s dekretem třístupňovou strukturu národních výborů a to místní, okresní a zemské národní
výbory, které označovalo jako zastupitelské orgány a orgány veřejné správy ve všech jejich
oborech.9 Vládní nařízení č. 4/1945 Sb. tedy upravovalo místní orgány státní moci a správy, které
kumulovaly stejné prostředky, jež byly dříve svěřeny správě v obou kolejích. Tento požadavek byl
opětovně výslovně podržen v oběžníku ministerstva vnitra B-7000-31/8-45-III/2 z 3. září 1945.
Likvidací dvojkolejnosti mělo dojít k položení základu nové politické moci v České republice.
Národní výbory se staly prakticky jedinými místními orgány státní moci a správy.10
V otázce budoucího uspořádání veřejné správy nepanovala mezi politickými stranami shoda.
Existovaly totiž dva základní názorové proudy, které se v této otázce střetávaly. První proud, který
byl zastáván zejména Komunistickou stranou, spočíval v plánu na odstranění dvojkolejnosti územní
správy, moc usnášecí a výkonná měla být kumulována v jednom subjektu – v národním výboru.
Nebylo však zdůrazňováno zachování samosprávy. V oblasti administrativního územního
uspořádání byl prosazován větší počet menších celků na úrovni krajů, nikoliv velké země. Druhý
myšlenkový proud zastávaný jinými stranami (Národní socialisté, Lidová strana) spočíval v
dualistickém pojetí územní správy a zdůrazňoval nutnost zachování samosprávy. V oblasti
administrativního uspořádání bylo prosazováno ponechání velkých zemí. Do převratu v únoru 1948
nebyla ústava přijata a koncepce územní správy zůstala otevřená.
Roku 1948 došlo k centralizaci státní správy, vzrostla úloha centrálních úřadů a národních
výborů. V obcích, okresech a krajích vykonávaly státní moc národní výbory. Také byla stanovena
nová územní organizace. Zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, bylo k 1. 1. 1949 vytvořeno
13 krajů v českých zemích včetně Pražského a zvýšil se počet okresů na 178. Města Praha, Plzeň,
Liberec, Brno, Olomouc, Opava a Ostrava jsou samostatná a zároveň jsou sídly vlastních okresů.

Na Slovensku byla zřízena jen soustava místních a okresních národních výborů.
SCHELLE, K.. Vývoj veřejné správy na území českých zemí a Slovenska: monografia [sic]. Vyd. 1. Podhájska: Východoeurópska
agentúra pre rozvoj, 2011, s. 322.
9

10

20

Obrázek 1.1: Kraje a okresy k roku 1950

Zdroj: Hledíková, Z., Janák, J., Dobeš, J. Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 2005.

Roku 1960 byl přijat zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a znamenal další změny v
územním členění státu. Bylo vytvořeno 7 krajů na území dnešní ČR a území hlavního města Prahy.
Kraje se dělily na okresy a ty se dělily na obce. Počet okresů se výrazně snížil na počet 76. V roce
1967 byl přijat zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, který zakotvoval omezenou
samosprávu na krajské, okresní i obecní úrovni.11
Po roce 1989 došlo na území dnešní České republiky k ekonomickým a společenským změnám
vedoucím k demokratizaci státu a reformám ve veřejné správě. Základním krokem první fáze
reformy bylo obnovit územní samosprávu, která tu existovala v předválečném období první
republiky. Byla zrušena celá soustava národních výborů a v Ústavním zákoně č. 100/1960 Sb., Ústava
Československé socialistické republiky, byla nahrazena hlava sedmá ustanoveními o místní
samosprávě. Pravomoci zrušených okresních národních výborů byly převedeny na nově vzniklé
okresní úřady a obce, z krajských národních výborů přešly pravomoci z části na ústřední orgány
státní správy a z části na okresní úřady. V původní verzi zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České
republiky, byl zaveden pojem vyšší územní samosprávný celek, který měl znamenat země nebo kraj,
ale až v ústavním zákonu č. 347/1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně

Dle zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech je samospráva zakotvena například v § 2: Národní výbory ... jako státní
orgány samosprávného charakteru spojují ve své práci uspokojování potřeb společnosti s potřebami a zájmy ve svém
územním obvodu, především s potřebami rozvoje měst a obcí, a uvádějí do souladu celospolečenské, místní, skupinové a
osobní zájmy. Chrání práva, oprávněné zájmy občanů a organizací a vedou je k plnění zákonů a k úctě k právům
spoluobčanů. ... nebo v § 3, odstavci 1: Národní výbory vyvíjejí veškerou svou činnost ve spojení s občany, za jejich aktivní
účasti a pod jejich stálou kontrolou. Vytvářejí předpoklady pro přímou účast občanů na plnění svých úkolů a přibírají občany
k jejich řešení a provádění. Zapojují tak občany v nejširší míře do správy státu.
nebo v § 3 odstavec 2: Národní výbory soustavně zkoumají zájmy občanů, jejich potřeby a názory, radí se s nimi o návrzích
závažných opatření, pozorně se zabývají jejich připomínkami a náměty a seznamují je s výsledky své práce a skládají jim
účty ze své činnosti.
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ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, se vymezuje 13 krajů a
hlavní město Praha.
1.1.2.2 První fáze reformy veřejné správy
Při přípravě první fáze reformy územní veřejné správy se uvažovalo o změně uspořádání správy i
na okresním stupni. Změna vyplývala z decentralizačního a dekoncentračního charakteru reformy
veřejné správy, tedy svěřování úkolů plněných dosud státem samosprávě. Svůj význam měla také
skutečnost, že okresní úřady jako orgány státní správy byly prvkem odděleného modelu
výkonu veřejné správy, zatímco v obcích i krajích je uplatňován model spojený. Tato fáze není
podrobněji rozpracována, jelikož dle zadávací dokumentace je téma zaměřeno na druhou fázi
reformy.
1.1.2.3 Druhá fáze reformy veřejné správy
Při přípravě i realizaci koncepce druhé fáze reformy územní veřejné správy muselo být nejprve
vyjasněno, na které orgány veřejné správy přejdou kompetence okresních úřadů. Koncepce
navrhovala tři varianty řešení územní organizace veřejné správy. Každá z těchto variant počítala se
vznikem krajského stupně samosprávy a také se zrušením okresních úřadů (a s převodem jejich
pravomocí na jiné úřady). Jednotlivé varianty se lišily spojením / oddělením výkonu státní správy na
municipální a krajské úrovni.12
VARIANTA I13: byla v koncepci charakterizovaná institucionálním oddělením výkonu státní správy
a samosprávy. Toto oddělení mělo být doprovázeno následujícími znaky:
a) výrazným přesunem kompetencí ze státní správy na samosprávu na úrovni krajů a obcí,
b) výrazným přesunem kompetencí státní správy z úrovně ústřední státní správy na krajský
stupeň státní správy,
c) výkonem státní správy na úrovni malých okresů (cca 210).
VARIANTA II14: byla charakteristická institucionálním spojením výkonu státní správy a samosprávy:
a) na krajském stupni,
b) na úrovni obecních úřadů pověřených výkonem státní správy.
V případě zvolení této varianty mělo dojít rovněž ke zrušení okresních úřadů. Počet obcí pověřených
výkonem státní správy měl buď zůstat zachován v počtu 383 obcí, nebo mohlo dojít rovněž ke
snížení jejich počtu obdobně jako u první varianty.
VARIANTA III15: byla spojena s těmito znaky:
a) oddělením státní správy a samosprávy na krajském stupni,

OCHRANA, F. PŮČEK, M. J. ŠPAČEK, D. Veřejná správa. Brno: Masarykova univerzita. 2015.
https://is.muni.cz/el/1456/jaro2017/MKV_VES2/um/68159517/VEREJNA.SPRAVA.OCHRANA.PUCEK.SPACEK.pdf
13 Samospráva měla být podle první varianty vykonávaná na úrovni obcí. První varianta počítala se zrušením 76 okresních
úřadů a zřízením cca 210 správních okrsků (tzv. malých okresů). Mezi přednosti této varianty navrhovatelé řadili jasnou
průhlednost kompetencí mezi samosprávnými orgány a orgány státní správy. Tato varianta podle nich umožňuje
jednoznačně naplňovat základní postavení každé z těchto linií veřejné správy.
14 V případě zvolení této varianty mělo dojít rovněž ke zrušení okresních úřadů. Počet obcí pověřených výkonem státní správy
měl buď zůstat zachován v počtu 383 obcí, nebo mohlo dojít rovněž ke snížení jejich počtu obdobně jako u první varianty.
15 V případě zvolení této varianty mělo dojít ke zrušení okresních úřadů. Počet obcí pověřených výkonem státní správy mohl
být buď zachován v počtu 383 obcí, nebo mělo dojít rovněž ke snížení jejich počtu jako u předcházejících variant. Třetí
varianta měla být kompromisním řešením. Nevýhodou této varianty byla podle navrhovatelů komplikovanost řídících vazeb
mezi státní správou a samosprávou na různých stupních řízení.
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22

b) spojením státní správy a samosprávy na úrovni obecních úřadů pověřených výkonem státní
správy.
Druhá varianta, která byla zvolena, spočívala tedy na výběru obcí, které by vykonávaly státní správu
v širším územním obvodu. Princip výkonu správy v širším obvodu byl převzat z pověřených
obecních úřadů. Vybrané obce byly nazvány obcemi s rozšířenou působností. Cílem byl přechod
ke spojenému modelu veřejné správy na úrovni obcí.
Výsledkem bylo přijetí zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností. Konkrétní stanovení vybraných obcí pro výkon státní
správy bylo předmětem rozsáhlých úvah i snah jednotlivých měst o zařazení mezi obce s rozšířenou
působností. Vládní návrh byl předložen Poslanecké sněmovně v listopadu 2001 a obsahoval 192
obcí. Tento počet byl doplněn v Poslanecké sněmovně na 194 a ještě později v Senátu na 205. Počet
obcí s pověřeným obecním úřadem byl zákonem zvýšen na 388. Správní obvody obcí s rozšířenou
působností byly vytvořeny na základě stanovisek zastupitelstev obcí v příslušném spádovém
obvodu a řady dalších kritérií, kterými byly například dostupnost centra, dojíždění za prací a
službami nebo hustota osídlení. Minimální velikost takového správního obvodu byla stanovena na
15 000 obyvatel16. V roce 2002 byla dále schválena většina zákonů souvisejících s druhou fází
reformy.17
K 31. prosinci 2002 došlo k ukončení činnosti 73 okresních úřadů (OkÚ)18 a jejich působnost byla
přenesena zejména na obce s rozšířenou působností. Tím došlo k přiblížení výkonu státní správy
občanům. Menší část kompetencí byla přenesena na krajské úřady a další správní úřady. Na krajské
úřady byly přeneseny působnosti nevyžadující přímý kontakt s občany při vyřizování osobních
záležitostí. Z nových úřadů se jednalo o Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zřízený
na základě zákona k 1. červenci 2002 v gesci Ministerstva ﬁnancí, který po 1. lednu 2003 převzal
část působností OkÚ v oblasti majetkoprávní a plní i další úkoly. Dále byly pozemkové referáty
okresních úřadů přetransformovány v Pozemkové úřady v gesci Ministerstva zemědělství.19
Pro zajištění tohoto přechodu kompetencí z okresních úřadů bylo potřeba vyřešit zajištění
finančních, materiálních a personálních podmínek. Řešení spočívalo ve schválení řady vládních
materiálů a přijetí sedmi zákonů a dalších podzákonných právních norem.

V rámci reformy ministerstvo vnitra navrhlo 179 měst (= obcí s rozšířenou působností, dále jen ORP) k výkonu funkcí
rušených OkÚ. Mezi nimi byla samozřejmě všechna stávající okresní města, přenos funkcí OkÚ na ně by však byl jen delegací
(= přenos ze státu na jiný orgán), nepřinesl by totiž žádnou decentralizaci (občané by si totéž co dříve na OkÚ vyřizovali v
budoucnu na městském úřadě v okresním městě). Ne-okresních měst, jichž se decentralizace měla reálně týkat, bylo jen 108
a měla vyhovovat základním stanoveným kritériím:

velikost nad 4 tisíce obyvatel ve městě (jako v celé obci, tj. včetně příp. vesnic s městem administrativně spojených),

nad 15 tis. obyvatel celého spádového obvodu úřadu (tedy vč. obyvatel města),

dostupnost města (úřadu) do 20-22 km z nejvzdálenějších obcí spádového obvodu.
17 Zákon č. 214/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou přenesenou působností. Zákon
č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách.
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Zákon č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
18 Existovalo 76 okresů, které nezahrnovaly území hlavního města Prahu. Okresní úřady nebyly zřízeny v okresech Brno –
město, Ostrava – město a Plzeň – město.
19 POSTRÁNECKÝ, J. Reforma veřejné správy v České republice. In: Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Sborník z
mezinárodní konference, Třešť, 2003. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004: str. 14.
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Pro výkon státní správy v přenesené působnosti byl převeden movitý i nemovitý majetek, který
dříve využívaly okresní úřady, především na obce a jiné subjekty veřejné správy. Převedeny byly také
licence, datové sady a komunikační sítě.
Zákonem byl schválen objem finančních prostředků na přípravu samosprávných celků ve výši 2,6
miliard Kč. Tyto prostředky byly vyčleněny především na přípravu budov úřadů v obcích s rozšířenou
působností a zčásti na jejich vybavení výpočetní technikou, informačními a komunikačními
technologiemi. V dalším kroku byly stanoveny i podmínky financování výkonu státní správy a určena
výše příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti, kterou obce i kraje obdržely na
základě rozsahu přenášených působností.
Co se týče personálního zabezpečení, byl zákonem stanoven způsob přechodu (delimitace)
pracovníků z okresních úřadů na ORP, kraje a příslušné orgány státu, a to podle přenesených agend.
Celkem z 19 050 pracovních míst na okresech bylo na obce a kraje delimitováno 15 060 míst. Tím
byla zajištěna dostatečná kontinuita výkonu státní správy. Orgánům samosprávy byly na výkon
přenesené působnosti přidělovány finanční prostředky od státu. Přechod kompetencí z okresů byl
jednorázový, neexistovalo žádné přechodné období, proto ze začátku vznikaly problémy.
Hlavními úkoly reformy, která byla spojená i s modernizací veřejné správy, byl přesun
kompetencí z centrální úrovně státní správy na regionální a místní úroveň a zvýšení
efektivnosti výkonu ústřední státní správy. Součástí reformy byly také právní úpravy postavení
zaměstnanců veřejné správy, které vyplývaly i z měnícího se prostředí a nárůstu nároků na výkon
úředníků, zavádění moderních informačních a komunikačních technologií a systémů.
Územní dopad reformy20 byl v roce 2003 pro 3,4 miliony obyvatele, kteří bydleli ve správních
obvodech v neokresních ORP, tj. změna se dotkla 33,6 % obyvatel České republiky. Pokud bychom
zohlednili zřízení detašovaných pracovišť mimo území SO ORP v Praze, Brně a Plzni, došlo by
ke snížení této skupiny obyvatel na 31,1 %. Při hodnocení dopadu reformy na obyvatele v roce 2018
je zřejmé, že pokud nebudou zahrnuty SO ORP s detašovanými pracovišti v zázemí Prahy, Brna a
Plzně, které mají výrazný populační růst, tento poměr by klesl na 30,5 % (viz níže uvedená tabulka).
Tabulka 1.1: Územní dimenze reformy z hlediska počtu obyvatel

Počet obyvatel SO ORP
2003
2018
3 430 695
3 615 934
6 772 199
6 994 121
3 178 100
3 240 437
7 026 797
7 369 618
10 204 897 10 610 055

Územní dimenze
Neokresní SO ORP
Okresní SO ORP
Neokresní SO ORP bez SO ORP s detaš. pracovišti
Okresní SO ORP a SO ORP s detašovanými pracovišti
Celkový součet

Podíl obyvatel SO ORP
2003
2018
33,6%
34,1%
66,4%
65,9%
31,1%
30,5%
68,9%
69,5%
100%
100%

Zdroj: CSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, data k 1.1.

1.1.2.4 Změny ve spojeném modelu po reformě ÚP v roce 2012
K 1. 1. 2012 byla ze spojeného modelu vyňata výplata sociálních dávek na obcích (tj. systémy dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním pojištěním a příspěvku na péči) a
následovně byla přesunuta na Úřad práce ČR. Cílem bylo sjednocení místa a administrace dávek
poskytovaných MPSV. Proto v roce 2012 došlo na ORP k poměrně značnému snížení počtu
sociálních pracovníků. Důvodem bylo to, že u některých došlo k převedení pracovního místa na
úřady práce, s dalšími byl z důvodu nesplnění kvalifikace ukončen pracovní poměr nebo byli

Nutno podotknout, že uvedený územní dopad nezahrnuje vznik krajských úřadů, jelikož tyto úřady nejsou obvykle
navštěvovány občany nebo podnikateli.
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převedeni na jinou práci. Postupem času sociální práce na obcích opět začala narůstat a došlo i k
nárůstu počtu klientů a zvýšení náročnosti řešených sociálních problémů. Tato situace dle
dotazníkového průzkumu v roce 2016 na některých ORP i POÚ přetrvává.
Obrázek 1.2: Vývoj počtu pracovníků a celkové výše úvazků v ORP/SO hl. m. Prahy a na POÚ

Zdroj: ACCENDO, vlastní průzkum, 2016.

Dle uvedeného grafu klesl od roku 2011 počet sociálních pracovníků v rámci ORP/SO hl. m. Prahy i
POÚ na přibližně poloviční hodnotu, u ORP/SO hl. m. Prahy byl pokles mnohem výraznější (o cca 3
pracovníky v průměru). Zatímco u POÚ zůstával do konce roku 2015 počet pracovníků v přibližně
stejné linii, na ORP/SO hl. m. Prahy narostl v průměru o 1,5 sociálního pracovníka, a to z důvodu
rozšíření sociální práce na ORP především se zaměřením na přímou práci s klientem v terénu. Po
reformě v roce 2012 došlo ke změně činností v oblasti sociální práce na ORP, sociální práce se začala
zaměřovat na přímou práci s klientem v terénu, ke které v minulosti nedocházelo v takovém
rozsahu. Z toho důvodu nejprve došlo k poklesu počtu sociálních pracovníků na obcích v roce 2012,
kdy dávkové agendy přešly na úřad práce. S nárůstem sociálních problémů na území obcí se
v souladu s § 92 zákona 108/2006 Sb. ukázala potřeba nárůstu úvazků, příp. počtu sociálních
pracovníků na ORP. U POÚ zůstávala především činnost v oblasti hmotné nouze a občané častěji
vyhledávali sociální pomoc a poradenství na ORP. Jedním z důvodů byl jejich pocit vyššího uchování
anonymity při řešení jejich sociálních problémů, jelikož v rámci ORP nebyly tak úzké sociální vazby
jako na menších obcích. Stejně tak vedení obcí a především samospráva preferovala řešení
sociálních problémů na svém území se sociálními pracovníky ORP21. Na POÚ jsou počty pracovníků
již několik let bez výraznějších změn. Také sociální pracovníci POÚ mají ve většině případů uzavřenu
pracovní smlouvu, přičemž průměrná výše úvazku činí 0,73. Dohodu o provedení práce má z
oslovených pracovníků uzavřenu cca 5,5 %, zbylých 1,5 % pak pracuje na základě dohody o pracovní
činnosti. Více než třetina oslovených pracovníků má funkce kumulované, kromě sociální práce
vykonávají například ještě pozici referenta pro oblast školství, referenta pro rozvoj obce,
administrativního pracovníka a další, což v praxi přináší problémy.

Více rozpracováno HRUŠKA, L., FOLDYNOVÁ, I., HRUŠKOVÁ, A., ŠAROCHOVÁ, A. a kol. Výkon sociální práce z hlediska
prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací.
Projekt č. TB04MPSV004 financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu Beta na základě výzkumné potřeby
MPSV. Ostrava: ACCENDO, 2016. Dostupný <https://www.mpsv.cz/files/clanky/33624/TB04MPSV004_finalni_vystupy.pdf>.
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1.1.2.5 Zhodnocení spojeného modelu výkonu veřejné správy v území z ekonomického
hlediska
Následující pododdíl se bude zabývat hodnocením spojeného modelu výkonu veřejné správy v
území z ekonomického hlediska a provede rámcový odhad nákladů zrušení spojeného modelu.
Spojený model, stejně jako žádný jiný systém, není dokonalý a přináší s sebou některé problémy,
které se reálně zhmotnily po jeho implementaci a získávají či ztrácí na významu dle konkrétních
podmínek a potřeby řešit aktuální situace. Vedle výhod spojeného modelu, které mohou mít formu
veřejné správy blíže občanovi, relativně rovnoměrného pokrytí území státu veřejnou službou či nižší
administrativní náročnosti, zmiňme i nevýhody - možnost narušení zájmů samospráv, pokud převáží
význam státní správy, nedostatečnou obhajobu zájmů státu, vyšší přímé náklady na fungování dvou
oddělených soustav úřadů apod. Z tohoto důvodu je vhodné v pravidelných intervalech hodnotit,
zda zvolený systém odpovídá cílům zvoleným na počátku transformace a zda jeho celkové přínosy
stále převažují před náklady. V této souvislosti je v současné době např. otevírána otázka postavení
stavebních úřadů v rámci veřejné správy a je dotčenými stranami diskutováno, zda problém
podjatosti, zdlouhavého povolovacího procesu aj. by bylo možné částečně vyřešit vydělením
stavebních úřadů ze spojeného modelu.
1.1.2.5.1

Popis současného stavu

Současnou finanční situaci ÚSC popíšeme stručně na základě následujících údajů. Analyzované
příjmové a výdajové ukazatele se týkají jak přenesené, tak samostatné působnosti. Protože míra
krytí nákladů na výkon PP příspěvkem na PP nedosahuje u všech kategorií obcí a u všech agend
100 % (viz studie MVČR (2018d)22, dále také „MVČR (2018d)), může docházet u některých ÚSC
k přelévání zdrojů primárně určených k financování samostatné či přenesené působnosti do druhé
skupiny.
Největší příjmovou položkou obecních rozpočtů jsou daňové příjmy. Příjmy z RUD tvořily v roce
2017 více než 90 % daňových příjmů obcí. Jejich význam byl vyšší především u větších obcí. Místní,
správní a další poplatky včetně odvodu z loterií a výherních hracích přístrojů tvořily druhou největší
kapitolu daňových příjmů. Další příjmovou kapitolu obecních rozpočtů tvořily nedaňové příjmy,
s 13% podílem na celkových příjmech obcí. Šlo především o příjmy od organizací zřízených obcemi
(např. za vodné, stočné nebo služby), příjmy z pronájmu a úroky z poskytnutých úvěrů.
Největší část další kategorie příjmů, a to transferů, činily investiční transfery (též investiční dotace),
jejichž účelem je zajištění veřejných statků. Historicky jde v porovnání s dalšími kapitolami o
relativně kolísající příjem, jehož výše se odvíjí od aktuálních potřeb a dotačních programů a titulů
jednotlivých ministerstev. Významnou skupinou transferů je příspěvek na výkon přenesené
působnosti, který slouží k financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Z důvodu ne
zcela 100% krytí nákladů na výkon přenesené působnosti tímto příspěvkem (viz MVČR (2018d))
musí obce část nákladů dokrývat příjmy ze správních poplatků či z daňových příjmů. Čím menší
obec, tím je větší váha investičních transferů (ORP/POÚ/ZP 11/35/60% podíl v roce 2017) a menší
váha příspěvku na výkon PP (8/27/43% podíl v roce 2017) v objemu celkových transferů.
V neposlední řadě jsou součástí transferů ještě dotační transfery ze státního rozpočtu a státních
fondů a transfery od krajů nebo obcí. Systém transferů se vyznačuje složitostí v porovnání například
s RUD, na druhou stranu umožňuje podporovat investice a projekty, které je potřeba realizovat ad

MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, z.ú.
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hoc nebo jejichž plošná podpora není efektivní.
Kapitálové příjmy územních samospráv vznikají například prodejem dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku nebo finančního majetku.
Výdajová stránka obcí indikuje míru a způsob zajišťování služeb veřejnosti. Přitom by však mělo
vedení obcí jednat hospodárně a zajistit dlouhodobou udržitelnost nastaveného systému. V
dlouhodobém horizontu by úkolem územní samosprávy mělo být vytváření vhodných podmínek
pro sociálně-ekonomický rozvoj území. Již z této definice je zjevné, že hodnocení efektivnosti SP
není zcela triviální záležitostí. Obdobné je to u výkonu PP, k jehož hodnocení bylo i odbornou
literaturou navrženo více či méně přijímaných metod23.
Co se tedy týče výdajů, tvoří polovinu výdajů obcí provozní náklady (výdaje spojené se
zaměstnanci, energie, vybavení kanceláří, nákup služeb apod.). Druhou největší kapitolou jsou
neinvestiční výdaje, které jsou z 90 % tvořeny neinvestičními transfery. Čtvrtina výdajů obcí v roce
2017 směřovala do oblasti investiční činnosti.
Z výdajů zařazených mezi provozní tvoří nejvýraznější část náklady na zaměstnance (platy
zaměstnanců a povinné pojistné). Druhým největším výdajem jsou nákupy služeb (poštovní služby,
telekomunikační služby, nájemné, školení a vzdělávání, zpracování dat apod.). Ostatní nákupy
zahrnují například dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu, nákup softwaru, cestovné nebo
pohoštění. V oblasti neinvestičních výdajů tvoří téměř 90 % výdajů transfery, které především
zahrnují neinvestiční transfery školským právnickým osobám, neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím, neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem nebo
neinvestiční transfery spolkům. Investiční náklady se odvíjí od investičních aktivit obcí.
Příjmy krajů jsou složeny především z přímých transferů/dotací (62 %), z daňových příjmů (36 %;
především RUD) a nedaňových příjmů (2 %; např. příjmy z podílů na zisku a dividend). Nejmenší
složkou příjmu krajů jsou kapitálové příjmy (např. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku; příjmy
z prodeje dlouhodobého finančního majetku). Příspěvek na výkon státní správy v přenesené
působnosti je součástí přímých transferů. Jeho výše je dlouhodobě stabilní a roste pouze nepatrně
(k největšímu nárůstu o 6,6 % došlo v roce 2017).
Největší část výdajů krajů směřuje do oblasti neinvestičních transferů, z čehož většinu tvoří transfery
veřejnoprávním subjektům. Důležitou součástí výdajové části rozpočtu krajů jsou dále provozní
výdaje. Z výdajů zařazených mezi provozní je nejvýraznější podíl nákladů na zaměstnance (platy
zaměstnanců a povinné pojistné) a na nákup služeb (poštovní služby, telekomunikační služby,
nájemné, školení a vzdělávání, zpracování dat apod.).
Hospodaření ÚSC celkově zpravidla končí v posledních letech v přebytku. Příčinu lze hledat jak na
straně příjmů, tak na straně výdajů. Jako pozitivní skutečnost lze vnímat nárůst daňových příjmů,
negativně však stávající vývoj na straně kapitálových výdajů a trend investic.
V důsledku pozitivního vývoje ekonomiky, a tudíž rostoucí spotřeby domácností a vlády, rostlo
inkaso daně z přidané hodnoty, zvyšující se zaměstnanost, mzdy a platy v soukromé a veřejné sféře
se projevily ve vyšším inkasu daně z příjmů fyzických osob. Hlavní příčinou nárůstu neinvestičních

Modely hodnocení nákladů a přínosů (CBA), minimalizace nákladů (CMA), efektivnosti nákladů (CEA), nákladů a užitku
(CUA) či komparativní analýzy (pak se jedná o benchmarking), případně sofistikovanější a pro konkrétní účel vyvinuté
hodnotící nástroje či metody řízení - komplexnější nástroje typu: New Public Management; Balanced Scorecard; Model CAF;
Model excelence EFQM - Evropská nadace pro řízení kvality (European Foundation for Quality Management – EFQM); Místní
Agenda 21; projektové řízení; procesní řízení apod.
23
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dotací byly především změny v oblasti platových tarifů ve veřejné správě. Jak uvádí Matěj (2018)24,
opačná situace panovala v oblasti investičních transferů, kde mezi lety 2016 a 2017 došlo k poklesu.
Rok 2016 byl posledním rokem, kdy „mohly být propláceny projekty realizované v rámci regionálních
operačních programů, které byly součástí programové struktury předchozího programového období
2007–2013. Bohužel čerpání prostředků v rámci nového programového období má pozvolný náběh,
což se projevilo na prudkém poklesu investičních dotací, které obce přijaly do svých rozpočtů v letech
2016 a 2017“ (Matěj (2018)).
Co se týče výdajů, vzrostly mezi lety 2016 a 2017 běžné výdaje, a to především mzdové výdaje.
Kapitálové výdaje obcí klesaly od roku 2009, neboť obce odkládaly realizaci investičních projektů.
„Ke změně trendu došlo až mezi roky 2013 a 2014, kdy kapitálové výdaje meziročně vzrostly. Tento
výkyv byl však jednorázový a kapitálové výdaje obcí začaly v následujících letech opět klesat. V roce
2016 dosáhly svého minima za sledované období. Trend se však otočil v roce 2017, kdy došlo k
výraznějšímu oživení investiční aktivity obcí“ (Matěj (2018)). Skutečnost, že přijaté investiční transfery
meziročně klesly, znamená, že obce musely zapojit do financování investic i část vlastních
prostředků. To je vidět i v úrovni výsledného salda rozpočtů obcí v roce 2017. Pozitivněji lze
hodnotit, že přebytek byl v roce 2017 již nižší než extrémní přebytek hospodaření z roku 2016.
Obrázek 1.3: Zadluženost obcí vs. vývoj daňových příjmů (mld. Kč)

Zdroj: Matěj (2018)
Pozn.: BÚ – zůstatek na běžném účtu

Co se týče podmnožiny příjmů a výdajů na výkon PP, tj. příspěvku na přenesenou působnost a
nákladů na výkon PP, aktuální systém financování nedisponuje informacemi o míře využívání
příspěvku na agendy vykonávané v přenesené působnosti a nelze tak přesně určit, kolik tento výkon
státní správy stojí.

MATĚJ, M. (2018). Hospodaření obcí
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6756075
24
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Tato skutečnost vyplývá z faktu, že obce nevedou samostatné výkaznictví/účetnictví pro činnosti
v SP a PP. Příčinný řetězec je možné znázornit např. v níže uvedené tabulce.
Tabulka 1.2: Příčinný řetězec

Neexistuje jednotná metodika,
jak sledovat náklady na PP
(metodika PMA je na současný
stav elektronizace veřejné správy
příliš podrobná).

Administrativní náročnost
střediskového účtování pro obce:
U menších obcí je vzhledem ke
kumulaci funkcí problematické
rozdělit náklady na SP a PP.
+
Je obtížné najít klíč, jak jednotně
mezi výkon SP a PP alokovat
náklady na obslužné činnosti (úklid,
podatelna, sekretariát, IT, vedoucí
pracovníci apod.).
+
Provádění stejných úkonů dle
zákona se může kvůli odlišným
územním a sociodemografickým
charakteristikám lišit.
+
Obce si průběžně nezpracovávají
statistiky výkonů v rámci většiny
agend.

Většina úřadů nepracuje s alokací
nákladů na nákladová střediska a
účtuje na úrovni legislativních
požadavků dle vyhlášky č.
323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě.
Zvyklosti obcí jako účetních
jednotek jsou velmi rozdílné.

Pozn.: Na problém netransparentního způsobu rozdělování finančních prostředků na přenesenou působnost obcí poukazuje
i Strategický rámec rozvoje veřejné správy.

Alespoň na základě odhadů učiněných např. ve studii MVČR (2018d)25 lze říci, že výkon PP je
v případě ORP pravděpodobně kryt příspěvkem ve většině případů plně, u menších obcí vychází
částečný deficit. Nejnižší míra krytí výkonu PP příspěvkem je vykazována u krajů. Konkrétně
v případě ORP ukazují data získaná z dotazníkového šetření dostatečné financování v obcích
s velikostí správního obvodu do 30 tis. obyvatel. Nejnižší míru krytí vykazují obce od 30 tis. do 50
tis. obyvatel ve správním obvodu, kde je příspěvkem financováno průměrně 84 % (73 %)26 nákladů
na přenesenou působnost. Medián míry krytí pro ORP dosahuje 97 % (86 %) v roce 2017. V případě
obcí s POÚ ukazují data z dotazníkového šetření dostatečné financování v obcích s velikostí
správního obvodu nad 8 tis. obyvatel. Nedostatečnou míru krytí vykazují obce do 8 tis. obyvatel ve
správním obvodu, kde je příspěvkem financováno průměrně 84 % (73 %) nákladů na přenesenou
působnost v roce 2017. Jedním z důvodů je nižší výběr pokut a poplatků a obecně nižší efektivita
výkonu PP u menších obcí. Medián míry krytí pro POÚ dosahuje 87 % (76 %) v roce 2017. U obcí
vykonávajících ZP ukazují data z dotazníkového šetření dostatečné financování v obcích s počtem
obyvatel nad 2 tis. Neúplné krytí výdajů na výkon PP vykazují obce do 2 tis. obyvatel. Medián míry
krytí pro ZP dosahuje 73 % (64 %) v roce 2017.
Analýza výdajů a příjmů na výkon přenesené působnosti zpracovaná kraji v roce 2016 na základě
„Metodiky zpracování dat pro analýzu příspěvku na výkon státní správy vykonávaný kraji ČR“
ukazuje, že výše příjmů v porovnání s výdaji je nižší. Průměrné krytí nákladů na výkon přenesené

MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, z.ú
26 Pro stanovení nákladů byla využita data o mzdových nákladech navýšená o režijní náklady ve výši 32 %, resp. 48 %
mzdových nákladů (superhrubé mzdy) z MVČR (2018d) viz výše uvedená poznámka.
25
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působnosti dosahuje 50,4 % bez údajů za hl. m. Prahu (56,13 % včetně hl. m. Prahy).
Nicméně ani na základě těchto dat nelze prokázat ne/efektivnost alespoň u výkonu PP. Pro
statisticky spolehlivé výsledky by bylo třeba zavést systematické shromažďování a vyhodnocování
údajů jednotným informačním softwarem (příp. různými softwary aplikujícími stejná
pravidla/metodiku) s minimálním administrativním zatížením samotných zaměstnanců ÚSC.
Klíčovou součást by mohl tvořit softwarový produkt, nebo set provázaných aplikací, sledující
časovou náročnost jednotlivých procesů - workflow IS, personální systém - za účelem jednotné
evidence zaměstnanců a logické funkce pro vzorovou kalkulaci mezd.
Definice problému:
1) Konkrétním problémem současného systému veřejné správy z ekonomického pohledu je
způsob financování státní správy delegované na územní samosprávy. Aktuální systém
financování nedisponuje informacemi o míře využívání příspěvku na agendy vykonávané v
přenesené působnosti a nelze tak přesně určit, kolik tento výkon státní správy stojí. Nelze také
s dostatečnou přesností sledovat dopady změn ve výkonu státní správy a jeho efektivnost.
2) Co se týče výkonu SP, je možné diskutovat strukturu příjmové a nákladové stránky a návaznou
autonomii ÚSC.
Řešením části výše uvedených problémů by mohlo být oddělení výkonu SP a PP. Jde vlastně o dvě
extrémní (protipólné) varianty. Dalším, méně radikálním způsobem řešení, může být např. důsledný
monitoring a benchmarking výkonu SP a PP, povinné audity nezávislým subjektem, změna systému
financování, příp. kombinace více nástrojů apod.
Do této chvíle jsme hovořili o financování obcí a krajů. Vytvoření spojeného modelu by však bylo
bývalo složitější záležitostí, pokud by nový model zahrnoval veškeré agendy, tj. i ty, které jsou
vykonávány finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, úřady práce apod. Protože tyto
organizace již stabilně dlouhodobě fungují, nepředpokládáme změnu v jejich postavení.
Co se porovnání celkových nákladů na fungování spojeného a odděleného modelu týče, lze
z následujícího hodnocení vzít pravidelné provozní náklady obsahující mzdové náklady a režijní
náklady. Definice režijních nákladů byla stanovena stejně jako v části 3 VZ pro výkon přenesené
působnosti tak, abychom mohli relativní ukazatele porovnat. Relativní porovnání nákladovosti se
pokusíme založit na nákladu na jednoho zaměstnance vykonávajícího státní správu v území, a to
buďto na dekoncentrátu orgánu státní správy nebo v rámci přenesené působnosti.
Je nepravděpodobné, že by se při přesunu úředníků tyto osoby spokojily s nižší mzdou a tento
rozdíl by bylo nutné kompenzovat. Mzdové náklady na úředníka po změně systému by tak byly
obdobné těm stávajícím. Pouze by došlo k určitému navýšení počtu zaměstnanců. Pro stanovení
konkrétního počtu by bylo potřeba provést personální audit. V současnosti není přesně sledován a
znám počet úvazků na jednotlivých agendách, nelze tak nastínit detailní propočty. Následující
hodnotící část tak prozatím obsahuje jen předpoklady učiněné na základě poznatků získaných
v rámci konzultací. Režijní náklady jsou provedeny pro všechny struktury na základě dat z Monitoru
tak, aby byla zajištěna možnost vzájemného porovnání. Stále je však potřebné mít na zřeteli, že ač
údaje v Monitoru vychází z pravidel stanovených vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
účetní zvyklosti níže uvedených struktur se mohou lišit a do jednotlivých nákladových položek (viz
poznámka pod tabulkou) mohou být částečně zahrnovány rozdílné účetní případy.
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Tabulka 1.3: Srovnání mzdových nákladů v rámci dekoncentrátů a úřadů vykonávajících přenesenou působnost
Úřady práce
2017
Zdroj
MZDOVÉ NÁKLADY
Zpráva o činnosti Úřadu práce České republiky za rok 2017
Počet zaměstnanců
10 708
(https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/zprocin)
Mzdové náklady (Kč)
3 616 149 083 Monitor 201727
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 790 026 050 Monitor 2017
Celkem personální náklady
5 406 175 133
odhad na 1 zaměstnance (Kč)
504 873
REŽIJNÍ NÁKLADY
Náklady na materiál
199 624 500 Monitor 201 7
Ostatní náklady
5 837 661 Monitor 2017
Provozní náklady
1 133 470 248 Monitor 2017
Celkem režijní náklady
1 338 932 409
Podíl režijních nákladů a mzdových
37,03 %
Režijní náklady na 1 zaměstnance
125 040
Finanční správa (GFŘ+FÚ)
2017
Zdroj
MZDOVÉ NÁKLADY
Výroční zpráva Finanční správy ČR 2017
Počet zaměstnanců
15 550 (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financnisprava-cr/vyrocni-zpravy-a-souvisejici-dokumenty/2017)
Mzdové náklady (Kč)
6 831 429 753 Monitor 2017
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2 309 985 636 Monitor 2017
Celkem personální náklady
9 141 415 389
odhad na 1 zaměstnance (Kč)
587 872
REŽIJNÍ NÁKLADY
Náklady na materiál
291 939 504 Monitor 2017
Ostatní náklady
621 880 098 Monitor 2017
Provozní náklady
1 544 139 288 Monitor 2017
Celkem režijní náklady
2 457 958 891
Podíl režijních nákladů a mzdových
35,98 %
Režijní náklady na 1 zaměstnance
158 068
Správa sociálního zabezpečení
2017
Zdroj
MZDOVÉ NÁKLADY
Počet zaměstnanců
8 566 Výroční zpráva ČSSZ 2017
Mzdové náklady (Kč)
2 836 392 964 Monitor 2017
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
956 053 075 Monitor 2017
Celkem personální náklady
3 792 446 039
odhad na 1 zaměstnance (Kč)
442 732
REŽIJNÍ NÁKLADY
Náklady na materiál
64 114 997 Monitor 2017
Ostatní náklady
324 424 629 Monitor 2017
Provozní náklady
1 873 386 356 Monitor 2017
Celkem režijní náklady
2 261 925 982
Podíl režijních nákladů a mzdových
80,15 %
Režijní náklady na 1 zaměstnance
264 059

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím
ze všech úrovní státní správy a samosprávy
27
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ČÚZK
MZDOVÉ NÁKLADY

2017

Počet zaměstnanců

Zdroj

5 401

VZ 2017 (https://www.cuzk.cz/Urady/Cesky-uradzememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravyCUZK-souhrne-informace.aspx)
Monitor 2017
Monitor 2017

Mzdové náklady (Kč)
1 713 766 194
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
579 546 062
Celkem personální náklady
2 293 312 256
odhad na 1 zaměstnance (Kč)
424 609
Výdaje - mzdové prostředky
1 705 674 000 VZ 2017
Pojistné a FKSP
613 732 000 VZ 2017
Celkem
2 319 406 000
odtud pak na 1 zaměstnance (Kč)
429 440
REŽIJNÍ NÁKLADY
Náklady na materiál
54 468 753 Monitor 2017
Ostatní náklady
89 311 164 Monitor 2017
Provozní náklady
559 884 629 Monitor 2017
Celkem režijní náklady
703 664 546
Podíl režijních nákladů a mzdových
41,06 % Monitor 2017
Režijní náklady na 1 zaměstnance
130 284
Zdroj: viz třetí sloupec tabulky
Pozn.: i) Důležité pro srovnání jsou především hodnoty založené na datech z Monitoru 2017. Ostatní údaje jsou uvedeny z důvodu
verifikace vypovídající hodnoty dat z Monitoru; ii) Náklady na materiál - 5132, 5136, 5137, 5139; Ostatní náklady - 5151, 5152,
5153, 5154, 5156, 5157, 5159, 5161, 5162, 5163, 5164, 5166, 5167, 5168, 5169, 5171, 5172, 5173, 5175; Provozní náklady - 5178,
5179, 5192, 5194, 5361, 5362, 6111, 6125; iii) ČÚZK - z Monitoru brány součty institucí celé struktury; * Položky 501 a 502 dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, tj. bez povinného pojistného

Pro údaje za úřady vykonávající PP vyjdeme ze studie MVČR (2018d)28, kde z analýzy dat Monitoru
pro 200 ORP29 vychází medián ročních mzdových nákladů (superhrubá mzda) na 352 tis. Kč na
zaměstnance v roce 2016 (346 tis. Kč pro průměrné hodnoty), resp. 375 tis. Kč v roce 2017. MVČR
(2018d) sice uvádí, že se údaje z Monitoru za mzdové náklady liší od skutečných mzdových nákladů
na úředníky (jsou nižší), neboť tyto náklady zahrnují mzdové výdaje na všechny zaměstnance.
Protože však totéž platí pro údaje dekoncentrátů, za které jiné údaje nemáme, a srovnatelnost
výsledků můžeme zajistit pouze při využití jednoho zdroje, uvádíme dále i za výkon přenesené
působnosti data z Monitoru.
Tabulka 1.4: Dělení nákladů ORP dle rozdělení výše nákladů v roce 2016

10 %

274 946

9 647

53 161

871

Podíl režijních
nákladů
21,8 %

25 %
50 % - medián

315 333
352 419

11 883
13 971

64 233
75 197

2 404
4 789

24,3 %
27,3 %

Percentil

Mzdy

Materiál

Provoz

Ostatní

75 %
381 014
17 090
86 975
8 543
31,8 %
90 %
402 591
20 460
99 924
14 404
36,6 %
Průměr
346 628
14 981
77 233
6 800
28,8 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, z.ú.
29 Z celkového počtu 205 ORP byla pro výpočet použita dostupná data 200 obcí s rozšířenou působností, kde bylo možné
provést přepočet na pracovní úvazky.
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V dělení podle velikosti správního obvodu není zřejmý výraznější rozdíl ve výši jednotlivých
kategorií nákladů.
Tabulka 1.5: Dělení nákladů ORP dle velikosti správního obvodu v roce 2016
Velikost obce
Mzdy
Materiál
Provoz
Ostatní
(obyv. obvodu)
Do 20 000
342 391
14 966
76 180
4 597

Podíl režijních
nákladů
28,0 %

Do 30 000

333 837

14 238

76 099

6 516

29,0 %

Do 50 000

353 975

14 619

71 286

6 678

26,2 %

Do 90 000

357 032

17 195

81 035

8 363

29,9 %

Nad 90 000

354 856

13 685

88 711

9 993

31,7 %

Medián
352 419
13 971
75 197
4 789
27,3 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

V roce 2017 je zřejmý nárůst mzdových nákladů u všech kategorií obcí (MVČR (2018d)). Po
porovnání s výše uvedenou tabulkou za dekoncentráty je pak vidět, že vyšší mzdové náklady mají
pouze finanční úřady. V ostatních případech jsou mzdové náklady úřadů vykonávajících PP vyšší.
Tabulka 1.6: Dělení nákladů ORP dle velikosti správního obvodu v roce 2017
Velikost obce
(obyv. obvodu)

Mzdy

Materiál

Provoz

Podíl režijních
nákladů

Ostatní

Do 20 000

364 652

15 295

79 203

6 749

27,80 %

Do 30 000

358 053

15 649

82 810

7 487

29,60 %

Do 50 000

375 791

15 179

75 127

7 195

25,90 %

Do 90 000

375 499

15 889

83 232

8 014

28,50 %

Nad 90 000

383 010

13 703

91 484

7 350

29,40 %

Medián
375 244
14 517
76 135
5 501
25,60 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Podíl režijních nákladů je naopak u výkonu přenesené působnosti nejnižší.
Celkový součet mzdových a režijních nákladů uvádí tabulka níže. Mzdové a režijní náklady dle
definice na zaměstnance u ÚP, ČÚZK a PP jsou přibližně stejné, náklady FS a SSZ přibližně o čtvrtinu
vyšší. Není tak zde možné identifikovat nějaký jednoznačný vzorec naznačující, že dekoncentráty by
byly méně či více efektivní než výkon PP. Navíc pro vyslovení vysoce spolehlivých závěrů by bylo
třeba důkladně zanalyzovat účetní postupy, aby bylo zajištěno, že ve stejných položkách jsou
započítány stejné kategorie nákladů.
Tabulka 1.7: Součet mzdových a režijních nákladů na 1 zaměstnance
Instituce

Součet mzdových a režijních nákladů
na 1 zaměstnance (Kč)

Rozdíl součtu oproti PP

Finanční správa (GFŘ+FÚ – FS))

597 388

126,73 %

Správa sociálního zabezpečení (SSZ)

595 181

126,26 %

PP

471 397

100,00 %

Úřady práce (ÚP)

462 746

98,16 %

ČÚZK

447 589

96,72 %

Zdroj: Výpočet autorů
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1.1.2.5.2

Zhodnocení nahrazení spojeného modelu výkonu VS modelem odděleným

Pro ilustraci dopadů nahrazení spojeného modelu výkonu VS modelem odděleným proti sobě
postavíme variantu současného stavu a variantu odděleného výkonu PP a SP na úrovni obcí a krajů
v závislosti na hodnocené variantě a pokusíme se ve změnové formě identifikovat klíčové náklady
a přínosy z transformace systému tak, aby bylo zřejmé, za jakých konkrétních podmínek může být
oddělený model vhodnější, než model spojený.
Varianta 0: Zachování současného stavu
Varianta 1: Oddělení výkonu PP od SP ve struktuře centrální Vrchní úřad – krajské úřady státní
správy – územní pracoviště na úrovni ORP (přibližně model finanční správy) – dvojinstanční model
Varianta 1 počítá s vytvořením nové dvoustupňové struktury tvořené Vrchním úřadem na centrální
úrovni, krajskými úřady státní správy a územními pracovišti v obcích s rozšířenou působností na
nejnižší úrovni. Vrchní úřad by byl nadřízeným správním orgánem vůči krajskému úřadu státní
správy, který bude stejnou úlohu plnit ve vztahu k územním pracovištím. Proti rozhodnutí územního
pracoviště by bylo možné se odvolat. O odvolání by pak rozhodoval příslušný krajský úřad. Pokud
by v první instanci v zákonem stanovených případech rozhodoval krajský úřad, o odvolání proti jeho
rozhodnutí by rozhodoval Vrchní úřad.
Varianta 2: Resort MV jako řídící orgán pro systém státní správy – úřady na úrovni ORP s „okresním“
modelem fungujícím před rokem 2003
Okresní úřady byly monokratickými orgány státní správy se všeobecnou územní působností ve
svém správním obvodu, v jejich čele byl přednosta, který okresní úřad řídil a odpovídal za jeho
činnost a kterého jmenovala a odvolávala na návrh ministra vnitra vláda. Jednou z úprav byla rovněž
zřízena funkce zástupce přednosty. Okresní úřad se členil na jednotlivé referáty dle oboru
působnosti. Tyto referáty byly nedílnou součástí úřadu a neměly samostatné postavení. Výjimkou v
tomto ohledu bylo postavení živnostenského a pozemkového referátu, jenž byly samostatnými,
avšak tato výjimka zanikla účinností zákona č. 147/2000 Sb. o okresních úřadech, kdy bylo v §18
zakotveno rovné postavení referátů a možnost jejich členění na oddělení. V jejich čele stáli opět
vedoucí, které jmenoval a konkrétní organizaci úřadu určoval přednosta. Z hlediska organizace
veřejné správy tak lze okresní úřad chápat jako konglomerát správních činností z různých oblastí,
který se zastřešil jednotností celého úřadu a podřízeností všech referátů přednostovi30. K 31.
prosinci 2002 došlo k ukončení činnosti 73 okresních úřadů (OkÚ)31 a jejich působnost byla
přenesena zejména na obce s rozšířenou působností. Ve Variantě 2 budeme předpokládat
zachování aktuálního počtu ORP, tj. že by nedošlo ke zpětnému převodu výkonu státní správy na
nižší počet bývalých okresních úřadů. Důvodem je potřeba zachování určité stability systému
z pohledu vnímání státní správy občany.
Podvariantou modelů pak může být centrální řešení zajišťování obslužných činností.
Obecná identifikace klíčových kategorií nákladů a přínosů, ze které bude vycházet následné

HOSSINGER, L. (2006). Zrušení okresních úřadů a právní otázky s tím spojené [online]. Brno, 2006 [cit. 2019-01-08].
Dostupné z: <https://theses.cz/id/4up383/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce JUDr. Stanislav
Kadečka, Ph.D..
31 Existovalo 76 okresů, které nezahrnovaly území hlavního města Prahu. Okresní úřady nebyly zřízeny v okresech Brno –
město, Ostrava – město a Plzeň – město.
30
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detailnější vyhodnocení:
Klíčové kategorie nákladů
Oddělení současných úřadů vykonávajících PP
Jednorázové náklady
 Transformační náklady na vznik nových pracovních míst - pořízení počítače, softwaru, vozového parku,
kancelářského vybavení apod.
 IS – centrální evidence, agendové informační systémy, potřebné aplikace apod.
Pravidelné náklady
 Mzdové a režijní náklady (náklady nejen na úřední místa, ale i na obslužné, řídící a další pozice; pro
výpočet bude používán koeficient režijních nákladů dle metodik MV ve výši 0,43)
 Platba za pronájem nových kancelářských prostor v případě vystěhování úřadů nebo pronájem prostor a
vybavení obecních a krajských úřadů
 Platba za pronájem prostor pro ukládání spisů
 Nárůst administrativních nákladů na komunikaci mezi nově vzniklými úřady a samosprávami
 IS – centrální evidence, agendové informační systémy, potřebné aplikace apod.
Náklady na vytvoření Vrchního úřadu ve Variantě 1, který bude provozně, koncepčně a metodicky pracovat s úřady
či pracovišti na nižší úrovni tak, aby bylo dosaženo maximálních synergických efektů – kompetence tohoto úřadu
by musely být vymezeny na základě diskuze s relevantními rezorty a odvíjely by se od ochoty a kapacitních
možností rezortů přebrat odpovědnost za fungování nové struktury (především ve smyslu reálného výkonu a
chodu úřadů, ne gesční správy)
 Oddělený model automaticky nepředpokládá, že bude nutné vytvořit Vrchní úřad (oddělený model do r.
2003 sledoval linii ministerstvo – okresní úřad). Nicméně z pohledu ekonomické racionality se jeho zřízení
může jevit jako vhodné - i) agendy se prolínají – lepší a levnější vzájemná komunikace a koordinace, ii)
možnost vyšší specializace a snížení škod vzniklých v důsledku formálně/věcně chybného rozhodnutí
(přestupková agenda, vymáhání pohledávek – bylo by možné zvážit např. věcnou strukturaci agendy mezi
úředníky), iii) jednotné metodické vedení - snížení škod v důsledku rozdílného způsobu rozhodování, iv)
využití synergických efektů, centrálních nákupů (např. nákup jednotného informačního systému, který
bude aplikačně obdobný pro všechny agendy pod Vrchním úřadem) – protože se ve své podstatě jedná o
přínosy, jsou uvedeny v dolní části tabulky.
Pokud by Vrchní úřad vytvořen nebyl (Varianta 2), náklady by spočívaly v případném personálním posílení resortů
a vytvoření dekoncentrátu na úrovni (kraje a) okresu/ORP jako nové instituce.
Náklady ÚSC – obdobné kategorie jako u oddělených úřadů vykonávajících nově PP (mzdové náklady na nové
úředníky, vybavení nových pracovních pozic, příp. náklady na nové řídící pracovníky, administrativní náklady
spojené s pronájmem kanceláří státní správě/komerčním subjektům, úprava informačních systémů)
Náklady občanů na dojezd dle lokace nových pracovišť vykonávajících PP apod.
Klíčové kategorie přínosů
Přínosy z Variant 1 a 2 je obtížnější kvantifikovat, neboť se jedná především o kvalitativní změny:
 Přínosy v podobě eliminace možné podjatosti
 Jednotné řízení a metodické vedení úřadů = možné snížení počtu nezákonných rozhodnutí
 Posílení role a vlivu státu jako centrální autority
 Vyšší kvalifikace úředníků = možné snížení počtu nezákonných rozhodnutí
 Jasné oddělení agendy PP od výkonu SP apod.

Rizika Varianty 1 a 2:
Rizika vyplývající z Varianty 1 a 2 spočívají především v neočekávané výši nákladů na transformaci
úřadů. V případě, že by při transformaci úřadů došlo k vystěhování všech úřadů mimo budovy
obecních a krajských úřadů, mohly by se vyšplhat transformační náklady velmi vysoko. Jednalo by
se především o náklady spojené s realizací projektů výstavby, náklady na pronájem nových prostor
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pro úřady vykonávající PP, náklady na přesun a zajištění prostor pro ukládání spisů, náklady spojené
s vyjednáváním obecních a krajských úřadů vykonávajících SP s dalšími subjekty a další.
Riziko představuje i možnost, že by v určitých případech při vystěhování úřadu pro výkon PP z
obecního úřadu nebylo možné najít odpovídající prostor k pronájmu a stát by byl nucen zajistit
prostory nákupem nemovitostí.
Lze očekávat i problémy spojené s převodem zaměstnanců úřadů vykonávajících PP z krajských
úřadů, magistrátů a městských úřadů. Je zde riziko odchodu některých úředníků mimo státní správu,
spojené s poklesem kvality poskytovaných služeb. Toto riziko lze eliminovat kroky, které
zaměstnancům úřadů zaručí obdobné pracovní podmínky po změně modelu. Obecně lze říci, že
riziko odchodu se bude týkat především krajských úřadů a úřadů ve velkých městech, kde pro tyto
pracovníky existuje větší počet příležitostí zejména v soukromé sféře.
Rizikem je také určitá počáteční nestabilita systému, než nový model začne plně fungovat.
Kvantifikace nákladů:
Kvantifikace nákladů a přínosů Variant 1 a 2 lze provést pouze rámcově, neboť přesné hodnoty
nákladů a přínosů ze změny modelu se budou finálně odvíjet od konkrétní konstrukce nového
systému, přesného rozdělení kompetencí apod. Lze např. i pracovat s podvariantou 1i), ve které si
každý úřad bude dělat svoji administrativu (včetně účetnictví, správy majetku a některých dalších
administrativní činností) sám oproti možnosti (podvarianta 1ii)), kdy by účetnictví, správa ICT,
majetku a některé další administrativní činnosti místních úřadů či jejich část (např. ICT) byly
koncentrovány na úrovni nadřízeného krajského či Vrchního úřadu, příp. ORP či MV ve Variantě 2.
Varianta 1
Vytvoření Vrchního úřadu
Důvod hodnocení varianty vytvoření Vrchního úřadu byl popsán v tabulce identifikující klíčové
kategorie nákladů a přínosů. Kvantifikace, která je uvedena níže, počítá s přesunem výkonu všech
agend v PP pod Vrchní úřad. Pokud budeme pracovat se závěry studie MVČR (2018d), kde bylo
mezi úřady šetřeno, které agendy jsou v rámci úřadů nejčastěji spojovány či vykonávány stejnými
osobami, a tyto agendy vyloučíme (pokud jsou spojovány a pokud ve způsobu spojování nelze
nalézt výrazně pravidelný vzorec, pak je tyto agendy vhodné začlenit pod Vrchní úřad), lze říci, že
v suboptimálním případě by na obcích bylo možné ponechat agendu OP, CD, matrik, evidence
obyvatel, ŘP a registru silničních vozidel. Podíl těchto agend, které by zůstaly na obcích, lze vyčíst
z následující tabulky. Je otázka, do jaké míry by takováto varianta byla systémová a nezvyšovala
nepřehlednost výkonu PP. Z tohoto důvodu je tak ve Variantě 1 pracováno s přesunem všech
agend. Zároveň pak jde o konzervativní scénář ilustrující nákladový strop pro případné nahrazení
spojeného modelu výkonu VS modelem odděleným.
Pozn.: Jestliže výše mluvíme o případném ponechání agend na obcích, máme na mysli celé agendy, ne pouze
jejich dokladovou/front-officovou část. Fragmentace samotných agend by nadále snížila transparentnost
systému. Kromě agendy evidence obyvatel jsou výše uvedené agendy vykonávány úřady ORP, tj. při oddělení by
dojezd občanů pro vydané doklady zůstal stejný. I z tohoto důvodu se k dělení agend nepřikláníme.
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Tabulka 1.8: Rozdělení agend na celkovém výkonu přenesené působnosti
Podíl agendy na
ORP mimo hl. m. Praha
ORP mimo hl. m. Praha
PP
Obecný stavební úřad
8,0 %
Evidence obyvatel

Podíl agendy na
PP
1,5 %

Přestupky

5,9 %

Památková péče

1,4 %

Obecní živnostenský úřad

5,4 %

Zkušební komisaři

1,4 %

Registr silničních vozidel

4,2 %

Ochrana lesa a myslivost

1,2 %

%*

Ochrana přírody a krajiny

1,0 %

Speciální stavební úřad vodopr.

2,7 %

Speciální stavební úřad dopr.

1,0 %

Vodoprávní řízení

2,7 %

0,8 %

Územní plánování

2,5 %

Ochrana zemědělského půdního
fondu
Czech POINT

Řidičské průkazy

2,5 %

Odpadové hospodářství

0,7 %

Vymáhání pohledávek

2,2 %

Ochrana ovzduší

0,5 %

Silniční správní úřad a dopravní úřad

2,0 %

Státní správa rybářství

0,3 %

Občanské průkazy

2,0 %

Ochrana zvířat

0,2 %

Cestovní doklady

1,9 %

Ostatní agendy - paušální platba

30,3 %**

Školství

1,5 %

Sociální činnost

3,5

0,8 %

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro
vědu a výzkum, z.ú.
Pozn.:*se SPOD 8,9 %; opatrovnictví zahrnuto v položce sociální činnost,
** z toho agenda matrik 2,6 %; podíl agendy počítán dle podílu počtu úvazků

Důležitým aspektem a podmínkou realizace přínosů Varianty 1 je dostatečná emancipace Vrchního
úřadu na politických tlacích, tj. pro maximum přínosů musí být splněna:




nezávislost a stabilita úřadu (ať už tím, že půjde o ústřední úřad státní správy, nebo bude
mít vedení úřadu zvláštní postavení)
sjednocené vnitřní metodické řízení a kontrolní systém (sjednocené řízení úřadů, včetně
jednotného IT i kontrolního systému v rámci soustavy úřadů)
protikorupční kodex (důležitý např. pro agendu OSÚ).

Při výpočtu dodatečných nákladů na vytvoření Vrchního úřadu vycházíme z předpokladu, že by
nebylo nutné výrazně rozšiřovat současné odborné kapacity, protože by na Vrchní úřad byla
přesunuta část odborníků vykonávajících dohled nad příslušnými agendami v PP, jak v rámci MV,
tak v rámci dalších relevantních rezortů. Jelikož se tedy jedná z části o přesun odborníků,
nepředpokládáme celkovou výraznou změnu v pravidelných ročních mzdových a režijních
nákladech na odborné osoby (předpokládáme, že pokud je objem agend stejný, měl by ho
vykonávat stejný počet úředních osob). Očekáváme však nárůst v kategorii mzdových nákladů ve
výši odpovídající platu ředitele Vrchního úřadu, u kterého se předpokládají mzdové a režijní náklady
ve výši do 134 000 Kč měsíčně32, tj. změnu ročních nákladů oproti současnému stavu při vytvoření
Vrchního úřadu odhadujeme v řádech mil. Kč. V této částce je implicitně obsažena i režie.
Dále je pak třeba přičíst jednorázové a opakující se náklady na výkonný aparát/obslužný personál
(sekretariát apod.).

Zařazení do 15. platové třídy odpovídá platnému zařazení předsedy ČÚZK stanovenému vládou ČR a současně i
charakteristice platových tříd uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, kterou je stanovena
charakteristika platových tříd státních zaměstnanců. Odpovídá cca 50 000,- Kč měsíčně při 12. platovém stupni (2018).
32
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Předpokládejme následující strukturu, která vychází ze struktur ústředních složek výše uvedených
dekoncentrátů:













Generální finanční ředitelství
 Kancelář generálního ředitele
 Interní audit
 Oddělení tiskové
Sekce řízení úřadu
 Odbor podpory řízení a strategie
 Odbor bezpečnosti a vnitřní kontroly
Sekce právní
Sekce informatiky
 Odbor architektury informačních systémů
 Odbor agendových informačních systémů
 Odbor systémových technologií
 Odbor aplikačních systémů (ekonomických, webových, analytických)
Sekce ekonomiky
 Odbor finanční (ekonomika, rozpočet, účetnictví)
 Odbor veřejných zakázek
 Odbor správy majetku a investic
 Odbor hospodářské správy
 Odbor BOZP a PO
Sekce personální
 Odbor služebních a pracovněprávních vztahů
 Odbor personálních agend
 Odbor vzdělávání
Sekce správních agend
 Odbory dle jednotlivých agend (cca 40 odborů)

Pokud si vezmeme, že finanční správa má celkem 15 550 zaměstnanců a z toho 1 085 tvoří
zaměstnanci řídící složky GFŘ, pak při stejném poměru a počtu (44 978 +5 231) úředníků
vykonávajících PP bychom na centrální úroveň potřebovali přibližně 1 600 zaměstnanců (při
předpokladu, že 18 odborů bude obslužných a 40 pro správu agend, kam by mohli přejít příslušní
zaměstnanci z rezortů – viz struktura výše). Předpokládejme, že každý odbor má svého ředitele ve
14. platové třídě, v průměru 6 oddělení, každé oddělení má svého vedoucího ve 13. platové třídě,
pak vychází dalších přibližně 14 zaměstnanců na oddělení. Při 12. platové třídě těchto zaměstnanců
se pak dostaneme na roční mzdové náklady v následující tabulce. Tato tabulka je pouze ilustrativní
i přesto, že výše uvedené předpoklady vycházejí z organizačních struktur výše uvedených
dekoncentrátů. I mezi samotnými dekoncentráty jsou rozdíly v uspořádání vyplývající z rozdílné
věcné náplně činnosti těchto organizací. Podobu organigramu a další parametry modelu Vrchního
úřadu tak lze při detailnějších úvahách dále diskutovat. Pro řádový odhad je však postup výpočtu
odpovídající. Je zřejmé, že náklady na zřízení Vrchního úřadu by se mohly pohybovat v řádech
stovek mil. Kč i při změně některé ze vstupních hodnot.
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Tabulka 1.9: Pravidelné roční mzdové náklady na Vrchní úřad – centrální úroveň
Pozice

Koeficient
osobního
ohodnocení

653 580

1,40

1,34

1,43

108

3 440 880

1,30

1,34

1,43

8 571 439

1 468

41 778 769

1,20

1,34

1,43

96 067 772

Počet

Ředitel odboru

18

Vedoucí oddělení
Další pracovníci

Koeficient
pojistných
odvodů

Koeficient
režijních
nákladů

Měsíční
náklady na
zaměstnance
(Kč)
1 753 346

Mzdové
náklady (Kč)

106 392 557
Celkem obslužných
zaměstnanců na centrální
úrovni (viz odbory výše)
Celkem roční náklady

1 594
1 276 710 678

Zdroj: výpočet zpracovatele

Co se týče jednorázových nákladů, odhadujeme částku potřebnou na vytvoření Vrchního úřadu
1,6 mld. Kč, pokud bychom pracovali s částkou 100 000 Kč na každé nově zřízené pracovní místo.
Pořízení IS pro centrální evidenci, AIS (příp. jejich úprav) a dalších aplikací
V případě přesunu všech úřadů vykonávajících PP pod jeden nadřízený subjekt je velmi racionální
pořídit IS, jehož klíčovou součástí by mohl být softwarový produkt nebo set provázaných aplikací,
sledujících časovou náročnost jednotlivých procesů - workflow IS, personální systém - za účelem
jednotné evidence zaměstnanců, a logické funkce pro vzorovou kalkulaci mezd, evidenci úkonů atd.
Dle konzultací s experty v dané oblasti předpokládáme, že pořizovací náklady tohoto systému by
neměly být příliš vysoké, jelikož jde již o standardní řešení využívané v soukromé sféře a v některých
případech i interně v rámci orgánů státní správy a samosprávy a lze ho zkombinovat s již běžícími
aplikacemi u potenciálních uživatelů. Jednorázové náklady v případě jednoduššího řešení
odhadujeme opět v řádech mil. Kč. Skutečná výše nákladů se však bude odvíjet od počtu
požadovaných funkcionalit v rámci konkrétního řešení. Provozní náklady by se měly
vykompenzovat s úsporou času u opačných dotčených stran (zaměstnanců VS a vedoucích, kteří
budou na základě dostupných údajů schopni efektivněji řídit procesy v rámci VS, klienti VS atp.)
Mzdové a režijní náklady na nižší než ústřední úrovni
Dojde-li k transformaci úřadů a přesunu agend vykonávaných v PP, měli by být zaměstnanci těchto
úřadů odměňováni na základě tabulkových platů státní správy, a nikoliv tabulkových platů pro
územní samosprávy.
Tabulka 1.10: Kalkulace mzdových a režijních nákladů - Varianta 0
Kategorie nákladů

2016

Počet pracovních úvazků obcí

74 963

Celkový plat zúčtovaný k výplatě

21 853 262 099

Režijní náklady dle metodiky

9 396 902 703

Náklady na pracovní místa celkem

31 250 164 802

Kategorie nákladů

2016

Počet pracovních úvazků krajů

8 718

Celkový plat zúčtovaný k výplatě

3 419 418 367

Režijní náklady dle metodiky

1 470 349 898

Náklady na pracovní místa celkem

4 889 768 265

Zdroj: MONITOR, výpočet autoři studie.

Předpokládá se, že při transformaci dojde celkově k přesunu cca 60 % zaměstnanců úřadů (viz
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závěry studie MVČR (2018d))33.
Obvykle se netarifní složka platu počítá jako 20 % tabulkového platu. My však na základě konzultací
s dotčenými subjekty předpokládáme, že platové relace jsou především v krajích vyšší, a proto lze
předpokládat vyšší průměrné procento netarifní složky platu. Konkrétně u obecních úřadů
uvažujeme na základě konzultací netarifní složku platu 30 % a u krajských úřadů 40 % tabulkových
platů. Následující tabulka zobrazuje odhadované reálné provozní náklady na výkon přenesené
působnosti úřadů.
Tabulka 1.11: Kalkulace mzdových a režijních nákladů - Varianta 1
Kategorie nákladů
SP
PP nyní
Počet pracovních úvazků obcí

PP teoreticky po změně*

29 985

44 978

44 978

Celkový plat zúčtovaný k výplatě

8 741 304 840

13 111 957 259

11 800 761 533

Režijní náklady dle metodiky

3 758 761 081

5 638 141 622

5 074 327 460

12 500 065 921

18 750 098 881

Náklady na pracovní místa celkem
Kategorie nákladů
Počet pracovních úvazků krajů
Celkový plat zúčtovaný k výplatě
Režijní náklady dle metodiky
Náklady na pracovní místa celkem

SP

PP

16 875 088 993
PP dle pl. tabulek

3 487

5 231

5 231

1 367 767 347

2 051 651 020

1 641 320 816

588 139 959

882 209 939

705 767 951

1 955 907 306

2 933 860 959

2 347 088 767

Zdroj: MONITOR, výpočet autoři studie.
* PP teoreticky dle aktuálních platových tabulek

Pokud by se zaměstnanci po transformaci nedostali na svou původní úroveň platu, hrozí zde riziko
odchodu zaměstnanců, které lze přibližně ocenit částkou do max. výše 2,5 mld. Kč (viz rozdíl sloupců
PP dle pl. tabulek a PP). Částky mzdových nákladů (celkový plat zúčtovaný k výplatě) vychází ze
skutečných dat, tj. tyto prostředky jsou v současnosti již vypláceny. V případě transformace úřadů
by však bylo třeba upravit přístup k finančnímu ohodnocování práce úředníků tak, aby tito
neodcházeli ze státní správy. Pokud by odešli, bylo by třeba najmout, zaučit atp. nové zaměstnance.
Z tohoto pohledu je třeba na výše uvedenou částku nahlížet.
Obecně lze dopad na státní správu versus samosprávu předběžně odhadnout následovně. V roce
2017 bylo na příspěvku na PP (obcím, hl. m. Praze, krajům) a na dalších příspěvcích (OSPOD, veřejné
opatrovnictví) vyplaceno cca 11,5 mld. Kč. Pokud by se míra krytí nákladů na výkon PP příspěvkem
rovnala 100 %, nemělo by dojít ke změně nákladů u jednotlivých stran v řádech mld. Kč. Příspěvek
by začal být vyplácen nově buď prostřednictvím rezortů či v rámci kapitoly určené Vrchnímu úřadu.
Samosprávy by nadále pokrývaly výkon vlastních aktivit z příjmů dle současného nastavení. K této
částce by pak bylo nutné přičíst náklady potřebné na duplikaci některých pozic na straně
samosprávy, příp. státní správy (viz níže). Pokud by se míra krytí rovnala 80 %, bylo by k níže
uvedenému navíc nově nutné najít 2,3 mld. Kč, určené na dokrytí nákladů na výkon PP. Samosprávy

„U ORP tvoří výkon statní správy v přenesené působnosti větší část celkové činnosti úřadu. Podíl PP je nejvyšší ze
sledovaných kategorií obcí a ve všech letech se pohybuje v blízkosti 60 % pro medián i průměrné hodnoty. Variační koeficient
dosahuje pouze 22 %, což ukazuje na relativně malé rozdíly ve zkoumaném vzorku. V případě POÚ tvoří výkon statní správy
v přenesené působnosti téměř polovinu celkové činnosti úřadu. Podíl PP je nižší než v případě ORP. Zjištěné hodnoty jsou
stabilní a pohybují se v blízkosti 48 % pro medián i průměrné hodnoty. Variační koeficient je vyšší než u větších obcí a
dosahuje 32 %. U ZP tvoří výkon statní správy v přenesené působnosti jen malou část celkové činnosti úřadu. Podíl PP je
nejnižší ze sledovaných kategorií obcí a sledujeme zde i největší rozdíly mezi obcemi. Na základě dotazníkového šetření bylo
zjištěno, že většina malých obcí přenesenou působnost vykonává pouze v minimální míře. Tato rozdílnost je patrná z výše
variačního koeficientu, který přesahuje 80 % a ukazuje na značnou nesourodost statistického souboru. Poměr PP dosahuje
25 % pro medián a v letech 2016 a 2017 dosahuje průměrná hodnota 20 %.“ (Část 3 VZ)
33
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by si v tomto případě o 2,3 mld. Kč polepšily. Pokud by míra krytí dosahovala 60% úrovně, bylo by
třeba nově získat 4,6 mld. Kč.
Nárůst administrativních nákladů
Pokud budou úřady vykonávající PP vyčleněny mimo obecní a krajské úřady vykonávající SP, vzroste
administrativa daná potřebou komunikace mezi úřady. Jedná se jednak o posílání materiálů a
žádostí přes datové schránky, v listinné podobě, třídění pošty, rozdělení úkolů pro vzájemnou
komunikaci atp. Konkrétně lze toto nejlépe ilustrovat např. na agendě úřadů územního plánování
a OSÚ, kdy kvůli složitější komunikaci může dojít k prodloužení procesu schvalování územního
plánu. Zmínit lze i agendy, kde v některých případech dochází dokonce ke sporům, zda daný úkon
patří do výkonu SP či PP.
Na základě konzultací odhadujeme, že nárůst těchto administrativních nákladů může představovat
přibližně 1 % nákladů současné agendy úřadů (při osmihodinové pracovní době odpovídá cca
5 min. denně). Toto 1 % odpovídá cca 3,1 mil. Kč za rok34.
Další administrativní náklady vzniknou na straně úřadů, protože jako dva samostatné úřady budou
oba potřebovat vést účetnictví a vykonávat další činnosti obdobného charakteru. Jednou z variant
je možnost, že by tyto činnosti byly vedeny na úrovni krajských úřadů, které by činnost vykonávaly
za všechny kraji podřízené úřady. Tím by bylo dosaženo úspor, protože by každý podřízený úřad
nemusel mít např. svého vlastního účetního (byť jen na částečný úvazek).
Na vzorku 28 náhodně vybraných ORP bylo zjištěno, že jejich odbory finanční a ekonomické
zaměstnávaly 7 – 14 pracovníků, v mediánu pak 9 pracovníků. Pokud bychom pracovali se
dvojnásobením těchto pozic, dostali bychom se na velmi hrubou částku 1,7 mld. Kč pouze za ORP.
Na jednu stranu půjde nejen o přesun zaměstnanců ORP, ale i zaměstnanců POÚ a obcí se ZP. Na
druhou stranu nepůjde o zdvojení všech pozic, ale o rozdělení pracovníků odboru mezi 2 úřady a
doplnění o 1 – 2 úvazky na každé straně. V tomto případě se dostaneme na částku 370 - 740 mil.
Kč. V případě koncentrace na krajskou úroveň by se náklady pohybovaly na ještě nižší úrovni. (Pro
porovnání lze uvést následující úvahu. V části 3 VZ bylo zjištěno, že cca 12 % pracovních sil je
administrativních a manažerských. Pokud bychom předpokládali, že těchto 12 % bude třeba navýšit
o 10 % nových pracovníků z těchto 12 %, dostaneme částku kolem 300 mil. Kč).
Pronájem nových kancelářských prostor a prostor pro ukládání spisové dokumentace
K odhadu jednorázových nákladů na vytvoření jednoho úředního pracovního místa lze použít buď
existujících hodnotících žebříčků (např. pravidelně zveřejňovaný žebříček Cushman & Wakefield,
který uvádí, že v Praze činily v roce 2017 roční náklady na jedno pracovní místo přibližně

Odhad administrativních nákladů ušetřených díky zefektivnění a elektronizaci procesů v rámci výkonu veřejné správy
bude vycházet z průměrné časové náročnosti úkonu a ceny práce (včetně režijních nákladů). Pro výpočet osobních a režijních
nákladů vycházíme z Obecných zásad hodnocení dopadů regulace a rovněž z metodiky Ministerstva vnitra (2007) pro
výpočet mzdových a režijních nákladů.
Box 1: Výpočet administrativních nákladů podle metodiky Ministerstva vnitra z roku 2007
Mzdové náklady na zaměstnance MNz= T*(1+mNS)*(1+mPO)
Režijní náklady na zaměstnance Rnz= MNz*mRN
kde:
T - Měsíční hrubá mzda podle platového tarifu a platového stupně; je stanovena podle zařazení zaměstnance
mNS - Multiplikátor netarifních složek platu 0,2
mPO - Multiplikátor povinných odvodů
0,34
mRN
Multiplikátor režijních nákladů
0,43
34
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69 500 Kč35; tyto náklady vycházejí z výše nájmu, z poplatků za služby a počtu metrů čtverečních
kancelářských prostor připadajících na jednoho zaměstnance) či vlastního výpočtu při dostatečném
množství dostupných dat.
Vlastní výpočet by probíhal následovně. Pro výpočet nákladů na pronájem kanceláří a prostor pro
ukládání dokumentace bychom počítali s tím, že by měla být dokumentace dostupná pro úředníky
a že může být ukládána v některé/některých z místností kancelářských prostor. Výsledná
požadovaná plocha by pak byla součtem požadavku na prostor pro ukládání dokumentace a
požadavku na velikost kanceláře. Odhad potřebných nákladů by měl být činěn na základě tržní
nabídky kancelářských prostor na trhu.
Požadavek na prostor kanceláře může být reprezentován přibližně následujícím vzorcem:
𝑌1 = 𝑋 + 5 ∙ 𝑧
kde:

Y1………….. je požadovaná plocha v metrech čtverečních
X…………… je 10 - 50 m2
z……………. je počet zaměstnanců úřadu

Následující vzorec může vyjadřovat požadovaný prostor pro ukládání dokumentace:
𝑌2 = 𝑈10 ∙ 0,005
kde:

Y2…………

je požadovaná plocha pro spisovnu v m2

U10…………

je odhadovaný počet úkonů úřadu za posledních 10 let

Požadovaný prostor pro ukládání dokumentace a prostor kanceláře je sečten a tomuto prostoru je
přiřazena cena na základě velikosti úřadu a realitních charakteristik obce.
Případná tvorba nových pracovních míst by si vyžádala také jednorázové náklady na nákup nových
počítačů, zařízení kanceláře, mobilní telefon apod. Tyto musí být odhadnuty opět dle aktuální
nabídky a cen na trhu.
Protože požadavky na prostor kanceláří jsou závislé na počtu zaměstnanců úřadu, tj. bylo by
potřebné zmapovat jednotlivé úřady, zjistit, v kolika případech by šlo o stěhování kolika agend,
použijeme nyní odhad Cushman & Wakefield. Pak odhadujeme konzervativně náklady na nové
pracovní místo na přibližně 100 000 Kč (odhad Cushman & Wakefield navýšený o prostředky na
vybavení pracovníka potřebnými zařízeními – mobilní telefon apod.), tj. při přesunu max. 50 tisíc
zaměstnanců na 5 mld. Kč.
Možností je i, dle preferencí obecních a krajských úřadů, pronájem současných prostor obecních a
krajských úřadů. Jedná se jednak o kancelářské prostory, ale také prostory pro nutné ukládání
spisové dokumentace. Otázkou je, jaký nájem by si obecní a krajské úřady účtovaly za využití
prostor. Vycházíme zde z předpokladu efektivního trhu, kdy úřad vykonávající PP bude hledat co
možná nejlevnější a dostatečně reprezentativní prostory pro kanceláře a spisovnu a zároveň obecní
a krajské úřady se budou snažit pronajmout své prostory za co nejvíce. Předpokládáme tedy, že i
v případě, že úřady vykonávající PP zůstanou v dnešních prostorách, budou za to platit tržní nájem.

https://byznys.ihned.cz/c1-65987870-nejdrazsi-kancelare-na-svete-jsou-v-hongkongu-praha-je-zhruba-o-90-procentlevnejsi
35

42

To, zda bude využit stávající prostor nebo komerční prostor, bude mít pouze dopad na příjmy
územních samospráv a výdaje nových úřadů.
V celkovém součtu lze tyto dopady započíst proti sobě. Projeví se však u rozdílných dotčených
stran.
V případě, že bude navíc nutné zajistit novým úředníkům odpovídající vozový park, lze při výpočtu
jednorázových nákladů vycházet z následujících předpokladů:



přibližně 1 automobil na 3 pracovní úvazky (vždy je však nutné zhodnotit ve vazbě na konkrétní
agendu)
průměrná hodnota 1 automobilu dle aktuálních tržních cen.

Varianta 2
Ve Variantě 2 by byly náklady státní správy nižší. Zároveň lze očekávat v porovnání s Variantou 1
nižší přínosy ve formě koordinace a kvality výkonu státní správy.
Vytvoření výkonného aparátu na úrovni ORP

V porovnání s Variantou 1 nebude nutné vynakládat finanční prostředky na vytvoření Vrchního
úřadu. Namísto toho se bude jednat o zřízení pracovních pozic přednostů, zástupců přednostů a
zajištění výkonného aparátu.
Tabulka 1.12: Pravidelné roční mzdové náklady na vedení úřadů na úrovni ORP
Scénář
Počet
Mzdové
Koeficient
Koeficient
počtu
nových
Pozice
náklady
osobního
pojistných
dalších
pracovních
(Kč) Počet
ohodnocení
odvodů
zam.
míst
Přednosta
205
7 443 550
1,40
1,34
Zástupce
205
6 531 300
1,30
1,34
přednosty
Další pracovníci

Koeficient
režijních
nákladů

Měsíční náklady
na zaměstnance
(Kč)

1,43

19 968 663

1,43

16 269 860

Scénář 1

2

410

11 664 500

1,20

1,34

1,43

26 821 818

Scénář 2

3

615

17 496 750

1,20

1,34

1,43

40 232 727

Scénář 3

4

820

23 329 000

1,20

1,34

1,43

53 643 636

Celkové roční náklady (Kč)
Scénář 1

756 724 089

Scénář 2

917 654 997

Scénář 3

1 078 585 904

Zdroj: výpočet zpracovatele

Co se týče jednorázových nákladů, odhadujeme potřebnou částku na 820 - 1 230 mil. Kč, pokud
bychom pracovali s částkou 100 000 Kč na každé nově zřízené pracovní místo.
Tyto náklady budou částečně vykompenzovány zrušením pracovních pozic na krajských úřadech.
Pořízení IS pro centrální evidenci, AIS (příp. jejich úprav) a dalších aplikací

Platí obdobný závěr jako ve Variantě 1.
Mzdové a režijní náklady na nižší než vedoucí úrovni

Platí obdobný závěr jako ve Variantě 1 s tím rozdílem, že by došlo k přesunu části zaměstnanců
z krajských úřadů na ORP a části na příslušné rezorty v případě, že by objem vykonávaných agend
zůstal stejný. V případě, že by se objem agend změnil/snížil spolu s posunem kompetencí týkajících
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se odvolacích úkonů a změnou modelu z dvouinstančního na jednoinstanční, Varianta 2 by
vycházela lépe. Protože aktuálně nejsou k dispozici data za odvolací činnost a její podíl na celkovém
výkonu PP na krajské úrovni i úrovni ORP, jakýkoli odhad změny nákladů by byl spekulativní.
Nárůst administrativních nákladů

Platí obdobný závěr jako ve Variantě 1.
Pronájem nových kancelářských prostor a prostor pro ukládání spisové dokumentace

Platí obdobný závěr jako ve Variantě 1, tj. v celkovém součtu by se měly tyto dopady teoreticky
započíst proti sobě. Projeví se však u rozdílných dotčených stran. Náklady na prostory pro nové
pracovní pozice jsou započítány v jednorázových nákladech výše.

1.1.2.5.3 Závěr
Z výše provedené analýzy dopadů vyplývá, že oddělení výkonu přenesené působnosti a samostatné
působnosti a zavedení odděleného modelu výkonu veřejné správy ve Variantě 1 či 2 může být
pouze za určitých, výše diskutovaných podmínek (tj. mohou pronajímat své prostory státu), finančně
výhodné pro územní samosprávy. Naopak obě varianty jsou nevýhodné pro státní rozpočet. Míra
této nevýhodnosti se odvíjí i od míry krytí nákladů výkonu přenesené působnosti příspěvkem MV.
Na základě odhadů učiněných ve studii MVČR (2018d) lze říci, že výkon PP je v případě ORP
pravděpodobně kryt příspěvkem ve většině případů plně, u menších obcí vychází částečný deficit.
Nejnižší míra krytí výkonu PP příspěvkem je vykazována u krajů. Medián míry krytí pro ORP dosahuje
97 % (86 %)36 v roce 2017. Medián míry krytí pro POÚ dosahuje 87 % (76 %). Medián míry krytí pro
ZP dosahuje 73 % (64 %) v roce 2017.
Změna modelu by navíc s velkou pravděpodobností přinesla nutnost vynaložení značných
finančních prostředků, a to jak na samotnou konstrukci a implementaci nového systému, tak na
jeho provoz a související mzdové a režijní náklady. Výše těchto prostředků by se však odvíjela od
specifické podoby návrhu nového uspořádání. Předběžně lze roční finanční prostředky u Varianty
1 hrubě odhadnout (pokud by se míra krytí rovnala 80 %37) na 3,6 mld. Kč, které by musely dokrýt
náklady na výkon PP a zafinancovat chod Vrchního úřadu, dalších přibližně 300 – 740 mil. na
potřebné zdvojení některých obslužných pozic. Jednorázové prostředky na zřízení těchto
pracovních míst by se pohybovaly se v řádech statisíců až milionů Kč, u Vrchního úřadu 1,6 mld. Kč
při předpokladu potřebných 100 000 Kč na pracovní místo i s potřebným vybavením. V tomto čísle
nejsou zahrnuty případné jednorázové investiční náklady na výstavbu nových budov, archivních
prostor, centrálních systémů IT apod. Výše těchto nákladů by tak mohla výrazně narůst, pokud by
možnost pronájmu stávajících prostor od samospráv byla málo pravděpodobná. U Varianty 2 se
první uvedená hodnota pohybuje o něco níže, tj. okolo 3,2 mld. Kč.

Pro stanovení nákladů byla v studii MVČR (2018d) využita data o mzdových nákladech navýšená o režijní náklady ve výši
32 %, resp. 48 % mzdových nákladů (superhrubé mzdy).
37 Přesnou míru krytí je velmi obtížné stanovit, navíc se liší v závislosti na kategorii obce (viz MVČR (2018d)). Proto zde
pracujeme s předpoklady, příp. analýzou citlivosti v detailnější části výše.
36
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Tabulka 1.13: Kategorie nákladů VS při změně modelu
Kategorie nákladů VS
100% míra krytí výkonu PP
80% míra krytí výkonu PP
60% míra krytí výkonu PP
příspěvkem
příspěvkem
příspěvkem
Varianta 1 – Vytvoření Vrchního
1,3 mld. Kč ročně
1,3 mld. Kč ročně
1,3 mld. Kč ročně
úřadu
1,6 mld. Kč jednorázové
1,6 mld. Kč jednorázové
1,6 mld. Kč jednorázové
Varianta 2 - Vytvoření výkonného
0,9 mld. Kč ročně
0,9 mld. Kč ročně
0,9 mld. Kč ročně
aparátu na úrovni ORP
1,0 mld. Kč jednorázové
1,0 mld. Kč jednorázové
1,0 mld. Kč jednorázové
Varianta 1 - IS pro centrální
Roční řádově stovky tis. Kč
Roční řádově stovky tis. Kč
Roční řádově stovky tis. Kč
evidenci
Jednorázové řádově v mil.
Jednorázové řádově v mil.
Jednorázové řádově v mil.
Kč
Kč
Kč
Varianta 2 - IS pro centrální
Roční řádově stovky tis. Kč
Roční řádově stovky tis. Kč
Roční řádově stovky tis. Kč
evidenci
Jednorázové řádově v mil.
Jednorázové řádově v mil.
Jednorázové řádově v mil.
Kč
Kč
Kč
Varianta 1 - Státní správa (PP)
Jde pouze o změnu strany,
Je třeba ročně
Je třeba ročně
Přesun úředníků
které bude vyplácen
dofinancovat 2,3 mld. kč
dofinancovat 4,6 mld. Kč
příspěvek
Varianta 2- Státní správa (PP)
Jde pouze o změnu strany,
Je třeba ročně
Je třeba ročně
Přesun úředníků
které bude vyplácen
dofinancovat 2,3 mld. kč
dofinancovat 4,6 mld. Kč
příspěvek
Varianta 1 - Samospráva (SP)
Jde pouze o změnu strany,
Samosprávy si o
Samosprávy si o
z titulu přesunu úředníků
které bude vyplácen
2,3 mld. Kč ročně polepší
4,6 mld. Kč ročně polepší
příspěvek
Varianta 2 - Samospráva (SP)
Jde pouze o změnu strany,
Samosprávy si o
Samosprávy si o
z titulu přesunu úředníků
které bude vyplácen
2,3 mld. Kč ročně polepší
4,6 mld. Kč ročně polepší
příspěvek
Varianta 1 - Komunikační náklady
3,1 mil. Kč ročně
(SP + PP)
Varianta 2 - Komunikační náklady
3,1 mil. Kč ročně
(SP + PP)
Varianta 1 - Obslužné činnosti (SP +
300 mil. Kč (příp. 370 – 740 mil. Kč) ročně
PP)
Varianta 2 - Obslužné činnosti (SP +
300 mil. Kč (příp. 370 – 740 mil. Kč) ročně
PP)
Varianta 1 - Jednorázové investiční
Dle dohody se samosprávami; maximální předpoklad 100 000 Kč na zřízení jednoho
náklady (dle potřeby nových
pracovního místa (některé agendy využívající GIS apod. mohou mít vyšší požadavky na
kancelářských/ skladovacích
SW a HW vybavení, některé agendy, u nichž je časté místní šetření, potřebují více
prostor, nezbytného vybavení
automobilů apod.)
apod.) (PP)
Varianta 2 - Jednorázové investiční
Dle dohody se samosprávami; maximální předpoklad 100 000 Kč na zřízení jednoho
náklady (dle potřeby nových
pracovního místa (některé agendy využívající GIS apod. mohou mít vyšší požadavky na
kancelářských/ skladovacích
SW a HW vybavení, některé agendy, u nichž je časté místní šetření, potřebují více
prostor, nezbytného vybavení
automobilů apod.)
apod.) (PP)
Zdroj: výpočet autorů
Pozn.: Detailní postup tvorby odhadů je uveden v jednotlivých kapitolách výše. Každá hodnota z této tabulky je v kapitolách výše
obsažena a lze v nich tak najít konkrétní postup výpočtu; předpokládáme zachování stejného objemu agendy.
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Tabulka 1.14: Kategorie přínosů VS při změně modelu
Kategorie nákladů VS
100% míra krytí výkonu PP
80% míra krytí výkonu PP
60% míra krytí výkonu PP
příspěvkem
příspěvkem
příspěvkem
Přínosy z Variant 1 a 2 je obtížné kvantifikovat, neboť se jedná především o kvalitativní změny:
 Přínosy v podobě eliminace možné podjatosti
 Jednotné řízení a metodické vedení úřadů = možné snížení počtu nezákonných rozhodnutí
 Posílení role a vlivu státu jako centrální autority
 Vyšší kvalifikace úředníků = možné snížení počtu nezákonných rozhodnutí
 Jasné oddělení agendy PP od výkonu SP apod.
Přínosy Varianty 1 jsou vyšší než přínosy Varianty 2.
Zdroj: výpočet autorů
Pozn.: Detailní postup tvorby odhadů je uveden v jednotlivých částech výše. Každá hodnota z této tabulky je výše obsažena a lze
tak najít konkrétní postup výpočtu; předpokládáme zachování stejného objemu agendy.

Co se týče podvariant38, může podvarianta 1ii) představovat větší úspory pro veřejné finance než
varianta 1i), neboť se u ní předpokládá využití synergických efektů, a to např. při zajišťování
obslužných činností. Odhad celkových dopadů je nicméně proveden jen ve velmi hrubém rozlišení
a v obecné rovině. Po provedení specifikace hlavních parametrů nového modelu je nutné znovu
finanční odhady zpřesnit dle nastavené specifikace.
1.1.2.6 Obecné zhodnocení vývoje veřejné správy v území
Pro zhodnocení dlouhodobého vývoje veřejné správy v území v tomto pododdíle je vycházeno
z hodnocení vnější a vnitřní efektivity veřejné správy. Vymezení vnější a vnitřní efektivity je uvedeno
v oddíle 1.1.1.
1.1.2.6.1

Vnější efektivita

Vnější efektivita se zabývá poskytováním služeb veřejné správy občanům a dalším aktérům v území.
Odráží působení veřejné správy na společnost a její dostupnost v území. Zavedení spojeného
modelu přiblížilo výkon veřejné správy občanům. Pro měření vnější efektivity, byla vybrána
potenciální dostupnost úřadů občany individuální automobilovou dopravou, toto kritérium je
vybráno, protože nejlépe naplňuje zadání studie.
Pro stanovení potenciální vnější efektivity byla modelově spočítána dostupnost úřadů po silniční
síti před zřízením ORP, tzn. dostupnost na okresní úřady, a dále dostupnost úřadů po silniční síti
do ORP zřízených od roku 2003. Modelový výpočet dostupnosti po silniční síti automobilovou
dopravou je proveden na aktuálních datech, podrobněji viz níže uvedená tabulka. Modelový
výpočet stanovil průměrnou dostupnost úřadu ve správním centru (na úrovni okresu a ORP) pro
obyvatele jednotlivých obcí. Výpočtem se prokázalo, že zavedením úrovně ORP došlo ke zlepšení
vzdálenostní i časové dostupnosti úřadů pro obyvatele přibližně o polovinu, v průměru se jedná o
zkrácení vzdálenosti dojezdu z 10,72 km na 5,16 km a zkrácení času z 10,46 min na 5,23 min. Na
základě výše popsaného byly stanoveny náklady na dojezd obyvatel do úřadu a zpět automobilem
dle průměrné sazby na km včetně amortizace39, časová úspora byla kalkulována dle průměrné mzdy
na dobu cesty na úřad a zpět. Zavedením spojeného modelu vznikla potenciální obyvatel úspora
1 002,70 mil. Kč na 1 potenciální cestu (tj. tam a zpět) všech obyvatel ČR na úřad ORP místo návštěvy
okresního úřadu.

Podvarianta 1i) ve které si každý úřad bude dělat svoji administrativu (včetně účetnictví, správy majetku a některých
dalších administrativní činností) sám oproti Podvariantě 1ii), kdy by účetnictví, správu majetku a některé další
administrativní činnosti místních úřadů byly koncentrovány na úrovni nadřízeného krajského úřadu.
39 Průměrná cena pohonných hmot platná od 1. 1. 2018, stanovená vyhláškou č. 463/2017 Sb., činí: 30,5 Kč (95 oktanů.)
Základní náhrada je v roce 2018 u osobních silničních motorových vozidel za 1 km jízdy = 4 Kč.
38
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Tabulka 1.15: Výpočet potenciální vnější efektivity spojeného modelu
Vzdálenost (v km)
ORP
Průměrná dostupnost obce do uvedených úřadů
Průměrná dostupnost obyvatele do uvedených úřadů
Náklad na dojezd IAD (v mil. Kč)

11,93

Okres
19,42

Doba dojezdu IAD (min)
Rozdíl

ORP

Rozdíl

7,49

12,18

19,32

7,14

5,23

10,46

5,23

324,50

649,47

324,98

5,16

10,72

5,56

628,06

1 305,78

677,72

Náklad na časovou ztrátu (v mil. Kč)
Potenciální úspora obyvatel celkem (v mil. Kč)

Okres

1 002,70

Zdroj: ČSÚ - Počet obyvatel k 1. 1. 2018, Průměrná hrubá mzda za rok 2017, výkaz MZD01-A/40, ŘSD, výpočty PROCES.
Pozn.: Údaje použité pro výpočet: 10 610 055 obyvatel k 1. 1. 2018, 5,74 Kč - průměrný náklad na 1 km automobilem (5,7 l / 100
km) dle vyhlášky č. 463/2017 Sb. včetně amortizace, 29 496 Kč - průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty
zaměstnanců) za rok 2017 (předběžný údaj), Průměrný počet hodin za měsíc je 168.

Zhodnocení dostupnosti úřadů (POÚ, ORP, okres, kraj) prostřednictvím individuální automobilové
dopravy a veřejné hromadné dopravy, dále pak skutečným dojížďkovým vztahům mezi obcemi a
správními centry je věnována kapitola 5.
1.1.2.6.2

Vnitřní efektivita

Pro zhodnocení dlouhodobého vývoje veřejné správy v území a její vnitřní efektivity je nutné vyjít z
metodicky srovnatelných údajů v jednotlivých letech, konkrétně se jedná o národní účty, které jsou
zpracovány dle metodiky ESA 201040, a výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) realizované od roku
1993. Pro zhodnocení dlouhodobého vývoje veřejné správy včetně identifikace velikosti dopadu
způsobeného zavedením spojeného modelu jsou zvoleny jako ukazatelé mzdové náklady, počet
zaměstnanců a velikost investic. Další ukazatele, které by ještě podrobněji zpřesňovaly velikost
nákladů na zavedení spojeného modelu, jako je např. změna režijních nákladů, náklady spojené s
přechodem na nové informační systémy, náklady na změnu legislativy nejsou jednotě vykazovány
v dlouhodobých časových řadách (metodika vykazování se v průběhu času mnohokrát změnila),
které by popisovaly situaci před zavedením spojeného modelu. Z tohoto důvodu jsou analyzovány
jen výše uvedené dostupné srovnatelné ukazatele, jejichž správnost a metodickou srovnatelnost
garantuje ČSÚ.
V rámci sektoru vládních institucí41 (S.13) je sledován subsektor místních institucí (S.1313), který
zahrnuje všechny institucionální jednotky, jejichž pravomoc se obvykle vztahuje na určitou
administrativně vymezenou část území České republiky. Jedná se zejména o:
a) jednotky označované jako místní rozpočtové organizace, financované z místních rozpočtů
(zejména z povinných plateb od jednotek z ostatních sektorů nebo ze státního rozpočtu),
což jsou základní i vyšší územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, rady regionů
soudržnosti apod.,
b) mimorozpočtové organizace, které jsou pod kontrolou místních rozpočtových organizací
zatříděných v subsektoru místních institucí a zajišťují funkce vlády zejména v oblasti
vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultury, cestovního ruchu nebo zásobování vodou,
likvidace komunálních odpadů apod., a které nemají plnou autonomii v rozhodování, tj.
místní příspěvkové organizace, které nenesou rizika přímo na sobě.

Podrobnější vymezení viz ČSÚ. (2015) Evropský systému účtů 2010. Praha: ČSÚ.
Sektor vládních institucí (S.13) zahrnuje institucionální jednotky, které jsou netržními výrobci, jejichž produkce je určena
pro individuální a kolektivní spotřebu a které jsou financovány z povinných plateb jednotek patřících do jiných sektorů, a
rovněž institucionální jednotky, které se převážně zabývají přerozdělováním národního důchodu a bohatství.)
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Reálná hodnota (v mil. Kč)

Obrázek 1.4: Vývoj mzdových nákladů u místních institucí (Subsektor S.1313)

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1995

2000
2005
Celkové mzdové náklady

2010

2015
Mzdy a platy

2020

Zdroj: ČSÚ, Národní účty.
Pozn.: Nominální hodnoty byly vyděleny průměrným úhrnným indexem spotřebitelských cen a služeb v daném roku vztažených
k průměru roku 2015. Modrý sloupec vyznačuje období zavedení spojeného modelu.

Ve výše uvedeném grafu je zobrazen celkový vývoj reálných mzdových nákladů42 očištěných od
inflačního vývoje. Celkové mzdové náklady zahrnují všechny odměny vyplácené zaměstnancům na
základě pracovně právního vztahu tj. mzdy i platy. Podrobnější členění mzdových nákladů v rámci
dlouhodobého vývoje u místních institucí ČSÚ nesleduje. Celkové mzdové náklady prudce narostly
v roce 2003 po zavedení spojeného modelu, jak dokazuje výše uvedený graf. Konkrétní růst
celkových mzdových nákladů po zavedení spojeného modelu v nominálních hodnotách byl
36,6 mld. Kč a v reálných hodnotách, které jsou očištěny od inflačního vývoje, to bylo
dokonce 47,1 mld. Kč. Podíl mzdových nákladů místních institucí na celkových mzdových
nákladech vládních institucí vzrostl z 37,3 % v roce 2002 na 48,3 %. Naopak podíl ústředních institucí
(S. 1311) klesl analogicky ze 61,6 % na 50, 7 %. Od té doby jsou oba podíly stabilizované a v roce
2017 měly místní instituce podíl 49,0 % a ústřední instituce 50,1 %. Zbývající podíl 0,9 % tvoří fondy
sociálního zabezpečení (S. 1314).
Tabulka 1.16: Vývoj celkových mzdových nákladů místních institucí (v mil. Kč) a změny k předchozímu roku

Roky
2000
2001
2002
2003
Nominální 76 526 77 810 86 245 122 801
Hodnota
Reálné
105 699 102 652 111 716 158 863
Nominální
6 648
1 284
8 435 36 556
Změna k př.
roku
Reálné
5 587
-3 047
9 065 47 147
Roky
2009
2010
2011
2012
Nominální 167 105 171 093 173 663 176 880
Hodnota
Reálné
182 230 183 971 183 189 180 674
7 777
3 988
2 570
3 217
Změna k př. Nominální
roku
Reálné
6 565
1 741
-782
-2 515

2004
130 404
164 237
7 603
5 374
2013
179 857
181 125
2 977
451

2005
136 875
169 190
6 471
4 954
2014
185 871
186 430
6 014
5 305

2006
145 475
175 271
8 600
6 081
2015
194 171
194 171
8 300
7 741

2007
151 988
178 181
6 513
2 909
2016
205 009
203 584
10 838
9 413

2008
159 328
175 665
7 340
-2 516
2017
226 221
219 419
21 212
15 835

Zdroj: ČSÚ, Národní účty.
Pozn.: Pro výpočet reálných hodnot byly nominální hodnoty vyděleny průměrným úhrnným indexem spotřebitelských cen a služeb
v daném roku vztažených k průměru roku 2015.

Dle metodiky ESA 2010 lze za celkové mzdové náklady považovat položku Náhrady zaměstnancům (D.1), která se dělí na
položku D.11 Mzdy a platy a D.12 Sociální příspěvky zaměstnavatelů.
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Obrázek 1.5: Vývoj průměrné měsiční nominální mzdy (v Kč)
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Zdroj: ČSÚ, Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE, 2018
Pozn.: Údaje odvětví NACE O se týkají pouze zaměstnanců v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce. Zahrnuty nejsou osoby
vykonávající veřejné funkce, např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci aj. V údajích o
průměrných mzdách se jedná o mzdy v tomto období zúčtované k výplatě.

Pro získání komplexního pohledu na vývoj mzdových prostředků ve veřejné správe je vhodné
zohlednit celkový mzdový vývoj v ČR. Na výše uvedeném grafu je zobrazen vývoj průměrných
měsíčních mezd v ČR v porovnání s odvětvím veřejná správa (tj. CZ-NACE O viz níže) a jejího podílu
k celkové mzdě. Mzda ve veřejné správě je nadprůměrná, od roku 2002 do roku 2007 byla vyšší o
20% než průměrná celková mzda, v následujících letech se rozdíl snižoval (zde ja patrný dopad
recese z roku 2008, která ovlinila přijmy státu) a od roku 2013 došlo k mírnému nárůstu. V roce
2017 rozdíl ve mzdách veřejného sektoru k celkovým mzdám činil 12% ve prospěch veřejného
sektoru. Dle ekonomických teorií by výše mzdy měla odpovídat produktivitě práce43, ale v kontextu
veřejné správy je tento rozdíl způsoben především požadavkem na vyšší úroveň kvalifikace
zaměstnanců a současný nárust je ovliněn nedostatkem pracovníků ve veřejném sektoru, který je
doprávázem nárustem rozsahu agend.
K výraznému nárůstu mzdových prostředků dochází od roku 2014, v roce 2017 tento růst dosahuje
21,2 mld. Kč. V kontextu růstu mzdových prostředků je klíčové zhodnocení dlouhodobého vývoje
zaměstnanosti ve veřejné správě. Metodicky srovnatelné údaje o vývoji počtu zaměstnanců
v jednotlivých sektorech v dlouhodobé časové řadě poskytuje výběrové šetření pracovních sil44. Od
1. čtvrtletí 2009 je ve výběrovém šetření pracovních sil výhradně používána Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE)45. V rámci této klasifikace je kategorie NACE O Veřejná správa a
obrana; povinné sociální zabezpečení, která zahrnuje činnosti státní povahy, které obvykle vykonává
veřejná správa. Patří k tomu vydávání rozhodnutí, předpisů, právní výklad zákonů a z nich
vyplývajících předpisů, stejně jako správa programů na nich založených, legislativní činnosti, daňová
správa, obrana země, veřejná bezpečnost a pořádek, imigrační služby, zahraniční věci a správa

BORJAS, G. J. (1996) Labor Economics, USA: The McGraw - Hill 1996.
V tomto dlouhém časovém horizontu z hlediska metodologické poskytuje přesnější údaje než údaje vykazované veřejnými
institucemi v rámci organizačních statistik sbíraných rovněž ČSÚ.
45 V důsledku přechodu z klasifikace OKEČ na klasifikaci CZ-NACE byly v časových řadách zpětně přepočteny od roku 1993.
Klasifikace CZ-NACE byla vypracována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne
20. prosince 2006.
43
44

49

vládních programů. Tato sekce dále zahrnuje povinné sociální zabezpečení. Na základě níže
uvedeného grafu lze identifikovat, že po zavedení spojeného modelu v roce 2003 došlo ve veřejné
správě k nárůstu o 6 tis. zaměstnanců, v následujících letech došlo ke kolísání, ale zaměstnanost ve
veřejné správě mírně narůstala do roku 2010, po kterém došlo k výraznému poklesu až do roku
2012. Pro srovnání mezi lety 2012 až 2018 došlo k výraznému nárůstu zaměstnanosti ve veřejné
správě v celé České republice s výjimkou hlavního města Prahy.
Obrázek 1.6: Vývoj počtu zaměstnanců v ČR v oblasti veřejná správa, obrana a povinné soc. zabezpečení
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Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil – roční průměry.
Pozn.: NACE O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení je od roku 2009 očištěno o zaměstnance v ozbrojených
silách (ISCO 0). Modrý sloupec vyznačuje období zavedení spojeného modelu.

Velikost investic se zavedením spojeného modelu v odvětví Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení je měřena ukazatelem tvorba hrubého fixního kapitálu, který obsahuje
hodnotu pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku. Pro porovnání jsou v grafu
uvedeny hodnoty ve stálých cenách roku 2010, které jsou oproti běžným cenám očištěny o inflační
vývoj. Před zavedení spojeného modelu v roce 2002 došlo ve veřejné správě k nárůstu investic
o 35 631 mil. Kč a o rok později tento nárůst byl o 8 862 mil. Kč.
Obrázek 1.7: Vývoj investic v oblasti veřejná správa, obrana a povinné soc. zabezpečení
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Zdroj: ČSÚ, Národní účty.
Pozn.: NACE O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení. Modrý sloupec vyznačuje období zavedení spojeného
modelu.
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Tabulka 1.17: Vývoj investic v oblasti veřejná správa, obrana a povinné soc. zabezpečení (v mil. Kč)
Roky
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Stálé ceny z roku 2010
37 231
25 013 66 534 75 811 75 639 70 659
74 843
70 677
Hodnota
Běžné ceny
31 918
21 718 57 349 66 213 68 661 65 414
70 393
67 802
Stálé ceny z roku 2010
12 402 -12 218 41 521
9 277
-172 -4 980
4 184
-4 166
Změna
Běžné ceny
10 805 -10 200 35 631
8 864
2 448 -3 247
4 979
-2 591
Roky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Stálé ceny z roku 2010
90 461
83 522 74 538 77 105 68 119 86 303 111 390
57 112
Hodnota
Běžné ceny
91 168
83 522 74 067 76 949 67 133 85 751 112 334
57 882
Stálé ceny z roku 2010
17 617
-6 939 -8 984
2 567 -8 986 18 184
25 087 -54 278
Změna
Běžné ceny
19 736
-7 646 -9 455
2 882 -9 816 18 618
26 583 -54 452
Zdroj: ČSÚ, Národní účty.
Pozn.: NACE O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení.

2008
72 844
71 432
2 167
3 630
2017
79 124
80 749
22 012
22 867

Pokud se zaměříme na vývoj počtu zaměstnaných ve výše uvedené oblasti Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení (NACE O), lze identifikovat i v organizačních statistikách
(vykazovaných podnikovou metodou) od roku 2012 výrazný nárůst jak počtu zaměstnaných, tak i
přepočteného počtu úvazků, který je doprovázen nárůstem počtu odpracovaných hodin. Dle
satelitního účtu veřejného sektoru narostl od roku 2012 počet přepočtených zaměstnanců o 3 %.
Podobné výsledky ukazuje i výběrový soubor obcí v rámci realizovaného dotazníkového šetření46
v roce 2018, kde od roku 2015 do roku 2017 došlo k nárůstu u ORP o 4,3 %, u POÚ o 7,5 %
zaměstnanců podílejících se na výkonu agend přenesené i samostatné působnosti. U všech
sledovaných typů obcí došlo k nárůstu počtu zaměstnanců podílejících se na výkonu přenesené
působnosti. Přičemž podíl zaměstnanců na výkonu přenesené působnosti v roce 2017 byla na ORP
54,1 % na POÚ 44,7 % a obcích I. typu 22,7 %
Tabulka 1.18: Vývoj počtu zaměstnanců v přenesené a samosprávné působnosti k 31.12.
Změna počtu zaměstnanců
Podíl zaměstnanců podílejících
Změna celkového počtu zaměstnanců
podílejících se pouze na výkonu
se na výkonu agend přenesené
agend přenesené působnosti
působnosti
Roky

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

ORP

100,0%

101,9%

104,3%

100,0%

101,3%

103,7%

54,5%

54,1%

54,1%

POÚ

100,0%

103,1%

107,5%

100,0%

101,1%

103,9%

46,2%

45,3%

44,7%

Obec I. typu
100,0%
Zdroj: EEIP a ACCENDO, 2018.

102,2%

100,0%

100,0%

102,6%

105,2%

21,6%

21,6%

22,7%

Nárůst počtu zaměstnanců pro výkon přenesené působnosti může ukazovat na snížení vnitřní
efektivity výkonu přenesené působnosti na úřadech, ale pro kritické zhodnocení je nutné zmínit
zvyšující se regulaci ze strany ústředních orgánů státní správy, která se projevuje např. právní
regulací činnosti obcí v přenesené působnosti. V současné době např. obce I. typu vykonávají tyto
činnosti na základě 78 zákonů v gesci celkem 16 ústředních správních úřadů, tzn., že počet zákonů47,
kterými se obce se základní působností při výkonu přenesené působnosti musí v roce 2018 řídit, se
zvýšil o 13 zákonů oproti roku 2012, což je nárůst o 20 %. (podrobněji viz oddíl 4.2.1, tab. 4.12).

Dotazníkové šetření bylo realizováno v roce 2018 v rámci zakázky „Validace a varianty možných úprav systému
financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz“ realizované pro Ministerstvo vnitra
společnostmi EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
47 Ministerstvo vnitra – Katalog činností obcí, aktualizace k 1. 7. 2018.
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Pro ověření nárůstu počtu zaměstnanců na jednotlivých typech obcí byla využita data z
Informačního systému o platech a služebním příjmu, který provozuje Ministerstvo financí, i když
tato data nejsou úplná, a to jak z hlediska časové řady, tak z hlediska vykazování jednotlivých obcí,
přesto výše uvedené změny zachycují podobné trendy. Analýza se týká 2 924 obcí, které vykazovaly
minimálně jednoho zaměstnance ve výše zmíněném informačním systému v období let 2010 až
2017.
Tabulka 1.19: Počet zaměstnanců dle typu obce (průměr a medián) k 31.12.

Typ
Obec I. typu
Obec II. typu
Obec III. typu
Obec I. typu
Obec II. typu
Obec III. typu

Průměr

Medián

2010
5,9
35,0
200,8
4
31
131

2011
6,1
35,3
194,8
4
31
129

2012
6,2
34,4
189,7
4
31
122

2013
6,9
36,5
196,9
4
32
124

2014
7,2
37,9
201,7
5
33
124

2015
7,2
38,2
200,9
5
33
128

2016
6,9
36,9
204,6
4
33
132

2017
6,9
37,5
205,0
5
33
134

Zdroj: Ministerstvo financí, Informační systém o platech a služebním příjmu.

Pokud se zaměříme na výpočet změny po roce 2010, dochází k nárůstu zaměstnanosti obcí I. a II.
typu až do roku 2015, tento nárůst je zřejmě způsoben dobíhajícími projekty z programovacího
období 2007 až 2013, především se jednalo o systémové projekty v letech 2013 až 2015 např.
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s
rozšířenou působností“. Relativní vývoj dle indexu je zpracován v níže uvedeném grafu. Bez těchto
zkreslujících vlivů od roku 2010 do roku 2017 došlo k nárůstu u obcí I. typu o 1 pracovníka (nárůst
o 18 %) u obcí II. typu o 2,5 pracovníka (nárůst o 7 %) a u obcí III. typu o 3 pracovníky (nárůst o 2
%). Vzhledem k tomu, že v uvedených letech nedošlo k nárůstu rozsahu výkonu přenesené
působnosti u obcí I. a II. typu, lze předpokládat, že výše popsaný nárůst počtu zaměstnanců se
především týkal oblasti samostatné působnosti.
Obrázek 1.8: Index vývoje počtu zaměstnanců - průměr pro daný typ obce
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Zdroj: Ministerstvo financí, Informační systém o platech a služebním příjmu.

Z výše uvedeného vyplývá, že vnitřní efektivita veřejné správy měřená počtem zaměstnanců a
mzdovými náklady je více než přechodem ke spojenému modelu ovlivněna Evropskými
strukturálními a investičními fondy.
V tomto pododdíle je sledováno několik ukazatelů a je popisován jejich vývoj v čase. Tyto ukazatele,
kterými jsou počet zaměstnanců, mzdové náklady a velikost investic ukazují, že ve veřejné správě
v území dochází k nárůstu finančních nákladů na její provoz, tzn., že při zjednodušeném
ekonomickém hodnocení, lze tvrdit, že došlo k nárůstu vnitřní neefektivity výkonu veřejné správy v
52

území. Z ukazatelů je také zřejmé, že se zesložiťováním výkonu jednotlivých agend (viz výše
uvedené prokázané tvrzení o nárůstu počtu zákonů pro výkon přenesené působnosti), kterým se
projevuje přeregulovanost obcí, následně roste počet zaměstnanců, s počtem zaměstnanců rostou
mzdové náklady.
Na druhou stranu protiargumentem neefektivity je skutečnost, že se prokázal nárůst investic
související především s čerpáním z Evropských strukturálních a investičních fondů, které umožňují
rozvoj obcí a dobudování podfinancované infrastruktury (např. kanalizace, kulturní domy, cesty,
chodníky, plyn). Rovněž se prokázalo, že po roce 2015 dochází k nárůstu zaměstnanců ORP a POÚ
především v oblasti samostatné působnosti48. Tento nárůst není dokladem neefektivity, ale potřeby
samosprávy hospodařit se svěřeným územím, zvyšující se administrativní zátěží ze strany státu,
práce se stále složitějšími informačními systémy, rovněž je dokladem potřeby nalézt personální
kapacity na čerpání dotačních titulů a jejich administraci. Zajímavým poznatkem je také zkušenost,
že v území, kde se nic neděje, nerostou výše zmiňované náklady a potřeby. Zkušeností z těchto
území je také poznatek o postupném rozpadu veřejné infrastruktury, odlivu obyvatel, celkovém
úpadku. Prokázalo se, že přiblížení veřejné správy občanům zavedením spojeného modelu
způsobilo navýšení mzdových nákladů, zvýšené investice, zvýšené nároky na personální kapacity
v území. Zhodnocení všech ukazatelů spolu s výsledky z polostrukturovaných rozhovorů ukazují na
ekonomickou náročnost vykonávání agend co nejblíže občanovi a zároveň také skutečnost, že je
náročné obsadit pracovní místo osobou s požadovanou kvalifikací na všech úrovních veřejné
správy, ale nejméně zajímavá a nejhůře obsaditelná pro kvalifikované osoby jsou místa v periferních
oblastech. Tyto informace a z nich agregované poznatky mají sloužit jako podklad k optimalizaci a
ke zjednodušení systému výkonu veřejné správy v území. Více rozvedeno v kapitole 2 a 4.
1.1.2.7 Systémová podjatost
Jedním z často zmiňovaných limitů spojeného modelu je systémová podjatost49. Právní zakotvení
pojmu podjatost je v ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu: „Každá osoba bezprostředně se
podílející na výkonu pravomoci správního orgánu, o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem
na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro
nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by
mohla výsledek řízení ovlivnit.“
Výkladem tohoto ustanovení lze definovat podmínky, za kterých bude úřední osoba považována za
podjatou:
1. Má poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům.
2. Existuje důvodný předpoklad, že má úřední osoba zájem na výsledku řízení.
3. Existuje důvodný předpoklad, že by úřední osoba tento výsledek mohla ovlivnit.
Ve vztahu k právní úpravě podjatosti vyvstává v případě úředníků územních samosprávných celků
otázka tzv. systémové podjatosti. Za systémovou podjatost je označována situace, kdy se postup

Na základě průzkumů obcí realizovaného v roce 2018 v rámci Části 3 „Validace a varianty možných úprav systému
financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady,
přínosy a dopady)“ v rámci veřejné zakázky „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“ (Analýzy SRR VS) v souvislosti s
projektem reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649.
49 GLASER, L., MOCEK, M. K systémové podjatosti ve veřejné správě. Správní právo. 2015, roč. 12, č. 7–8, s. 430. ISSN: 01396005.
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orgánu územního samosprávného celku při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dotýká
zájmů daného územního samosprávného celku.50
Novela správního řádu
Dne 1. 8. 2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jejímž
nejvýznamnějším dopadem51 je zařazení nového odstavce 2 do § 14 zákona: „(2) Úřední osoba není
vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním
poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu
samosprávnému celku.“52
Hlavním přínosem schválené novely pak podle důvodové zprávy má být „výrazný pokles počtu
námitek podjatosti, zejména námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu
rozhodování správních orgánů.“
Judikatura v této otázce prošla vývojem, v současné době lze odkázat zejména na usnesení
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu53, kde je rozšířeným senátem konstatováno, že
nelze úředníka automaticky považovat za podjatého, pokud rozhoduje o záležitosti ÚSC.
Riziko systémové podjatosti ovšem existuje a posouzení jeho způsobu podjatosti je třeba důkladně
zkoumat. Další stěžejní judikatura je rozepsána v příloze č. 1.1.
Shrnutí: Systémová podjatost je historicky doložitelný fakt, který dosud nenašel relevantní způsob
řešení v lidské společnosti. Odpovědnost za systémovou podjatost má sociální, kulturní a morální
úroveň jednotlivých aktérů v území, dále také kultura v organizacích v rámci fungujících
byrokratických struktur. V českých zemích je uplatňován model přenesení zodpovědnosti za
rozhodnutí na jiný úřad, aby se předešlo systémové podjatosti všech zaměstnanců54. V zahraničí,
kde je historicky uplatňován spojený model veřejné správy, např. Německo, není systémová
podjatost řešena jako politicko-společenský problém.

K tomu též NEZHYBA, J. Problematika nezávislosti výkonu státní správy v kontextu kontroverzních závazků ze smluv
územní samosprávy se zahraničními investory. Právní rozhledy. Roč. 15, č. 24/2007. s. 901-906. „konflikt zájmů plynoucí ze
situace, kdy o žádosti (návrhu na zahájení správního řízení) obce nebo o věci, která je v jejím ekonomickém zájmu, rozhodují
její zaměstnanci…“
51 Dle důvodové zprávy právní úprava v dosavadním správním řádu „opomíjí bližší úpravu systémové podjatosti, přičemž
tato skutečnost má významný vliv na praxi správních orgánů. Jednotlivé úřední osoby mnohdy nedokáží zhodnotit, zda v
určitém případě došlo či nedošlo k překročení výše zmíněné kritické míry systémového rizika podjatosti a nevědí, v jakých
případech mají námitce systémové podjatosti vyhovět. Ačkoliv k problematice existuje judikatura Nejvyššího správního soudu
i Ústavního soudu, tato je obvykle kazuistická a pro aplikační praxi proto nepříliš přínosná. Správní orgány musí o každé
námitce systémové podjatosti rozhodovat ad hoc podle konkrétních okolností případu, a proto nejsou jednotlivá rozhodnutí
pro další praxi vždy upotřebitelná“ (viz Důvodová zpráva k návrhu novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
52 Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 13. 6. 2018 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR, 2018 [cit. 7. 8. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=54&o=8&
53 Usnesení rozšířeného senátu NSS č. j. 1 As 89/2010-119 ze dne 20. 11. 2012. [online]. Nejvyšší soud, 2010 [cit. 16. 5.
2018]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0089_1As__100_20121211035803_prevedeno.pdf.
54 Z dostupné judikatury vyplývá, že účastníci vznášejí dost často námitku systémové podjatosti všech zaměstnanců úřadů,
když ve svém podání uvádějí, že po seznámení se se sdělením o zahájení správního řízení a předpisy upravujícími průběh
řízení podávají bez zbytečného odkladu ve smyslu ustanovení § 14 správního řádu námitku podjatosti. Námitka podjatosti
je podávána vůči všem osobám správního orgánu (tedy jak vůči pracovníkům určitého oddělení včetně osoby vyřizující, tak
proti osobám jim nadřízeným, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k úřadu, včetně tajemníka
a starosty či primátora). Podatelé jsou přesvědčeni, že jmenované osoby jsou v takovém poměru k věci a výsledku řízení, že
lze důvodně pochybovat o jejich nepodjatosti. Což je řešenou současnou novelou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kterou
dne 1. 8. 2018 podepsal prezident republiky.
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V současnosti z tohoto názoru správní soudnictví vychází např. v judikátu NSS ze dne 12. 9. 201755
(6 As 335/2016 – 35), v jehož odůvodnění se (předcházející řízení Městského soudu v Praze)
vypořádává s námitkou systémové podjatosti odkazem právě na názor rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu v rozhodnutí 1 As 89/2010.
Všechny poslední judikáty56 odkazují na výše uvedené zásadní usnesení rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119 (dále jen usnesení
„rozšířeného senátu“), přičemž často konstatují, že podle něj při svém rozhodování správně
postupovaly též soudy nižších instancí při předchozích soudních přelíčeních. Nejvyšší správní soud
v těchto rozsudcích argumentuje vždy citací či parafrází stejné části právní věty výše uvedeného
usnesení rozšířeného senátu, a sice že „v případech, kdy rozhoduje úředník územního samosprávného
celku ve věci, která se přímo nebo nepřímo týká tohoto celku, není a priori vyloučen z rozhodování
pro svoji ‚systémovou podjatost‘“. Ze stejného usnesení však přebírá též upozornění na „‚systémové
riziko podjatosti‘, kvůli němuž je třeba otázku jeho případné podjatosti posuzovat se zvýšenou
opatrností oproti věcem, které se zájmů územního samosprávného celku nijak nedotýkají.‘“ Důvod k
pochybám o nepodjatosti takového úředníka je dle rozšířeného senátu dán tehdy, „je-li z povahy
věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být
jeho postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.“
K usnesení rozšířeného senátu se odkazuje také ústavní soud ve věci, která s úředníky přímo
nesouvisí, když připodobňuje usnesení týkající se úředníků v určitém ohledu také postavení soudců:
„Zmínit možno i závěry Nejvyššího správního soudu obsažené v usnesení č. j. 1 As 89/2010-119, byť
toto bylo vydáno nikoliv ve věci podjatosti soudců, ale úředních osob, a to z toho důvodu, že se v něm
řeší vztah určité závislosti úřední osoby (na účastníkovi řízení) a její možné (systémové) podjatosti.
Podle uvedeného soudu ‚rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve
věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti
úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému
celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto
zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky‘.“
1.1.2.7.1

Přístup k řešení systémové podjatosti

Ze současného znění správního řádu není možno vyvodit aplikaci systémové (generální) podjatosti
a předpokládat, že úředníci ve věcech svých územních samosprávných celků jsou podjatí, přesto
riziko systémové podjatosti v českém právním prostředí, kde je aplikován spojený model veřejné
správy, do značné míry existuje. Zájem samospráv může být ve střetu s výkonem státní správy.
Volení představitelé ÚSC mají značnou moc ovlivňovat jejich zaměstnance (organizačně i
ekonomicky) a to představuje velké riziko. Všeobecně je známá neochota ze strany úředníků jít do

55http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0335_6As__1600035_20171005135150_prevedeno.pdf.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu dne 2. 6. 2016, sp. zn. 7 As 57/2015 - 80 [online]. Nejvyšší soud, 2015 [cit. 7. 8.
2018]. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0057_7As__1500080_20150701124654_prevedeno.pdf
Rozsudek Nejvyššího správního soudu dne 10. 8. 2016, sp. zn. 6 As 190/2015 - 80 [online]. Nejvyšší soud, 2016 [cit. 7. 8.
2018]. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0190_6As__1500080_20160823145109_prevedeno.pdf.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu dne 7. 7. 2016, sp. zn. 10 As 117/2016 - 64 [online]. Nejvyšší soud, 2016 [cit. 7. 8.
2018]. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/011710As__1600064_20160722085449_prevedeno.pdf.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017 sp. zn. ÚS 23/14 [online]. Ústavní soud, 2017 [cit. 7. 8. 2018]. Dostupné z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38286.
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střetu s představiteli samosprávy i přes existenci § 16 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů. Možným řešením je posílení nestrannosti
úředních osob (např. změnou zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků),
která by posílila jejich nezávislost a ochranu při rozhodování proti samosprávným orgánům.
Termín systémové podjatosti bývá zneužíván neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými
skupinami k blokování projektových záměrů, které jsou plánovány ve veřejném zájmu.
Nevyjasněnost termínu systémové podjatosti v zákoně dává různým aktérům různé možnosti
výkladu, které se mohou stát omezením rozvojových aktivit v území.
Je zřejmé, že v rámci prevence systémové podjatosti nemůže váha rozhodnutí spočívat na 1 osobě,
která by tím byla vystavena maximálnímu tlaku zaujatých osob, ať už právnických nebo fyzických a
vzniká zde vysoké riziko, že by takovému tlaku mohla podlehnout v neprospěch předmětu řešení
dané věci. Je zřejmé, že tedy odpovědná osoba nemůže být např. pouze starosta, ale naopak musí
se jednat o kolektivní rozhodnutí, kdy váha zodpovědnosti bude rozložena na několik osob, např.
rada obce nebo rada města. Na základě rozhovorů se zástupci obcí a měst je za vhodné taktéž
považováno kolektivní rozhodnutí, ze kterého plyne jednak společná odpovědnost a také je
výsledkem společného rozhodování, se kterým se členové pověřeného orgánu lépe ztotožňují. Pro
zvýšení transparentnosti a zároveň pro potřebu zpětného vyhodnocení situace, by bylo ovšem
vhodné nastavit hlasování otevřenou formou, jelikož by bylo zřejmé, kdo z členů jak hlasoval a
podle toho by se dalo vyhodnotit, jak se situace v tomto kolektivním orgánu obce/města názorově
vyvíjela. Povinné otevřené hlasování by zvýšilo odpovědnost jednotlivých členů kolektivního orgánu
za vyslovená rozhodnutí, pro která hlasovali a která se rozhodli podpořit.
Povinnost otevřeného hlasování se jeví jako nutné zavést v případech, kdy se jedná o zásadní
ekonomická a organizační rozhodnutí, u kterých je nutno převzít odpovědnost za vyslovená
rozhodnutí (ne v obecné rovině, ale jmenovitě) a zamezit tím zvýšenému riziku systémové
podjatosti. Svá rozhodnutí si takto budou muset obhájit před občany a případně i v rámci jejich
přezkoumání. Zmizí tím obecné tvrzení, že rozhodnutí vyšlo způsobem, který se nedá upřesnit,
dohledat.
V případě, že v obci není zřízená rada obce, měla by zásadní rozhodnutí přejít na nejvyšší kolektivní
orgán, tzn. na zastupitelstvo.
Systémová podjatost je jedním z podstatných limitů spojeného modelu, nelze na ni pohlížet
izolovaně nýbrž jako na součást obecné efektivity veřejné správy a objektivnosti jejích rozhodnutí.
I když jsou níže navrženy způsoby řešení systémové podjatosti zahrnující možnosti její prevence či
řešení různými návrhy, nelze systémovou podjatost považovat za klíčový důvod k opuštění
spojeného modelu. Systémová podjatost je výsledkem mezilidských vztahů a ne organizačního
uspořádání veřejné správy. Je řešena historicky bez ohledu na to, zda se jednalo o spojený nebo
oddělený model výkonu veřejné správy. V obou typech modelů veřejné správy je potvrzena
existence rizika projevu systémové podjatosti. Způsoby řešení spočívají v působení na mezilidské
vztahy nastavením podmínek, za kterých budou rozhodnutí probíhat, např. důraz na
transparentnost chování jednotlivců a omezení váhy moci jednostranných názorů zapojením do
řešení dané věci většího počtu osob. Je tedy nutno poznamenat, že nelze z důvodu problematiky
systémové podjatosti zpochybňovat spojený model výkonu veřejné správy v území jako takový.
Způsoby řešení systémové podjatosti:
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A. Změny příslušnosti úřadu pro správní rozhodnutí – přenesení rozhodnutí na jiný správní
úřad.
B. Speciální úřad.
C. Oddělený (duální) model veřejné správy.
D. Řešení bez legislativní změny – preferovaná varianta z hlediska expertního posouzení.
A/ Změny příslušnosti úřadu pro správní rozhodnutí – přenesení rozhodnutí na jiný správní
úřad
Na základě systémové podjatosti úřadu dochází v praxi k přesunu řešení rozhodnutí na jiný úřad
příslušný k rozhodování namísto orgánu ÚSC původního. V praxi je však známá i zkušenost, že
menší obce při některých komplikovaných rozhodnutích využívají institutu systémové podjatosti
jako možnosti přesunout správní řízení na jiný úřad.
Návrh: V případech, kdy by orgány územních samosprávných celků měly rozhodovat o právech a
povinnostech těchto územně samosprávných celků, určil by nadřízený správní orgán jiný správní
orgán ve svém obvodu, který by byl příslušný k rozhodování namísto orgánu ÚSC původního –
vyloučeného, nebo pokud by to bylo účelné, by rozhodl ve věci sám57.
B/ Speciální úřad
Jednou z dalších možností je zřízení nového správního orgánu, který by v případech, kdy
v současnosti rozhoduje orgán obce, města nebo kraje o právech a povinnostech této obce, města
nebo kraje měl věc projednávat a rozhodovat místo nich. Tento by mohl být jak sídelně, tak
především formálně oddělen od současných ÚSC a tím i od rizikových vazeb typu obec – obecní
úřad, kraj – krajský úřad. V současnosti se jedná o vytvoření Stavebního úřadu, který by se vyčlenil
ze spojeného modelu, což na základě další analýzy nedoporučujeme (viz podkapitola 1.2).
V současnosti se jedná o věcný záměr zákona o stavebních úřadech58.
Toto řešení může být účinné, ovšem naráží na problematiku neekonomičnosti a především riziko
systémové podjatosti není považováno za tak velké, že by se kvůli němu musely zřizovat nové
speciální úřady59.
C/ Oddělený model veřejné správy
Toto řešení předpokládá reformu k duálnímu modelu veřejné správy, tj. institucionální oddělení
(nebo alespoň částečné – např. pouze v druhém stupni) státní správy a samosprávy, a to v tomto
smyslu: Stát vykonává pomocí svých orgánů státní správu a obce realizují územní samosprávu.
Ekonomické náklady jsou specifikování v pododdíle 1.1.2.5 Zhodnocení spojeného modelu výkonu
veřejné správy v území z ekonomického hlediska.

Např. § 184 věta druhá zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN98FHRSL3.
Snaha MV v druhé polovině devadesátých let oddělit státní správu a samosprávu alespoň na krajské úrovni (krajský prefekt
a prefektura) vyzněla tehdy naprázdno. O vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu (tj. o vyčlenění stavebních úřadů ze
spojeného modelu) MMR usiluje od roku 2003.
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Je však nutno podotknout, že jakákoliv změna v organizaci státu je velký zásah do práv a povinností
všech občanů, znamená také nové ekonomické výdaje a s ohledem na tyto okolnosti by v tak brzké
době po aplikaci druhé fáze reformy územní veřejné správy v roce 2003, která byla ekonomicky
velmi náročná, se jeví společensky i politicky neprůchodná. V současnosti se občané pomalu začínají
orientovat v současném modelu, kterému ještě zdaleka nerozumí a již by začaly další výrazné
úpravy, které by byly vnímány negativně, jelikož by znamenaly opět velké investice opět s nejistým
výsledkem. Je zřejmé, že tato změna by znamenala pro náš stát obtížně financovatelnou situaci a
vzhledem k nestabilitě výsledku by byla také především politicky neprůchodná.
D/ Řešení bez legislativní změny – preferovaná varianta
V sousedních zemích, kde mají rovněž smíšený model veřejné správy, problematiku systémové
podjatosti neřeší. Je možné, že hlavní příčina není v právní úpravě této problematiky, ale v působení
na morální hodnoty úředníků, kteří nesmějí případný tlak v průběhu projednávání a rozhodování
připustit, a dále i v působení na morální hodnoty a znalosti volených zástupců, kteří se ho taktéž
nesmějí dopustit. Jeden z názorů, který lze uvést je, že dokud bude samospráva rozhodovat o
osobním ohodnocení a především odměnách pro zaměstnance obecního úřadu, tak se působení
na morální hodnoty úředníka bude míjet účinkem. Další z názorů uvádí, že problematika systémové
podjatosti je např. v Německu poněkud odlišná vzhledem k tomu, že spojený model výkonu veřejné
správy není uplatněn tak důsledně (viz např. postavení landráta). Pokud jde o morální hodnoty
úředníků, je obtížné na ně apelovat, když mohou být za postup v souladu s nimi postiženi ze strany
volených orgánů. Situace tedy vyžaduje systémové právní řešení, nikoliv pouze úvahy o možné
odolnosti vůči politickému tlaku.
Řešením by bylo rozšíření povinného vzdělávání úředníků, kteří vykonávají ve správních orgánech
přenesenou působnost, jehož cílem bude prohloubení a uvědomování si institutu podjatosti dle §
14 současného SŘ, ve spojení se zajištěním požadavku nestrannosti (na který výslovně pamatuje
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
a ukládá jim povinnost ji zachovávat) při projednáváních a rozhodováních věcí jejich ÚSC. Tato
metoda by postupem času měla vyústit v situaci, kdy si úředníci budou vědomi svého postavení a
přestanou se objevovat signály o jejich možné systémové podjatosti. Dále je považováno za zásadní
zapracovat do právního řádu speciální vzdělávání (nejen na předmětné téma) i pro volené zástupce
územních samospráv, aby nepřestupovali své kompetence a pěstovali tytéž morální hodnoty, které
jsou vyžadovány po úřednících veřejné správy, v tomto případě je nutno uvést do praxe například
slib zastupitele.
Při prokázání systémové podjatosti i přes řádné vzdělání úředníků a zástupců volených samospráv
by mohly být navrženy sankce za nedodržení výše uvedených postupů.
1.1.2.8 Vyhodnocení mantinelů a limitů spojeného modelu
Expertní tým60 vyhodnotil mantinely a limity současného spojeného modelu veřejné správy na
základě práce s veřejně dostupnými zdroji, dále na základě polo-strukturovaných rozhovorů se
zástupci veřejné správy v území, a také na základě skupinové diskuze s tajemníky úřadů a se
starosty.

60

Expertní tým je tvořen autorským kolektivem uvedeným v úvodu studie.
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Mantinely a limity současného spojeného modelu veřejné správy:
1. Obsahuje residuální prvky předchozích modelů z historického vývoje členění územní veřejné
správy v ČR, např. v rámci přenesení kompetencí z okresních úřadů na ORP a kraje nebyly
přeneseny kompetence z jiných územních dekoncentrátů státní správy (např. katastrální
pracoviště katastrálních úřadů).
2. Vychází ze zvyklostí v aplikaci činností veřejné správy v ČR, tzn., spojený model má svou
historickou tradici. Podrobně rozvedeno viz pododdíl 1.1.2.1 (první republika, ale i zákon č.
69/1967 Sb., o národních výborech).
3. Struktura orgánů veřejné správy je na mnoha místech po reformě nekompletní a asymetrická
(např. SO ORP Kopřivnice nebo Karlovarský kraj). Některá správní centra jsou umístěna tak, že
leží na okrajích správních obvodů. Ostatní ústřední orgány státní správy při tvorbě svých
územních pracovišť (dekoncentráty) nerespektují hranice vytvořené v rámci spojeného modelu,
např. Krajské soudy nebo Obvodní báňské úřady nejsou v každém kraji, obvody působnosti
okresních soudů nejsou totožné se správními okresy. Každý správní obvod nemá na svém
území komplexní výkon veřejné správy.
4. Nesystémovost - reforma respektive spojený model nebyl provázán souhlasem resortů (např.
rozdílné správní obvody stavebních úřadů, které nerespektují správní obvody ORP ani POÚ61
apod.). Tj. občané v některých obcích jsou nuceni vyřizovat jednotlivé agendy v různých
okolních městech, kam spádově patří. Projevuje se zde systém neskladebnosti a nejednotnosti
jednotlivých správních obvodů pro výkon státní správy v území. Přestože prošla reforma, nebyla
některými resorty uplatněna, tzn., že reforma nebyla dokončena.
5. Vytvořením současného spojeného modelu došlo k navýšení rizika systémové podjatosti ve
všech agendách státní správy na úrovni obcí a krajů. Tomu přispívá i skutečnost, že vedoucí
odborů jsou jmenováni radou obcí nebo krajů, tzn., že orgány samosprávy mohou nezákonně
ovlivňovat rozhodování státní správy prostřednictvím této kompetence, jelikož ani ustanovení
zákona č. 312/2002 Sb., § 16 bod f62 nemůže zaručit kvalitu vztahu a profesionalitu rozhodování
úředníků. Více rozvedeno v oddíle 1.1.3.
6. Existují zde prvky nahodilosti, které vznikly jednak nedůsledností při aplikaci spojeného modelu
nebo při nemožnosti plné implementace modelu. Prvky nahodilosti jsou ovlivněny také
politickou aktivitou představitelů obcí z různých politických stran, také s protichůdnými názory
prosazovány politickou mocí:
a. počet obcí s rozšířenou působností neodpovídá počtu přirozených mikroregionálních
center, jak bylo identifikováno v oddíle 1.3.1.,
b. do spojeného modelu nebyly zařazeny všechny agendy státní správy v území (např.
krajská hygienická stanice, katastrální úřad), dále některé agendy byly ze spojeného
modelu vyjmuty (např. výplata sociálních dávek, která přešla na kontaktní pracoviště
Úřadu práce v roce 2012).

HRUŠKA, L.; HRUŠKOVÁ, A.; FOLDYNOVÁ, I.; KUBÁŇ, D.; DĚDIČ, L.; a kol (2016) Analýza dopadů rušení úřadů na
socioekonomický vývoj v daných lokalitách. Příloha k souboru specializovaných map. Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o.
62 Zákon č. 312/2002 Sb., §16, bod f „jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu
práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování“, nicméně de facto v praxi je tento problém
identifikován.
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Výhody současného spojeného modelu
1. Prokázal, že je funkční, především tím, že postupně mezi lidmi zakořenil a dle průzkumu
(PROCES, 20018) si obyvatelé ČR na něj zvykli a nemají potřebu ho měnit. Tato skutečnost
je prokázána z hlediska procesního tím, že všechny agendy jsou vykonávány v území
v toleranci dostatečně nízké míry chybovosti, viz Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol
výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města
Prahy za léta 2014–2016, které vypracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra. Rovněž z hlediska názoru občanů kdy 71,2 % si myslí, že žádná další
změna úřadů není potřebná (viz průzkum, který je vyhodnocen v oddíle 1.2.5).
2. Zavedení spojeného modelu přiblížilo výkon veřejné správy občanům. Pro stanovení
potenciální vnější efektivity byla modelově spočítána dostupnost úřadů po silniční síti před
zřízením ORP, tzn. dostupnost na okresní úřady, a dále dostupnost úřadů po silniční síti do
ORP zřízených od roku 2003. Zavedením spojeného modelu vznikla potenciální časová
úspora obyvatel 1 002,70 mil. Kč na 1 potenciální cestu (tj. tam a zpět) všech obyvatel ČR na
úřad ORP místo návštěvy okresního úřadu.
3. Prošel vývojem a některé vzniklé umělé/nepřirozené vazby mezi obcemi byly odstraněny
(např. přeřazení Dolní Lutyně z SO ORP Orlová do SO ORP Bohumín, při analýze
dojížďkových vztahů jak v roce 2001 tak v roce 2011 většina obyvatel dojížděla do
zaměstnání a do škol z Dolní Lutyně do Bohumína, menší dojížďkový proud byl do Orlové).
4. Je hodnocen jako ekonomický a racionální. Vzhledem k přihlédnutí k požadované
dekoncentraci veřejné správy a uplatňování principu subsidiarity je navýšení mzdových
nákladů (nejedná se o vstupní náklady) v roce 2003 adekvátní k požadavkům na uplatnění
reformy. Racionalita se projevuje v logickém pokrytí potřeb občanů na prostorovou a
časovou dostupnost úřadů a opět tím naplňuje princip subsidiarity a dekoncentrace veřejné
správy ve spojeném modelu. Prostorová jednotka SO ORP byla vhodně zvolena, jelikož 56,3
% obyvatel starších 18 let bydlí ve správním centru ORP k 1. 1. 2018. Ze zbývajících obyvatel
sídlících v dalších obcích na území správního obvodu ORP každý týden dojíždí do správního
centra 73,7 %, viz oddíl 1.2.5.
5. Na úrovni regionální a lokální omezuje resortní přístup, tzn., že agendy spadající pod
jednotlivá ministerstva jsou řešeny na jednom místě v rámci jednoho úřadu, ať již krajského,
nebo obce s rozšířenou působnosti. Při tvorbě strategických dokumentů (Program rozvoje
obce) jsou v rámci pracovních skupin zapojeni jak pracovníci v samostatné působnosti tak i
v přenesené působnosti. V rámci diskuze na pracovních skupinách dochází ke společnému
hledání takových opatření, která nejsou v rozporu s přenesenou působností státní správy a
zároveň naplňují potřeby samosprávy na hospodaření v území pro jeho komplexní rozvoj.
Při pravidelných poradách u tajemníka úřadu si vedoucí odborů předávají aktuální informace
o změnách a potřebách jak v oblasti samostatné působnosti, tak v oblasti přenesené
působnosti (zjištěno na základě polostrukturovaných rozhovorů s představiteli veřejné
správy pro tuto studii).
6. Každá varianta přechodu ze spojeného modelu na model oddělený, která byla analyzována
v pododdíle 1.1.2.5, prokázala, že přinese další finanční náklady pro státní rozpočet.
Nevýhody současného spojeného modelu
1. Zvyšuje riziko systémové podjatosti, protiprávní ovlivnění státní správy samosprávnými
orgány na úrovni ORP a POÚ, tato skutečnost je identifikována na základě rozhovorů a
skupinové diskuze především na menších POÚ nebo v obcích se stavebním úřadem.
2. Omezené zvýšení dostupnosti - decentralizace spojená se zrušením okresních úřadů reálně
zvýšila dostupnost agend z bývalých okresních úřadů jen pro 33,6 % obyvatel ČR v SO ORP
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v centrech, kde nebyla sídla okresních úřadů, pro ostatních 66,4 % se na dostupnosti
správních agend nic nezměnilo, protože agendy jsou vykonávány na ORP stále ve stejných
městech, ve kterých sídlil okresní úřad. Při započtení obyvatel správních obvodů ze zázemí
Prahy, Plzně a Brna, ve kterých zůstává sídlo úřadu (tj. SO ORP Černošice, Brandýs n. L. –
Stará Boleslav, Nýřany, Šlapanice) vychází výsledné procento zlepšení pro obyvatele ČR na
31,1 %, tzn., že pro 68,9 % obyvatel ČR se na dostupnosti správních agend nic nezměnilo.
Neskladebnost – správní obvody pověřených obcí a ORP se nekryjí s obvody předešlých
okresů a krajů; tato neskladebnost je v současné době postupně řešena, viz Usnesení vlády
České republiky ze dne 27. 2. 2018 č. 134, o věcném záměru zákona o územně správním
členění státu,63 také se nekryjí se správním obvodem dalších institucí (např. katastrálním
úřadem, úřadem práce, OSSZ, stavebním úřadem), tzn. neskladebnost je způsobená
nežádoucím resortismem ústředních správních orgánů, podrobněji řešeno v pododdíle
1.1.5.
Nerovnoměrnost - vznikly nestejně velké obvody krajů (například Karlovarský kraj 295,6 tisíc
obyvatel a Středočeský kraj 1 352,8 tisíc obyvatel) a obcí s rozšířenou působností (a to jak z
pohledu počtu obcí, tak i z hlediska počtu obyvatel, například SO ORP Znojmo 111 obcí
versus SO ORP Český Těšín 2 obce), některé správní obvody ORP byly stanoveny na základě
politického rozhodnutí ve Sněmovně a v Ssenátu. Pro nestejně velké a tím i neporovnatelné
jednotky se obtížně nastavují jednotné kompetence a financování.
Dalšími nevýhodami spojeného modelu, které byly uváděny v polostrukturovaných
rozhovorech pro tento projekt jsou nedostatečné možnosti vrchnostenského přístupu
v přenesené působnosti státní správy působit a nařizovat krajům a obcím, jelikož metodické
pokyny ministerstva i krajských úřadů jsou nezávazné, doporučující. Tato skutečnost byla
často zmiňována v oblasti územního plánování a taktéž v sociální oblasti. Mezi kraji nejsou
neobvyklé různé výklady metodických pokynů ústředních orgánů státní správy. Oddělený
model by mohl vést k jednotnému řízení a metodickému vedení úřadů, které by mohlo mít
vliv na možné snížení počtu nezákonných rozhodnutí ve smyslu systémové podjatosti.
Spojený model vede na obcích k znepřehlednění financování přenesené a samostatné
působnosti.
Při výkonu veřejné správy na obcích je pro obyvatele a často i pro zastupitele nepřehledné,
které agendy patří do výkonu přenesené působnosti.

Viz Usnesení vlády ze dne 27. 2. 2018 č. 134, o věcném záměru zákona o územně správním členění státu.
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Shrnutí: Na základě zhodnocení výhod a nevýhod současného modelu lze doporučit setrvání
ve spojeném modelu veřejné správy. Spojený model prokázal, že je funkční a riziko systémové
podjatosti je v akceptovatelné míře. V případě opuštění spojeného modelu nelze tvrdit, že riziko
systémové podjatosti nebude existovat, jelikož se v praxi prokázalo, že existuje i v odděleném
modelu. Některé země, které mají spojený model, riziko systémové podjatosti neřeší, dá se říci,
že se tímto tématem zabývá především ČR. Spojený model při maximu výkonů agend přes
strukturu krajů a obcí vede k omezení resortního přístupu, podporuje horizontální vnitřní vazby
na lokální úrovni, pomáhá ke komplexnímu přístupu k území, a přinesl provozní úspory (budovy,
administrativní náklady) k dané prostorové úrovni, kde je veřejná správa poskytována. Spojený
model z hlediska vnější efektivity naplnil potřeby občanů řešit agendy v blízkosti bydliště.
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1.1.3 Problematické úrovně výkonu veřejné správy
1.1.3.1 Hierarchie struktury veřejné správy
Pro identifikaci problematických úrovní veřejné správy je nutné stanovit základní strukturu
fungování veřejné správy včetně základních pravidel odvozených od právního řádu ČR. Veřejná
správa, která se uskutečňuje jménem a v zájmu státu se nazývá státní správa, jde o záměrnou
činnost státu prováděnou buď přímo státními orgány, nebo jinými orgány, na které stát výkon státní
správy v určitém rozsahu přenesl za určitým cílem. Rozhodujícím faktorem, který určuje, kde je
činnost zařazena, je zájem vykonavatele.
Státní správu vykonávají tyto orgány:
 ústřední orgány státní správy,
 územní orgány státní správy,
 ostatní státní orgány,
 jiné k tomu oprávněné subjekty.
Ústředními orgány státní správy jsou především jednotlivá ministerstva, která mají celostátní
působnost. Územní orgány státní správy se liší především tím, že mají pouze místní působnost.
Do skupiny ostatních státních orgánů patří např. státní fondy. Mezi jiné subjekty, oprávněné
vykonávat v určitém rozsahu státní správu, patří veřejná stráž (například lesní stráž, myslivecká stráž
apod.). Rozlišujeme státní správu specializovanou a všeobecnou. Příkladem specializovaného
výkonu státní správy je např. finanční úřad. Všeobecnou (politickou) státní správu v přenesené
působnosti vykonávají např. územní samosprávné celky prostřednictvím svých úřadů. Ve státní
správě platí hierarchické uspořádání, tj. vztahy nadřízenosti a podřízenosti.
Charakter správní činnosti státní správy:
1. Prováděcí charakter státní správy značí to, že státní správa slouží jako organizované
zabezpečení exekutivy (výkonné moci) a jejím úkolem je tedy provádění zákonů, které
přijme legislativa (zákonodárná moc) a v případě sporu vyloží jurisdikce (soudní moc).
2. Podzákonný charakter státní správy znamená, že státní správa je vázána zákony a řídí se
jejich obsahem (srov. ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a obdobné ustanovení
čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).
3. Nařizovací charakter státní správy značí, že státní správa má pravomoc vydávat správní
akty (individuální, normativní, smíšené), které jsou závazné vůči svým adresátům (pravomoc
nařizovat). Tato vlastnost vyjadřuje to, že orgány státní správy jsou ve vztahu k těm, vůči
nimž je správa vykonávána, v postavení vrchnostenském.
Státní správa může být vykonávána přímo nebo nepřímo, podle subjektů, které ji reálně
vykonávají:
1. Přímou státní správu vykonávají bezprostředně státní orgány, tedy jednotlivé organizační
složky státu.
2. Nepřímá státní správa je vykonávána (v přenesené působnosti) veřejnoprávními
korporacemi (obce, kraje) nebo i soukromými osobami fyzickými či právnickými, jimž byl
výkon státní správy propůjčen na základě zákona.
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Obrázek 1.9: Úrovně výkonu veřejné správy
Státní správa

Přímá

Veřejné sbory
(např. Policie ČR)

Nezávislé
správní úřady

Ministerstva, tj.
ústřední správní
úřady

Nepřímá

Správní úřady

Jiné ústřední
správní úřady
(např. Český báňský úřad)

Přenesená působnost
samosprávným
územním korporacím

Propůjčení výkonu
státní správy fyz.
nebo právnickým
osobám

Krajské úřady

Obce s rozšířenou
působnosti
Další celostátní správní úřady
bez přídomku ústřední
(např. Česká školská inspekce)

Pověřené obecní
úřady

Územní správní úřady – působnost omezená
věcně/resortně i územně (např. finanční úřady)

Obce

Zdroj: PROCES, 2018.

Na nižším stupni hierarchie státní správy působí takové správní úřady, jejichž působnost je omezena
nejen věcně, ale i územně (jde o územní správní úřady). Uplatňuje se zde tak současně princip
územní i resortní, přičemž existence těchto specializovaných územních správních úřadů je projevem
vertikální dekoncentrace státní správy, proto se jim běžně říká též územní dekoncentráty.
Posláním veřejné správy je i regulace společenských vztahů (mocensko-ochranné působení),
která obecně znamená udržení žádoucího stavu společnosti v určitých mezích, resp. obnovení
předchozího stavu, který by byl nežádoucím způsobem narušen. Státní správa vystupuje jako
ochránce a garant určitého zákonného stavu a jako subjekt zajišťující nápravu při jeho nežádoucím
narušení.
Tabulka 1.20: Vykonavatelé statní správy v České republice
ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVA
Ministerstva
Jiné správní úřady s celostátní působnosti
Ministerstvo dopravy
a) přímo řízené vládou
b) podřízení ministerstvům
Ministerstvo financí
Český statistický úřad
Česká obchodní inspekce
Ministerstvo kultury
Český úřad zeměměřický a katastrální
Česká inspekce životního prostředí
Ministerstvo obrany
Český báňský úřad
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo pro místní rozvoj
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad práce České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Státní úřad inspekce práce
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Správa státních hmotných rezerv
Státní veterinární správa
Ministerstvo spravedlnosti
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Puncovní úřad
Ministerstvo školství, mládeže a
Úřad pro dohled nad hospodařením
Úřad pro technickou normalizaci,
tělovýchovy
politických stran a politických hnutí
metrologii a státní zkušebnictví
Ministerstvo vnitra
Energetický regulační úřad
(výčet není taxativní)
Ministerstvo zahraničních věcí
Úřad vlády České republiky
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí

Český telekomunikační úřad
Národní bezpečnostní úřad
(výčet není taxativní)
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STÁTNÍ ÚŘADY VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU MIMO JEJÍ
ORGANIZAČNÍ SOUSTAVU (TZV. NEZÁVISLÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY)

STÁTNÍ SPRÁVA VYKONÁVANÁ
VEŘEJNÝMI SBORY
Policie České republiky a její územní útvary (krajská
ředitelství policie)
Hasičský záchranný sbor kraje
STÁTNÍ SPRÁVA PROPŮJČENÁ
SOUKROMÝM OSOBÁM

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ STÁTNÍ SPRÁVA

Správní úřady se všeobecnou
Územní odborné správní úřady: Autorizované fyzické nebo právnické osoby (např.
působností:
autorizovaní architekti, meteorologická střediska,
Krajské úřady, pokud není pravomoc Finanční ředitelství - finanční
stanice technické kontroly)
svěřená jiným orgánům kraje
úřady
Obecní úřady obcí s rozšířenou
Celní ředitelství - celní úřad
Zmocněné fyzické osoby k výkonu správního
působností
dozoru (např. lesní stráž)
Pověřené obecní úřady
Krajské hygienické stanice
Obecní úřady, pokud není pravomoc Oblastní inspektorát práce
svěřená jiným orgánům obce nebo
(výčet není taxativní)
rady
Zdroj: Upraveno a aktualizováno autory; původní zdroj: HENDRYCH, D. a kol. (2012) str. 168 až 170.

Součástí veřejné správy je také samospráva, která je uskutečňována jinými veřejnoprávními
subjekty než státem, označovanými jako veřejnoprávní korporace. Samospráva je činností
podzákonného, výkonného charakteru a je vykonávána ve veřejném zájmu. Pod pojmem
samosprávy se rozumí výkon vymezených úkolů správy státu pověřenými veřejnoprávními subjekty,
jichž se bezprostředně týká. Samospráva se v rámci veřejné správy od správy státní liší metodami a
formami působení na spravované objekty. Soukromé správě se samospráva přibližuje správou
vlastních záležitostí, se státní správou souvisí tím, že tyto záležitosti jsou záležitosti veřejnosprávního
charakteru. Samospráva se dělí na územní a zájmovou. Do územní samosprávy, patří kraje, obce a
jejich orgány, kterým je dáno právo samostatně rozhodovat o určitých oblastech a na určitém
území. Zakotvení územní samosprávy je dáno již v ústavním pořádku. Územní samospráva je tedy
veřejná správa vyznačující se zaměřením samosprávného subjektu na sebe sama a své vlastní
záležitosti a na politické zájmy občanů. Samospráva si ve značném rozsahu také sama stanovuje své
cíle, k jejichž dosažení pak směřuje svým výkonem. Řídící působení zajišťuje také přímý
samosprávný výkon příslušných ustanovení zákonů. Regulační prvky jsou zde zastoupeny v
podstatě analogicky jako u státní správy, jelikož smyslem samosprávy je také udržení nebo
obnovení žádoucího stavu v obci.
1.1.3.2 Identifikace problémů na jednotlivých úrovních výkonu veřejné správy
Cílem oddílu 1.1.4 je identifikovat problémy dostupnosti agend veřejné správy z hlediska obyvatel
a z tohoto pohledu popsat problémy na jednotlivých úrovních výkonu veřejné správy. Dále je
úkolem tohoto oddílu hodnotit možnosti Ministerstva vnitra naplnit svou koordinační úlohu
v oblasti organizace a výkonu veřejné správy, jak mu to ukládá kompetenční zákon. Cílem oddílu
není posoudit celkový výkon jednotlivých ústředních orgánů státní správy, jejich chyb a problémů,
jelikož je to mimo rámec zadání i rozsahu této studie. S přihlédnutím k výše uvedenému kontextu
je zpracován tento pododdíl.
Problémy výkonu státní správy na úrovni ústředních správních orgánů
Na základě Analýzy aktuálního stavu veřejné správy Ministerstva vnitra z roku 2011 bylo
identifikováno několik problematických úrovní výkonu ústřední státní správy, které jsme na základě
polostrukturovaných rozhovorů se zástupci veřejné správy pro tuto studii aktualizovali a verifikovali
ve vztahu k výše uvedenému kontextu studie. Je zde nutno poznamenat, že žádné další veřejné
dostupné odborné studie týkající se tohoto předmětu zkoumání nebyly zpracovány a zároveň je
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nutno poznamenat, že zde nehodnotíme činnost všech ústředních orgánů státní správy, ale jde o
pouze výběr problematických úrovní v kontextu zadání.
Identifikace, verifikace a modifikace problémů:
a) nízká úroveň horizontální koordinace výkonu státní správy, nedostatečná koordinace
řízení centrální úrovně státní správy s nedostatečně nastavenou kontrolou výkonu
povinných úkolů,
b) nadbytečná byrokratická zátěž, obecná hypertrofie regulace, která negativně ovlivňuje i
státní správu,
c) nedostatečná komunikace ústřední státní správy s územím případně špatná
koordinace komunikace,
d) nízká kvalita informací o činnosti ústřední státní správy (občané nemají přístup
k informacím o kvalitě činnosti ústředních orgánů). Ministerstvům chybí transparentnost,
přehlednost, adresnost.
Ad a) Zásadním problémem ústřední státní správy je nedostatečné zajištění vzájemné
koordinace a kooperace. Přestože pravomoci a působnost jednotlivých institucí upravuje zákon č.
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Kompetenční zákon č. 2/1969 Sb.), v praxi nedochází k plnému
uplatnění horizontální koordinace mezi jednotlivými resorty. Výsledkem je nesdílení informací,
výkon agend není centrálně koordinován, pokyny směrem k nižším úrovním státní správy jsou
nedostatečné. Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem, do jehož působnosti spadá
problematika státní správy i samosprávy v obecné rovině, tedy za předpokladu, že ji zákon výslovně
nesvěřuje jinému ústřednímu správnímu úřadu. Potvrzuje to ostatně i § 12 odst. 3 výše uvedeného
zákona svěřující Ministerstvu vnitra koordinační úlohu v oblasti veřejné správy. Nicméně je
prokazatelné, že prosazování této koordinační role vůči ostatním ústředním správním orgánům je
velice obtížné např. v souvislosti s přípravou návrhu zákona o územně správním členění státu, který
řeší dlouhodobou neskladebnost území (viz Usnesení vlády České republiky ze dne 27. 2. 2018 č.
134, o věcném záměru zákona o územně správním členění státu). Proto je nutné tuto roli
Ministerstva vnitra posílit, aby mohlo nastavit efektivní a optimální činnost veřejné správy. Cílem je
také, aby jednotlivé agendy byly centrálně koordinovány, jelikož je identifikována nedostatečná
koordinace řízení centrální úrovně státní správy s nedostatečně nastavenou kontrolou výkonu
povinných úkolů, jejichž zadání se může mezi orgány státní správy směrem k obcím i překrývat.
Ad b) Další neopominutelný problém představuje nárůst byrokratické zátěže uvnitř veřejné správy
a zároveň výrazný nárůst vlivu agend obslužného charakteru v řadě případů na úkor odborných
činností koncepčního, strategického, metodického a legislativního charakteru, tedy na vrub těch
činností, které má ústřední státní správa primárně zabezpečovat. V posledních letech s nárůstem
rozvoje informačních technologií došlo k výraznému nárůstu činností, jejichž cílem je získávání a
agregace dat nejen pro výkaznictví statistického, ekonomického a účetního charakteru, ale také na
základě rostoucí potřeby vyhodnocovat procesy a aktivity v území. Potřeba získávání dat není
koordinována, data jsou pořizována multiplicitně a nejsou sdíleně využívána a aktualizována. Tímto
způsobem vzniká velká byrokratická zátěž včetně nárůstu potřeby finančních prostředků na její
zajištění64.
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Tato situace je popisována jako obecná hypertrofie regulace, která negativně ovlivňuje i státní
správu, např. přibývající počet zákonů, které upravují výkon přenesené i samostatné působnosti na
obcích. Dochází k zesložiťování a zvyšování regulací výkonu veřejné správy, narůstají počty
podzákonných norem, vyhlášek, nařízení, které doplňují aplikaci zákona, ale zároveň tímto dochází
k znepřehledňování základního právního prostředí, ve kterém se potřebuje občan, politik, úředník
orientovat. Přestože existuje vhodné řešení, a to hodnocení dopadu regulace (Regulative Impact
Assessment – RIA), které by mělo přispět ke snížení počtu právních předpisů nebo alespoň k úvaze,
zda je nutné danou problematiku regulovat veřejnou mocí65 a v jakém rozsahu, je zřejmé, že se
s tímto nástrojem nedostatečně pracuje, příp. je některými resorty obcházen, příp. již daným
procesem RIA neprochází upravené návrhy zákonů v rámci legislativního procesu, tzn. že RIA je
zpracována k návrhu zákona, ale v případě, že v rámci legislativního procesu dojde k úpravám
návrhu zákona, nedochází k vypracování další RIA.
Ad c) Nedostatečná komunikace ústřední státní správy s územím případně špatná koordinace
komunikace. V polostrukturovaných rozhovorech byla tato situace často zmiňována, jako příklad
byly uvedeny situace, kdy z ministerstva proudí informace na kraj a obce, za které není nikdo
zodpovědný. Úředníci nemají jistotu, že postupují správně v souladu s metodickými pokyny, které
bývají neúplné, nekonkrétní, umožňují různý výklad. Pokud potřebují zpětnou vazbu, setkávají se se
situací, kdy na ministerstvu osloví osobu, která přesto, že je úkolem pověřena, neposkytne závazné
a odpovědné stanovisko. Na druhou stranu je nutno uvést, že často orgány ústřední státní správy
nemají relevantní informace z území. Často se pracovníci z obcí a krajů setkávají s neznalostí
úředníků ústřední státní správy o procesech a možnostech praktického výkonu agend veřejné
správy v území a to vyvolává nespokojenost s nekompetentními rozhodnutími.
Ad d) Nízká kvalita informací o činnosti ústřední státní správy (občané nemají přístup k informacím
o kvalitě činnosti ústředních orgánů). Ministerstvům často chybí transparentnost, přehlednost,
adresnost. Příkladem je často uváděný systém národních dotačních titulů / programů, kterých je
přes 300, a nejsou zde sjednoceny informace o těchto titulech, rovněž jsou nepřehledné procesní
postupy a taktéž je nesrozumitelné hodnocení jednotlivých žádostí. Někteří odmítnutí žadatelé
nejsou ani vyrozuměni, co měli v žádosti špatně a proč. Rovněž jsou kritizovány webové stránky
ministerstev, kde je obtížné vyhledat potřebné informace, jelikož seřazení informací je nepřehledné.
Informace se logicky nenacházejí v záložkách, kde je uživatel očekává vzhledem k užitému
pojmenování záložek. Z hlediska uživatelů je zmiňovaný zájem o sjednocení stylu a struktury
webových stránek všech ministerstev. Zájem byl také projeven o nastavení vyhledávače na
stránkách např. MV ČR, který by umožnil rychle nalézt požadované informace.
Problematika výkonu přenesené působnosti u obcí
Na základě Hodnotících zpráv k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti
svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2012–2013 a 2014–2016, které
vypracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, byly zjištěny níže uvedené
nedostatky při výkonu přenesené působnosti obcemi. Tyto informace jsme verifikovali na základě
polostrukturovaných rozhovorů se zástupci veřejné správy pro tuto studii.
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Identifikace a verifikace problematických úrovní:
a) Systémové nedostatky: Je konstatováno66, že u obcí I. typu je patrná vyšší věcná i procesní
chybovost při výkonu přenesené působnosti na mnoha úsecích, zejména z důvodu
nedostatečného personálního obsazení, nedostatečné kvalifikace úředníků, kumulace
nesouvisejících agend a v neposlední řadě i skutečnosti, že při kumulaci málo
frekventovaných agend nemohou tito úředníci při jejich výkonu získat odpovídající
zkušenost a procesní rutinu.
b) Poznatky zjištěné kontrolními orgány: Krajskými úřady byly většinou konstatovány
zejména procesní a formální nedostatky, tj. nedodržování formálních a procesních
náležitostí stanovených správním řádem a porušování základních principů správního řízení.
Tyto nedostatky často vyplývají ze skutečnosti, že menší obce si nemohou dovolit využívat
služeb externích právníků a interního právníka nemají k dispozici. Největší nedostatky byly
zjištěny a zároveň potvrzeny v oblastech: místní rozvoj, kultura, práce a sociální věci,
doprava, školství. Tato skutečnost byla stanovena na základě ukazatele průměrného počtu
zjištění na kontrolu67.
Výkonu přenesené působnosti na obcích je podrobněji věnována kapitola 2, kde je u vybraných
agend posouzena možnost zrušení místní příslušnosti pro jejich výkon. Dále je v rámci podkapitoly
4.2 posouzen výkon agend v přenesené působnosti na obcích se základní působností a navržena
vertikální úprava přesunu výkonu agend v přenesené působnosti mezi jednotlivými typy obcí.
Problematika výkonu samosprávy u malých obcí
Na základě rozhovorů byly identifikovány následující problémy v samostatné působnosti výkonu
veřejné správy:
a) obce nemohou dostatečně zabezpečit komplexní rozvoj svého území především v oblasti
vybavenosti obcí technickou infrastrukturou,
b) obce nemohou dostatečně zabezpečit občanskou vybavenost na území obce,
c) obce nemohou zabezpečit zajištění dostatečné úrovně dopravní obslužnosti za prací a
službami,
d) nedostatečné zajištění povinných úkolů samosprávných činností obcí
Ad a) Vybavenost obcí technickou infrastrukturou (vodovod, kanalizace, plynofikace). Malé i větší
obce se potýkají s nedostatečnou či chybějící technickou infrastrukturou v některých částech obcí.
Vybavenost obcí technickou infrastrukturou se snižuje s klesající velikostí obce, postupně roste její
zanedbanost s rostoucí vzdálenosti od velkých měst. Na druhou stranu existuje velký počet malých
obcí, které využily dotace na investiční projekty, a postupně se v nich zlepšuje stav technické

MVČR Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a
hlavního města Prahy 2012 – 2013, Praha: MV ČR. 2014 kap. 5 Dostupná z http://www.mvcr.cz/clanek/hodnotici-zprava-kvysledkum-kontrol-vykonu-prenesene-a-samostatne-pusobnosti-sverene-organum-obci-kraju-a-hlavniho-mestaprahy.aspx.
67 MVČR Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a
hlavního města Prahy 2014 – 2016, Praha: MV ČR. 2017 kap. 5 Dostupná z http://www.mvcr.cz/clanek/hodnotici-zpravuk-vysledkum-kontrol-vykonu-prenesene-a-samostatne-pusobnosti-sverene-organum-obci-kraju-a-hlavniho-mesta-prahyza-leta-2014-2016.aspx.
66
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infrastruktury. Nedostatečnou technickou infrastrukturu mohou malé obce
prostřednictvím spolupráce v rámci dobrovolného svazku obcí (více kapitola 3)

řešit

také

Ad b) Občanská vybavenost obcí je důležitá zejména z hlediska kvality života na venkově. Obec
může v rámci samostatné působnosti zřizovat řadu zařízení, organizací či orgánů, které zajišťují
jednotlivé veřejné služby na místní úrovni. Obec může např.:






Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, zřizovat školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo
příspěvkové organizace;
podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb zřizovat obecní knihovnu;
podle zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
být zřizovatelem veřejného zdravotnického zařízení;
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zřizovat sociální zařízení.

Občanská vybavenost obcí (škola, školka, knihovny, zdravotní zařízení, sociální zařízení, pošta,
obchod) je přímo závislá na velikosti obce. Malé obce zřizují nejčastěji základní školu prvního
stupně, mateřskou školu, obecní knihovnu. Dále je identifikován vztah, že obce v suburbánní zóně
v zázemí většího města mají menší potřebu budovat občanskou vybavenost, jelikož využívají
infrastrukturu v blízkém městě. U obcí vzdálenějších a v periferních oblastech je potřeba občanské
vybavenosti výrazně větší. Malé obce, které mají zřízena školská zařízení, uvádějí jako nejčastější
problém zajištění jejich provozu (tj. údržby, opravy budov a zajištění zákonných požadavků na
provoz škol), pro takovou obec je tato služba finančně nákladná.
Ad c) Dopravní obslužnost. Z hlediska malých obcí, které nemohou poskytnout komplexní
infrastrukturu veřejných služeb i dalších služeb pro obyvatelstvo je zcela zásadní dopravní
dostupnost těchto služeb ve správních centrech. Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 178 (školský zákon) odstavec 5 V rámci
dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy,
pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km. Problematika
dopravní obslužnosti jak osobní automobilovou dopravou, tak veřejnou linkovou dopravou, je
řešena a více rozvedena v kapitole 5.
Ad d) Nedostatečné zajištění povinných úkolů samosprávných činností obcí. Výkon samostatné
působnosti obce je prováděn na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona o obcích), konkrétně dle hlavy 2 (§ 35 - § 60), která je celá věnována
samostatné působnosti obce. Dle § 35, odst. 1 do samostatné působnosti obce patří záležitosti,
které jsou v zájmu obce a občanů obce68, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce
svěří zákon. Dle § 35, odst. 2 do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v §
84, 85 a 102 zákona o obcích, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve
svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde
především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby
informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která
je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy.
68
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Při řešení otázky kompetencí obcí jako celku je nutno vzít v úvahu, že všechny kompetence
v samostatné působnosti nemají ve skutečnosti stejný charakter. Kromě klasické samostatné
působnosti, která je výlučně věcí příslušných obcí (např. schvalování rozpočtu obce), existují rovněž
zvláštními zákony dané povinné úkoly samostatné působnosti. V některých případech se v
samostatné působnosti rozhoduje o individuálních právech a povinnostech fyzických a právnických
osob. Výkon samostatné působnosti se v uvedených případech svým charakterem značně přibližuje
výkonu přenesené působnosti, liší se však tím, že obce jsou při výkonu i takovéto samostatné
působnosti povinny řídit se pouze zákonem69, tzn., že kromě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů existují ještě další zákony, které jsou vydávány různými resorty (viz
tabulka níže), kterými jsou stanoveny povinnosti obcí v samostatné působnosti. Celkem je výkon
samostatné působnosti obcí řízen 82 zákony v gesci celkem 15 ústředních správních úřadů.
Takovéto množství zákonů způsobuje poměrně nepřehlednou situaci především pro malé obce,
stejně tak pro zastupitele větších obcí v samostatné působnosti. Všechny povinnosti vyplývající ze
všech zákonů jsou uvedeny v Katalogu činností obcí, který sestavuje a aktualizuje Ministerstvo
vnitra.
Tabulka 1.21: Výčet resortů svěřujících obcím samostatnou působnost zákonem
Počet zákonů
Ústřední správní úřad
Ústřední správní úřad
v roce 2018
Ministerstvo vnitra
16 Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo spravedlnosti
8 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
6 Ministerstvo obrany
Ministerstvo financí
10 Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí
11 Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4 Úřad pro ochranu osobních údajů)
Ministerstvo dopravy
4 Český úřad zeměměřický a katastrální
Ministerstvo průmyslu a obchodu
3 Celkem zákonů
Zdroj: MV – Katalog činností obcí, aktualizace k 1. 7. 2018.

Počet zákonů
v roce 2018
3
3
2
6
4
1
1
82

Tato situace způsobuje, že všechny obce nevykonávají samostatnou působnost v plném rozsahu a
není také zaručeno, že jsou schopny pojmout všechny své povinnosti jim uložené výše uvedenými
zvláštními zákony. Povinnost kontrolovat obce v samostatné působnosti je uložena Ministerstvu
vnitra (§ 12970 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů). Kontrola71 dalších

Ministerstvo vnitra - Analýza aktuálního stavu veřejné správy, 2012, str. 32.
§ 129 Kontrola výkonu samostatné působnosti:
(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo
vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.
(2) Magistráty územně členěných statutárních měst v přenesené působnosti kontrolují výkon samostatné a přenesené
působnosti svěřené orgánům městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst.
71 Ministerstvo vnitra (2014), Metodické doporučení ke kontrole a dozoru výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené
orgánům územně samosprávných celků. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-kekontrole-a-dozoru-usc-pdf.aspx. Z doporučení vyplývá, že do předmětu kontrol výkonu samostatné působnosti obcí lze
zařadit několik oblastí, konkrétně:
• fungování orgánů obce,
• nakládání s nemovitým majetkem obce,
• vytváření podmínek pro naplňování práv občana obce,
• evidence právních předpisů města/obce a dostupnost dalších právních předpisů,
• nedodržování postupu při projednání závěrečného účtu obce/města a zprávy o přezkoumání hospodaření,
• dodržování postupu při vedení úřední desky,
• zveřejňování informací podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a
zveřejňování výročních zpráv o činnosti v oblasti poskytování informací dle ustanovení § 18 (tamtéž).
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povinností v samostatné působnosti výše uvedenými zvláštními zákony, není v současné době
komplexně zajišťována MV ČR z obecného hlediska.
1.1.3.3 Problematika územních dekoncentrátů
Za nedostatek ústřední státní správy lze označit nejednotnou organizaci jim podřízených útvarů v
území. Z hlediska teorie organizace veřejné správy jsou rozlišováni přímí a nepřímí vykonavatelé
státní správy, viz pododdíl 1.1.3.1.
Dekoncentrace je rozdělení výkonu veřejné správy na více organizačních jednotek v rámci
organizační struktury jednoho subjektu s veřejnou mocí. Rozlišuje se dekoncentrace vertikální a
horizontální. Horizontální dekoncentrace znamená rozdělení působnosti a pravomoci mezi
organizační složky na stejné úrovni, tedy stojící vedle sebe. Příkladem horizontální dekoncentrace
ve veřejné správě je rozdělení výkonné moci mezi jednotlivými ministerstvy jako organizačními
složkami státu na stejné úrovni. Vertikální dekoncentrace představuje rozdělení působnosti a
pravomoci při využití hierarchické nadřízenosti a podřízenosti. Příkladem vertikální dekoncentrace
je pak vztah mezi ministerstvem zdravotnictví a krajskými hygienickými stanicemi72. Existují dva typy
úřadů, které mají (mohou mít) určitý vztah k území – v podmínkách spojeného modelu jsou
projevem vertikální dekoncentrace.
První typ (I) vytváří (může vytvářet) územní složky (organizační útvary nebo jednotky, tzv.
dekoncentráty) vnitřním předpisem. Tyto pak nejsou nadány vlastní právní subjektivitou, tzn.,
vystupují pod hlavičkou „mateřského“ úřadu. Např. Česká obchodní inspekce.
Druhý typ (II) má stanovenu územní působnost zákonem, tento vykonavatel pak většinou v území
vystupuje jako fakticky samostatný správní úřad. Např. Okresní správa sociálního zabezpečení.
Z hlediska zjednodušení a zpřehlednění organizační struktury veřejné správy v území (více
rozvedeno následujících kapitolách) je žádoucí, aby se:
a) omezil počet nepřímých vykonavatelů,
b) přímí vykonavatelé přizpůsobili modelu 1 stát-14 krajů-205 ORP (naprosto zásadní je to u
úřadů, jejichž územní působnost je daná zákonem tj. druhý typ dekoncentrátů),
c) pro výkon některých agend (např. v oblasti sociální využívat stupeň POÚ, jehož správní
obvod je průměrně poloviční než SO ORP), rozvedeno v podkapitole 4.3.,
d) dodržet skladebnost území tj. model 1 stát-14 krajů-205 ORP – 388 POÚ i pro úřady
s menšími správními obvody např. matriční a stavební úřady.
Návrh rozčlenění přímých vykonavatelů státní správy v území by měl maximálně respektovat přijaté
územní změny v rámci reformy územní veřejné správy.
Dekoncentráty státní správy představují tedy rozdělení výkonu jednoho konkrétního subjektu na
složky, které jsou vůči subjektu ve vztahu hierarchické podřízenosti. Mezi územní dekoncentráty,
jejichž prostorová dostupnost je analyzovaná v oddíle 1.2.5 a dále pak v kapitole 5, náleží:

72

-

Katastrální pracoviště katastrálního úřadu,

-

Územní pracoviště finančního úřadu,

-

Okresní/městské správy sociálního zabezpečení,

KADEČKA, S. RIGEL, F. Výkon státní správy – kompetence, odpovědnost.
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-

Kontaktní pracoviště Úřadu práce.

Vymezování územních dekoncentrátů, tj. jednotlivých úřadů a jednotlivých územních pracovišť, je
v případech jednotlivý úřadů stanoveno zákonem a v jiném případě (např. u územních pracovišť)
vyhláškou nebo vnitřním předpisem. Zatímco zákon je závazný právní předpis přijatý parlamentem,
který musí projít celým zákonodárným procesem, tedy trojím čtením v Poslanecké sněmovně,
schvalováním Senátem a předložením k podpisu prezidentem, v případě níže uvedených vyhlášek
jde o podzákonný prováděcí předpis, k jehož vydání musí být příslušný orgán (např. ministerstvo)
zmocněn souvisejícím zákonem. Jedná se tedy jen o upřesnění obsahu právní normy obsažené
v zákoně, jako například upřesnění sídel konkrétních úřadů a podobně. V takovém případě je
konečné znění vyhlášky zcela v gesci příslušného ministerstva a případné změny dané úpravy je tak
možné činit mnohem rychleji a efektivněji, než v případě složitého schvalování novely zákona
parlamentem. Pro budoucí optimální nastavení vymezení správních obvodů jednotlivých
dekoncentrátů je nutné, aby se vycházelo z jednotlivých úrovní všeobecného členění státu, které
stanoví připravovaný zákon o územněsprávním členění státu.
Tabulka 1.22: Úpravy vymezení územních pracovišť k 1. 11. 2018
Úřad

Zákon/vyhláška/aj.

Katastrální
úřad

Zákon č. 359/1992 Sb., o
zeměměřických a katastrálních
orgánech

Paragraf/příloha
§ 5 odst. 2

Stanoví, že seznam katastrálních pracovišť (...) zveřejní
Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce
zákonů.

Příloha č. 2

Stanoví územní působnost a sídla katastrálních úřadů.

Sdělení č. 384/2015 Sb., Sdělení
Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního ze dne 16. prosince
2015
Finanční
úřad

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční
správě České republiky

Obsah

Stanoví seznam katastrálních pracovišť katastrálních
úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých
vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
§ 8 odst. 1 – 4

Stanoví územní působnost a sídla finančních úřadů

§ 8 odst. 5

Stanoví, že územní pracoviště finančního úřadu, které se
nenachází v jeho sídle, stanoví ministerstvo vyhláškou.

Vyhláška č. 48/2012 Sb., o
územních pracovištích finančních
úřadů, která se nenacházejí v
jejich sídlech

Ministerstvo financí stanoví územní pracoviště finančních
úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Seznam
těchto územních pracovišť je uveden v příloze k této
vyhlášce.

OSSZ

Zákon č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního
zabezpečení

§ 6 odst. 1

Stanoví, že okresní správy sociálního zabezpečení se
zřizují pro obvody, které jsou shodné s územními obvody
okresů.

Úřad práce

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu
práce České republiky a o změně
souvisejících zákonů

§ 2 odst. 1 písm. b)

Stanoví, že v Úřadu práce působí krajské pobočky a
pobočka pro hlavní město Prahu; součástí krajských
poboček
jsou
kontaktní
pracoviště.
Bližší podmínky organizačního uspořádání Úřadu práce
České republiky stanoví statut a organizační řád; statut a
organizační řád vydává generální ředitel s předchozím
písemným souhlasem ministra práce a sociálních věcí.

§ 2 odst. 2

Stanoví, že obvody působení krajských poboček jsou
shodné s územím krajů podle jiného zákona. Krajské
pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze
tohoto zákona

Příloha

Stanoví seznam kontaktních pracovišť, které jsou součástí
krajských poboček.

Organizační řád Úřadu práce ČR
Zdroj: PROCES, aktualizováno 1. 11. 2018.
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Některé správní orgány z hlediska územní působnosti v úrovni krajů sice respektují samosprávné
kraje (14), ale z pohledu svého vnitřního správního členění vycházejí ze zákona č. 36/1960 Sb., nebo
mají vlastní specifické členění. Příkladem je Státní úřad inspekce práce (Ministerstvo práce a
sociálních věcí), síť Státních archivů České republiky (Ministerstvo vnitra), Zeměměřický a katastrální
inspektorát (Český úřad zeměměřický a katastrální), Český báňský úřad v Praze, Česká inspekce
životního prostředí (Ministerstvo životního prostředí), Český hydrometeorologický ústav, odbory
výkonu státní správy (OVSS) Ministerstva životního prostředí, Česká obchodní inspekce, Státní
energetická inspekce (Ministerstvo průmyslu a obchodu) – z pohledu respektování všeobecného
správního členění se tedy jedná o speciální správní členění v krajské úrovni. Do této skupiny patří i
Český telekomunikační úřad, který má oblastní odbory s územní působností dle krajů z roku 1960
a samozřejmě i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má svá územní pracoviště
v sídlech krajských soudů (vazba na soudní soustavu)73.

73

MVČR (2016) Harmonizace územně správního členění státu.
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Tabulka 1.23: Neskladebné územní dekoncentráty
Gestor
Územní pracoviště
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Ministerstvo zemědělství
Státní veterinární správa
Státní pozemkový úřad
Soudy
Státní zastupitelství
Ministerstvo spravedlnosti
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo práce a sociálních
Úřady práce
věcí
Státní úřad inspekce práce
Ministerstvo zdravotnictví
Instituce hygienické služby
Finanční úřad
Ministerstvo financí
Celní správa ČR
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor České republiky
Ministerstvo vnitra ČR
Síť státních archivů České republiky
Odbor azylové a migrační politiky
Český úřad zeměměřický a
Katastrální pracoviště katastrálních úřadů
katastrální
Ministerstvo dopravy
Drážní inspekce
Český báňský úřad v Praze
Obvodní báňské úřady
Česká inspekce životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvo životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
Správy národních parků
Oddělení státního dozoru odboru státního dozoru sekce dozoru a kontroly
Ministerstva obrany
Oddělení ochrany územních zájmů odboru ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury sekce ekonomické a majetkové
Ministerstva obrany
Oddělení zdravotních agend odboru správních činností sekce podpory
Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany
Oddělení kontroly hospodaření s majetkem odboru správních činností sekce
podpory Ministerstva obrany
Oddělení analýz kontrol a podpory odboru správních činností sekce podpory
Ministerstva obrany
Újezdní úřady
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
Úřad pro zastupování státu ve
Územní pracoviště úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
věcech majetkových
Česká obchodní inspekce
Ministerstvo průmyslu a
Státní energetická inspekce
obchodu
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Ministerstvo kultury
Národní památkový ústav
Nejvyšší kontrolní úřad
Pracoviště územního odboru NKÚ
Český telekomunikační úřad
Odbor ČTÚ pro danou oblast
Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Zdroj: PROCES, aktualizováno 1. 11. 2018.
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Problémy plynoucí z neskladebnosti územních dekoncentrátů
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Pokud část nižšího správního obvodu územního dekoncentrátu patří do jiného vyššího
správního obvodu, tudíž nerespektuje současné vymezení územně samosprávných krajů a
správních obvodů ORP, dochází ke značným komplikacím z důvodu nepřehlednosti
prostorového rozmístění veřejné správy. Takovýto stav je nevyhovující jak z hlediska
vyřizování záležitostí fyzických a právnických osob, tak z hlediska koordinace výkonu veřejné
správy.
Z hlediska fyzických a právnických osob dochází zejména k tomu, že pro jednotlivé speciální
obory veřejné správy a případně i pro různé orgány všeobecné správy jsou stanovena
rozdílná správní centra a vyřízení záležitostí tak vyžaduje návštěvu dvou nebo více správních
center, což se může ještě komplikovat v případě řízení ve druhém stupni, kdy z
neskladebnosti z hlediska původní místní příslušnosti vyplyne neskladebnost pro druhou
instanci, např. odvolací orgán sídlí v jiném kraji.
V některých případech může nedostatek skladebnosti být nevýhodný i pro správní úřady,
neboť jeden správní úřad musí případně spolupracovat s více správními úřady v dalším
správním systému a sledovat více informačních toků. Nepříznivé důsledky to může mít
zejména u agend, které spolu obsahově souvisejí nebo tam, kde vyřešení jedné věci je
podmínkou pro úspěšné řízení v navazující záležitosti.
Neskladebnost přináší určité problémy také z hlediska přehlednosti výkonu činnosti veřejné
správy. Tato přehlednost je přitom důležitá pro fyzické i právnické osoby z pohledu jejich
orientace a správného určení orgánu veřejné správy, na který se mají se svou záležitostí
obrátit, přičemž to nemusí být vždy jen otázka místní příslušnosti ve správním řízení, ale
může jít i o problém obecnější povahy.
Nedostatek přehlednosti ve výkonu veřejné správy ztěžuje také koordinaci výkonu veřejné
správy a podmínky pro racionální zasahování do systému veřejné správy; vede k potřebě
sjednocovat přístupy orgánů veřejné správy působících v různých územních obvodech, které
nejsou vzájemně kompatibilní74.
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Zhodnocení vývoje správních obvodů
V této podkapitole jsou identifikovány 4 územní úrovně výkonu statní správy, a také stanovena
obecná kritéria pro vymezování správních obvodů. Dále jsou zhodnoceny demografické procesy
v České republice na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností včetně vývoje přirozené
mikroregionální struktury. Ekonomická náročnost jednotlivých agend vykonávaných na ORP je blíže
rozebrána ve studii pro MV, kterou zpracovaly společnosti EEIP a ACCENDO pod názvem – Validace
a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz z roku 2018.
1.2.1 Obecná kritéria pro vymezování správních obvodů dle územních úrovní
V současné době v ČR lze identifikovat čtyři obecné území úrovně výkonu státní správy, pokud
nezahrneme nejnižší úroveň obcí a nejvyšší úroveň celorepublikovou (s těmito úrovněmi z hlediska
prostorové dostupnosti a velikosti správních obvodů nepracujeme), a to:
1. Základní úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy: Na této úrovni je
zabezpečen výkon agend, které vyžadují vyšší kvalifikační předpoklady v rozsahu: např.
matriční úřad, stavební úřad, případně další agendy, které vyžadují kontakt s obyvatelstvem
a znalost místních problémů.
2. Základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy: Zde je vybudovaná
mikroregionální struktura se správními centry, které poskytují komplexní systém
poskytování základních správních služeb75.
3. Vyšší úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy: Vhodná pro výkon méně
častých agend, především pro územní dekoncentráty.
4. Vyšší úroveň s komplexním výkonem státní správy na vyšším územně správním celku.
Jedná se o úroveň, pokrývající komplexní potřeby správních služeb včetně odvolacích
orgánů.
Z hlediska současné správní struktury jsou 4 územní úrovně naplněny následovně:
Úroveň 1 je naplňována 388 SO POÚ bez hlavního města Prahy (v rámci POÚ jsou hodnoceny 2
úrovně, a to úroveň POÚ nevykonávající funkci ORP, kterých je 183, a úroveň všech POÚ).
Úroveň 2 je naplňována 205 SO ORP bez hlavního města Prahy. Rovněž na této úrovni jsou do
určité míry dostupné i některé dekoncentráty, např. kontaktní pracoviště Úřadu práce, územní
pracoviště finančního úřadů.
Úroveň 3 je naplňována 77 okresy, toto prostorové členění pro své správní obvody využívají některé
územní dekoncentráty (např. katastrální pracoviště katastrálního úřadu, okresní/městské správy
sociálního zabezpečení). Dále je tato úroveň částečně využívána územními odbory policie ČR,
nemocnicemi, soudy.
Úroveň 4 je naplňována 14 kraji včetně hlavního města Prahy.

Mezi základní úroveň komplexního rozsahu státní správy jsou považována i zprostředkování zaměstnání, výplaty
sociálních dávek a finační správa atd.
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Na uvedených územních úrovních lze rozlišit tři základní typy obecných kritérií pro vymezování
jednotlivých správních obvodů:
1. Populační velikost správního obvodu, která vymezuje pravděpodobnost výkonu
jednotlivých agend, jelikož většina agend veřejné správy je vázána na obyvatele žijící ve
správním obvodu. Základní princip je, že nejnavštěvovanější agendy mají být relativně dobře
dostupné a speciální agendy s málo četnými úkony mohou být i ve vzdálenějších sídlech.
2. Prostorová dostupnost veřejné správy, která je měřená vzdáleností po silniční síti nebo
dobou dojezdu, a to jak individuální automobilovou dopravou (IAD), tak i veřejnou
hromadnou dopravou (VHD). V případě uplatnění pouze kritéria 1 by veřejná správa
v oblastech s nízkou hustotou zalidnění byla velice špatně dopravně dostupná, a proto je
při vymezování správních obvodů nutné zohlednit princip prostorové ekvity, tzn.,
spravedlivý a rovný přístup občanů k dostupnosti veřejné správy76.
3. Význam správního centra v sídelní struktuře, který se projevuje intenzivní mírou dojížďky
za prací a za službami, populační velikostí správního centra, koncentrací pracovních míst ve
správním centru a nabídkou dostupných služeb ve správním centru. Lze prokázat, že
rostoucí význam správního centra v sídelní struktuře je doprovázen i rostoucím významem
obce z hlediska výkonu veřejné správy.
1.2.1.1 Populační velikost správního obvodu dle územní úrovně
Pro vymezení správních obvodů pro potřeby veřejné správy, jak bylo výše uvedeno, je zásadní
velikost správního obvodu dle počtu obyvatel. Současná hierarchie výše uvedených 4 úrovní výkonu
státní správy dle průměrného počtu obyvatel správních obvodů je následující: SO POÚ jsou
průměrně tvořeny 53 % populační velikosti SO ORP, tj. poloviční (velikost SO POÚ bez výkonu

HALÁS, M., a kol. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187406#pone-0187406-g012.
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funkce ORP dosahuje 19 % velikosti SO ORP). SO ORP z hlediska populace pokrývají 37 % populace
okresů. Okresy pokrývají průměrně 16 % populace krajů.
Tabulka 1.24: Vývoj populační velikosti správních obvodů/okresů
SO POÚ (183)*
SO POÚ
Úroveň
2008
2018
Změna
2008
2018
Změna
Počet
183
183
0
388
388
0
Průměr
8 144
8 440
296
23 626
24 009
383
Medián
7 396
7 570
174
13 860
13 742
-118
Směr. odchylka
4 084
4 938
855
33 513
33 756
243
Minimum
2 244
2 088
-156
2 244
2 088
-156
Maximum
24 752
34 711
9 959
368 533
379 527
10 994
Rozpětí
5 415
5 309
-106
7 672
7 734
62
Mezikvartilové rozpětí
9 692
9 979
287
26 001
26 298
297
SO ORP
Okres
Úroveň
2008
2018
Změna
2008
2018
Změna
Počet
205
205
0
76
76
0
Průměr
44 717
45 424
707
120 618
122 526
1 908
Medián
29 113
31 167
2 054
110 419
110 923
505
Směr. odchylka
43 864
44 699
835
58 124
58 379
255
Minimum
9 192
8 555
-637
41 565
37 411
-4 154
Maximum
368 533
379 527
10 994
368 533
379 527
10 994
Rozpětí
359 341
370 972
11 631
326 968
342 116
15 148
Mezikvartilové rozpětí
33 309
35 100
1 792
50 281
53 601
3 320
Kraj**
Úroveň
2008
2018
Změna
Počet
14
14
0
Průměr
741 360
757 604
16 244
Medián
611 898
607 493
-4 405
Směr. odchylka
323 494
350 231
26 737
Minimum
306 846
295 686
-11 160
Maximum
1 249 897
1 352 712
102 815
Rozpětí
943 051
1 057 026
113 975
Mezikvartilové rozpětí
642 728
672 596
29 869
Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, údaje k 1.1.
Pozn.: * POÚ, které zároveň nevykonají funkci ORP. ** Hlavní město Praha je zařazeno pouze při analýze krajské úrovně.

Na všech 4 prostorových úrovních dochází k nárůstu rozdílů v populační velikosti správních obvodů,
což bylo měřeno směrodatnou odchylkou, která zohledňuje vývoj všech správních obvodů včetně
extrémů, a mezikvartilovým rozpětím, které je robustním ukazatelem vůči extrémním/odlehlým
hodnotám. Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci všech prostorových úrovní dochází k růstu vnitřní
diferenciace, která má dopad na potenciální využívání agend ve správních centrech, jelikož některé
správní obvody se vylidňují a do jiných SO se obyvatelé stěhují. Tyto nerovnoměrné změny
vyvolávají potřebnou diskuzi o jejich vymezení, těmto procesům je věnován následující oddíl 1.2.2.
1.2.1.2 Prostorová dostupnost a prostorové chování obyvatel
Prostorová dostupnost správních center je dána fyzickými podmínkami z hlediska dopravní
infrastruktury a v případě VHD i dopravní obslužností území, této části se podrobněji věnuje
kapitola 5, kde se pracuje s výše uvedenými prostorovými úrovněmi, na základě kterých jsou
navrženy prostorové standardy dostupnosti veřejné správy. Dalším faktorem, který ovlivňuje přístup
obyvatel k dostupnosti správních center je zvyková stránka, tím je míněno, že obyvatelé v řidčeji
zalidněných oblastech vnímají vzdálenost rozdílně, než ve velkých městech. Jako příklad může být
bráno prostorové chování Norů za polárním kruhem, kdy 60 km je blízko, tzn., že blízko je vše, co
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je dostupné do 1 hodiny autem77. Rovněž v podhorských oblastech ČR není vnímáno jako problém
dojet do krajského správního centra za 90 minut. Jak působí psychologický faktor na vnímání
obyvatel, lze uvést citaci ze skupinového rozhovoru78: „Z Bruntálu do Ostravy je blíž, než Ostravy do
Bruntálu“. Z výše uvedených důvodů je nutné i při vymezování prostorové dostupnosti zohlednit
prostorové chování a vnímaní obyvatelstva, které je ovlivňováno řadou faktorů, mezi něž patří
například strukturální faktory (demografické, sociální, ekonomické, apod.), dále geografické
rozmístění obyvatelstva v území a v neposlední řadě také dosažená úroveň ekonomického a
sociálního rozvoje dané oblasti. Obecně platí, že dojížďka do škol se vyznačuje kratší dobou dojezdu
než do zaměstnání (viz níže uvedený graf). Muži dojíždějí dál než ženy, rovněž s vyšším vzděláním
roste délka dojížďky, jelikož kvalifikovaná místa s vyššími platy jsou koncentrovaná ve správních
centrech a vyplatí se do nich dojíždět79. Za optimální je považovaná denní dojížďka do zaměstnání
do 30 minut, tzn., že člověk na cestě do zaměstnání a zpět denně stráví 1 hodinu.
Tabulka 1.25: Podíl dojížďky dle typu

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
do 14

15 - 29

30 - 44

45 - 59

60 - 89

90 a více

nezjištěno

Čas strávený dojížďkou
Zaměstnané osoby
Žáci a studenti
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.

Důležitý faktor pro stanovení prostorové dostupnosti je i druh zvoleného dopravního prostředku.
Při analýze dat ze SLDB 2011 lze určit, že 49,9 % dojížďkových proudů v ČR je realizováno
automobilem (z toho 81,7 % jako řidič), přičemž podíl některých okresů dosahuje 70 %
automobilovou dopravou (okres Tachov, Rokycany). Veřejnou hromadnou dopravou je realizováno
45,7 % dojížďky (z toho 46,3 % autobus a 16,3 % MHD).
Na základě provedeného dotazníkového šetření uvedlo 31,3 % respondentů, že naposledy
navštívilo správní centrum ORP v minulém týdnu, když k tomu připočteme dalších 49,0 % obyvatel,

Studie v rámci projektu IRON CURTAIN; (2002-2004) Innovative models of critical key indicators as planning and decision
support for sustainable rural development and integrated crossborder regional management in former Iron Curtain areas
based on north to south European reference studies http://www.ironcurtainproject.com/ Fifth framework programme EU;
Quality of Life and Management of Living Resources; Project NQLRT-CT-2001-01401 např. TVRDÝ, L.; LEV, G.; ASPHOLM,
P.; SOLDAL, O.; MISUND, A. Modelling of regional development in arctic regions. In Proceedings of the Final Iron Curtain
International Symposium. Vídeň 3. - 5. 11. 2004. Leoben: University of Leoben, 2004. s. 17-26.
78 Skupinové diskuze realizované výzkumným ústavem ACCENDO (2018) v rámci výzkumu národní identity, vztahu ke
krajině a prostorového chování obyvatel v projektu: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a
společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (DG18P02OVV047).
79 IVAN, I.; TVRDÝ, L. (2007) Změny v prostorovém pohybu obyvatelstva Moravskoslezského kraje. IN: Sborník Území,
znalosti a rozvoj v rámci konference Zvyšování konkurenceschopnosti aneb nové výzvy pro rozvoj regionů, států a
mezinárodních trhů, Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
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kteří ve správním centru ORP bydlí, získáme 80,3 % obyvatel, pro které není problém navštívit úřad
v ORP.
Tabulka 1.26: Kdy jste byl v obci s rozšířenou působností?

Platná %

Chybějící %

Kdy jste byl v obci s rozšířenou působností?
v minulém týdnu
více než před týdnem
více než před měsícem
více než před půl rokem
více než před rokem
Celkem z platných
Bydlí v obci, která je centrem ORP
Nevyplnili

%
31,3%
5,0%
3,3%
2,0%
0,9%
42,4%
49,0%
8,6%
100,0%

Celkem

% z platných
73,7%
11,8%
7,7%
4,7%
2,0%
100,0%

Zdroj: PROCES, Dotazníkový průzkum obyvatel 2018.

V rámci využívání služeb uvedli respondenti nejčastěji návštěvu obchodního centra, pošty a lékárny,
podnikatelé rovněž nejčastěji navštěvují obchodní centra a poštu, na třetím místě jsou u nich pak
krytá sportoviště.
Tabulka 1.27: Frekvence návštěv v konkrétních typech zařízení podle respondentů – občanů
V
Více než
Více než
Více než
Více než
V obci,
minulém
před
před
před půl
před
Nikdy
kde
týdnu
týdnem
měsícem
rokem
rokem
bydlím
Obchodní centrum
(supermarket)
71,0 %
20,6 %
6,3 %
1,2 %
0,3 %
0,6 %
20,2 %
Pošta
33,3 %
29,8 %
27,4 %
6,4 %
2,1 %
1,1 %
50,9 %
Lékárna
17,9 %
29,6 %
36,3 %
11,2 %
4,3 %
0,7 %
27,6 %
Zdravotnické zařízení
(poliklinika, ambulance)

13,3 %

19,7 %

33,7 %

22,7 %

10,3 %

0,3 %

27,3 %

V ORP*

79,8%
49,1 %
72,4 %
72,7 %

Kryté sportoviště (bazén,
zimní stadion, hala)
11,1 %
14, 3%
16,0 %
15,1 %
22,3 %
21,2 %
19,5 %
80,5 %
Kulturní zařízení (kino,
divadlo)
8,4 %
11,1 %
22,2 %
23,6 %
26,8 %
7,9 %
19, 0%
81,0 %
Volnočasové zařízení pro
děti a mládež (dům dětí a
mládeže, ZUŠ)
7,0 %
5,7 %
8,1 %
7,0 %
13,3 %
58,9 %
36,0 %
64,0 %
Zdroj: PROCES 2018, Průzkum obyvatel, otázka č. B6. Pozn.: *zařazeni pouze respondenti, kteří nežijí v ORP.
Tabulka 1.28: Frekvence návštěv v konkrétních typech zařízení podle respondentů – podnikatelů
V
Více než
Více než
Více než
Více než
V obci,
minulém
před
před
před půl
před
Nikdy
kde
V ORP*
týdnu
týdnem
měsícem
rokem
rokem
bydlím
Obchodní centrum
(supermarket)
71,0 %
15,3 %
6,9 %
2,3 %
0,0 %
0,8 %
21,2 %
78,8 %
Pošta
48,1 %
28,2 %
10,7 %
6,9 %
2,3 %
0,0 %
54,5 %
45,5 %
Kryté sportoviště (bazén,
zimní stadion, hala)
22,1 %
16,0 %
20,6 %
13,0 %
15,3 %
9,2 %
13,3 %
86,7 %
Zdravotnické zařízení
(poliklinika, ambulance)
11,5 %
14,5 %
40,5 %
19,1 %
10,7 %
0,0 %
22,4 %
77,6 %
Kulturní zařízení (kino,
divadlo)
11,5 %
9,2 %
29,8 %
16,8 %
20,6 %
4,6 %
15,6 %
84,4 %
Lékárna
9,9 %
25,2 %
42,7 %
7,6 %
7,6 %
0,8 %
21,6 %
78,4 %
Volnočasové zařízení pro
děti a mládež (dům dětí a
mládeže, ZUŠ)
9,2 %
7,6 %
9,2 %
7,6 %
13,0 %
44,3 %
33,3 %
66,7 %
Zdroj: PROCES 2018, Průzkum podnikatelů, otázka č. B6. Pozn.: *zařazeni pouze respondenti, kteří nežijí v ORP.
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1.2.1.3 Význam správního střediska v sídelní struktuře
Význam střediska je měřen tzv. komplexní velikostí (dále KV), která vyjadřuje koncentraci primárních
střediskových funkcí, mezi které patří funkce obytná a pracovní (podrobněji oddíl 1.3.1). Funkce
obytná je dána počtem bydlících obyvatel a funkce pracovní je dána počtem pracovních míst na
území obce. Za určitý projev významu střediska lze považovat pozitivní dojížďkové saldo obyvatel,
tzn., že do střediska více lidí dojíždí, než z něho vyjíždí, ale existují významnější střediska v zázemí
velkých aglomerací, které tuto podmínku nesplňují, přesto můžou být významnějším střediskem
specifické dojížďky za určitými službami, nebo střediska na hranicích krajů. Z hlediska dat je
dojížďka do zaměstnání a do škol sledována ČSÚ v rámci SLDB, které se realizuje jednou za 10 let.
Alternativním zdrojem dat o prostorovém pohybu obyvatel jsou data z mobilních operátorů (více
kapitola 5).
V níže uvedené tabulce jsou porovnány územní úrovně z hlediska průměru a mediánu. Obě dvě
charakteristiky vyjadřují středovou hodnotu, ale průměr je ovlivněn extrémními hodnotami.
Z hlediska indexu dojížďkového salda80 je vidět, že s klesající územní úrovní klesá i hodnota
dojížďky. Na úrovni POÚ dosahuje průměr 0,29 %, ale medián má hodnotu -0,11 % tzn., že více než
polovina POÚ má větší vyjížďku než dojížďku. U POÚ, které zároveň nejsou ORP, jsou tyto hodnoty
výrazně záporné. Úroveň POÚ nesplňuje z hlediska významu roli střediska, podrobněji rozvedeno
v oddíle 4.1.1.
Tabulka 1.29: Dojížďkové saldo dle územní úrovně
Ukazatel
Stat. charakteristika
POÚ (183)
Index dojížďkového salda
Dojížďkové saldo

POÚ (388)

ORP*

Okres

Kraj

Průměr

-6,35 %

0,29 %

6,22 %

10,52 %

17,91 %

Medián

-7,04 %

-0,11 %

5,47 %

10,35 %

16,79 %

Průměr

-290

1 105

2 350

8 292

35 872

Medián

-235

-5
645
2 153
19 434
Zdroj: SLDB, 2011.
Pozn.: 18,5 % ORP má záporný index dojížďkového salda, tj. celkem 37 OPR, záporných hodnot dosahují především ORP zázemí
velkých aglomerací, např. Černošice, Havířov, Šlapanice, Rosice, Orlová a ORP na hranicích krajů Konice, Králíky, Pacov,
Jablunkov, Aš.

Při analýze dojížďkových vztahů je nutno vycházet z podílu vyjížďky z obce do správního centra,
která je vztažena k celkovému počtu obyvatel v obci, jelikož dojížďkový proud je často tvořen
malým počtem ekonomicky aktivních osob v produktivním věku. Většina obyvatel zůstává na území
obce (např. senioři, matky s dětmi, nezaměstnaní, osoby pracující na území obce), při zrušení úřadu
by tato skupina byla znevýhodněna. Tímto postupem je zohledněn i princip prostorové ekvity.
Pro úroveň 1, tj. POÚ, byla navržena a ve studii využita níže uvedená kritéria:
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POÚ by mělo být určitým střediskem území měřeno ukazatelem střediska 1, který využívá
dojížďkového salda do škol v kombinaci s dojížďkovým saldem do zaměstnání. Pro vymezení
středisek byla stanovena podmínka, že musí mít pozitivní dojížďkové saldo do škol i do
zaměstnání nebo koncentrací obyvatel dle denních rytmů v 11 hodin by měl být větší než 90
% (pododdíl 5.2.2.3).
POÚ by mělo nabízet své spádové oblasti základní občanskou vybavenost minimálně na
úrovni základní devítileté školy a zdravotního střediska, měřeno ukazatelem střediska 2, který
nabývá hodnoty jedna, pokud na území správního centra je splněna minimální úroveň.
POÚ by měla být dobře dopravně dostupná individuální automobilovou dopravou.

Index dojížďkového salda= počet dojíždějících do obce – počet vyjíždějících z obce/ počet obyvatel * 100.
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Spádová oblast by měla být vnitřně spjatá, měřeno indexem spjatosti obcí jako podíl celkové
dojížďky obcí ze správního centra k celkovému počtu obyvatel v těchto obcích v %.
Spádová oblast by měla být do určité míry uzavřená, měřeno indexem vnitřní
dojížďky=vyjížďka v rámci SO/populace v SO v % (oddíl 4.1.3).

Pro úroveň 2, tj. ORP, byla navržena a ve studii využita níže uvedená kritéria (včetně
požadavků naplnění kritérií pro úroveň 1):






ORP by mělo vytvářet mikroregionální centrum nebo lokální centrum (podrobněji rozvedeno
v oddíle 4.1.1), tj. komplexní velikost min. 2,5 a minimální velikost správního centra 3 000
obyvatel - obytná funkce střediska (oddíl 4.1.2).
ORP by mělo mít charakter střediska s koncentrací obyvatel, měřeno indexem dojížďkového
salda nebo měřeno koncentrací obyvatel dle denních rytmů, tj. v 11 hodin by měla být
koncentrace obyvatel větší než 110 % (viz pododdíl 5.2.2.3).
ORP by měla být dobře dopravně dostupná i veřejnou hromadnou dopravou.

1.2.1.4 Indexu významu obce dle územních úrovní
Význam správních center z hlediska výkonu veřejné správy dle územních úrovní lze měřit
prostřednictvím indexu významu obce pro výkon veřejné správy (IVO), který hodnotí jednotlivé
obce dle agregátního výkonu jednotlivých agend. Index IVO byl sestaven pro potřeby Ministerstva
vnitra v rámci výzkumného úkolu z roku 201581. Údaje pro výpočet IVO byly pro potřeby studie
aktualizovány pro rok 2017.
Index významu obce je stanoven podle počtu úkonů podání, které byly dostupné, a podařilo se je
zjistit. Pokud nebyly známy tyto údaje, byl použit potenciál, který je dán počtem obyvatel ve
správním obvodu daného úřadu, tzn., že předpokládáme stejnou návštěvnost úřadů u všech
obyvatel v České republice. Tímto jsou úřady, které mají více obyvatel ve správním obvodu,
hodnoceny významněji, než ty s menším počtem obyvatel. Tento předpoklad není v rozporu se
získanými poznatky. Je nutno podotknout, že jednotlivé správní obvody sledovaných úřadů se pro
jednotlivé typy úřadů liší, což je zohledněno při konstrukci výpočtu. Bylo vybráno 9 úřadů, které
jsou s občany v nejintenzivnějším kontaktu.
Konkrétně se jedná o následující úřady:
1.
2.
3.
4.
5.

Obec I. typu (výpočet z potenciálu tj. počet obyvatel na území obce).
Matriční úřad (výpočet z potenciálu tj. počet obyvatel ve správním obvodu).
Stavební úřad (počet úkonů).
Pověřený obecní úřad (výpočet z potenciálu tj. počet obyvatel ve správním obvodu).
Kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu práce:
a. pro sociální oblast je význam vypočítán z počtu uznaných dávek na daném
kontaktním pracovišti za rok 2017,
b. pro oblast zaměstnanosti je potenciál dán počtem registrovaných uchazečů o
zaměstnání (k 31. 12. 2017) ve spádové oblasti určené síťovou analýzou
s nejbližším dojezdem do kontaktního pracoviště.

Index významu obce byl vytvořen v rámci výzkumného projektu „Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj
v daných lokalitách (TB0500MV006)“, realizovaného na základě výzkumné potřeby Ministerstva vnitra ČR vyhlášené v
programu BETA Technologické agentury České republiky.
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6. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (výpočet z potenciálu tj. počet obyvatel ve
správním obvodu).
7. Územní pracoviště finančních úřadů (dle počtu podání82).
8. Katastrální pracoviště katastrálních úřadů (dle počtu řízení).
9. Okresní správa sociálního zabezpečení (počet klientů).
Rovnice A 2 – Výpočet IVO

OU𝑖
MU𝑖
SU𝑖
POU𝑖
UP𝑖
ORP𝑖
FU𝑖
KU𝑖
OSSZ𝑖
(
+
+
+
+
+
+
+
+
)
∑ OU ∑ MU ∑ SU ∑ POU ∑ UP ∑ ORP ∑ FU ∑ KU ∑ OSSZ
IVO𝑖 =
× 10000
9
kde je:
OU = počet obyvatel v obci;
MU = počet obyvatel ve správním obvodě (SO) matričního úřadu;
SU = počet úkonů na Stavebním úřadě;
POU = počet obyvatel ve SO obce s pověřeným obecním úřadem;
UP = průměr počtu nezaměstnaných ve spádové oblasti (vytvořena síťovou analýzou) a počtu dávek na kontaktním
pracovišti Úřadu práce;
ORP = počet obyvatel ve SO obce s rozšířenou působností;
FU = počet podání na Finančním úřadě;
KU = počet řízení na pracovišti katastrálního úřadu;
OSSZ = počet klientů na Okresní správě sociálního zabezpečení;
∑ X jsou hodnoty pro celou Českou republiku.
Tabulka 1.30: IVO dle územní úrovně

Stat. charakteristika
Průměr
Medián

POÚ (183)
3,31
2,96

POÚ (388)
20,53
7,64

ORP
35,91
18,02

Okres
91,79
60,95

Kraj
240,75
120,19

Zdroj: PROCES, 2018 a statistiky jednotlivých resortů.

S rostoucí územní úrovní dochází k výraznému exponenciálnímu nárůstu významu správního
centra, přičemž význam správních center je výrazně asymetrický směrem ke kladným extrémním
hodnotám. Z čehož vyplývá kumulace výkonu veřejné správy do velkých správních center.
Porovnání IVO ke komplexní velikosti je provedeno v poddíle 1.3.1.4.

1.2.2 Demografické procesy a vývoj sídlení struktury
1.2.2.1 Základní demografické procesy
Územní rozložení obyvatelstva České republiky ovlivňují procesy suburbanizace (růst obcí v zázemí
velkých měst), periferizace (vylidňování periferních oblastí), nízká míra porodnosti, proces stárnutí
obyvatelstva a zvyšování naděje dožití. Základní demografickou charakteristikou je vývoj počtu
obyvatel. Jelikož demografické procesy jsou dlouhodobé, bylo pro analýzu zvoleno období 1997 až
2017 se základní prostorovou jednotkou SO ORP.

Mezi podané daně patří: daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti, daň z příjmu fyzických osob podávajících přiznání, daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, daň z
nemovitých věcí, daň silniční, loterie a podobné hry, ostatní.
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Obrázek 1.10: Vývoj počtu obyvatel SO ORP za 20 let (1997-2017)

Zdroj: PROCES, 2018.

V polovině SO ORP došlo za 20 let (1997-2017) k nárůstu počtu obyvatel. Obecně platí, že nejvíce
roste zázemí velkých měst a vylidňují se periferie, a to jak vnější, tak i vnitřní dané hranicemi krajů.
K největšímu relativnímu nárůstu počtu obyvatel (70 % až 90 %) došlo v bezprostředním zázemí
hlavního města Prahy. Nárůst obyvatel téměř 36 % zaznamenal SO ORP Šlapanice, v zázemí Brna.
Největší relativní ztráty zaznamenaly oblasti postižené restrukturalizací, a to SO ORP Orlová (16 %),
Karviná (15 %) a Havířov (14 %) a oblast Jeseníků SO ORP Jeseník (13 %) a Rýmařov (12 %).
Tabulka 1.31: SO ORP s největším absolutním nárůstem a poklesem počtu obyvatel za 20 let (1997-2017)
Počet
SO ORP s největším poklesem počtu
Počet
SO ORP s největším nárůstem počtu ob.
ob.
obyvatel
ob.
1 Praha
94 058 Ostrava
-28 141
2 Černošice
67 371 Havířov
-14 108
3 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
44 073 Karviná
-11 260
4 Říčany
30 636 Orlová
-7 293
5 Šlapanice
18 172 Brno
-6 339
6 Mladá Boleslav
14 263 Přerov
-5 613
7 Beroun
13 838 Jeseník
-5 373
8 České Budějovice
12 684 Sokolov
-4 954
9 Lysá nad Labem
11 936 Šumperk
-4 651
10 Nýřany
9 980 Karlovy Vary
-4 161
Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel, 1997 a 2017.

Z hlediska vývoje změny počtu obyvatel nejvíce vzrostlo hlavní město Praha (94 058 ob.) a SO ORP
v jeho zázemí, dále zaznamenaly velký nárůst Šlapanice (18 172 ob.), Mladá Boleslav (14 263 ob.) a
Beroun (13 838 ob.). Naopak největší absolutní pokles obyvatel byl v SO ORP ostravské aglomerace
a SO ORP Brno. Na prvním místě z hlediska nárůstu obyvatel je Praha a na posledním místě je SO
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ORP Ostrava. Pro komplexní zhodnocení situace v těchto územích je nutné podrobněji analyzovat
dlouhodobý demografický vývoj ve všech městech nad 100 000 obyvatel.
Obrázek 1.11: Vývoj indexu počtu obyvatel v městech nad 100 tis. obyvatel
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Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel, 1991 a 2017.

Od roku 1991 analyzovaná města ztrácela obyvatele, především procesem suburbanizace, který se
zastavil nejdříve v Praze v roce 2003, kterou následoval v roce 2006 Liberec, ostatní města se po
roce 2012 stabilizovala (do jisté míry zde doznívala ekonomická krize z roku 2008, poté se obnovila
bytová výstavba v Praze, Plzni, Olomouci a v Brně), pokles pokračuje pouze u Ostravy. Tyto procesy
ovlivnily absolutní změnu počtu obyvatel v SO ORP. Pro další demografickou komparaci SO ORP
jsou důležité relativní hodnoty. Klíčovými ukazateli, které vysvětlují demografický vývoj, jsou hrubá
míra migračního salda (tj. rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých vztažený na 1 000 obyvatel
celkové populace v území) a hrubá míra přirozeného přírůstku (analogický výpočet k předchozímu
vztažený k rozdílu v počtu živě narozených a zemřelých).
Obrázek 1.12: Vztah hrubé míry přirozeného přírůstku a hrubé míry migračního salda

Zdroj: ČSÚ, k 1.1 2018 a 1. 1. 1998.

Ve výše uvedeném grafu je uveden vztah mezi hrubou mírou migračního přírůstku a hrubou mírou
migračního salda. Červeně jsou vyznačeny hodnoty u SO ORP, kde došlo k nárůstu obyvatel a
modře u SO ORP, kde došlo k poklesu. Nárůst obyvatel v SO ORP je způsoben především migrací,
která je největší v SO ORP Říčany, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Černošice
(tj. bezprostřední zázemí Prahy). Z výše uvedené škály lze vyčíst, že migrace zásadněji ovlivňuje
počet obyvatel, než přirozený přírůstek. Obce, kde je vysoká míra migračního salda, vykazují vyšší
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hrubou míru přirozeného přírůstku, což je způsobeno tím, že se stěhují mladé rodiny, které chtějí
mít děti. Jedná se především o oblasti v zázemí velkých měst Praha, Brno.
1.2.2.2 Vývoj sídelní struktury
Pro analýzu vývoje sídelní struktury na mikroregionální úrovni bylo využito výsledků regionalizace
(viz pododdíl 1.3.1.3) Níže uvedená mapa zobrazuje výsledek analýzy stability mikroregionálních
center v letech 1991, 2001 a 201183. V pravé části mapy jsou zobrazeny mezoregiony se svými centry
ve zkoumaných letech. Za stabilní jsou považovány obce, které za všechny tři hodnocené roky
spadaly do stejného mikroregionu. Středně stabilní jsou obce, kterým se změnila příslušnost
k mikroregionu právě jednou za sledované období. Za nestabilní jsou brány obce, jimž se
mikroregion, do kterého spadají, změnil při každém vymezování.
Obrázek 1.13: Stabilita obcí na mikroregionální úrovni a vývoj mezoregionů / pražského makroregionu

Zdroj: Regionalizace podle M. Hampla podle cenzů v letech 1991, 2001 a 2011.

Výsledné procesy na mapě znázorňují postupný růst přirozených spádových oblastí u velkých měst
(především Praha, Brno). Středně stabilní území vytváří kolem původních hranic mikroregionu tzv.
prstenec, který znázorňuje obce, jež spadaly v dřívějších letech do jiného mikroregionu, ale kvůli
rostoucímu vlivu přitažlivosti ekonomické síly, služeb, volnočasových aktivit a koncentrace
pracovních příležitostí ve větších městech (mikroregionálních center) byly jejich hranice rozšířeny.

Při této komparaci je vycházeno z výsledku Hamplových prací, které jsou víceméně metodicky srovnatelné, konkrétně se
jedná: HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeograﬁcká regionalizace Česka. Geograﬁe, 120, č. 3, s. 397–421. HAMPL, M.
(2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha:
Univerzita Karlova., HAMPL, M. – MÜLLER, J. (1996): Komplexní organizace systému osídlení. In HAMPL, Martin, et al.
Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy, 1996. s. 53-89. ISBN 80-902154-2-4.
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Do této nestabilní „obalové zóny“ patří i poměrně velká a ekonomicky silná sídla, která by si jinde
v ČR svůj spádový region již vytvořila. Např. Kralupy n. V. a jiná města v zázemí Prahy na začátku
90. let měla své spádové území, avšak postupně ztrácela obce ze svého zázemí ve prospěch Prahy,
která následně pohltila z hlediska významu i tato samotná centra (Brandýs, Lysá, Slaný atd.)
Příslušnost obcí k různým mikroregionálním centrům je tak v těchto případech přirozeně logická,
jelikož se jedná o obce na hranicích těchto regionů. Obdobně přirozená je oscilace u obcí ve
dvoujaderných mikroregionech. Tyto obce nelze vnímat obecně jako periferní (tj. na hranici), a tedy
je rovnou považovat za problematické, případně uvažovat rovnou o jejich přeřazení do jiného
správního obvodu. Zatímco v jiných případech je tato úvaha na místě. Mapový výstup dále
znázorňuje vývoj mezoregionu, který je ovlivněn zesilující dominantní pozicí Prahy a jejího
makroregionu, který se rozšiřuje především na úkor mezoregionu Ústí nad Labem a Hradec Králové.
Důvodem, proč dochází ke snižování počtu mikroregionů, je vliv globalizačního procesu v území,
spojeným s vyšším prostorovým pohybem osob, který je doprovázený klesající uzavřeností
prostorových pohybů v rámci lokalit (měřeno indexem vnitřní dojížďky). Dochází k celkovému růstu
otevřenosti území zvýšeným prostorovým pohybem obyvatel. Socioekonomické procesy
v současnosti se vykazují mnohem menší prostorovou zakotveností.

1.2.3 Efektivita územní správy z hlediska prostorové dostupnosti
Z hlediska zadání a cíle této studie je klíčovým úkolem provést analýzu vybraných prostorových
aspektů veřejné správy a zhodnotit dostupnost jejich služeb, v případě potřeby navrhnout zlepšení
jejich dopravní dostupnosti. Efektivita územní správy je zde tedy posuzována z hlediska prostorové
dostupnosti včetně procesní a správní funkčnosti a ekonomické náročnosti, a to ve vybraných
aspektech. Územní efektivita je posuzována pravděpodobností výkonu vybrané agendy nebo
počtem klientů/uživatelů ve správním obvodu. Dále je přihlédnuto k frekvenci návštěv
klientů/uživatelů a dostupnosti jednotlivých vybraných úřadů. Dalším klíčovým aspektem pro
hodnocení sledované efektivity je také výsledek sociologického průzkumu občanů v území, který
byl vykonán pro tuto studii a prokázal, že 71,2 % obyvatel necítí potřebu měnit uspořádání agend
na úřadech, které by následovně měly dopad na jejich prostorovou dostupnost (podkapitola 1.3).
Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době změny mající dopad na nové prostorové uspořádání
veřejné správy jsou občany vnímány negativně, vyvolávají dojem chaosu a nestability a velice
negativně je vnímáno stahování státní správy z území. Efektivní rozhodování musí tedy zahrnovat
jak hledisko ekonomické, tak i sociologické.
1.2.3.1 Sociologické hledisko pro posuzování územní efektivity úřadů veřejné správy
Sociologické hledisko je stanoveno na základě výběrového šetření obyvatel a podnikatelů. Průzkum
zjišťoval prostorové chování obyvatel tj., za jakými službami dojíždějí, jak často navštěvují úřady
v kontextu kterých agend, jak jsou se službami spokojeni, odkud získávají informace o dění v obci,
jaký mají názor na uspořádání agend a jejich případné změny. Jednotlivé výstupy tohoto šetření
jsou průběžně využívány pro potřeby a argumentaci v jednotlivých kapitolách. Metodologie
průzkumu a parametry výběrových souborů jsou uvedeny v příloze č. 2.1 a 2.2.
Ze sociologického průzkumu vyplývá, že obyvatelé nejčastěji kontaktují v rámci obecních úřadů
dopravní úřad/dopravně správní úřad, dále agendu odpadové hospodářství, evidenci obyvatel,
stavební úřad a matriku. Dalším nejvíce kontaktovaným úřadem je Územní pracoviště finančního
úřadu, a to z důvodu vyřízení daně z příjmu fyzických osob a daně z nemovitých věcí. Další v pořadí
je Okresní správa sociálního zabezpečení, a to z důvodu vyřízení sociálního či nemocenského
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pojištění. Návštěva kontaktních pracovišť Úřadu práce je spojena především s vyřízením sociálních
služeb a příspěvku na péči, dále pak z důvodu zprostředkování zaměstnání viz níže uvedená tabulka.

Úřad práce
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ÚP FÚ

Obecní/městský úřad/Magistrát

Úřad

Tabulka 1.32: Frekvence návštěv úřadů/agend neuvolněných od místní příslušnosti u obyvatel
Obyvatel
Alespoň 1
SpokoAgenda
Počet návštěv za rok
návštěva za rok
jenost
%
Počet
%
Počet Průměr Medián 1 obyv.
%
1
Matriční agenda
6,9%
48
9,4%
66
1,38
1
0,094
93,8%
2
Evidence obyvatel
8,4%
59
8,7%
61
1,03
1
0,087
96,6%
3
Dopravní úřad/Dopravně správní úřad*
17,0%
119 20,9%
146
1,23
1
0,209
86,6%
4
Územní plánování
2,7%
19
5,0%
35
1,84
1
0,050
89,5%
5
Obecný stavební úřad
8,3%
58 14,3%
100
1,72
1
0,143
91,4%
6
Památková péče
0,7%
5
1,6%
11
2,20
3
0,016 100,0%
7
OSPOD
0,3%
2
0,9%
6
3,00
3
0,009 100,0%
8
Sociální práce
1,3%
9
2,3%
16
2,00
1
0,023
88,9%
9
Vodoprávní řízení
0,7%
5
0,9%
6
1,20
1
0,009
80,0%
10
Ochrana přírody a krajiny
1,7%
12
2,4%
17
1,42
1
0,024
83,3%
11
Odpadové hospodářství
9,7%
68 13,4%
94
1,38
1
0,134
98,5%
12
Zemědělský půdní fond
1,0%
7
1,1%
8
1,14
1
0,011 100,0%
13
Lesní hospodářství
0,6%
4
1,1%
8
2,00
2
0,011 100,0%
14
Myslivost
1,3%
9
2,3%
16
1,78
2
0,023 100,0%
15
Ochrana ovzduší
0,6%
4
0,7%
5
1,25
1
0,007 100,0%
16
Ochrana zvířat
0,4%
3
0,6%
4
1,33
1
0,006
66,7%
17
Rybářství
3,1%
22
3,6%
25
1,14
1
0,036 100,0%
18
Přestupková agenda
1,4%
10
1,4%
10
1,00
1
0,014
90,0%
19
Daň z přidané hodnoty
1,4%
10
3,6%
25
2,78
1
0,036
87,5%
20
Daň z příjmu právnických osob
3,0%
21
3,6%
25
1,19
1
0,036
90,0%
21
Daň z příjmu fyzických osob
15,3%
107 19,9%
139
1,30
1
0,199
93,3%
22
Daň z nemovitých věcí
12,7%
89 12,9%
90
1,01
1
0,129
96,6%
23
Vymáhání daní
0,3%
2
0,6%
4
2,00
2
0,006 100,0%
24
Sociální pojištění
12,3%
86 16,3%
114
1,33
1
0,163
92,9%
25
Důchodové pojištění
4,4%
31
4,9%
34
1,10
1
0,049 100,0%
26
Nemocenské pojištění
9,4%
66 11,3%
79
1,20
1
0,113
93,8%
27
Lékařská posudková služba
3,3%
23
3,4%
24
1,04
1
0,034
69,6%
28
Kontrolní postupy
0,3%
2
0,4%
3
1,50
1,5
0,004 100,0%
29
Agenda vymáhání pohledávek
0,6%
4
0,6%
4
1,00
1
0,006 100,0%
30
Zprostředkování zaměstnání
7,6%
53 18,4%
129
2,43
2
0,184
86,8%
31
Státní sociální podpora
6,4%
45 10,0%
70
1,56
1
0,100
88,9%
32
Hmotná nouze
1,7%
12
2,1%
15
1,25
1
0,021
83,3%
33
Sociální služby, příspěvek na péči
8,1%
57 12,6%
88
1,54
1
0,126
92,9%
Dávky pro osoby se zdravotním
34
6,0%
42
8,3%
58
1,38
1
0,083
95,2%
postižením
Zdroj: PROCES, Dotazníkový průzkum obyvatel 2018.
Pozn.: * Návštěvu dopravního úřadu většina respondentů nerozlišovala s návštěvou dopravně správního úřadu. Od 1. 6. 2018 je
od místní příslušnosti uvolněná agenda řidičských průkazů a registr vozidel na základě novely zákona č. 361/2001 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích.

Vzhledem k uvedenému zjištění jsme dle zadání studie podle vybraných prostorových aspektů
zvolili úřady s největší návštěvností, kde jsme podrobně zkoumali územní efektivitu. Konkrétně se
jedná o: Matriční úřad, Stavební úřad, Územní pracoviště finančního úřadu, Okresní správu
sociálního zabezpečení, pro podnikatelskou veřejnost jsme zohlednili přidání katastrálních
pracovišť Katastrálního úřadu. Tyto úřady však vykonávají pouze specializovanou agendu a ne
komplexnější výkon agend. Hodnocení územní dostupnosti správních obvodů ORP, POÚ je
provedeno v kapitole 5, která se zaměřuje na komplexní zhodnocení dostupnosti všech čtyř
územních úrovní tj. POÚ, ORP, okresů, krajů.
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Údaje ohledně počtu návštěv úřadů v rámci agend uvolněných od místní příslušnosti jsou uvedeny
v tabulce níže. Z údajů vyplývá, že u těchto agend (kromě agendy živnostenský úřad) je nejvyšší
návštěvnost úřadů ze strany obyvatel – agenda občanské průkazy (0,349 návštěv/osobu), registr
vozidel (0,310 návštěv/osobu), řidičské průkazy (0,220 návštěv/osobu), a u cestovních dokladů
(0,194 návštěv/osobu). Pro porovnání nejvyšší hodnoty u agend neuvolněných od místní
příslušnosti byly dosaženy (viz tab. výše) v rámci dopravního úřadu (0,209 návštěv/osobu),
finančního úřadu 0,199 návštěv/osobu, úřadu práce (0,184 návštěv/osobu), OSSZ (0,163
návštěv/osobu), obecného stavebního úřadu (0,143 návštěv/osobu), odpadového hospodářství
(0,134 návštěv/osobu).
Tabulka 1.33: Frekvence návštěv úřadů/agend uvolněných od místní příslušnosti u obyvatel či právnických osob
Agenda

Počet úkonů v roce
2017

Koeficient, kolikrát
jde občan na úřad*

Počet návštěv celkem

Počet návštěv na 1
osobu/rok

Občanské průkazy (OP)
1 561 910,00
2,0
3 123 820,00
0,349
Cestovní doklady (CD)
867 854,00
2,0
1 735 708,00
0,194
Řidičské průkazy (ŘP)
981 479,00
2,0
1 962 958,00
0,220
Registr vozidel (RSV)
2 775 161,59
1,0
2 775 161,59
0,310
Živnostenský úřad
545 446,94
0,8
436 357,55
0,049
Zdroj: Statistiky MV 2017 – počty občanských průkazů, cestovních dokladů, data z registru vozidel včetně počtu řidičských
průkazů, živnostenský úřad – dotazníkové šetření realizované v roce 2018 v rámci projektu „Validace a varianty možných úprav
systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na
náklady, přínosy a dopady)“ zpracovaného pro MV.
Pozn.: Stanovení koeficientů u OP, CD, ŘP jsou 2 návštěvy spojené se žádostí a převzetím dokladu, u registru vozidel (RSV) je
spojena 1 návštěva s vyřízením, u živnostenského úřadu je cca 20 % vyřizováno elektronicky, takže jen 80 % požadavků je
vyřizováno osobně.

Podnikatelé a OSVČ nejčastěji vyřizují potřebné agendy na finančním úřadě, kde vyřizují daň z
příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob nebo daň z nemovitých věcí. Další v pořadí
je okresní správa sociálního zabezpečení, a to z důvodu vyřízení sociálního či nemocenského
pojištění. Četnost návštěv je u obou výše uvedených institucí výrazně vyšší, než u obyvatel. V rámci
obecních úřadů nejčastěji podnikatelské subjekty navštěvují dopravní úřad/dopravně správní úřad,
dále agendu odpadové hospodářství a obecný stavební úřad.
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Úřad práce
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ÚP FÚ

Obecní/městský úřad/Magistrát

Úřad

Tabulka 1.34: Frekvence návštěv úřadů/agend neuvolněných od místní příslušnosti u podnikatelů
Podnikatelé (OSVČ)
Alespoň 1
Agenda
Počet návštěv za rok
Spokojenost
návštěva za rok
%
Počet
%
Počet Průměr Medián
%
1
Matriční agenda
7,6%
10 16,8%
22
2,20
1
100,0%
2
Evidence obyvatel
6,1%
8
6,9%
9
1,13
1
100,0%
3
Dopravní úřad/Dopravně správní úřad
26,7%
35 38,2%
50
1,43
1
94,3%
4
Územní plánování
2,3%
3
7,6%
10
3,33
2
100,0%
5
Obecný stavební úřad
13,0%
17 21,4%
28
1,65
1
88,2%
6
Památková péče
1,5%
2
3,1%
4
2,00
2
100,0%
7
OSPOD
0,0%
0
0,0%
0
8
Sociální práce
0,8%
1
0,8%
1
1,00
1
100,0%
9
Vodoprávní řízení
0,8%
1
0,8%
1
1,00
1
100,0%
10
Ochrana přírody a krajiny
2,3%
3
3,8%
5
1,67
1
100,0%
11
Odpadové hospodářství
13,0%
17 17,6%
23
1,35
1
100,0%
12
Zemědělský půdní fond
3,1%
4
3,1%
4
1,00
1
100,0%
13
Lesní hospodářství
0,8%
1
2,3%
3
3,00
3
14
Myslivost
1,5%
2
2,3%
3
1,50
1,5
100,0%
15
Ochrana ovzduší
2,3%
3
3,1%
4
1,33
1
100,0%
16
Ochrana zvířat
0,0%
0
0,0%
0
17
Rybářství
3,1%
4
3,8%
5
1,25
1
100,0%
18
Přestupková agenda
0,8%
1
0,8%
1
1,00
1
0,0%
19
Daň z přidané hodnoty
6,1%
8 16,0%
21
3,00
1
100,0%
20
Daň z příjmu právnických osob
15,3%
20 18,3%
24
1,20
1
89,5%
21
Daň z příjmu fyzických osob
59,5%
78 79,4%
104
1,33
1
94,7%
22
Daň z nemovitých věcí
15,3%
20 15,3%
20
1,00
1
90,0%
23
Vymáhání daní
0,8%
1
0,8%
1
1,00
1
100,0%
24
Sociální pojištění
54,2%
71 74,0%
97
1,37
1
92,8%
25
Důchodové pojištění
6,9%
9
7,6%
10
1,11
1
100,0%
26
Nemocenské pojištění
30,5%
40 38,9%
51
1,28
1
89,7%
27
Lékařská posudková služba
0,0%
0
0,0%
0
28
Kontrolní postupy
0,0%
0
0,0%
0
29
Agenda vymáhání pohledávek
1,5%
2
1,5%
2
1,00
1
100,0%
30
Zprostředkování zaměstnání
7,6%
10 19,8%
26
2,60
2
90,0%
31
Státní sociální podpora
1,5%
2
3,1%
4
2,00
2
50,0%
32
Hmotná nouze
0,0%
0
0,0%
0
33
Sociální služby, příspěvek na péči
1,5%
2
4,6%
6
3,00
3
50,0%
34
Dávky pro osoby se zdrav. postižením
2,3%
3
6,1%
8
2,67
2
66,7%
Zdroj: Proces, Dotazníkový průzkum podnikatelů (OSVČ) 2018.
Pozn.: * Návštěvu dopravního úřadu většina respondentů nerozlišovala s návštěvou dopravně správního úřadu. Od 1/6/2018 je
od místní příslušnosti uvolněná agenda řidičských průkazů a registr vozidel na základě novely zákona č. 361/2001 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích.

Většina respondentů z řad občanů (71,2 %) nevnímá potřebu změny ve fungování úřadů veřejné
správy, stejným pohledem na situaci ve veřejné správě pohlížejí podnikatelé, kteří se rovněž ze
71,0 % vyslovili, že současný stav úřadů ve veřejné správě není potřeba měnit, potřebnost změny
pak vnímá zhruba 29 % respondentů z obou dotazovaných skupin. Na současném stavu
respondentům vadí především velká míra byrokracie, vyplňování značného množství formulářů,
dlouhé čekací doby, neochota některých úředníků, nízká míra elektronizace a propojení informací
napříč jednotlivými úřady.
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Obrázek 1.14: Potřebnost změny v úřadech ve výkonu veřejné správy podle respondentů

Zdroj: PROCES 2018, Průzkum obyvatel a podnikatelů otázka č. C5.

Na základě provedeného výzkumu obyvatel a podnikatelů bylo zjištěno, že je pro ně významné a
z jejich pohledu efektivní především skutečnost, že veřejná správa je pro ně poskytována ve
správních centrech, která se zásadně nemění. Z pohledu obyvatel i podnikatelů lze považovat
změny za neefektivní, pokud narušují jejich dlouhodobé prostorové chování, např. cesty za službami
a za prací (viz pododdíl 1.2.1.2), zvláště když prokazatelně existuje dlouhodobá stabilita jejich
prostorového chování.
Na základě rozhovorů tazatelů s respondenty bylo u části občanů prokázáno, že současný systém
veřejné správy je pro ně stále nepřehledný, nerozumí jednotlivým agendám a tomu, co do nich
patří. Za pozitivní považují zlepšování jednoho zvoleného systému, což vidí jako modernizaci a
zkvalitňování služeb. Tyto změny se jeví občanům jako akceptovatelné, ale považují za nutné, aby
ze strany státu bylo s nimi o změnách komunikováno.
1.2.3.2 Ekonomická efektivita dle územní úrovně 1 až 3
Současný ekonomický rozbor obcí I., II. a III. typu je proveden na základě analýzy příjmových a
výdajových ukazatelů týkajících se jak přenesené, tak samostatné působnosti. Míra krytí nákladů na
výkon přenesené působnosti (dále PP) příspěvkem na PP nedosahuje u všech kategorií obcí a u
všech agend výše 100 %, a proto je vhodné analyzovat celkový rozpočet obcí a jeho strukturu.84
Největší příjmovou položkou obecních rozpočtů v roce 2017 jsou daňové příjmy (70 %) a druhou
největší položkou jsou přímé transfery (14 %) a nedaňové příjmy (13 %), nejmenší část je tvořena
kapitálovými příjmy (3 %).
Příjmy obcí z rozpočtového určení daní (RUD) tvořily v roce 2017 více než 90 % daňových příjmů
obcí. Místní, správní a další poplatky včetně odvodu z loterií a výherních hracích přístrojů byly

Podrobněji rozvedeno v části 3 „Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní
správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady)“ v rámci veřejné
zakázky „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020“ (Analýzy SRR VS) v souvislosti s projektem reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649.
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druhou největší kapitolou daňových příjmů obecních rozpočtů a dosahovaly přibližně 9,0 mld. Kč.
Jejich význam byl vyšší především u větších obcí. Podíl příjmů z místních poplatků u obcí se základní
působností zvyšují obce Ralsko, Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou atd. z důvodu vysokého výběru
poplatků za lázeňský a rekreační pobyt a poplatků za ubytovací kapacity.
Tabulka 1.35: Dělení daňových příjmů obcí v roce 2017
Ukazatel
Typ obce
RUD
Místní poplatky
ZP
93,9%
6,0%
ZP+MÚ
95,1%
4,7%
ZP+MÚ+SÚ
93,8%
5,1%
Podíl
POÚ
92,9%
6,0%
ORP
93,4%
3,9%
všechny obce
93,6%
4,7%
Částka (mil. Kč)
všechny obce
134 463
6 714
Zdroj: MONITOR, výpočet autorů.

Správní poplatky
0,1%
0,2%
1,1%
1,1%
2,6%
1,6%
2 330

Ostatní daňové příjmy
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
121

Další příjmovou kapitolou obecních rozpočtů jsou nedaňové příjmy, které tvoří 13 % celkových
příjmů obcí. Jde především o příjmy od organizací zřízených obcemi (např. za vodné, stočné nebo
služby), příjmy z pronájmu a úroky z poskytnutých úvěrů.
Největší částí transferů obcí jsou investiční transfery (též investiční dotace), jejichž účelem je
zajištění veřejných statků. Historicky jde v porovnání s dalšími kapitolami o relativně kolísající příjem,
který reaguje na aktuální potřeby a možnosti spojené se vznikem a zánikem dotačních programů a
titulů jednotlivých ministerstev (např. podpora bytové výstavby, dotační intervence podporující
reformu veřejné správy).
V kategorii transferů je obsažen příspěvek na výkon přenesené působnosti, který slouží k
financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Z důvodu ne zcela 100% krytí nákladů na
výkon přenesené působnosti tímto příspěvkem85 je nutné část nákladů obcí hradit ze správních
poplatků, a především z daňových příjmů obcí dle RUD.
Tabulka 1.36: Dělení transferů pro obce v roce 2017

Ukazatel

Podíl

Částka (mil. Kč)

Typ obce
pouze ZP
MÚ
MÚ+SÚ
POÚ
ORP
všechny obce
všechny obce

Příspěvek
Další transfery ze Transfery od
na PP
státního rozpočtu
obcí a krajů
7,7%
23,8%
8,1%
13,8%
29,4%
6,2%
23,3%
22,9%
7,6%
27,4%
22,1%
14,9%
43,0%
30,1%
16,1%
28,4%
27,2%
12,5%
8 106
7 748
3 554

Další
transfery
0,2%
0,0%
2,8%
0,2%
0,2%
0,3%
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Investiční
transfery
60,2%
50,5%
43,4%
35,3%
10,7%
31,6%
9 006

Zdroj: MONITOR, výpočet autorů.
Pozn.: V případě dalších transferů u obcí se ZP+MÚ+SÚ tvoří 95 % celkového příspěvku položka "Ostatní neinvestiční přijaté
transfery od rozpočtů ústřední úrovně" u obce Jáchymov v Karlovarském kraji (IČO 254622).
ZP – základní působnost, MÚ – matriční úřad, SÚ – stavební úřad, SO – správní obvod.

Dalšími příjmy v oblasti transferů jsou dotační transfery ze státního rozpočtu a státních fondů a
transfery od krajů nebo obcí. Systém transferů se vyznačuje složitostí v porovnání například s RUD,
na druhou stranu umožňuje podporovat investice a projekty, které je potřeba realizovat ad hoc

MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, z.ú.
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nebo jejich plošná podpora není efektivní. Kapitálové příjmy územních samospráv vznikají například
prodejem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo finančního majetku.
Výdajová stránka obcí indikuje míru a způsob zajišťování služeb veřejnosti. Naproti tomu musí
samospráva splňovat hospodárnost a dlouhodobou udržitelnost nastaveného systému.
V dlouhodobém horizontu by úkolem územní samosprávy mělo být vytváření vhodných podmínek
pro sociálně-ekonomický rozvoj území.
Tabulka 1.37: Struktura nákladů za rok 2017
Kategorie
Subkategorie
Provozní náklady
Neinvestiční náklady
Pouze ZP
56,30%
13,10%
Obce I. typu MÚ
53,00%
18,20%
MÚ+SÚ
53,90%
18,90%
POÚ
Celkem
53,20%
25,00%
Celkem
50,12%
33,80%
do 20 000 obyvatel SO
50,26%
25,83%
do 30 000 obyvatel SO
50,70%
26,73%
ORP
do 50 000 obyvatel SO
49,78%
29,94%
do 90 000 obyvatel SO
51,05%
32,82%
nad 90 000 obyvatel SO
49,69%
33,33%
Všechny obce
50,12%
24,62%
Zdroj: MONITOR, výpočet autorů.
Pozn.: ZP – základní působnost, MÚ – matriční úřad, SÚ – stavební úřad, SO – správní obvod.

Investiční náklady
30,70%
28,80%
27,10%
21,80%
15,20%
23,91%
22,57%
20,29%
16,14%
16,98%
25,26%

Z výdajů zařazených mezi provozní tvoří nejvýraznější část náklady na zaměstnance (platy
zaměstnanců a povinné pojistné). Druhým největším výdajem jsou nákupy služeb (poštovní služby,
telekomunikační služby, nájemné, školení a vzdělávání, zpracování dat apod.). Ostatní nákupy
zahrnují například dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu, nákup softwaru, cestovné nebo
pohoštění. V oblasti neinvestičních výdajů tvoří téměř 90 % výdajů transfery, které především
zahrnují neinvestiční transfery školským právnickým osobám, neinvestiční transfery neziskovým
nebo příspěvkovým organizacím. Investiční náklady se odvíjí od investičních aktivit obcí.
Z hlediska efektivity současného výkonu veřejné správy na obcích lze identifikovat (ve výše uvedené
tabulce), že obce pouze se základní působností mají vyšší podíl výdajů na provoz, oproti největším
ORP až o 6 %, v rámci svých příjmů musí větší část věnovat na zajištění provozu, a tyto prostředky
nelze využít jinak, například pro vytváření vhodných podmínek pro sociálně-ekonomický rozvoj
území. Z tohoto pohledu lze konstatovat jejich nižší efektivitu. Na druhou stanu v pododdíle 1.1.2.5
je prokázán dlouhodobý nárůst finančních prostředků na běžných účtech obcí a snižující se výše
zadlužení, což dokladuje i níže uvedená tabulka, kde je znázorněn přebytek resp. pozitivní saldo ve
všech sledovaných letech.
Tabulka 1.38: Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 a predikce pro rok 2018 (v mld. Kč)

2016
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo

2017
190,8
30,3
7,8
50,1
279
187,8
51,4
239,3
39,7

206,3
29,4
6,3
52,2
294,2
205,5
67,3
272,8
21,4

Zdroj: MF ČR. Pozn.:* Predikce pro rok 2018.
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2018*
229,4
32,4
7,8
46,3
315,9
214
72,7
286,7
29,2

Index 17/16
108,10%
97,00%
80,80%
104,20%
105,40%
109,40%
130,90%
114,00%

Index 18/17
111,20%
110,20%
123,80%
88,70%
107,40%
104,10%
108,00%
105,10%

Obecně lze na základě výše uvedeného říci, že:
1. Hospodaření ÚSC celkově zpravidla končí v posledních letech v přebytku. Příčinu tohoto vývoje
lze vidět jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Jako pozitivní skutečnost lze vnímat nárůst
daňových příjmů, negativně pak stávající vývoj na straně kapitálových výdajů a trend investic.
2. Aktuální systém financování nedisponuje informacemi o míře využívání příspěvku na agendy
vykonávané v přenesené působnosti a nelze tak přesně určit, kolik tento výkon státní správy
stojí. Tato skutečnost vyplývá z faktu, že obce nevedou samostatné výkaznictví/účetnictví pro
činnosti v SP a PP. Obce si také průběžně nezpracovávají statistiky výkonů v rámci většiny
agend.86
3. Výkon PP je v případě ORP kryt příspěvkem ve většině případů plně, u menších obcí vychází
částečný deficit. Nejnižší míra krytí výkonu PP příspěvkem je vykazována u krajů. (Více viz část
3 VZ).
4. Na základě aktuálně dostupných dat tak lze efektivnost jak PP, tak SP hodnotit jen velmi obtížně.
Pro statisticky spolehlivé výsledky by bylo třeba zavést systematické shromažďování a
vyhodnocování údajů jednotným informačním softwarem (příp. různými softwary aplikujícími
stejná pravidla/metodiku) s minimálním administrativním zatížením samotných zaměstnanců.
Klíčovou součást by mohl tvořit softwarový produkt nebo set provázaných aplikací, sledující
časovou náročnost jednotlivých procesů - workflow IS, personální systém - za účelem jednotné
evidence zaměstnanců a logické funkce pro vzorovou kalkulaci mezd.
5. Při neexistenci spolehlivých dat je obtížné posoudit, zda výpočtové vzorce jsou vůči všem
dotčeným stranám férové.
6. Je otázkou, zda byl nalezen optimální kompromis mezi objemem a strukturou financování a
mírou autonomie ÚSC.
7. Za neefektivní lze považovat také neskladebnost jednotlivých správních obvodů, především
matrik a stavebních úřadů s POÚ a ORP.
Dále byla efektivita posuzována ze strany úřadů, a to na základě vytíženosti úřadů v rámci vybraných
30 agend (podrobněji popsáno v kapitole 2), kde byl zhodnocen dopad uvolnění agendy nebo její
části od místní příslušnosti. Při realizaci doporučených změn by došlo ke zvýšení vnější efektivity,
jelikož by si místo návštěvy úřadu občan přizpůsobil (optimalizoval) dle svého každodenního
pohybu v prostoru (dojezd do zaměstnání, za službami apod.).

1.2.4 Vybrané úřady s největší návštěvností s dopadem na územní efektivitu
Je proveden stručný popis jednotlivých úřadů, jejich správních obvodu a jejich vytížení a v oddíle
1.2.5. je provedena celková komparace matrik, stavebních úřadů a níže uvedených územních
dekoncentrátů. V tomto pododdíle se pracuje s územními dekoncentráty, které mají vymezený
správní obvod, konkrétně se jedná o územní pracoviště finančních úřadů, katastrální pracoviště
katastrálních úřadů a okresní/městskou správu sociálního zabezpečení, které jsou vybrány

Na nedostatek transparentního způsobu rozdělování finančních prostředků na přenesenou působnost obcí poukazuje
i Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 – 2020.
86

94

z hlediska vyšší intenzity frekvence návštěv. Obecné problematice územních dekoncentrátů je
věnován oddíl 1.1.3.3.
1.2.4.1 Matriční úřady
Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů je v příloze 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů.
Mezi lety 2016 až 2018 se zvýšil počet Obrázek 1.15: SO MÚ Kamenice
matričních úřadů z 1 230 na 1 231, vznikem
matriky v obci Kamenice87 v SO ORP Říčany,
k 1. 1. 2017. Do správního obvodu matriky
spadají obce Kamenice, Kostelec u Křížků a
Radějovice. Před vznikem matričního úřadu
v Kamenici spadaly výše uvedené obce do
správního obvodu matričního úřadu Velké
Popovice, viz obrázek.

Zdroj: MVČR, zpracování PROCES.

Ve všech typech obcí má průměrný počet prvozápisů mezi lety 2015 až 2017 rostoucí trend, u obcí
I. typu vzrostl o 10 %, u obcí II. typu o 5 % a u obcí III. typu o 4 %. Průměrné hodnoty počtů zápisů
v jednotlivých typech obcí jsou uvedeny v tabulce níže. Lze předpokládat, že z hlediska budoucího
vývoje poroste vytížení matričních úřadů z důvodu větší úmrtnosti populačně silných poválečných
ročníků, u kterých došlo k výraznému nárůstu naděje dožití.
Obrázek 1.16: Průměrný počet prvozápisů na matričních úřadech v jednotlivých typech obcí

Typ obce
Obce I. typu

Průměrný počet prvozápisů
2016
26
28

Obce II. typu

69

72

73

Obce III. typu

927

959

964

2015

2017
29

Zdroj: MVČR, zpracování PROCES.

Průměrně do správního obvodu matričního úřadu spadá 5 obcí, největší počet obcí (39) spadá pod
matriční úřad v Jičíně, 20 % matričních úřadů spravuje agendu jen v rámci své obce, v 5 % případů
spravují matriční úřady agendu pro méně než 1 000 obyvatel, ve 25 % (dolní kvartil) pak pro méně
než 3 200 obyvatel.

Podle aktualizace přílohy č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb. SEZNAM MATRIČNÍCH ÚŘADŮ V ČESKÉ REPUBLICE A VYMEZENÍ
JEJICH SPRÁVNÍCH OBVODŮ platné k 1. 1. 2017.
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Obrázek 1.17: Statistické zhodnocení správních obvodů matričních úřadů k 1. 1. 2018

5,09

1

39

2

3

Horní
kvarti
l
7

63,07

3,78

404,30

26,58

44,37

79,82

7
551,62
38,52

411

377 028

1 899

3 201

6369,

5

391

17,14

25,31

41,59

13,67

2

156

5,79

8,31

14,01

Průměr
Počet obcí ve správním obvodu
Velikost správního obvodu hlediska km

2

Velikost správního obvodu hlediska počtu
obyvatel
Pravděpodobnost úkonu*na 1000 obyvatel
Pravděpodobnost prvozápisu*na 1000 obyvatel

Min

Max

Dolní
kvartil

Medián

Zdroj: MVČR, zpracování PROCES.
Pozn.: * Průměr z let 2014 až 2016.

Průměrný počet prvozápisů na 1 000 obyvatel je 13,7. V současnosti je nízká míra porodnosti i
úmrtnosti, do budoucna lze předpokládat vyšší vytížení matrik vzhledem k nárůstu mortality
občanů, a to vzhledem k vyššímu počtu seniorů v populaci.
Největší počet prvozápisů na 1000 obyvatel je na matrikách, kde je v rámci dané obce porodnice
nebo zámek, hrad, penziony, salaše, mlýny nebo jiné místo, na kterém se konají svatební obřady.
Prvozápisy v knize úmrtí jsou zvýšené ve SO matrik menších obcí, kde se nacházejí domovy pro
seniory, hospice apod. Mimo tyto extrémy je největší počet prvozápisů v obcích III. typu, viz
následující graf.
Obrázek 1.18: Počet úkonů matričních úřadů na 1 000 obyvatel v jednotlivých typech obcí

Zdroj: MVČR, zpracování PROCES.
Pozn. Tečkovaná hodnota je medián celého souboru, tedy střední hodnota ze všech hodnot.
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1.2.4.2 Stavební úřady
Při hodnocení územní efektivity stavebních úřadů I. stupně je analyzován jejich počet, velikost
správních obvodů, pravděpodobnost úkonů na počet obyvatel ve vztahu k cíli této studie, kterým
je dopravní dostupnost. Nelze v rámci hodnocení zohlednit také speciální diferenciovaný výkon
jednotlivých stavebních úřadů, jelikož studie se dle zadání tímto směrem nezaměřuje.
Vysoký počet stavebních úřadů byl dán nekoncepčností vývoje obcí po roce 1990. Od roku 1990
do roku 1998 byly nové stavební úřady určovány přednosty okresních úřadů88, záleželo tedy pouze
na jejich uvážení a rozhodnutí, zda v obci bude zřízen stavební úřad, jelikož řada obcí měla zájem
mít svůj stavební úřad, a tak se jejich počet rozrůstal89. Po roce 1998 mohl nový obecný stavební
úřad po této novele vzniknout jen zákonem. K absolvování s tím spojené legislativní procedury se
nikdo dle výše uvedeného zdroje již neodvážil, takže počet stavebních úřadů se už do konce
platnosti zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb., příliš nezměnil.
Dle § 13 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
stavební zákon) je stanoveno, že obecným stavebním úřadem je:
a)
b)
c)
d)
e)

ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu,
krajský úřad,
obecní úřad obce s rozšířenou působností,
pověřený obecní úřad,
městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2012.

V rámci dokumentu „Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené
působnosti“ z roku 201790, bylo zjištěno, že veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy stavebního
úřadu, uzavřenou na dobu neurčitou, prostřednictvím které dochází k přenosu činnosti stavebního
úřadu v plném rozsahu má 7 obcí, aktuálnost informace byla ověřena k 1. 1. 201891. Níže uvedené
obce mají uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy stavebního úřadu v plném rozsahu:
1. Obec Havlovice (Královéhradecký kraj)
2. Obec Chotěvice (Královéhradecký kraj)
3. Obec Němčice (Pardubický kraj)
4. Město Plánice (Plzeňský kraj)
5. Obec Vrbová Lhota (Středočeský kraj)
6. Obec Vysoký Újezd (Královéhradecký kraj)
7. Obec Tatce (Středočeský kraj)
Většina obcí je obcemi I. typu, pouze obec Plánice v Plzeňském kraji je POÚ. U této obce je výkon
agendy stavební úřad delegován prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na Městský úřad Klatovy,
tímto dochází ze strany obce Plánice k nenaplňování výkonu agend POÚ určených zákonem. Z toho
důvodu je pravděpodobně nutné zvolit jiný postup řešení.

Zákonem č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím
souvisejících, byly v okresech zřízeny okresní úřady jako orgány státní správy se všeobecnou působností.
89
MMR (2010) http://www.mmr.cz/getmedia/60165ee1-89b7-4d6f-9286-9f33af95456c/Prehled-stavebnich-uradu-ajejich-cinnost .
90 Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti, 2017. Zpracoval: KVB advokátní
kancelář s. r. o., Teplého 2786, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. Zpracováno pro Ministerstvo vnitra.
91 MV ČR - Veřejnoprávní smlouvy, přehled 2018. Dostupné na http://www.mvcr.cz/clanek/verejnopravni-smlouvy159710.aspx.
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U POÚ Plánice by měla být situace řešena projednáním s Krajským úřadem Plzeňského kraje, který
je nadřízeným orgánem v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu obce Plánice, a v dané
obci by měl být stavební úřad zřízen.
Mezi lety 2016 až 2018 se snížil počet obecných Obrázek 1.19: Vymezení SO SÚ Brno-Jehnice
stavebních úřadů, které jsou počítány včetně SÚ na
MČ statutárních měst, ze 700 na 698, přičemž 3 úřady
v obcích zanikly (Harrachov92, Všeň93, Jílové94) a jeden
SÚ vznikl v MČ statutárního města Brno (BrnoJehnice)95.
Z odůvodnění
zrušení
stavebního
úřadu
v Harrachově: Město Harrachov nadále nebylo
schopno především z personálních důvodů plně
zajistit řádný výkon působnosti obecného stavebního
úřadu, kdy se ani do budoucna nedá reálně
předpokládat, že by bylo v silách města Harrachov
nadále zajišťovat řádný výkon pravomocí podle
stavebního zákona jako obecného stavebního úřadu,
Zdroj: PROCES, 2018.
do jehož územního obvodu spadá pouze správní
území Města Harrachov, které tvoří katastrální území
Harrachov.

Tabulka 1.39: Vytíženost zrušených SÚ
SÚ
Počet obyvatel ve správním obvodu
Harrachov
1 470

Počet úkonů SÚ
136*

Počet úkonů na 1000 obyvatel
92,5

Všeň

610

32

52,5

Jílové

5 166

69

13,4

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva k 31. 12. 2015, MMR-ÚUR, Počet úkonů za rok 2015.
Pozn.: * Ve statistikách pro rok 2016 již SÚ Harrachov nebyl zařazen.

Zrušené stavební úřady měly ve svém správním obvodu jen jednu obec, maximální počet úkonů byl
ve městě Harrachov. Nejmenší počet úkonů na 1000 obyvatel byl na SÚ Jílové, který byl z hlediska
správního obvodu ze zrušených úřadů největší.

Stavební úřad ve městě Harrachov byl zrušen nařízením Libereckého kraje ze dne 6. 6. 2017 o odejmutí působnosti
stavebního úřadu Městskému úřadu Harrachov ke dni 30. 6. 2017 a určení Městského úřadu Tanvald, stavebního úřadu,
který od 1. 7. 2017 vykonává působnost ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu.
93 Stavební úřad v obci Všeň byl zrušen nařízením Libereckého kraje o odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Všeň
ke dni 31. 5. 2016 a určení Městského úřadu Turnov, stavebního úřadu, který od 1. 6. 2016 vykonává působnost ve správním
obvodu zaniklého stavebního úřadu.
94 Stavební úřad v obci Jílové byl zrušen nařízením Ústeckého kraje ze dne 22. 11. 2017 o odnětí působnosti obecného
stavebního úřadu Městském úřadu v Jílové. Ode dne 1. 1. 2018 vykonává působnost obecného stavebního úřadu Magistrát
města Děčín.
95 Nově byl od 1. 5. 2017 zřízen stavební úřad v městské části Brno-Jehnice, jehož správní obvod byl před tímto datem
vykonáván stavebním úřadem městské části Brno-Královo Pole.
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Celkem je obecný stavební úřad na 617 obcích (statutární město je započítáno pouze 1x, i když je
SÚ na více jeho MČ). Stavební úřady se vyskytují na 229 obcích I. typu (37 % SÚ), na 182 obcích II.
typu (30 % SÚ), SÚ není na POÚ Plánice, a na všech 205 obcích III. typu96 (33 % SÚ) a v hl. m. Praha.
V roce 2017 byl průměrný počet úkonů na obcích I. typu cca 300, na obcích II. typu cca 400 a na
obcích III. typu cca 1 400. V roce 2017 byl oproti roku 2013 zaznamenán nárůst průměrného počtu
úkonů stavebních úřadů o 27,2 %. Zatímco na obcích I. typu vzrostl počet úkonů o 62 úkonů, na
obcích II. typu vzrostl počet úkonů průměrně o 90, na obcích III. typu o 299.
Tabulka 1.40: Průměrný počet úkonů na stavebních úřadech jednotlivých typů obcí v letech 2013-2017
Průměrný počet úkonů na stavebních úřadech
Rozdíl mezi
Typ obce
2013 a 2017
2013
2014
2015
2016
2017
I. typu
230
226
234
225
292
62
II. typu
324
322
317
305
414
90
III. typu
1 085
1 056
1 063
1 002
1 384
299
Celkem
544
533
535
508
692
148
Zdroj: MMR-ÚUR, 2013 až 2017.

Tento nárůst koresponduje s údaji ČSÚ, který uvádí, že stavební produkce v roce 2017 vzrostla od
roku 2013 o 13 % (viz níže uvedená tabulka). Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 1,0 %
(stavební úřady jich vydaly 84 164). Počet zahájených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 15,8
% (31 521 bytů), počet dokončených bytů se zvýšil o 4,6 % (28 575 bytů).
Tabulka 1.41: Vývoj stavebních prací v ČR v letech 2013-2017 v mil. Kč běžných cen
v tom
Rok

Stavební práce v ČR

nová výstavba,
rekonstrukce a modernizace

2013
387 588
2014
417 013
2015
446 104
2016
410 719
2017
437 542
Zdroj: ČSÚ, Stavební práce "S" celkem, 2013 až 2017.

283 750
302 575
326 340
292 297
314 437

opravy a údržba
103 838
114 438
119 764
118 422
123 105

Vývoj stavební produkce k
roku 2013
100%
108%
115%
106%
113%

Z hlediska porovnání vytíženosti stavebních úřadů je využit ukazatel počet úkonů na 1000 obyvatel,
který je znázorněn v následující mapě. Největší vytíženost úřadu je v rekreačních oblastech, kde žije
málo obyvatel a dochází zde k velké výstavbě. Dále v zázemí velkých měst, především Prahy.
Naopak nejnižších hodnot dosahují stavební úřady v periferních oblastech, které nejsou využívány
pro běžnou rekreaci např. Osoblažsko, Krnovsko, příp. v oblastech zatížených průmyslovou výrobou
nebo těžbou, např. Most, Ostravsko.

96

Včetně Hlavního města Prahy.
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Obrázek 1.20: Počet úkonů stavebních úřadů na 1 000 obyvatel

Zdroj: PROCES.

Průměrně spadá do SO SÚ 10 obcí, nejvíce obcí (56) Obrázek 1.21: SO SÚ s jednou obcí
spadá do SO Českých Budějovic, naopak 46 obcí
vykonává stavební agendu pouze v rámci svého
územního obvodu.

Polovina SÚ má ve svém správním obvodu max. 7 obcí (medián), čtvrtina pak max. 4 obce (dolní
kvartil). Z hlediska počtu obyvatel jsou nejmenšími správními obvody (pod 1 000 obyvatel)
krkonošské obce Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Horní Maršov. Průměrně vykonávají stavební
úřady 53 úkonů na 1 000 obyvatel, čtvrtina obcí pak vykonává méně než 35 úkonů na 1 000
obyvatel.
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Obrázek 1.22: Statistické zhodnocení správních obvodů stavebních úřadů

10,14

1

56

4

7

Horní
kvartil
14

126,45

3,78

677,12

53

94

169

17 196,20

643

1 294 513

4 496

7 807

16 466

52,86

0,52

345

35

46

62

Průměr
Počet obcí ve správním obvodu
Velikost správního obvodu SÚ hlediska

km2

Velikost správního obvodu hlediska počtu
obyvatel
Počet úkonů na 1000 obyvatel

Min

Dolní
kvartil

Max

Medián

Zdroj: MMR-ÚUR, 2013 až 2017. PROCES.

Z hlediska relativní vytíženosti úřadů dle typu obcí na 1000 obyvatel vykazují nejvyšší vytíženost
obce I. typu, kde převažuje zástavba rodinnými domy a existuje zde i větší výstavba rekreačních
objektů. Naopak relativně nejnižší vytíženost na 1000 obyvatel je v ORP, kde je sice velký počet
absolutních úkonů, ale zároveň zde žije i velký počet obyvatel. Dalším faktorem je vystěhovávání
obyvatel ze správního obvodu, tím se snižuje počet obyvatel ve správním obvodu SÚ, ale počet
objektů zůstává stejný, čímž narůstá počet úkonů na 1000 obyvatel, např. ORP Konice. Rovněž je
třeba zmínit, že výstavba v ORP se významně liší charakterem i náročností od výstavby, která je
prováděna v malých obcích, kde jde především o rodinné domy.
Obrázek 1.23: Počet úkonů na 1 000 obyvatel v jednotlivých typech obcí

Zdroj: MMR, zpracování PROCES.
Pozn. Tečkovaná hodnota je medián celého souboru, tedy střední hodnota ze všech hodnot.

101

1.2.4.3 Finanční úřady
V rámci analýzy se vychází ze studie zpracované v roce 201697 a porovnává se s výsledkem 2018,
tato komparace je zcela legitimní ve vědecké práci, kdy je požadováno provést analýzu vývoje.
Územní působnost územních pracovišť finančních úřadů v rámci ČR není shodná s žádnou úrovní
administrativního členění ČR, nejblíže však má k administrativnímu členění správních obvodů obcí
s rozšířenou působností. Potenciálně nejvyšší zatížení mají z hlediska počtu obyvatel, kteří žijí ve
spádových správních obvodech jednotlivých územních pracovišť finančních úřadů, finanční úřady
ve velkých a větších městech.
Obrázek 1.24: Hranice působnosti jednotlivých územních pracovišť finančních úřadů v ČR 2018

Pozn.: V mapě jsou sloučeny správní obvody územních pracovišť finančních úřadů městských částí a městských obvodů Ostravy,
Brna, Plzně a hlavního města Prahy.

Oproti roku 2016 se v roce 2018 změnil počet územních pracovišť finančních úřadů v kategorii 50
– 100 tis. obyvatel, kdy správní obvod územního pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
v Jihlavě přešel do vyšší kategorie 100 – 200 tis. obyvatel., naopak územní pracoviště Finančního
úřadu pro Karlovarský kraj v Chebu přešlo do kategorie nižší, tzn. 20 – 50 tis. obyvatel.
Ve výše uvedené mapě není pro přehlednost hlavní město Praha dále členěno na územní pracoviště
(12 územních pracovišť) pro jednotlivé městské části, ale je bráno jako jeden celek. V rámci ČR

HRUŠKA, L.; HRUŠKOVÁ, A.; FOLDYNOVÁ, I.; KUBÁŇ, D.; DĚDIČ, L.; a kol (2016) Analýza dopadů rušení úřadů na
socioekonomický vývoj v daných lokalitách. Příloha k souboru specializovaných map. Ostrava: PROCES – Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s.r.o.
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existuje k 178 územním pracovištím finančních úřadů 14 krajských finančních úřadů a
7 specializovaných krajských úřadů. Do uvedené souhrnné statistiky nejsou zahrnuty městské části
Prahy, krajské finanční úřady a specializované98 finanční úřady.
Tabulka 1.42: Rozložení územních pracovišť finančních úřadů dle počtu obyvatel v jejich správním obvodu
Nejmenší FÚ dle počtu obyvatel v SO
Charakteristika FÚ pro celou ČR
Počet obyvatel
Počet obyvatel v SO
Počet úřadů
Č.
Název úřadu
2016
2018
5 001 – 20 000
1
Pacov
9 581
9 485
20 001 – 50 000
2
Konice
10 824
10 744
50 001 – 100 000
3
Nepomuk
11 575
11 476
100 001 – 200 000
4
Horažďovice
11 707
11 640
Více než 200 000
5
Vodňany
11 625
11 708
Celkem
Zdroj: ČSÚ, Počet obyvatel 1. 1. 2018; Registr sčítacích obvodů 1. 1. 2018.
Pozn.: V celkovém součtu nejsou zahrnuta územní pracoviště hlavního města Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

36
80
50
16
3
186

Průměrný počet obyvatel spadajících (k 1. 1. 2018) pod 1 územní pracoviště finančního úřadu je 57
351, medián je 37 458. V přepočtu na 1 000 obyvatel řešil v roce 2017 finanční úřad průměrně 1
971 obdržených podání (elektronických i ostatních). Ze zjištěných údajů vyplývá, že územní
pracoviště finančních úřadů, které mají nejmenší správní obvody, nemají nejméně podání. Nejmenší
počet podání přepočtený na 1 000 obyvatel mají územní pracoviště FÚ v Havířově, Ostrově a
Litvínově.
Tabulka 1.43: Finanční úřadu s nejméně a nejvíce úkony na 1 000 obyvatel v roce 2017
10 finančních úřadů
10 finančních úřadů
s nejmenším počtem podání na 1000 obyvatel
s největším počtem podání na 1000 obyvatel
Územní
Územní
EPO
Fyzické
Celkem
EPO
Fyzické
Celkem
pracoviště
pracoviště
HAVÍŘOV
588,7
391,4
980,1 PRAHA
2917,1
837,5
3754,6
OSTROV
468,5
708,9
1177,4 HOLEŠOV
1634,1
1188,9
2823,0
LITVÍNOV
759,5
479,0
1238,5 KARVINÁ
1748,8
1058,4
2807,2
FRÝDLANT
636,0
608,4
1244,4 BLOVICE
1458,9
1294,3
2753,2
KADAŇ
715,4
559,7
1275,1 STRAKONICE
1446,0
1159,0
2605,0
KOPŘIVNICE
789,8
500,8
1290,6 SUŠICE
1273,2
1226,9
2500,0
ZÁBŘEH
742,6
575,1
1317,7 PARDUBICE
1462,2
924,5
2386,7
ČESKÁ LÍPA
775,6
548,3
1323,9 ŘÍČANY
1511,6
741,9
2253,5
RUMBURK
812,1
512,4
1324,5 PŘÍBRAM
1351,5
881,4
2232,9
MOST
845,9
480,2
1326,0 PELHŘIMOV
1222,4
978,4
2200,8
Zdroj: FÚ – 1. 1. 2017 až 1. 1. 2018.

1.2.4.4 Katastrální úřady
Katastrální úřady (dál též KaÚ) jsou zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických
a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro zeměměřictví
a katastr nemovitostí České republiky. Jsou účetní jednotkou a řídí je ředitel jmenovaný předsedou
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. KaÚ jsou dnes zřízeny v jednotlivých krajích (a hl.
m. Praha, tedy celkem 14). Na území krajů jsou vytvořena tzv. katastrální pracoviště, jejichž územní
obvod působnosti se nejčastěji kryje s územím okresu. Celkem je jich 94. Katastrální pracoviště je
vnitřní organizační jednotkou katastrálního úřadu.

Mezi činnosti Specializovaného finančního úřadu patří cenová kontrola právnických a fyzických osob, spravuje a poskytuje
údaje z Centrálního registru smluv dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Dále spravuje daně právnickým
osobám, které dosáhly obratu více než 2 mld. Kč a také ukládá na základě cenových kontrol pokuty za porušení cenových
předpisů.
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Potenciálně nejvytíženějšími KPKÚ (tedy ty, v jejichž spádových správních obvodech žije nejvyšší
počet obyvatel) jsou ty správní obvody, do nichž spadají velká města (tedy hlavní město Praha, Brno,
Ostrava, Olomouc, České Budějovice), případně správní obvody v zázemí těchto měst. Naopak
nejméně potenciálně vytíženými jsou oblasti na vnitřní periferii (tzn. na hranicích dvou krajů) nebo
na vnější periferii (na hranicích republiky) – jihovýchodní hranice Jihočeského kraje s Rakouskem,
jižní a východní části Kraje Vysočina, trojmezí krajů Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého. Oproti
roku 2016 přešel obvod správního obvodu katastrálního pracoviště Benešov z kategorie 50 – 100
tis. obyvatel do kategorie 100 – 200 tis. obyvatel.
Obrázek 1.25: Hranice působnosti katastrálních pracovišť katastrálních úřadů v ČR

Tabulka 1.44: Rozložení katastrálních pracovišť podle počtu obyvatel v jejich správním obvodu
Nejmenší katastrální pracoviště podle počtu obyvatel v SO
Rozložení katastrálních pracovišť
Počet obyvatel SO
Počet řízení
Č.
Sídlo pracoviště
Počet obyvatel SO
Počet úřadů
2016
2018
2016
2018
1
Kralovice
22 192
22 253
3 004
2 610
20 000 – 50 000
14
2
Moravské Budějovice
23 330
23 208
2 488
2 307
50 001 – 100 000
40
3
Frýdlant
24 542
24 515
2 351
2 084
100 001 – 200 000
35
4
Hranice
34 338
34 269
3 513
3 090
Více než 200 000
5
5
Hustopeče
35 653
36 008
5 952
5 474
Celkem
94
Zdroj: ČSÚ, Počet obyvatel 1. 1. 2018; ČÚZK 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

Průměrný počet obyvatel spadajících (v roce 2018) pod 1 pracoviště KPKÚ je 104 097, medián je 84
067. V přepočtu na 1 000 obyvatel řeší KPKÚ průměrně 88 řízení vkladem za rok 2017. Nejmenší
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pracoviště KPKÚ jsou na vnějších a vnitřních periferiích krajů. Z dřívějšího počtu (100) KPKÚ bylo v
letech 2013 – 2016 postupně zrušeno 6 KPKÚ.
1.2.4.5 Česká správa sociálního zabezpečení
Česká správa sociálního zabezpečení definuje své spádové správní obvody v okresním členění (77
územních pracovišť). V okresních městech tedy fungují úřady okresní správy sociálního
zabezpečení, vyšším územním pracovištěm ovšem nejsou kraje, ale šest územních pracovišť v Praze
(pro hlavní město a střední Čechy), Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Brně a Ostravě.
V níže uvedené mapě je zobrazen počet obyvatel ve správních obvodech okresních pracovišť České
správy sociálního zabezpečení, obvykle nazývaných okresní správou sociálního zabezpečení (dále
také OSSZ). Na mapě jsou modře vyznačena dvě pracoviště, a to v Rokycanech a Jeseníku, kde na
spádovém území žije méně než 50 000 obyvatel. K oběma pracovištím a územím je však nutné
přistupovat velice specificky. Zatímco i z nejzazšího místa Rokycanska (jako příklad vybraná obec
Zbiroh) je možné se autem (do 35 min) či veřejnou hromadnou dopravou dostat do krajského města
Plzně maximálně do hodiny, území okresu Jeseník je vinou své periferní polohy
a geomorfologických podmínek dostupné mnohem hůře. Jako příklad byla vybrána obec Velká
Kraš, ze které je možné se do Šumperku dostat autem přibližně za 1,25 hod. a v případě veřejné
hromadné dopravy nejméně za 2,25 hod., což představuje velké finanční i časové náklady pro
občany z dané oblasti a není vhodné v dané lokalitě rušit OSSZ Jeseník. Oproti roku 2016 přešel
obvod správního obvodu okresní správy sociálního zabezpečení Kolín z kategorie 50 – 100 tis.
obyvatel do kategorie 100 – 200 tis. obyvatel.
Obrázek 1.26: Hranice působnosti jednotlivých obvodů okresních správ sociálního zabezpečení
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Tabulka 1.45: Rozložení okresních správ sociálního zabezpečení *podle počtu obyvatel v jejich SO
Nejmenší OSZZ podle počtu obyvatel SO
Rozložení OSSZ v ČR
Počet obyvatel v SO
Č.
Název úřadu
Počet obyvatel v SO
Počet úřadů
2016
2018
1 Jeseník
39 261
38 659
Méně než 50 000
2
2 Rokycany
47 986
48 602
50 001 – 100 000
26
3 Prachatice
50 738
50 700
100 001 – 200 000
42
4 Tachov
52 837
53 281
Více než 200 000
7
5 Rakovník
55 258
55 407
Celkem
77
Zdroj: ČSÚ, Počet obyvatel 1. 1. 2018.
Pozn.: * Jedná se o okresní správy sociálního zabezpečení, Pražskou správu sociálního zabezpečení a Městskou správu sociálního
zabezpečení Brno.

1.2.5 Komparace vybraných úřadů z hlediska dostupnosti a vytíženosti
Vybrané úřady se z hlediska výkonu obtížně porovnávají z důvodu rozdílnosti výkonu veřejné
správy, proto celková komparace musí vycházet z dostupných dat výkonů, které byly vztaženy na
1000 obyvatel ve správním obvodu, což znamená určitou pravděpodobnost úkonu v ‰. Pro
porovnání byl zvolen počet úkonů u matriky a stavebního úřadu, zde je srovnatelnost největší. U
územních pracovišť finančního úřadu byl zvolen počet podání, u katastrálních pracovišť
katastrálního úřadu počet řízení a u OSSZ počet klientů.
Tabulka 1.46: Porovnání jednotlivých vybraných úřadů
Matriční úřad
Stavební úřad
ÚP FÚ
KP KÚ
OSSZ
Počet obcí se sídlem úřadu
1 232
617
180
94
77
Průměrný počet obyvatel SO
7 575
17 196
57 352
112 873
167 272
Průměrná rozloha (km2)
63
126
426
819
1 006
Úkony /
Úkony /
Podání /
Řízení /
Klienti /
Počet úkonů / podání / klientů
1000 ob.
1000 ob.
1000 ob.
1000 ob.
1000 ob.
Průměr
38,5
43,2
1746,0
105,5
401,2
Medián
25,3
38,3
1656,8
96,7
381,6
Dolní kvartil
17,1
29,7
1515,2
86,9
312,6
Horní kvartil
41,6
51,3
1832,0
108,2
471,8
Směrodatná odchylka
39,7
20,5
448,0
71,0
169,7
Variační koeficient
1,0
0,5
0,3
0,7
0,4
Mezikvartilové rozpětí
24,5
21,6
316,8
21,3
159,2
Dopravní dostupnost IAD
Doba (min.)
Doba (min.)
Doba (min.)
Doba (min.)
Doba (min.)
Průměr
5,33
7,73
12,81
17,80
19,32
Medián
4,94
7,07
11,59
16,49
18,13
Dolní kvartil
2,52
4,41
7,65
10,71
11,77
Horní kvartil
7,69
10,45
16,88
23,70
25,56
Směrodatná odchylka
4,16
5,04
7,15
9,45
9,94
Mezikvartilové rozpětí
5,16
6,04
9,24
12,99
13,79
Zdroj: PROCES na základě dat MV, MMR, FÚ, ČSSZ, KÚ, ŘSD.
Pozn.: ÚP FÚ – územní pracoviště finančního úřadu; KP KÚ - katastrální pracoviště katastrálního úřadu, OSSZ – okresní/městské
pracoviště České správy sociálního zabezpečení obvykle nazývané okresní správou sociálního zabezpečení. Dopravní dostupnost
po silniční síti formou individuální automobilová doprava (IAD). Ve velkých městech, kde je sídlo více úřadů, např. u stavebních
úřadů, jsou úřady agregovány jako jeden.

Z hlediska vytíženosti úřadu je největší pravděpodobnost úkonů/podání na územních pracovištích
finančních úřadů. Další nejvyšší pravděpodobnost vytížení agend počítána počtem klientů na počet
obyvatel je u OSSZ.
Pokud porovnáváme matriční a stavební úřad z hlediska úkonů, pak stavební úřad má průměrně
43,2 úkonů na 1000 obyvatel a matriční úřad 39. Výraznější rozdíl mezi nimi se objevuje, pokud se
zaměříme na srovnání středních hodnot/medián. Střední hodnota je u stavebního úřadu 38,3 úkonů
na 1000 obyvatel a u matričních úřadů je to jen 25. Tento rozdíl je způsobený tím, že některé
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matriční úřady provádějí velké množství úkonů, ale existuje velká skupina matričních úřadů, kde
počet úkonů na 1000 obyvatel je velmi nízký.
Pokud porovnáme rozdíly ve výkonu jednotlivých úřadů prostřednictvím variačního koeficientu
(normovaná směrodatná odchylka k průměru), je patrné, že největší rozdíly ve výkonu vykazují
matriční úřady. Výrazně nižších hodnot dosahují katastrální pracoviště katastrálních úřadů. Největší
homogenní vytíženost je u finančních úřadů. Rovněž vyšší homogenita ve výkonech na 1000
obyvatel je u stavebních úřadů a OSSZ.
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Návrh optimalizace územně správní struktury
Cílem podkapitoly 1.3 je na základě zhodnocení současných územních úrovní veřejné správy (viz
oddíl 1.2.1.) a při zohlednění vhodných regionálních a mikroregionálních struktur, které jsou
vytvořeny přirozenými procesy v území, navrhnout optimalizaci územně správní struktury včetně
zhodnocení jejích dopadů. Dle zadání se jedná o syntetizující podkapitolu, která využívá i závěru
kapitoly 4 a 5.
1.3.1 Mikroregionální struktury
Pro identifikaci jednotlivých mikroregionálních struktur je nutno uvést terminologické vymezení
odborných pojmů, ve kterých se budeme zabývat především socioekonomickými regiony a to
z důvodu jejich přímé souvztažnosti k prostorovým aspektům rozmístění veřejné správy. Ve
všeobecném pojetí lze region chápat jako územní jednotku geograficky ohraničenou podle
stanovených kritérií (např. geografický reliéf, povodí, administrativní hranice). Pokud při vymezení
regionu vystupují socioekonomická kritéria v prioritním postavení, vymezujeme tzv.
socioekonomický region, tj. územní jednotku99, ve které se odehrávají základní životní potřeby
obyvatelstva: práce, bydlení, vzdělání, zájmové aktivity, zdravotní a sociální zabezpečení aj.
Socioekonomický region (dále jen region) můžeme vymezit jednak na základě jeho funkčnosti, tzn.,
že sloučíme území, která mají silné vzájemné prostorové vazby (charakterizované například
dojížděním) nebo v druhém případě na základě homogenity, tzn., že sloučíme homogenní území
dle vybraných znaků (např. podle využití území: oblasti s převažující zemědělskou činností, rekreační
oblasti, průmyslové oblasti atd.).
Důležitým prvkem v posuzování prostorových vazeb v regionu jsou rovněž společné kulturněsociální kořeny dané historickým vývojem, který může mít zásadní vliv na současný stav budování
dopravní infrastruktury (potažmo dopravní dostupnosti), která zpětně posiluje nebo naopak brzdí
sociálně-ekonomické interakce mezi jednotlivými oblastmi.100
V tomto oddíle bude využito především vymezení socioekonomických regionů na základě
funkčnosti. Dziewoňski (1967)101 ve své práci vymezuje pojem tzv. Nodálních regionů (funkční region
vyznačující se vztahem centrum-zázemí), které tvoří komplex sídelních jednotek, vzájemně
spojených se svým sídelním centrem. Formování regionu pak probíhá prostřednictvím interakce
mezi sídlem a jeho zázemím, tzn. prostřednictvím vnitřních intenzivních vazeb. Vzájemné vazby
mohou být vytvořeny na základě administrativního vymezení, ale také na základě obslužnosti území,
dále na základě procesu pracovní dojížďky, dojížďky do škol a zdravotnických zařízení nebo za
nákupy a službami.
Se vzdáleností od centra se snižuje intenzita vazeb měřená dojížďkou. Hranice regionů se vymezuje
v místech, kde dochází k předělu spádovosti na jiná centra. Tyto hraniční oblasti bývají spádově
nejednoznačné a prolínají se zde vlivy různých větších nebo lépe dopravně dostupných center. V
případě nižší propustnosti hranice, která je dána buďto fyzickou bariérou (řeka, přehrada, hory)

ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika I. Masarykova univerzita, 2002, ISBN 80-210-2767-3.
Příkladem může být severozápadní zázemí Ostravy oddělené řekou Odrou a Opavou, kde historicky procházela státní
hranice s Pruskem. Tato bariéra se projevuje nízkou četností mostů a do současné doby je toto území nedostatečně dopravně
napojeno na centrum aglomerace.
101 DZIEWOŇSKI, K. Teoria regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 1967.
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nebo administrativně správní bariérou (např. hranice kraje, státu), může docházet podél těchto
hranic k formování periferních oblastí102.
Pro vymezení mikroregionálních struktur na základě funkčnosti jsou v odborné literatuře uváděny
následující způsoby/koncepty:
1. Funkční urbanizovaná území (FUA).
2. Pracovní mikroregiony.
3. Socioekonomická regionalizace.
1.3.1.1 Funkční urbanizovaná území
Pro analýzu mikroregionální struktury lze využít koncept funkčních urbanizovaných území
(Functional Urban Area dále jen „FUA“), který prosazuje EUROSTAT od roku 2004 a který byl
rozveden v rámci výzkumu v programu ESPON. Od roku 2013 tento koncept využívá i OECD. FUA
je území vymezené na základě společných geografických znaků a silných vnitřních vazeb. Příkladem
funkční oblasti může být velké město a okolní obce. Vymezení městských oblastí vychází z
identifikace městských jader na základě hustoty obyvatelstva a vymezení zázemí, jejichž trh práce
je vysoce integrován s jádry měst na základě toku denních cest za prací. Dle metodiky OECD je
navržena klasifikace funkčních městských oblastí do čtyř typů podle velikosti obyvatelstva103:
1. malé městské oblasti s počtem obyvatel pod 200 000 obyvatel;
2. středně velké městské oblasti s počtem obyvatel mezi 200 000 a 500 000 obyvatel;
3. metropolitní oblasti s počtem obyvatel mezi 500 000 a 1,5 miliony;
4. velké metropolitní oblasti s počtem obyvatel 1,5 milionu a více.
Obrázek 1.27: Typy FUA

Typ A Mono-centrické uspořádání FUA

Typ B Polycentrické uspořádání FUA

např.
Jihlava

např. Ostravská
aglomerace

Schémata shrnují dvě různé situace v oblasti s vysokou hustotou sídel, ale zcela odlišné skutečnosti,
pokud jde o funkce, ekonomiku, řízení mobility, prostorové plánování a tvorbu rozvojových
strategií. Modely jsou určitým teoretickým zjednodušením, zaleží, kolik významných center se ve
FUA nachází a zda tato centra spolupracují v rámci FUA, případně, zda se specializují na určité
činnosti, např. univerzitní vzdělání, a zda sekundární centra vnějšího okraje FUA mají více

MUSIL, J., MÜLLER, J. Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis/ Czech
Sociological Review, 2008, Vol. 44, No. 2: 321–348.
103OECD (2013) Definice funkčních městských oblastí (FUA) pro OECD - metropolitní databáze. Dostupné z:
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitandatabase.pdf.
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rozhodovací autonomie. Monocentrické městské oblasti jsou v podstatě město a jeho zázemí s
městskou krajinou okolo, které je uspořádáno kolem hustě osídleného uzlu většinou historického
jádra.
Projekt ESPON 1.1.1 „Urban areas as nodes in a polycentric development (Městské oblasti jako uzly
polycentrického rozvoje)“ člení vybrané prvky evropského osídlení do kategorií MEGA
(Metropolitan European Growth Area – metropolitní růstové oblasti) a FUA (Functional Urban Area
– funkční urbanizované oblasti) s nadnárodním až regionálním významem. Prvky FUA jsou u zemí s
počtem nad 10 mil. obyvatel registrovány v případě měst, která mají v jádrovém území nejméně 15
tis. obyvatel a více jak 50 tis. obyvatel v urbanizovaném zázemí (projektem je v Evropě
identifikováno více než 1959 FUA s více jak 20 tis. obyvateli). Prvky MEGA korespondují s FUA, která
mají nejvyšší residenční funkci danou počtem bydlících obyvatel, dále funkce v dopravě, výrobě,
vzdělávání, správních funkcích apod. (projektem je v Evropě identifikováno 76 excelentních
MEGAs)104.
Obrázek 1.28: Vymezení funkčních urbanizovaných území v ČR

Zdroj: MULÍČEK,O., SÝKORA, L., MAIER, K., FRANKE, D. Funkční urbanizovaná území v České republice. Z projektu Strategy for a
Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone. INTERREG IIIB CADSES, 2008.

Využití konceptu FUA pro stanovení mikroregionální struktury na úrovni nižší než ORP je velmi
omezující, jelikož jsou zde preferovány oblasti s vyšší hustotou zalidnění. Ve vymezených FUA na
výše uvedeném mapovém výstupu žije 8,01 milionu obyvatel ČR. Více než 30% ekonomicky
aktivních obyvatel dojíždí do centra FUA. Při preferenci tohoto konceptu je při vymezování
dostupnosti úřadu veřejné správy kladen důraz na princip prostorové ekonomické efektivity oproti
principu prostorové ekvity, tzn. spravedlivý a rovný přístup občanů k dostupnosti veřejné správy.

104

BEDRNA, J. (2006) Projekt Planet CenSE. Brno: Ústav územního rozvoje.
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Vzhledem k tomu, že tento přístup nereflektuje potřeby všech občanů, respektive potřeby ustupují
ekonomickému imperativu, nebyl vyhodnocen jako optimální a politicky žádoucí, proto nebyl dále
podrobněji rozpracováván. Pro aktuální vymezení FUA k 22. 02. 2018 je možno stáhnout prostorová
data z EUROSTATU105.
1.3.1.2 Pracovní mikroregiony
Dalším možným konceptem, který byl vytvořen ČSÚ pro identifikaci mikroregionálních struktur je
vymezit pracovní mikroregiony postupným seskupováním obcí do vyšších celků podle principu
převládající orientace celkové dojížďky za prací. Výsledný pracovní mikroregion tvoří územně
souvislý celek charakterizovaný relativně vysokou mírou vnitřní uzavřenosti dojížďky za prací
(především její denní formy). Je až na výjimky tvořen 1 centrem (jádrem) a jeho spádovým zázemím
tvořeným nejméně 3 obcemi. Zázemí musí mít nejméně 4 tisíce obyvatel, celý mikroregion alespoň
10 tisíc obyvatel106. V obecné rovině jsou pracovní mikroregiony považovány za stabilní celky,
k oscilačním změnám dochází na rozhraní vlivu více středisek, dále potom i v samotných centrech
menších měst, kde je lokální trh práce ovlivněn jedním větším zaměstnavatelem. Bylo vymezeno
184 těchto center.
Centrum (středisko) pracovního mikroregionu je město s významnější koncentrací pracovních
příležitostí, které slouží k uspokojování potřeb nejen jeho rezidentů, ale i obyvatel bydlících v
okolních obcích. Centra mají obvykle (není podmínkou) více než 5 tis. obyvatel a většinou i kladné
saldo denní dojížďky za prací.
Spádová oblast (zázemí) pracovního mikroregionu je tvořena obcemi, které se nacházejí kolem
centra pracovního mikroregionu a jsou s ním funkčně propojeny (integrovány) intenzivní dojížďkou
za prací. Obce jsou přiřazeny k centru podle principu převládající orientace celkové pracovní
dojížďky. V případě nejasné orientace hlavního směru dojížďky (z obce vyjíždí stejný počet osob i
do jiných směrů) je přihlédnuto k dodatečným kritériím:
 nejvýznamnější cíl denní dojížďky,
 v pořadí další významné cíle dojížďky (a vzájemné poměry mezi nimi),
 nejvýznamnější mikroregiony dojížďky (jednotlivé cíle vyjížďky byly pro každou obec
agregovány do celých mikroregionů) a jejich vzájemné relace,
 silniční vzdálenost ke středisku,
 terénní členitost.

Functional Urban Areas 2015-2018 dostupné z odkazu <https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/referencedata/administrative-units-statistical-units/urban-audit#ua11-14>.
106 ČSÚ (2004) Pracovní mikroregiony pro celou Českou republiku. Dojížďka za prací a do škol (na základě výsledků SLDB
2001) Dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/13-1127-04-sldb_2001-6__pracovni_mikroregiony.
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Obrázek 1.29: Pracovní mikroregiony podle dojížďky za prací

Zdroj: ČSÚ, Dojížďka za prací a do škol (na základě výsledků SLDB) – 2001.

Na základě výše uvedeného mapového výstupu je zřejmé, že největší pracovní mikroregiony
vytvářejí velká města Praha, Brno, Plzeň. Ostrava má menší mikroregion z důvodu polycentrické
struktury a existence dalších významných měst v bezprostředním zázemí aglomerace. Další
významné pracovní mikroregiony vytvářejí Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Příbram, Jihlava, kde je
vyšší koncentrace pracovních míst v území. Odlišnou skupinu pracovních mikroregionů vytvářejí
města v řídce osídlených oblastech, jako jsou Jeseník, Šumperk, Znojmo, Třebíč, Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Klatovy, Domažlice, Tachov.
Krajské hranice při vymezování těchto pracovních mikroregionů jsou překročeny především
v zázemí hlavního města Prahy (273,9 tisíc pracovníků). Další nejvýznamnější mezikrajský přesah je
Kojetínsko z Olomouckého kraje do Zlínského kraje (8,9 tis. pracovníků) a z Královéhradeckého
kraje z oblasti Sobotecko – Libáňsko dojíždí 7,2 tisíc pracovníků do Středočeského kraje, konkrétně
do pracovního mikroregionu Mladá Boleslav. Další významné přesahy mezi kraji nad 5 tisíc
pracovníků jsou u oblasti Jemnicko – Uherčicko z kraje Vysočina do Jihočeského kraje a Velké
Opatovice a okolí z Jihomoravského kraje do kraje Pardubického.
Tento přístup je zaměřen pouze na dojížďku do zaměstnání, které je však lokalizováno především
v ekonomicky prosperujících oblastech a průmyslových zónách. Nepokrývá tedy všechny skupiny
obyvatel (senioři, děti, nezaměstnaní atd.) a výsledné vymezení je determinováno převládajícími
dojížďkovými proudy, které ovšem tvoří pouze malá část ekonomicky aktivních obyvatel
dojíždějících za prací do větších vzdáleností. Kromě výše uvedených skupin obyvatel by dále došlo
ke znevýhodnění obyvatel pracujících v místě bydliště. Tato regionalizace nepřináší komplexní
obraz prostorového chování obyvatel. Pracovní mikroregiony jsou rovněž příliš rozlehlé pro výkon
veřejné správy, není pokryta ani úroveň všech ORP.
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Odlišným způsobem ke zkoumání vývoje pracovních mikroregionů přistoupil tým Petra Toneva107,
který dle regionalizační metody CRUDS108 prokázal, že v ČR počet funkčních regionů (míněno
pracovních mikroregionů) klesá (od roku 1991 do roku 2011 se jedná o pokles o 20,7 %), tzn., že
roste jejich velikost, a přesto klesala jejich uzavřenost z hlediska trhu práce (tzn. počet dojížďkových
vztahů do zaměstnání přes hranice vymezených mikroregionů roste). Tyto trendy jsou
identifikovány i v dalších zahraničních zemích: USA (za 20 let pokles o 11,2 %), Spojené Království
(pokles 26,0 %), Francie (pokles 12,6 %), Švédsko (pokles 32,1 %), Itálie (pokles o 22,1 %). Důvodem,
proč dochází ke snižování počtu pracovních mikroregionů, je vliv globalizačního procesu v území,
spojený s vyšším prostorovým pohybem osob a doprovázený klesající uzavřeností lokalit. Dochází
k celkovému růstu otevřenosti území. Socioekonomické procesy v současnosti se vykazují mnohem
menší prostorovou zakotveností. Vývoj funkčních regionů (míněno pracovních mikroregionů) v ČR
vymezených regionalizační metodou CRUDS je uveden v následujícím mapovém výstupu.

TONEV, P., HALÁS, M., KLAPKA, P. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání pracovní dojížďky v letech 19912011. In KLÍMOVÁ, V., ŽÍTEK, V. (eds.) XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno:
Masarykova univerzita, 2018. s. 285–292. ISBN 978-80-210-8969-3.
108 Metoda CRUDS je vícestupňová agregační metoda, která se skládá z iteračních procedur, ve kterých je matice toků
aktualizována po každém jednotlivém spojení prostorových jednotek (obcí). Funkce omezení stanovuje podmínku pro
minimální velikost a uzavřenost regionu.
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Obrázek 1.30: Funkční regiony České republiky podle dojížďky za prací v letech 1991, 2001 a 2011

Zdroj: TONEV, P., HALÁS, M., KLAPKA, P. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání pracovní dojížďky v letech 19912011. In KLÍMOVÁ, V., ŽÍTEK, V. (eds.) XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova
univerzita, 2018. s. 285–292. ISBN 978-80-210-8969-3.

114

1.3.1.3 Socioekonomická regionalizace
Pro vymezení socioekonomických regionů byla použita Hamplova metoda, kterou lze oproti
předchozím dvěma konceptům považovat v přístupu za nejkomplexnější. Hampl používá pojem
sociogeografické regiony, při jejichž vymezení využívá jako klíčové integrační vazby pracovní a
školskou dojížďku. Cílem Hamplovy metody byla obecná socioekonomická regionalizace ČR, která
nebyla zaměřena cíleně na činnost veřejné správy v území. Z tohoto důvodu je v této studii jeho
metoda modifikována, jelikož Hamplem vymezená centra na mikroregionální úrovni jsou ještě stále
příliš velká z hlediska členění územní struktury potřebné pro podrobné analýzy výkonu veřejné
správy na prostorové úrovni POÚ, případně i ORP. Za tímto účelem byla touto modifikací vytvořena
nová úroveň s názvem lokality, která zde musela nahradit subregionální úroveň. Dle Hampla je na
subregionální úrovni v roce 2011 celkem 18 subregionů, ale pro studii je nově vytvořena úroveň
lokalit, kterých je 54. Cílem vymezení úrovně lokalit bylo získat podrobnější územní strukturu.
Nejprve jsme identifikovali 242 potenciálních lokalit, které měly minimální počet obyvatel ve
správním centru 3000 obyvatel109. Tyto lokality byly prověřeny z hlediska spádových oblastí, které
byly stanoveny dle nejsilnějšího dojížďkového proudu. Další stanovené kritérium byla celková
populační velikost spádové oblasti 7000 obyvatel (přičemž u tří lokalit Přibyslav, Karlovice a
Jablonné nad Orlicí bylo toto kritérium sníženo na 6000 s přihlédnutím k celkovému významu
střediska v území)110 a spádová oblast musela být tvořena minimálně 3 obcemi. Tyto podmínky
splnilo pouze 54 lokalit. Podrobněji je postup modifikace popsán níže.
Hampl při zpracování regionalizace pracoval se 4 úrovněmi (počet center v roce 2011):
1. Makroregionální centra – Praha (1 centrum)
2. Mezoregionální centra – odpovídá krajské úrovni s výjimkou kraje Vysočina a Středočeského
kraje (11 center), přičemž kraj Vysočina je rozdělen mezi pražský makroregion a brněnský
mezoregion, celý Středočeský kraj je přiřazen k makroregionálnímu centru Praha.
3. Mikroregionální centra – odpovídají regionům, které mají alespoň 15 000 obyvatel, a v
samotném zázemí žije nejméně 5 000 obyvatel (119 center).
4. Subregionální centra:
Typ A – centra splňující kritérium celkové velikosti (alespoň 15 000 obyvatel), ale velikost
jejich zázemí je nedostatečná (2 500–4 999 obyvatel). Jde tedy o poměrně větší města v
exponované poloze (4 centra).
Typ B – centra, která si vytvářejí dostatečně velké zázemí (5 000 obyvatel a více), avšak jejich
subregion (kategorie B) je celkově nedostatečně velký (10 000–14 999 obyvatel). Jedná se
tedy o malá města v periferní poloze (14 center).
V rámci modifikace metodického postupu tvorby regionalizace byly převzaty od Hampla 3 nejvyšší
hierarchické úrovně vymezení regionů, čtvrtá subregionální úroveň byla nahrazena úrovní lokalit.
1.3.1.3.1

Charakteristika datové základny pro socioekonomickou regionalizaci

Regionalizace vychází z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, nutno však podotknout, že
tento cenzus se oproti předchozím vyznačuje výraznými determinantami, které jsou ovšem zásadní
pro interpretaci výsledků:

Velikostní úroveň 3000 obyvatel byla zvolena na základě datových rozborů a byla ověřena na základě
polostrukturovaných rozhovorů, pro identifikaci malých měst/obcí, které tvoří základ stabilní sídelní struktury s dostatečnou
kapacitou pro obslužnost spádové oblasti a rovněž tyto obce a města mají předpoklad výkonu veřejné správy.
110 Kritérium 7000 obyvatel ve spádové oblasti lokálního centra bylo zvoleno jako přibližně polovina Hamplova kritéria pro
minimální velikost zázemí mikroregionálního centra ve výši 15 000 obyvatel.
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1. Vysokým počtem nevrácených nebo chybných sčítacích archů, které vypovídají především
o neochotě občanů v poskytování informací. Tímto dochází ke snižování validity údajů na
úrovni celého SLDB.
2. Objem podchycené celkové dojížďky/vyjížďky v r. 2011 činil pouze něco přes 1,5 milionu,
zatímco v r. 2001 přes 2,3 milionu (u pracovní dojížďky pokles o cca 600 tisíc a u školské
o cca 200 tisíc). Tyto údaje dokreslují opět snížení validity dat oblasti dojížďky/vyjížďky.
3. Metodické změny v SLDB:
a. v roce 2011 byl sledován obvyklý pobyt, v předchozích sčítáních by sledován trvalý
pobyt, což ovšem nenarušuje regionalizaci, naopak je možné tuto změnu z hlediska
regionalizace považovat za pozitivní, jelikož odráží skutečný pobyt obyvatel,
b. omezeně objem pracovní dojížďky ovlivnilo i vyloučení zaměstnanců bez stálého
pracoviště, což opět mírně zkresluje porovnatelnost výsledků regionalizace.
Přes výše uvedená omezení jsou výsledky ze SLDB 2011 brány Hamplem a Maradou111 jako zásadní,
jelikož nepředpokládají, že by docházelo k lokálním zkreslením, a proto tato data využívají k
vymezování regionů a mikroregionů. Na druhou stranu je nutno uvést, že v současné době existují
také další zdroje dat:
 data z registrů veřejné správy, která umožňují identifikovat místa pracoviště, místa bydliště,
místa školy, zdravotnická zařízení včetně klientů využívajících služby jednotlivých agend
veřejné správy. Tato data by při vzájemném propojení poskytla daleko validnější údaje o
prostorových vztazích v území. Je vhodné v rámci elektronizace veřejné správy budovat tyto
datové sklady na MVČR a následně na těchto datech provádět dataminingové prostorové
analýzy,
 data z mobilních operátorů představují další alternativní zdroj o pohybu osob v prostoru a
čase. Využití těchto dat a jejich porovnání s daty ze SLDB je věnována kapitola 5.
1.3.1.3.2

Vývoj regionální struktury České republiky

Pro zhodnocení dlouhodobého vývoje regionální struktury ČR je nutno vyjít ze studií Martina
Hampla112, jelikož regionalizaci jako jediný stejnou metodou provedl na datech z cenzu 1980, 1991,
2001 a poslední na nejaktuálnějších datech z roku 2011113. Na základě jeho regionalizací lze
identifikovat níže uvedené trendy v rámci vývoje regionální a mikroregionální struktury České
republiky v období let 1991 až 2011:
1. Nárůst koncentrace obyvatelstva a zároveň i pracovních míst, zrychlený nárůst koncentrace
pracovních míst v letech 2001 až 2011 než nárůst koncentrace u obyvatelstva.
2. Mezi roky 2001 až 2011 došlo k výraznému nárůstu významu metropolitních oblastí
(především z důvodu koncentrace pracovních míst), který je doprovázen i nárůstem počtu
obyvatel. Výsledkem je postupné posunování celé hierarchické soustavy mezoregionálních
center na řádově vyšší významovou úroveň.
3. Největší dynamikou růstu se nevyznačovala regionální střediska, resp. krajská města, ale
jejich metropolitní zázemí, tento proces je způsobený rezidenční suburbanizací,

HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeograﬁcká regionalizace Česka. Geograﬁe, 120, č. 3, s. 397–421.
HAMPL, M. – MÜLLER, J. (1996): Komplexní organizace systému osídlení. In HAMPL, Martin, et al. Geografická organizace
společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1996. s. 53-89.
ISBN 80-902154-2-4.
113 HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeograﬁcká regionalizace Česka. Geograﬁe, 120, č. 3, s. 397–421.
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doprovázený nástupem suburbanizace výrobní, která vytváří nové rozložení pracovních míst
v zázemí velkých měst.
Příznivější vývoj měla hierarchicky vyšší centra než střediska nižšího významu – ovšem s
výjimkou menších středisek v metropolitním zázemí.
Redukce počtu „autonomních“ mikroregionů a jejich dvoustupňovitého uspořádání.
Zvyšování významu mezoregionálních center (a makroregionálního centra Prahy114) na úkor
center mikrogegionálních (v případě Prahy rovněž slabších mezoregionálních center).
Na základě výše zmíněných koncentračních procesů, které směřující především do
metropolitních území115, lze identifikovat polarizaci území České republiky k periferním
oblastem. Ve venkovských oblastech a především ve vnějších a vnitřních periferiích116
přetrvá tradiční mikroregionální organizace: soulad pracovní i obslužné střediskové
působnosti jader nodálního typu a poměrně značná stabilita jejich zázemí.

Od roku 1991 dle Hampla došlo k postupnému „rozpadu“ soustavy mikroregionů 2. stupně, proto
v roce 2011 již používá pouze členění na mikroregiony bez rozlišení stupně, které používal dříve.
Významnou podmínkou bývalého dvoustupňovitého uspořádání mikroregionálních vazeb byla
existence okresů. Další vývoj ve veřejné správě vedl k zrušení okresů a zároveň k zesílení působnosti
vyšších regionálních center, krajských měst. Vedle redukce mikroregionálních center 2. stupně
docházelo i ke ztrátě „vyšší“ mikroregionální autonomie u poměrně velkých středisek, zejména v
metropolitních prostorech (např. Kladno, snížení jeho významu ve prospěch Prahy nebo FrýdekMístek, snížení jeho významu ve prospěch Ostravy). V níže uvedené tabulce je patrný pokles počtu
mikroregionálních i subregionálních center.
Tabulka 1.47: Vývoj počtu regionů na jednotlivých hierarchických úrovních podle Hampla (1991–2011)
Počty středisek
Kumulativní počty středisek
Kategorie
1991
2001
2011
1991
2001
2011
Makroregionální

1

1

1

1

1

1

Mezoregionální

11

11

11

12

12

12

Mikroregionální

136

132

119

148

144

131

Subregionální A

8

6

4

156

150

135

Subregionální B
14
15
14
170
165
Zdroj: HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeograﬁcká regionalizace Česka. Geograﬁe, 120, č. 3, s. 397–421.
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1.3.1.3.3

Vymezení lokalit - mikroregionální struktury

Jako základ pro stanovení nových lokalit v prostorových vazbách byly použity mikroregiony (119
center) vymezené Hamplem117na základě dat ze SLDB 2011, respektive požadavek na skladebnost
nově vymezených lokalit s těmito mikroregiony. Přehled hlavních zásad pro vymezení mikroregionů
Hamplem je uveden v následujících bodech:
1. Primárním kritériem pro přiřazování spádových oblastí k střediskům je převládající směr
celkové vyjížďky v r. 2011 (tj. pracovní + školské).

Kromě případu Jindřichohradecka, které oproti roku 2001 připadlo do mezoregionu Českých Budějovic.
Metropolitní oblasti se vyznačují nejvyšší vývojovou dynamikou, která se projevuje vyšším ekonomickým i populačním
růstem, než u ostatních území, především však v jejich rámci dochází k intenzivnějšímu vztahovému propojování, k
prohlubování specializace jejich částí a k prohlubování vnitřní kooperace (organičnosti) těchto oblastí.
116 MUSIL, J., MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis,
44, č. 2, s. 321–348.
117 HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeograﬁcká regionalizace Česka. Geograﬁe, 120, č. 3, s. 397–421.
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2. Druhým kritériem je požadavek územní celistvosti spádové oblasti.
3. Třetím kritériem je dosažení minimální (kritické) populační velikosti mikroregionu (15 000
obyvatel) a samotného zázemí (5 000 obyvatel).
Tato kritéria považuje Hampl za vhodná pro formování elementární polarity středisko – zázemí a
navazující funkční/územní dělby práce. Mezi mikroregionální centra zařadil rovněž 4 dvojjádrová
centra, která nejsou sídelně srostlá, spolupůsobí však při integraci příslušného regionu a zároveň
vykazují silnou vzájemnou dojížďkovou propojenost:
a. Pardubický kraj
 Ústí nad Orlicí <=> Česká Třebová,
 Žamberk <=> Letohrad,
b. Ústecký kraj
 Rumburk <=> Varnsdorf,
 Kadaň <=> Klášterec nad Ohří (obce územně sousedí, intenzita propojení je velká,
velikostní kritéria pro úroveň mikroregionů ale samotná Kadaň nesplňuje).
Jak bylo výše uvedeno, na rozdíl od Hampla již není dále v rámci této Analýzy pracováno s úrovní
subregionů118. Pro stanovení prostorové struktury vhodné k zajištění skladebnosti správních
obvodů veřejné správy v ČR na nejnižší úrovni je Hamplem stanovená mikroregionální i
subregionální úroveň nedostatečná.
Zde je nutno rozvést postup vzniku regionalizace nově rozšířené o úroveň nejnižšího řádu, a to řádu
lokalit. Prvním krokem při vymezení lokalit byl výpočet tzv. komplexní velikosti (dále KV) dle Rovnice
A 1119, která vyjadřuje koncentraci primárních střediskových funkcí, mezi které patří funkce obytná
a pracovní. KV je agregátním vyjádřením koncentrace těchto funkcí a je vypočtena jako průměr
podílů příslušného střediska (regionu) na celou ČR podle výše zmiňovaných funkcí obce. Pro
porovnání byla využita data ČSÚ osob s trvalým pobytem k 31. 12. 2017 a velikost počtu pracovních
míst v obcích k 1. 12. 2017, zjištěná na základě hlášení finančních úřadů o místu výkonu práce120.
Na základě výsledné hodnoty KV lze definovat jednotlivá lokální centra. Pro zařazení obce jako
lokálního centra byla primárně zjištěna minimální velikost KV 2,5121, přičemž tuto podmínku splnilo
411 obcí.
Rovnice A 1 – Výpočet KV

𝐾𝑉𝑖 =

POP𝑖
2 ∗ 𝑂𝑃𝑀𝑖
(
+
)
∑ 𝑃𝑂𝑃_𝐶𝑅 ∑ 𝑂𝑃𝑀_𝐶𝑅

3

× 10000

Pozn.: POP = obytná funkce vyjádřená počtem obyvatel,
OPM = obsazená pracovní místa – pracovní funkce vyjádřená počtem pracovních příležitostí v obci,
Veličiny končící _CR jsou hodnoty pro celou Českou republiku.

Subregionální úroveň:
Typ A – centra splňující kritérium celkové velikosti (alespoň 15 000 obyvatel), ale velikost jejich zázemí je nedostatečná
(2 500–4 999 obyvatel). Jde tedy o poměrně větší města v exponované poloze.

Typ B – centra, která si vytvářejí dostatečně velké zázemí (5 000 obyvatel a více), avšak jejich subregion (kategorie B) je
celkově nedostatečně velký (10 000–14 999 obyvatel). Jedná se tedy o malá města v periferní poloze.
119 KV je definován jako třetina součtu podílu obce (střediska) na obyvatelstvu ČR a dvojnásobku podílu na pracovních
příležitostech ČR.
120 Na základě údajů z MF ČR, které zveřejňuje vždy k 1. 12. předchozího roku v rámci přílohy k vyhlášce č. 192/2018 Sb., o
procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
121 Hodnota stanovena po vzoru Hampla 2015.
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Ze současných ORP nesplňuje tuto podmínku pouze ORP Konice, která dosahuje KV 2,1, počet
obyvatel 2 803 nesplňuje ani druhou podmínku pro výběr lokality (minimum 3 000 obyvatel).
Dalších nejmenších hodnot KV (3,4) dosahují ORP Židlochovice a Nepomuk (jedná se o hodnoty
jednotlivých obcí, nikoliv celého ORP).
Tabulka 1.48: Pět nejmenších ORP dle KV v roce 2017
ORP

KV

Počet obyvatel

Konice
2,1
Nepomuk
2,9
Blovice
3,3
Židlochovice
3,4
Votice
3,5
Zdroj: MF ČR 2018, vyhláška č. 192/2018 Sb., výpočet vlastní.

2 803
3 696
4 170
3 796
4 638

Podíl obyvatel
ORP na SO ORP
26,1%
32,2%
34,6%
11,4%
37,2%

OPM
953
1 424
1 597
1 774
1 669

Podíl OPM v
ORP na SO ORP
32,6%
42,6%
48,0%
16,2%
45,9%

Při druhém kroku byl hodnocen význam obce v dané lokalitě, který vyjadřuje vlastní funkční velikosti
obce, včetně vztahu obce (střediska) a jeho zázemí, a to podle hlavních vztahů, které jsou vyjádřeny
dojížďkovými proudy (do zaměstnání i do škol ze SLDB 2011). Prvním kritériem byla minimální
velikost střediska 3000 obyvatel122. Velikostní úroveň byla zvolena pro identifikaci malých
měst/obcí, které tvoří základ stabilní sídelní struktury s dostatečnou kapacitou pro obslužnost
spádové oblasti, a rovněž tyto obce/města mají předpoklad výkonu veřejné správy.
Na základě uvedených podmínek, tj. KV větší než 2,5 a populační velikosti střediska minimálně 3000
obyvatel, bylo identifikováno dalších 242 potenciálních středisek lokalit, u kterých bylo prověřeno,
zda mají zázemí, kde převažují dojížďkové proudy do těchto středisek a celá lokalita má obvykle
nad 7 000 obyvatel123. Tímto kritériem byla z lokalit vyloučena města v zázemí větších aglomerací
bez vlastní spádové oblasti (např. Bohumín, Orlová, Bílina, Kralupy nad Vltavou, Stod), lokality byly
tedy častěji identifikovány v periferních oblastech, kde slábne vliv mezoregionálního centra. Dalšími
podmínkami bylo, že zázemí lokality musí být tvořeno nejméně 3 obcemi a lokalita musí být územně
celistvá.
Dle výše uvedeného postupu bylo identifikováno 54 lokalit. Výstup regionalizace je v potřebném
rozlišení uveden ve speciální mapové příloze. Níže je pro přehled uveden pouze schématický
mapový výstup.

Podle §2 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je celkový počet obyvatel trvale bydlících na zastavěném
území města alespoň 3000.
123 Přičemž u tří lokalit Přibyslav, Kralovice a Jablonné nad Orlicí bylo toto kritérium sníženo na 6000 po přihlédnutí k
celkovému významu střediska v území.
122
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Obrázek 1.31: Regionalizace ČR s vrstvou lokalit
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Shrnutí postupu a zásad regionalizace pro stanovení nových lokalit v prostorových vazbách dle
Hrušky a kol.:
1/ skladebnost dle mikroregionů (bylo dodrženo vymezení mikroregionů Hamplem124),
2/ minimální komplexní velikost lokálního centra (KV) je stanovena na hodnotu 2,5,
3/ hodnocení role lokálního centra v lokalitě prostřednictvím velikosti obce a jejího vztahu k zázemí
podle hlavních prostorových vztahů, které jsou vyjádřeny maximálními celkovými dojížďkovými
proudy (do zaměstnání i do škol ze SLDB 2011). Hodnocení role lokálního centra a jeho zázemí bylo
provedeno dle níže uvedených kritérií:
a) první kritérium je minimální velikost střediska 3000 obyvatel,
b) druhé kritérium je populační velikost celé lokality obvykle kolem 7000 obyvatel. Ve třech
lokalitách není toto kritérium splněno, jelikož celkový počet obyvatel je pouze nad hranicí
6000 obyvatel. (Např. nejmenší počet obyvatel má lokalita Přibyslav (tj. 6110), ale nachází
se v řídce osídleném území kraje Vysočina, kde svým významem splňuje prostorovou
úroveň lokality.) Počet obyvatel osciluje v praxi, kde není možné dosáhnout ideálních,
konstantních podmínek vlivem měnících se determinant v okolí. Proto je nutné tyto 3
lokality doplnit.
c) Třetí kritérium je, že lokalitu tvoří minimálně tři obce v zázemí lokálního centra.
d) Čtvrté kritérium je požadavek na územní celistvost lokality.
1.3.1.4 Komplexní velikost obce a výkon veřejné správy
V rámci regionalizace byla stanovena komplexní velikost obce, která stanovuje význam obce
v sídelní struktuře na základě rezidenční funkce a koncentrace pracovních míst.
Z důvodu pro celkové zhodnocení obcí s nevyužitým potenciálem pro výkon veřejné správy a obcí
s přetěžovanou kapacitou byl použit indikátor Indexu významu obce (IVO, viz oddíl 1.2.1).
Porovnáním indexu IVO s komplexní velikostí jednotlivých obcí (KV), která byla stanovena
v předchozím pododdíle 1.3.1.3, je možné zhodnotit nevyužitý potenciál a vytíženost
administrativních kapacit v jednotlivých obcích, tzn. na základě těchto 2 ukazatelů lze porovnat
význam obce z hlediska výkonu veřejné správy v území a význam obce v sídelní struktuře ČR.
Na níže uvedeném mapovém výstupu je znázorněna velikost obcí dle IVO v rámci vymezených
mikroregionů získaných předchozí regionalizací. Z mapového výstupu je patrné, že význam Jihlavy
z hlediska výkonu veřejné správy je nižší, což je v souladu s Hamplovým rozdělením Kraje Vysočina
mezi makroregion Praha a mezoregion Brno. Rovněž je patrný nižší význam mezoregionu Ústí n.
Labem z hlediska IVO, který při analýze stability mezoregionu ukazuje výrazné zmenšení rozlohy
mezoregionu ve prospěch makroregionu Praha.

124

HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeograﬁcká regionalizace Česka. Geograﬁe, 120, č. 3, s. 397–421.
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Obrázek 1.32: Index významu obce v roce 2017

Zdroj: ČSÚ, 2018, MVČR, 2018.
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Následující boxplot znázorňuje rozložení komplexní velikosti podle kategorie obce:
1. kategorie je tvořená obcemi, které jsou POÚ, ale nejsou ORP,
2. kategorie je tvořená ORP, které nejsou krajskými městy,
3. kategorie je tvořená krajskými městy.
V boxplotu je použita logaritmická škála, jelikož rozložení komplexní velikosti je výrazně
asymetrické, tzn., že dochází k agregaci komplexní velikosti z důvodu koncentrace pracovních
míst do velkých měst, která jsou pověřena výkonem stání správy. Pokud by nebyla zvolena
logaritmická škála, z důvodu extrémních rozdílů by byl graf nepřehledný a nepřinesl by žádné
informace o rozložení hodnot. S rostoucím významem obce z hlediska výkonu veřejné správy
dochází k růstu KV. Podobným způsobem je vytvořen boxplot s Indexem významu obce
z hlediska veřejné správy, který potvrzuje podobný vývoj jako komplexní velikost (KV). Rovněž
i zde je použita logaritmická škála pro extrémy ve zjištěných hodnotách.
Obrázek 1.33: Srovnání komplexní velikosti v rámci velikostních skupin správních center

Zdroj: PROCES, 2018, vlastní zpracování. Pozn.: Osa komplexní velikost má logaritmickou škálu.
Obrázek 1.34: Srovnání Indexu významu obce (IVO) v rámci velikostních skupin správních center

Zdroj: PROCES, 2018, vlastní zpracování. Pozn.: Osa IVO má logaritmickou škálu.
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V následujícím bodovém grafu je porovnán vztah KV a IVO. Z porovnání je zřejmé, že KV
makroregionu Praha je výrazně větší než význam z hlediska výkonu veřejné správy, tzn. Praha
je nad osou 1. a 3. kvadrantu, podobně jako Brno, Ostrava a Plzeň. Přestože se jedná o největší
města ČR, která mají velkou spádovou oblast a jsou vnitřně členěna (městské části, obvody),
mají určitou rezervu ve výkonu veřejné správy pro občany. Tato situace vzniká zvýšenou
dojížďkou za prací, ale z hlediska výkonu veřejné správy musí dojíždějící osoby navštívit obec,
do jejíhož správního obvodu patří. Výjimkou jsou agendy zbavené místní příslušnosti (viz
kapitola 2). Dále je patrné, že narůstá význam měst z hlediska výkonu veřejné správy, který je
nižší než komplexní velikost (KV) v sídelní hierarchii. Rozdíl mezi IVO a KV je zřetelnější u ORP,
které nejsou krajskými městy a leží výrazně pod osou. U menších obcí I. typu a POÚ klesá
význam výkonu veřejné správy.
Obrázek 1.35: Srovnání komplexní velikosti a indexu významu obce v rámci správních typů obcí

Zdroj: PROCES, 2018, vlastní zpracování.
Pozn.: Na obou osách jsou použity logaritmické škály.
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1.3.2 Návrh úrovní územně správní struktury pro optimální fungování veřejné správy
1.3.2.1 Diskuze nad úrovněmi územně správní struktury ČR
Pro návrh optimální územní struktury výkonu veřejné správy je nutno vyjít z obecných kritérií,
která byly vymezena v oddíle 1.2.1. Za obecná kritéria lze považovat velikost správního obvodu
pro výkon veřejné správy, prostorovou dostupnost v kontextu principu prostorové ekvity a
význam centra v rámci sídelní struktury ČR. Pro komplexnost optimálního vymezení je potřebné
k těmto třem obecným kritériím také přidat sociologický a ekonomický pohled na efektivitu
veřejné správy (viz oddíl 1.2.3.), což teprve naplňuje skutečný/reálný princip optimality v praxi.
Rovněž musí být dodržen hierarchický princip skladebnosti jednotlivých správních obvodů
vycházející z logického imperativu.
Ekonomická efektivita je vždy srozumitelná, pokud je kvantitativně vyjádřená číslem, ale vždy
se bude jednat pouze o teoretický model, který odpoví na otázku, kolik lze ušetřit. Má-li být
takový model aplikován v praxi, musí být k teoretickým východiskům vždy doplněny
determinanty prostředí, do kterého je model zasazen, jelikož teprve zde si odpovíme
kvalitativně na otázku, proč a k čemu to bude sloužit a za jakých okolností.
Z výše uvedených skutečností zřetelně vyplývá poznání, že výkon veřejné správy je odvozen od
existence a způsobu života lidské společnosti, pro kterou vytváří racionální organizaci správy
území reflektující potřeby občanů v naplnění principu služby. Na tyto otázky odpovídá
sociologický přístup k efektivitě. Na základě provedeného výzkumu obyvatel a podnikatelů
bylo zjištěno, že je pro ně významné a z jejich pohledu efektivní především skutečnost, že
veřejná správa je pro ně poskytována ve správních centrech, která se zásadně nemění. Zásadní
a revoluční změny považují občané za negativní a ohrožující funkci celého systému, také
v těchto zásadních změnách vidí nestabilitu a neschopnost státu racionálně řídit územní
veřejnou správu, za takových okolností pak aktivizují formální i neformální skupiny a vytvářejí
politický odpor k těmto změnám. Za pozitivní považují zlepšování jednoho zvoleného systému,
což vidí jako modernizaci a zkvalitňování služeb. Tyto změny se jeví občanům jako
akceptovatelné, ale považují za nutné, aby ze strany státu bylo s nimi o změnách
komunikováno. Princip legální legitimity, který se promítá do souhlasu občanů s nastaveným
systémem je nutno dodržet při návrhu optimálního systému územní správy, tzn., že musí být
dodržena přiměřená stabilita správních obvodů a správních center.
V oddíle 1.2.1 byly vymezeny 4 obecné územní úrovně výkonu státní správy, které budou pro
návrh optimální územní struktury dále podrobněji diskutovány, a to:
1. Základní úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO POÚ.
2. Základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO
ORP125.
3. Vyšší úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň okresů.
4. Vyšší úroveň s komplexním výkonem státní správy na vyšším územně správním
celku, tj. úroveň krajů.

Mezi základní úroveň komplexního rozsahu státní správy je považováno i zprostředkování zaměstnání, výplaty
sociálních dávek a finační správa atd. Na této úrovni působí kromě ORP i kontaktní pracoviště Úřadu práce, územní
pracoviště finančního úřadu.
125
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Pro diskuzi o optimální územní struktuře je nejvhodnější postupovat rozborem od hierarchicky
nejvyšší úrovně krajů:
Na úrovni 4 jsou všechny kraje s výjimkou Jihlavy považovány za mezoregionální centra na
základě regionalizace z roku 2011 (v 1.3.1.3). Kraj Vysočina je rozdělen mezi makroregion Prahy
a mezoregion Brna (je nutno uvést, že význam Jihlavy dle Hampla přesto v sídelní struktuře ČR
roste). Z porovnání výsledků regionalizace s krajským členěním vyplývá, že ačkoliv některé kraje
nepokrývají vymezení jako mezoregiony dle uvedených kritérií dle Hampla (podrobněji
rozvedeno v podkapitole 4.1), přesto v praxi naplňují svou funkci v pokrytí potřeb občanů
z hlediska dostupnosti veřejné správy. Kraje resp. vyšší uzemní samosprávné celky lze v
současnosti považovat za nejlépe prostorově rozmístěné územní celky, v porovnání
s Rakouskem (Spolkové země), Slovenskem (Kraje) i Maďarskem (Župy)126, při dodržení
principu prostorové ekvity (tj. možnosti občanů využívat služeb veřejné správy).
Úroveň 3 je tvořena okresy, a přestože byly zrušeny okresní úřady, je zde patrný vliv
dlouhodobého vnímání této územní struktury všemi obyvateli. Tato úroveň pro vymezování
správních obvodů, úřadů, případně územních pracovišť pro výkon specializovaných agend se
stále jeví jako potřebná pro některé orgány státní správy. Toto prostorové členění pro své
správní obvody využívají některé územní dekoncentráty (např. katastrální pracoviště
katastrálního úřadu, okresní/městské správy sociálního zabezpečení). Dále je tato úroveň
částečně využívána územními odbory policie ČR, nemocnicemi, soudy.
Úroveň 2 by měla být tvořena mikroregionální strukturou, na které by měla být dostupná
základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy127, tj. úroveň SO ORP. Při
porovnání mikroregionálních center s ORP bylo identifikováno, že 35,6 % ORP nesplňuje tuto
roli především z důvodů existence silného makroregionálního nebo mezoregionálního centra
v bezprostřední blízkosti. Pokud zvolíme nejnižší prostorovou úroveň lokalit, pak lze
identifikovat, že roli mikroregionálního ani lokálního centra nesplňuje 18,5 % ORP, tj. 38 ORP
(podrobný rozbor je proveden v podkapitole 4.2). Na druhou stanu je nutno uvést, že tato
skutečnost je podmíněna socioekonomickými procesy v prostoru. V rámci oddílu 1.2.2. je
proveden rozbor regionalizace a stability vymezených mikroregionů, který prokázal, že se
snižuje funkce středisek nižšího řádu ve prospěch mikroregionálních center. Dochází k
snižování počtu funkčních mikroregionů, tzn., že roste jejich velikost, a přesto klesá jejich
uzavřenost z hlediska trhu práce. Důvodem, proč dochází ke snižování jejich počtu, je vliv
globalizačního procesu v území (tyto trendy jsou identifikovány i v zahraničí), který je spojený
s vyšším prostorovým pohybem osob a doprovázený klesající uzavřeností lokalit.
Socioekonomické procesy v současnosti se vykazují mnohem menší prostorovou zakotveností.
Dále je nutno uvést, že na základě provedeného dotazníkového šetření uvedlo 31,3 %
respondentů, že naposledy navštívilo správní centrum ORP v minulém týdnu, když k tomu
připočteme dalších 49,0 % obyvatel, kteří ve správním centru ORP bydlí, získáme 80,3 %
obyvatel, pro které není problém navštívit úřad v ORP. Důvodem pro cestu do ORP byla
především návštěva obchodního centra a lékárny, sportoviště, kulturní zařízení (kino, divadlo)

HALÁS, M., a kol. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187406#pone-0187406-g012.
127 Mezi základní úroveň komplexního rozsahu státní správy jsou považována i zprostředkování zaměstnání, výplaty
sociálních dávek a finační správa atd.
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a volnočasové zařízení pro děti a mládež (dům dětí a mládeže, ZUŠ). Z výše uvedených
důvodů je tato úroveň identifikována jako základní pro výkon veřejné správy v území.
Při diskuzi nad existencí prostorové úrovně 1, která je v současnosti tvořena POÚ, je nutno
vycházet ze skutečnosti, že Česká republika v rámci všech zemí OECD vykazuje
nejrozdrobenější administrativní strukturu tvořenou 6 254 obcemi a 4 vojenskými újezdy k 1.
1. 2018. Z tohoto důvodu úvaha o existenci 388 pověřených úřadech nebo případně i o jejich
jiném počtu v rámci optimální struktury je zcela na místě a legitimní, na druhou stranu je nutné
vyhodnotit současný počet agend. Na úrovni POÚ je v současné době vykonáváno 14 agend,
oproti obcím s výkonem pouze základní působnosti, kde jich je 10, jsou navíc pouze 4 agendy,
a z toho 2 jsou spojené s výkonem funkce POÚ, tj. agendy vydávání rybářských lístků a sociální
práce v rámci pomoci v hmotné nouzi (viz podkapitola 4.2). Další dvě agendy spočívají
ve výkonech agendy matričních úřadů a stavebních úřadů, které mají i některé obce se základní
působností. Tento stav nelze považovat za optimální a rovněž není na této úrovni zajištěna
skladebnost území na úrovni POÚ a ORP.
Shrnutí diskuze: Všechny 4 úrovně územně správní struktury mají opodstatnění své existence
a jsou využívány jak z pohledu výkonu státní správy, tak z pohledu občanů. Na základě analýz
a provedené diskuze považujeme SO ORP za základní kámen územně správní struktury ČR.
Problém byl identifikován pouze v rámci úrovně 1, která z důvodů neskladebnosti,
minimálního rozdílu ve výkonu agend z titulu POÚ v porovnání s obcemi se základní
působností, bude řešena v oddíle 1.3.3 při návrhu optimální územně správní struktury. Na všech
prostorových úrovních dochází k nárůstu různorodosti (heterogenity) v populační velikosti
správních obvodů, tzn. v některých SO přibývá počet obyvatel (např. SO ORP v okolí Prahy za
20 let navýšily počet obyvatel o více než 50 %) a jiné se vylidňují. Z výše uvedeného vyplývá, že
v rámci všech prostorových úrovní dochází k nárůstu vnitřní diferenciace, která má dopad na
potenciální využívání agend ve správních centrech. Podrobný návrh na konkrétní
mikroregionální strukturu pro výkon veřejné správy na úrovni ORP a POÚ je proveden v
kapitole 4.
1.3.2.2 Konkrétní návrh úrovní územně správní struktury
Na základě provedené diskuze jsou 3 nejvyšší územně správní struktury rámcově hodnoceny
jako optimální, pouze úroveň 1 je třeba modifikovat, a to buď posílením výkonu agend nebo
zvážit zvýšení počtu úřadů a výkon POÚ svázat s výkonem stavebního a matričního úřadu.
Klíčovým principem pro návrh správní struktury POÚ je dopravní dostupnost na základě
principů prostorové ekvity, jelikož, jak bylo prokázáno v pododdílech 1.2.1.3, tyto obce mají
záporná dojížďková salda a nelze je považovat za střediska ve smyslu socioekonomické
regionalizace. Tímto principem byla vymezena nová spádová oblast potenciálních POÚ. Čím
blíže je výkon státní správy občanům, tím méně je efektivní z ekonomického hlediska. Proto je
nutné nalézt rovnováhu mezi těmito 2 parametry, tzn. zajistit dostatečně dostupnou státní
správu za přiměřené ekonomické náklady a zároveň naplnit potřeby občanů. Tato skutečnost
je v rámci studie hledaným cílem optimální územní efektivity.
V kapitole 5 při návrhu standardu prostorové dostupnosti správních center jsou navrženy
scénáře s počtem správních center na úrovni POÚ od 388 až do 649, jejichž SO jsou skladebné
dle ORP a mají rozložení populace ve správních obvodech vyrovnanější (homogennější) než
současná POÚ. Pro vymezení nových potenciálních POÚ byla stanovena tato obecná kritéria:
1) velikost obce min. 1 000 obyvatel,
2) existence základní devítileté školy,
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3) existence zdravotnického zařízení.
Ne všechny ze současných POÚ podmínku 1000 obyvatel splňují, jedná se o Křivoklát (684
obyvatel), Vranov nad Dyjí (824 obyvatel), Bezdružice (938 obyvatel). Důvodem jsou především
bariéry v území (např. CHKO u POÚ Křivoklát) nebo malá velikost obcí v daném území (např.
Vranov nad Dyjí). Přesto existenci výše zmíněných POÚ v rámci sídelní struktury ČR lze
považovat za potřebnou z hlediska výkonu veřejné správy, proto tyto obce byly zahrnuty do
nové úrovně. Na základě maximalizace principu ekvity byla zvolena úroveň 649128 správních
center, označována jako S650b, z důvodu její velmi dobré dopravní dostupnosti individuální
automobilovou dopravou do správních center POÚ, která je doložena následujícím grafem.
V rámci scénáře S650b, tj. POÚ (649), je do 10 minut dostupné správní centrum POÚ ze 78,4 %
obcí, do 15 minut z 94,8 % obcí a do 20 minut z 98,9 % obcí. Mapový výstup je uveden v oddíle
5.3.3. Scénář S650b vytváří novou hustější strukturu POÚ (649), jejíž správní centra jsou lépe
dostupná z obcí v SO, přičemž SO POÚ jsou skladebné dle SO ORP.
Obrázek 1.36: Dostupnost individuální automobilovou dopravou do správních center POÚ (649)
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Návrh optimalizace územně správní struktury spočívá v modifikaci úrovně 1 při aplikaci scénáře
S650b. V kontextu dalších úrovní výkonu veřejné správy je uvedená optimální dostupnost všech
úrovní.
Návrh optimální územně správní struktury v ČR:
1. Základní úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy: Na nové úrovni 1, tj. POÚ
(649), je nutné zabezpečit výkon agend v rozsahu: matriční úřad, stavební úřad, veřejné
opatrovnictví, silniční správní úřad, přestupková agenda, ochrana přírody a krajiny,
odpadové hospodářství (podrobněji kapitola 4.2). Tato úroveň zabezpečuje také výkon
dalších základních veřejných služeb v území, jako jsou zdravotnická zařízení129 a základní
devítiletá škola130. Optimální dostupnost do 15 km a 15 minut IAD.

Ke stejnému optimálnímu počtu POÚ, tj. 650, došel i Matula (viz MATULA, M (2018a): Některé současné problémy
struktury a kompetence územních samospráv, in: Metamorfózy práva ve střední Evropě VI, Plzeň, Aleš Čeněk, p. 10.
nebo MATULA, M (2018b): Vývoj, stav a perspektivy prostorového uspořádání veřejné správy, in: Verejná správa v
súčasnom demokratickom a právnom štátě (ed. I. Palúš), Košice, UPJŠ, 2018, p. 15.
129 Zdravotnickým zařízením se rozumí sdružená ambulantní zařízení, ambulantní zařízení, nemocnice, odborné
léčebné ústavy včetně léčeben dlouhodobě nemocných, ostatní lůžková zařízení, samostatné ordinace lékařů a ostatní
samostatná zařízení včetně detašovaných pracovišť.
130 Do základních škol jsou započítávána všechna zařízení základního školství s 1. i s 2. stupněm vzdělání (devítiletky).
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2. Základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy131: Zde je vybudovaná
mikroregionální struktura se správními centry, která poskytuje komplexní systém
poskytování veřejných služeb, bez specializovaných veřejných služeb typu např. divadlo,
zimní stadión. Na této úrovni působí i bezpečnostní rada a krizové štáby k řešení krizových
situací a mimořádných událostí většího rozsahu, které vyžadují systémovou koordinaci.
Plánování sociálních služeb v území, včetně zabezpečení základní infrastruktury
poskytování druhů těchto služeb. Optimální dostupnost do 50 km a do 60 min VHD.
3. Vyšší úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy: Vhodný pro výkon méně
častých agend. Optimální dostupnost do 50 km a do 90 min VHD.
4. Vyšší úroveň s komplexním výkonem státní správy na vyšším územně správním celku.
Jedná se o úroveň, která se vyznačuje relativně uzavřeným regionálním systémem
pokrývajícím komplexní potřeby veřejných služeb, např. vědecká knihovna, divadla,
sportovní a víceúčelové haly, krajské nemocnice vyššího typu se specializovanými obory,
integrovaný záchranný systém, střední a vysoké školy. Optimální dostupnost do 75 km a
do 120 min VHD.
V případě analýzy denních rytmů úrovně 1 se ukazuje, že nová centra S650b z hlediska
průměrného počtu osob na území obce dosahují větší koncentrace osob během dne než obce
se sídly stavebních úřadů i matričních úřadů, proto je možné tato správní centra hodnotit jako
optimálněji vymezená pro výkon státní správy (ověřeno na příkladu Pardubického kraje).
Výběr jednotlivých agend vhodných k přesunu výše či níže v rámci uvedených
nejoptimálnějších variant výkonu veřejné správy na mikroregionální úrovni je rozveden v oddíle
4.2.2. Níže je uveden pouze schématický výčet přesunu agend na úroveň 1, tj. POÚ (649),
z obcí se základní působností (tj. přesun výše):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Silniční správní úřad;
Přestupková agenda;
Ochrana přírody a krajiny;
Odpadové hospodářství;
Stavební úřad;
Matrika;
Veřejné opatrovnictví (obci bude umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy pro tuto
agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné opatrovnictví místo ní);
8. Volby (navrhuje se přenesení pouze činnosti jmenování zapisovatele).
Dále se předpokládá rozšíření kompetencí POÚ (649) z ORP v rámci agendy sociální práce.
(podrobněji v oddíle 4.2.2), tj. přesun níže.

Mezi základní úroveň komplexního rozsahu státní správy jsou považována i zprostředkování zaměstnání, výplaty
sociálních dávek a finační správa atd.
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1.3.2.3 Ekonomická náročnost, identifikace nákladů a přínosu pro POÚ (649)
Definice problému:
1) Jak bylo výše uvedeno, přenesená působnost zpravidla představuje výkon vysoce
specializovaných a komplexních správních agend vyžadujících práci odborně proškolených
a na jednotlivé agendy specializovaných úředníků se zvláštní odbornou způsobilostí a
náležitou praxí v oboru. Pokud na úřadech malých obcí vykonávají úředníci i několik
specializovaných agend najednou a v každé z nich poměrně malý počet případů, může tím
trpět samotná kvalita vykonávaných agend.
2) Při hledání řešení výše uvedených aspektů je třeba zohlednit
a. potřebu místní znalosti při výkonu agendy;
b. dosáhnout adekvátního přiblížení se občanovi – pokud tomu tak není, vynakládají
občané vysoké náklady např. na cestovné, vznikají vysoké náklady ušlé příležitosti
apod.
Identifikace dotčených subjektů:
 občané (veřejnost),
 podnikatelské subjekty,
 příslušná ministerstva,
 krajské úřady (KÚ),
 obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP),
 pověřené obecní úřady (POÚ- S650b),
 obce se základní působností,
 kontrolní orgány aj.
Identifikace právních předpisů spojených s návrhem optimální územně správní struktury ČR
pro úroveň 1 POÚ (649) je uvedena v oddíle 4.2.2.
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Identifikace nákladů a přínosů při aplikaci
v předchozím pododdíle pro POÚ (649):

uvedených

kompetenčních

změn

Náklady
Přesun výše, tj. přesun agend na úroveň 1, tj. POÚ (649) z obcí se základní působností
 Mzdové a režijní náklady, pokud bude změna znamenat změnu tabulkových platů
 Pronajmutí nových kancelářských prostor v případě potřeby
 Náklady na zajištění prostor pro ukládání dokumentace
 Transformační náklady na vznik nových pracovních míst - pořízení počítače, softwaru, vozového
parku, kancelářského vybavení apod.
= v optimálním případě budou konvergovat k nule
 Náklady na dopravu jak pro POÚ (např. v případě kontrol), tak i pro občany (podnikatele) +
časové hledisko
 Možná určitá míra ztráty místní znalosti
Přesun níže agend z ORP na úroveň 1, tj. POÚ (649)
 Mzdové a režijní náklady, pokud bude změna znamenat změnu tabulkových platů
 Převod úvazků z ORP na POÚ - úprava stávajících prostor
 Pronajmutí nových kancelářských prostor v případě potřeby
 Náklady na zajištění prostor pro ukládání dokumentace
 Transformační náklady na vznik nových pracovních míst - pořízení počítače, softwaru, vozového
parku, kancelářského vybavení apod.
= v optimálním případě budou konvergovat k nule
Přínosy
Přesun výše, tj. přesun agend na úroveň 1, tj. POÚ (649) z obcí se základní působností
 Snížení míry nezákonných rozhodnutí (vyšší profesionalita úřadů, jednotnější řízení a metodické
vedení úřadů = sjednocení činnosti)
 Přínosy v podobě odstranění podezření z podjatosti
 Úspory z rozsahu
Přesun níže agend z ORP na úroveň 1, tj. POÚ (649)
 Úspory z dopravy jak pro ORP (např. v případě kontrol), tak i pro občany (podnikatele) + časové
hledisko
 Lze využít lokální znalosti úředních osob
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Kvantifikace nákladů a přínosů při aplikaci uvedených kompetenčních změn
v předchozím pododdíle pro POÚ (649)
Typ nákladů

+

Přesun výše, tj. přesun agend na úroveň 1, tj. POÚ (649) z obcí se základní
působností

+

Mzdové a režijní náklady, pokud bude změna znamenat změnu
tabulkových platů
Převod úvazků z obcí ZP na POÚ - úprava stávajících prostor na POÚ
Pronajmutí nových kancelářských prostor v případě potřeby

= v optimálním případě budou
konvergovat k nule

Náklady na zajištění prostor pro ukládání dokumentace
Transformační náklady na vznik nových pracovních míst - pořízení
počítače, softwaru, vozového parku, kancelářského vybavení apod.
Náklady na dopravu - klienti

29,8 mil. Kč
Náklady VS – budou se odvíjet
především dle počtu kontrol

Náklady na dopravu - VS
Možná určitá míra ztráty místní znalosti

++

Přesun níže - přesun agend z ORP na úroveň 1, tj. POÚ (649)
Mzdové a režijní náklady, pokud bude změna znamenat změnu
tabulkových platů
Převod úvazků z ORP na POÚ - úprava stávajících prostor
Pronajmutí nových kancelářských prostor v případě potřeby

= v optimálním případě budou
konvergovat k nule

Náklady na zajištění prostor pro ukládání dokumentace
Transformační náklady na vznik nových pracovních míst - pořízení
počítače, softwaru, vozového parku, kancelářského vybavení apod.
Typ přínosu
Přesun výše, tj. přesun agend na úroveň 1, tj. POÚ (649) z obcí se základní
působností
Snížení míry nezákonných rozhodnutí (vyšší profesionalita úřadů,
jednotnější řízení a metodické vedení úřadů = sjednocení činnosti)
Přínosy v podobě odstranění podezření z podjatosti

+++++++
++++++

Úspory z rozsahu

+++++++

Přesun níže - přesun agend z ORP na úroveň 1, tj. POÚ (649)
Úspory z dopravy jak pro ORP (např. v případě kontrol), tak i pro občany
(podnikatele) + časové hledisko

+

Lze využít lokální znalosti úředních osob

+
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Analýza správního uspořádání vybraných zemí EU
Pro mezinárodní komparaci byly vybrány země, které jsou inspirativní pro Českou republiku z
hlediska přenositelnosti příkladů dobré praxe. Konkrétně se jedná o Německo, Francii,
Rakousko, Slovensko, Polsko.
Meziobecní spolupráce funguje prakticky ve všech evropských státech.132 Právní úpravy
zpravidla vycházejí z tradic jednotlivých států, lze však vysledovat určité společné rysy. Faktory
ovlivňující meziobecní spolupráci v jednotlivých zemích jsou:133
a) charakter sídelní struktury (velikost sídel, hustota sídel a velikost průměrné vzdálenosti
mezi nimi), relace mezi sídly jako základními jednotkami osídlení a obcemi jako
představiteli nejnižší úrovně veřejné správy a samosprávy,
b) působení dopadů realizovaných administrativních reforem, jejichž cílem bylo:
 ovlivnit počet obcí (slučování obcí probíhalo v řadě evropských zemí v 60. – 80. letech;
dlouhodobější pozitivní efekty se projevily především v severských, protestantských
zemích),
 upravit vztahy mezi obcemi navzájem (podpora meziobecní spolupráce) a dalšími
úrovněmi veřejné správy v souvislosti s decentralizací úkolů státu na nižší územní
jednotky,
 zavádět progresivní modely řízení inspirované v podnikové praxi – new public
management, smart administration, good governance,
 podpořit spolupráci jednotlivých úrovní veřejné správy – víceúrovňová veřejná správa,
 podpořit spolupráci veřejné správy s dalšími aktéry působícími v území (představitelé
občanské společnosti, hospodářští a sociální partneři) na bázi partnerství.
c) povaha místní správy, model územní samosprávy (struktura orgánů obce, vztah mezi nimi,
rozdělení úloh volených orgánů a profesionálních manažerů při řízení obce) ovlivňující
spolupráci, a sice:
 systémy s duální strukturou, kde místní úroveň centrální správy a komunální vláda
existují vedle sebe a mají odlišné kompetence,
 sloučené systémy, kde je státní správa na lokální úrovni ovlivňována jak samosprávou,
tak centrální vládou,
 smíšené systémy,
d) rozdělení úlohy mezi volenými exekutivními orgány a profesionálními manažery při řízení
obcí:
 model dominantního starosty, tento model zřetelně zdůrazňuje principy politického
vedení, zosobněné v postavě starosty, nad principy profesionálního vedení.
 model kolektivního vedení – v modelu kolektivního vedení rozhoduje kolektivní orgán
(například výkonná rada), který má na starosti většinu výkonných pravomocí. Tato
výkonná rada se skládá z radních s vládnoucí odpovědností a předsedá jí starosta,
 výborové vedení – na základě minimálního institucionálního řešení je v některých
zemích pravomoc organizace místních samospráv poměrně velká, a to někdy vede ke
vzniku velmi odlišných forem organizace. Společným znakem v místních samosprávách

Zpracováno na základě JETMAR, M. a kol.: Meziobecní spolupráce - inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti;
Svaz měst a obcí České republiky, I. vydání, říjen 2015, ISBN: 978-80-906042-2-3.
133 Podrobně viz MAGRE, J. BERTRANA, X: Místní samosprávy a manažeři místní samosprávy v sedmnácti evropských
zemích.
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těchto zemí je výskyt kolegiálního výkonného orgánu, který vykonává funkce
strategického řízení a koordinace. Je velký rozdíl ve výkonu exekutivních funkcí, které
jsou obsazovány jmenováním, manažeři místní samosprávy často dosahují vyššího
významu v otázkách odpovědnosti a spolurozhodování,
zastupitelsko-manažerský model – v rámci tohoto modelu jsou všechny výkonné
funkce v rukách profesionálního manažera místní samosprávy, který je jmenován
zastupitelstvem.

1.4.1 Francie
Francie stále patří ke státům s největší rozdrobeností samosprávy, avšak po několika etapách
podpory meziobecní spolupráce a její aktuální konsolidace zde již fungují pouze čtyři obce,
které nepřísluší k žádnému sdružení. Následující rozbor se zaměřuje na jednotlivé formy
meziobecní spolupráce z pohledu možného přenosu části zkušeností do České republiky. Na
úvod však uvádíme hlavní rozdíly ve struktuře a fungování veřejné správy, které považujeme za
zásadní a do jisté míry podvazující úspěch či neúspěch případné inspirace ve Francii134.
1.4.1.1 Tři zásadní odlišnosti obou zemí: Prefekt, místní daně a dotační systém
Na rozdíl od České republiky došlo v historicky centralistické Francii k poměrně jasnému
odlišení decentralizovaných a dekoncentrovaných pravomocí. Jestliže regionální prefektury135
zajišťují jednotné a koordinované zprostředkování záměrů vlády a jednotlivých ministerstev na
celém rozsáhlém území státu, tak bližší prefektury na úrovni departementů mají mj. pravomoc
ustanovovat, měnit či rušit subjekty meziobecní spolupráce. Pravomoc přidružit obec, která
bezdůvodně zůstává mimo geograficky sousedícího celku, lze považovat za velmi silnou. Tak
silnou, že si lze jen obtížně představit, že by ji získal český krajský úřad coby nositel přenesené
působnosti, který dnes vede rejstřík svazků obcí136.
Měly-li by budoucí subjekty spolupráce mít spíše než dnešní formu dobrovolných svazků obcí
podobu „povinně volitelných“ sdružení, bude třeba zvýšit prestiž a závaznost jejich ustanovení,
tedy pravděpodobně prostřednictvím Ministerstva vnitra.
Další rozdíl mezi oběma zeměmi spočívá v daňové autonomii. Jakkoliv je výrazná a trvalá kritika
konstrukce a dopadů francouzských místních daní, zajišťují tyto obcím podstatně větší část
příjmů než v ČR. Přechod od víceméně nahodilých syndikátů obcí na skutečné subjekty
meziobecní spolupráce přišel s povinným sjednocením sazeb lokální daně z podnikání. Právě
přenos výnosu daně či její části na sdružení a s tím související přechod kompetencí podpořil
skutečnou kooperaci obcí. V podmínkách závislosti českých obcí na podílech z celostátně
určovaných a vybíraných daní nelze financování skutečnými daňovými příjmy považovat za
nosný zdroj financování činnosti sdružení.
Poslední zásadní odlišnost spočívá v nastaveném dotačním mechanismu. V České republice
dnes neexistují vyrovnávací dotace, neboť nastavený způsob sdílených daňových příjmů
zajišťuje rovnoměrné příjmy bez ohledu na daňovou výtěžnost území. Francouzské dotace se
mohou zdát komplikované, ale právě možnost zvýhodnit spolupracující obce prostřednictvím
speciální dotace představuje zásadní podmínku úspěchu (podrobněji o dotacích dále v textu).

Z důvodu srovnatelnosti je v celém textu „Francií“ míněna pouze kontinentální část.
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/.
136 Viz § 49 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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135

134

Navzdory výše uvedeným rozdílům, které nelze přehlédnout při diskuzi o podobě podpory
meziobecní spolupráce v České republice, obsahuje následující text chronologicky seřazený
popis jednotlivých forem francouzských stupňů územní samosprávy s důrazem na sdružení
obcí.
1.4.1.2 Stručně z historie „jednotné a nedělitelné“ Francie
Meziobecní spolupráce navazuje na více než 250 let historie územní samosprávy, kterou je
třeba alespoň rámcově přiblížit. Vyústění francouzské revoluce vedlo trochu paradoxně
k centralizaci, která však měla základ v myšlence unifikace postupů správy (v určitém smyslu
kvality veřejné správy). Obce představují nejstarší úroveň samosprávy, neboť v roce 1798
nahradily původní farnosti. Podobně jako v ČR, a na rozdíl od ostatních francouzských celků,
vykonává starosta samosprávnou i přenesenou správu. Volby probíhají jednou za šest let.
Departementy byly rovněž ustaveny v roce 1798 jako ryzí dekoncentrované jednotky státu,
avšak v roce 1871 se staly samosprávami se šestiletým volebním obdobím, kdy se volí
dvoukolově v okrsku nazývaném kanton (v metropolitní části existuje 3 807 kantonů) a
polovina zastupitelů se obměňuje vždy po třech letech. Dlouhá historie vzniku regionů pak
přesně dokresluje problémy země s příliš dominantním hlavním městem.
Ustanovení jednotek departementů, čtvrtí, kantonů a obcí, sjednocení výkonu finančních,
soudních, a dokonce i náboženských institucí, převzal ve své vizi řízení území také Napoleon
Bonaparte. Jím posílená centralizace měla podobu zrušení voleb starostů v obcích nad 5000
obyvatel a jejich jmenování centrem. Především pak od té doby existuje speciální státní úředník
v území – prefekt. Až do I. světové války zůstávala Francie silně centralizovaným státem,
s mírným uvolněním v roce 1884, kdy se volba starostů s výjimkou Paříže vrátila opět na úroveň
obcí. Kontrola ze strany prefektury však zůstává.
Decentralizační myšlenku na regionální úrovni vyvolalo poválečné připojení Alsaska zpět
k Francii, neboť toto území podléhalo více než 40 let německé legislativě a správě. Ponechání
určité autonomie vedlo k prvním návrhům na vytvoření vyšších územních celků –
hospodářských regionů. V roce 1941 jmenoval válečný režim ve Vichy 18 regionálních prefektů,
kteří v území zajišťovali výkon pravomocí v oblasti policie, zásobování a stanovení cen. Ústava
z října 1946 poprvé zmiňovala územní samosprávu a v té době se také objevuje označení
výsledku dlouholeté centralizace: „Paříž a francouzská poušť“, které vystihovalo nerovnoměrný
rozvoj území. S ohledem na skutečnost, že departementy byly považovány za příliš malé území
na koordinaci např. politiky zaměstnanosti v území, se stále častěji uvažovalo o regionech, které
nejprve představovaly pouze umělé spojení departementů kvůli některým činnostem. V roce
1964 vznikají regiony, zatím bez volených zástupců a s dohledem regionální prefektury. Vznik
samosprávných regionů si však vyžádal ještě dalších téměř 20 let.
Až zákon z března 1982 znamenal zásadní změny, neboť došlo ke zrušení předběžné
administrativní kontroly nad departementy a regiony, ustanovení regionálních kontrolních
úřadů, jejichž kompetence spočívá mj. v přezkoumání samosprávných rozpočtů, ale především
vzniklo 22 samosprávných regionů s volenými zastupiteli (první volby 1986). V průběhu 90. let
pak dochází k rostoucí legislativní podpoře meziobecní spolupráce. Oficiálně se tzv. druhou
etapou decentralizace označuje ústavní zákon z března 2003, který podstatně změnil
francouzskou ústavu v částech týkajících se samosprávy. V tomto období dochází také
k dalšímu převodu kompetencí z centra do území, zejména však směrem k departementům,
které posílily svoji roli v sociální oblasti. Hospodářský pokles související s bankovními problémy
vedl v období po roce 2008 k důrazu na úspory ve veřejném sektoru, tedy ke snižování počtu
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samosprávných celků a jejich sdružení. Tzv. racionalizace samosprávy se dotkla také regionů,
jejichž počet se k 1. 1. 2016 snížil z 22 na 13. Povinnému slučování sdružení meziobecní
spolupráce se detailněji věnujeme dále v textu. Aktuální podobu úrovní francouzské
samosprávy uvádí následující tabulka:
Tabulka 1.49: Struktura francouzské samosprávy v roce 2018

Sdružení obcí
Sdružení aglomerace
Městská sdružení
Metropole
Metropole Lyon
Počet sdružení
Počet sdružených obcí
Nesdružené obce
Regiony
Departementy

Počet sdružení
1 009
222
11
21
1
1 267
35 353
4
13
95

Počet obyvatel
22 448 738
23 660 357
2 433 987
17 932 300
1 374 964
67 865 622
67 865 622
6 359

Zdroj: Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018.

1.4.1.3 Kompetence jednotlivých úrovní samosprávy
Tři základní úrovně samosprávy (obec, departement, kraj) získaly postupně od státu různý
rozsah kompetencí137. V některých oblastech jde o přesně oddělené činnosti, v jiných se
předpokládá vzájemná spolupráce a společné financování. Česká samospráva má v podstatě
shodný okruh pravomocí jako francouzská s výjimkou neexistence departementů.
Diskuze o rozdělení adekvátnosti kompetencí mezi jednotlivé stupně vedla v srpnu 2015
prostřednictvím zákona „NOTRe“138 ke zrušení tzv. všeobecného určení kompetencí139 pro
departementy a regiony. Tento přístup umožnoval jednotlivým úrovním samosprávy převzít za
určitých podmínek část kompetencí jiné úrovně, pokud takové uspořádání lépe vyhovovalo
situaci v území. V některých případech pak docházelo k překrývání pravomocí. Specializace
kompetencí a jejich částečný převod z departementů na regiony lze považovat za přípravu na
zrušení prostředního stupně samosprávy. Zrušení již bylo uzákoněno s účinností roku 2020,
ovšem následně anulováno. Je však zřejmé, že zásadní a trvale rostoucí význam činnosti
sdružení meziobecní spolupráce činí existenci departementů stále více zbytečnou.
Současné rozdělení kompetencí představuje výsledek více než dvou století historie samosprávy
a znamená kompromis, kterého nebylo vždy jednoduché dosáhnout.
1.4.1.4 Spolupráce, slučování, posílená spolupráce
Ačkoliv se dále věnujeme zejména posílené spolupráci obcí definované zákony z 90. let
minulého století, francouzské obce měly uzákoněnu možnost společného výkonu kompetencí
již o sto let dříve. Syndikát obcí s jednou kompetencí (Syndicats à vocation unique - SIVU) byl
uzákoněn v březnu 1890 a umožňoval spolupráci i obcí, které spolu přímo nesousedily. Potřeba

https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/Annexe_1_Tableau_des_competences_Communes___Departements___Regions_140120
16.pdf.
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Zákon 991/2015 o nové organizaci území – nouvelle organisation territoriale de la République („NOTRe“).
Clause générale de compétence (označováno jako „CGC“).
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spolupráce v této formě souvisí s elektrifikací obcí a výstavbou a provozem vodovodů a
kanalizací, spolu s odpadovým hospodářstvím se jednalo o nejrozšířenější druhy syndikátů.
Relativně brzy se ukázala nevýhoda úzkého zaměření syndikátů, ale k rozšíření na jednotky
zajišťující více kompetencí (Syndicat à vocation multiple - SIVOM) došlo až zákonem z ledna
1959. Syndikáty tak začaly společně zajišťovat také např. údržbu komunikací, sportovišť,
podporu turistického ruchu až po uspořádání některých záležitostí povinné školní docházky.
Od roku 1935 fungují také smíšené syndikáty, které umožňují spolupráci obcí a dalších úrovní
samosprávy.
Navzdory relativně rozšířené spolupráci prostřednictvím syndikátů, zůstávala francouzská
samospráva roztříštěná. Nevýhody fragmentované samosprávy si francouzská vláda
dlouhodobě uvědomovala, proto s účinností od ledna 1972 vstoupil v platnost zákon o
slučování a seskupování obcí. Slučování se však ukázalo jako nevhodná cesta, neboť vzniklo
pouze necelých tisíc sloučených jednotek, z nichž se třetina zase rozdělila. Nejvíce se sloučilo
12 obcí, ale obvykle šlo o dvě nebo tři obce. Celkově se dopad zákona hodnotí zpětně jako
neúspěch, který vedl ke změně ve vnímání racionalizace samosprávy.
Jestliže se slučování ukázalo jako nevhodný způsob zefektivnění samosprávy, pak dalším
krokem byla posílená spolupráce. Významný rozdíl od výše popsaných syndikátů představovala
skupina povinných kompetencí a dále možnost, resp. v některých případech povinnost,
jednotného ukládání místních daní v rámci sdružení. Po několika legislativních úpravách, které
se vztahovaly obvykle jen na spolupráci obcí v okolí velkých měst, došlo v roce 1992 ke
schválení zákona o územní správě140, který bývá označován za nejvýznamnější normu
posilování sdružování obcí. Zákon totiž stanovil podmínky vzniku a fungování sdružení obcí
(communauté de communes), která měla vznikat ve venkovských oblastech, a městských
sdružení (communauté urbaine). Právní úpravu ještě upřesnil „zákon Chevènement141“ z roku
1999, který zavedl ještě sdružení aglomerace (communauté d’agglomération). Od roku 2015
pak ještě fungují metropole a speciální metropole v okolí měst Paříž, Lyon a Marseille.
1.4.1.5 Vytvoření meziobecního sdružení a volené orgány
Administrativně vzniká sdružení rozhodnutím prefekta departementu, v případě, že se
spolupracující obce nacházejí na území více departementů, vydávají tyto společné rozhodnutí.
Dokument obsahuje seznam všech spolupracujících obcí, rozsah kompetencí, sídlo sdružení a
další podmínky fungování. Lhůta pro vydání je stanovena na dva měsíce buď od podnětu od
obcí nebo na základě doporučení speciální departementální komise meziobecní spolupráce142.
V případě, že se prefekt nevyjádří, považuje se rozhodnutí za negativní.
Do tří měsíců od vydání rozhodnutí se k němu každé zastupitelstvo musí vyjádřit. Pro schválení
je třeba souhlasu alespoň dvou třetin zastupitelstev, která musí reprezentovat více než polovinu
počtu obyvatel budoucího sdružení nebo polovinou zastupitelstev, která čítají více než dvě

Administration Territoriale de la République (proto bývá označován jako "zákon ATR").
Nazývaný podle tehdejšího ministra vnitra, oficiálně šlo o zákon č. 586 z roku 1999 o posílení a zjednodušení
meziobecní spolupráce.
142 Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) – konsultační orgán ustanovený v roce
2010 složený ze zástupců všech úrovní samosprávy s minimálním počtem 40 členů – příklad z departementu Gard
na jihu Francie: http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-et140
141

construction/Intercommunalite-et-reforme-des-collectivites-territoriales/Commission-Departementale-de-laCooperation-Intercommunale-CDCI/Presentation-de-la-CDCI#.
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třetiny počtu obyvatel. V případě, že se obec nevyjádří, předpokládá se souhlas. Explicitní
souhlas však musí udělit obce s největším počtem obyvatel, pokud tento počet přesahuje jednu
čtvrtinu sdružené populace. Ze zákona pak není možné vytvořit sdružení, které by kopírovalo
celý departement.
Zákon stanoví, že datem převodu kompetencí sdružení obcí plně nahrazuje jednotlivé obce
v majetkových právech (vč. platných smluv), která s převedenými kompetencemi souvisí. Pouze
v případě, že sdružení bude zajišťovat správu průmyslových a ekonomických zón, vyžaduje se
k převodu majetku a finančním podmínkám souhlas jednotlivých obcí kvalifikovanou většinou.
Zastupitelstvo sdružení funguje v podstatě stejně jako hlavní volený orgán obce. Do roku 2014
se jeho členy stávali zastupitelé doporučení jednotlivými členskými obcemi, v březnu 2014 se
poprvé v obcích s více než 1000 obyvateli volili zastupitelé sdružení meziobecní spolupráce
přímo jako součást komunálních voleb, kdy voliči obdrželi dva volební lístky – obecní a
meziobecní. V menších obcích se členem orgánu sdružení stává automaticky starosta, a dále
dle klíče obsaženého ve statutu sdružení místostarosta a další zastupitelé dle počtu získaných
hlasů v běžných komunálních volbách.
V případě, že obec chce ze sdružení vystoupit, musí dojít k dohodě o rozdělení majetku, příp.
dluhu. Dohodu musí schválit kvalifikovanou většinou zastupitelstvo každé sdružené obce
v horizontu tří měsíců, mlčení znamená nesouhlas. Pokud k dohodě nedojde, rozhodne do půl
roku od podání žádosti prefekt na úrovni departementu. Sdružení zaniká po uplynutí doby, na
kterou bylo založeno, rozhodnutím všech obcí, příp. rozhodnutím prefekta na základě žádosti
většiny zastupitelstev sdružených obcí nebo může být zrušeno úředně, pokud více než 2 roky
nevyvíjí žádnou činnost.
1.4.1.6 Jednotlivá sdružení detailněji
Při popisu základních charakteristik současných sdružení meziobecní spolupráce vycházíme z
obecného zákoníku územní samosprávy143, který obsahuje konsolidovaný souhrn všech výše
zmiňovaných předpisů a řady dalších.
A. Sdružení obcí
Povinně vykonává namísto sdružených obcí následující okruhy kompetencí: územní a podobné
plánování, urbanistické studie, podpora podnikání, cestovního ruchu, provoz rekreačních
přístavů a letišť, zřizování informačních center, prevence povodní, řízení vody v krajině,
odpadové hospodářství, a dále údržba míst pro kočující obyvatele. Za určitých podmínek si
mohou státem uznané turistické obce zachovat pravomoci v rámci cestovního ruchu. Dále musí
sdružení vykonávat alespoň tři z následujících osmi okruhů:
1. ochrana životního prostředí,
2. bytová politika,
3. výstavba a údržba komunikací144,
4. výstavba a údržba kulturní, sportovní infrastruktury, dále zřizování mateřských a
prvního stupně základních škol,
5. sociální politika,
6. kanalizace,

143
144

Code général des collectivités territoriales.
Přímo ze zákona vyplývá povinnost prioritně udržovat komunikace, které slouží příměstské hromadné dopravě.
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7. dodávka vody,
8. zajištění tzv. center služeb veřejnosti145.
Převod kompetencí vyžaduje stejný hlasovací poměr, tedy kvalifikovanou většinu, jako při
schvalování vzniku sdružení. Při výkonu kompetencí je třeba sledovat společný zájem sdružení,
který musí potvrdit alespoň dvě třetiny zastupitelů. O financování investic a poskytování dotací
se pak rozhoduje prostou většinou. Smluvně lze také zajistit výkon kompetencí v oblasti
sociálních služeb, které by jinak příslušely departementu.
Dohoda či rozhodnutí o výstupu ze sdružení či zrušení sdružení musí obsahovat postupy
přesunu zaměstnanců, vydělení daňových příjmů.
B. Sdružení aglomerace
Jedná se o subjekt, jenž při svém vzniku musí mít minimálně 50 tis. obyvatel, z čehož centrum
musí mít minimálně 15 tis. obyvateli. Limity se nevztahují na sdružení, které zahrnuje město se
sídlem departementu, pak se limit snižuje na 30 tis. obyvatel. V případě tohoto sdružení
legislativa obsahuje seznam kompetencí, které musí od členských obcí převzít tentokrát
všechny.
C. Městské sdružení
Městské sdružení sdružuje sousedící obce, jejichž souhrnný počet obyvatel přesahuje 250 tis.
obyvatel, jehož cílem je solidární rozvoj území. V případě, že sdružení obsahuje město, které
v důsledku výše zmiňovaného sloučení regionů ztratilo statut regionálního centra, nemusí,
pokud s tím členské obce souhlasí, minimální počet obyvatel splnit. Sdružení povinně vykonává
místo obcí kompetence ve všech následujících oblastech:
1. Hospodářský, sociální a kulturní rozvoj – podpora průmyslových a obchodních zón,
kulturních, sportovních a sociokulturních zařízení, zřizování collèges (odpovídá II. stupni
základních škol) a středních škol a podpora vysokoškolského vzdělání, cestovního ruchu.
2. Rovnoměrný rozvoj oblasti: územní plánování s důrazem na městský prostor,
organizace dopravní obslužnosti území, údržba silnic, plánování hromadné dopravy.
3. Sociální zajištění a politika bydlení: zajištění sociálního bydlení, správa doplatků na
bydlení, správa bytového fondu.
4. Řešení problematiky měst: předcházení městské kriminalitě.
5. Veřejné služby: voda a kanalizace, správa hřbitovů, kontrola jatek, požární ochrana,
zásobování teplem a chladem, kontraktování dodávek elektřiny a plynu, provoz stanic
pro dobíjení elektromobilů.
6. Životní prostředí: odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, boj proti hluku, podpora
úspory energií, protipovodňová opatření.
7. Zřizování míst pro parkování kočovných obyvatel.
Sdružení se může smluvně dohodnout s departementem na výkonu kompetencí v sociální
oblasti, které jsou jinak určeny vyššímu územnímu celku. Smlouva musí rovněž obsahovat
finanční zajištění těchto kompetencí. Obdobná smlouva může být uzavřena v případě

145

Maison de services au public - https://www.maisondeservicesaupublic.fr/node/28.
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plánování veřejné dopravy. Zastupitelstvo sdružení a zastupitelstva členských obcí se mohou
dohodnout na rozšíření kompetencí v souladu s veřejným zájmem území, takové rozšíření musí
schválit alespoň polovina zastupitelstev obcí, které reprezentují minimálně polovinu obyvatel
sdružení. V případě kompetencí, které v území vykonává stát či regiony, musí být záměry
povinně konzultovány se sdružením.
D. Metropole
Tato forma sdružení musí zahrnovat více než 400 tis. obyvatel, resp. v příměstských lokalitách
650 tis. obyvatel. Do metropolí se po roce 2015 transformovala všechna sdružení v okolí
největších francouzských měst s výjimkou Paříže a Lyonu, které mají v zákoně zvláštní úpravu.
Vyhláškou se stanoví rozloha metropole a její hlavní město. Rozsah kompetencí se výrazně
neliší od městského sdružení, vyhláškou jej lze na základě shody členských obcí rozšířit146.
E. Metropole du Grand Paris147
Metropole du Grand Paris vznikla ze zákona k 1. lednu 2016 a kromě Paříže zahrnuje celé tři
departementy s hlavním městem sousedící. V případě souhlasu zastupitelstev mohou být členy
také obce z jiných departementů, které se dříve staly součástí sdružení obcí působících ve
slučovaných departementech, v těchto departementech působící. Po postupném dvouletém
přechodu vykonává od roku 2017 metropole hlavního města široce definované pravomoci:
podpora hospodářského, sociálního, kulturního rozvoje území, ochrana životního prostředí,
bytová politika, dále zpracovává energetický plán území. Důležitý je vždy tzv. zájem metropole,
na kterém se shodnou zastupitelé, a ten je pak určující pro to, zda určité postupy v rámci
kompetence zajišťuje metropole či nikoliv. Nedílnou součást svěřených kompetencí
představuje tvorba strategických dokumentů, plánování a koordinace zajišťovaných služeb.
Zajímavá je také možnost převodu vlastnictví nemovitostí či další infrastruktury ze státu na
metropoli. Převod se provede formou vyhlášky na základě posouzení žádosti metropole.
Zvláštní úprava se týká také Métropole Lyon148 a La métropole Aix-Marseill-Provence149 , tedy
dalších dvou nejvýznamnějších měst. Obě do určité míry „pohltily“ část departementů.
1.4.1.7 Finanční motivace jako důležitý podnět
Francouzská samospráva je financována místními daněmi, jejichž podíl na celkových příjmech
v průměru činí 55 %150. Sdružení mohla od počátku volit mezi režimem jednotné sazby daně
z podnikání (fiscalité professionnelle unique – FPU), o jejíž výnos pak sdružené obce přišly,
nebo sdružení získávalo jen výnos z dodatečného navýšení sazby (fiscalité additionnelle).
Vzhledem k tomu, že daň z podnikání prošla v průběhu posledních let zásadními změnami,
získávají sdružení aplikující FPU automaticky všechny náhrady příjmů, které s reformou daně
souvisí. Ve Francii musí vláda samosprávě kompenzovat případné výpadky příjmů v důsledku
změn v daňových zákonech, a to formou přímých plateb nebo jiným daňovým příjmem.

Např. vyhláška č. 1078/2014, o zřízení metropole Toulouse, obsahuje rozšíření o sjednocení pravidel reklamy,
údržbu cyklostezek nebo realizaci archeologického výzkumu .
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http://www.metropolegrandparis.fr/fr/content/la-metropole-et-ses-competences.
https://www.grandlyon.com/.
149 http://www.marseille-provence.fr/index.php/la-metropole/la-metropole-aix-marseille-provence.
150 https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/finances-publiques/financement-collectivitesterritoriales/essentiel/s-informer/impots-dotations-etat-emprunt-ressources-collectivites-territoriales0#.WzFEnDgkpjo.
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Sdružení navíc může vybírat část výnosu také z dalších místních daní (činžovní a z nemovitostí,
poplatku za odpad). Průzkumy ukazují, že sazby se v jednotlivých obcích postupně sbližují, až
se v rámci sdružení sjednotí.
V České republice neexistuje možnost takto rychlého stanovení financování sdružení, neboť
příjmy z místních daní nejsou v rozpočtech obcí nijak zásadní.
Druhou významnou složku příjmů sdružení tvoří dotace151, neboť podpora meziobecní
spolupráce musí mít pro obce přínos v podobě dodatečných zdrojů. Sdružení získávala část
všeobecné provozní dotace (Dotation global de fonctionnement152) určené obcím, která se však
postupně transformovala do dotace sdružením (Dotation dˊintercommunalité). Ve výpočtu se
zohledňuje počet obyvatel sdružení, míra daňového sjednocení sazeb a také daňový potenciál,
který pak určuje míru přerozdělování prostředků od „bohatších“ k „chudším“. Odměna za
sdružení, na kterou si dosáhly jen spolupracující obce, měla podstatný vliv na rychlost rozšíření
meziobecní spolupráce, neboť o tyto částky získávaly nesdružené obce méně prostředků.
Metoda „cukru“ tak zaznamenala úspěch, který umožnil i nedávné povinně volitelné slučování
sdružení do větších celků.
1.4.1.8 Sdružování sdružených
Počet subjektů meziobecní spolupráce se průběhu let měnil, největší počet se uvádí za rok
2010, kdy fungovalo 2611 sdružení. Ukazovalo se, že některá sdružení neplní svoji funkci zcela
správně, a proto se od roku 2015153 připravovala jejich racionalizace, tedy slučování. Prefektury
departementu měly připravit schéma meziobecní spolupráce154, které kromě analýzy
současného stavu mělo obsahovat návrh na slučování do větších celků, neboť zákon
předpokládal minimální počet obyvatel na úrovni 15 tisíc, s možností výjimky pro řídce osídlené
oblasti. Dokumenty byly připraveny na podzim 2015, obce měly pak dva měsíce na vyjádření.
V průběhu léta 2016 se vyjasňovala sporná rozhodnutí o sloučení. Konečné rozhodnutí o
nových sdruženích provedla prefektura k 31. 12. 2016. Výsledkem konsolidace je pokles počtu
sdružení mezi roky 2016 a 2017 o téměř 40 %, přičemž počet obyvatel sdružených obcí se
nemění. Schéma meziobecní spolupráce by mělo být každých šest let aktualizováno.
1.4.1.9 Reforma výkonu státní správy
Souběžně s dlouhou diskuzí o budoucí podobě meziobecní spolupráce probíhaly debaty nad
strukturou dekoncentrovaných pracovišť v území. Zrušení striktního vymezení kompetencí pro
regiony a departementy v zájmu zefektivnění poskytovaných služeb postupně rostoucími
spolupracujícími sdruženími, zmiňované výše, navazovalo na významnou reformu státní správy
v území. Tzv. zákon RéATE - La réforme de l’administration territoriale de l’État155 vstoupil
v platnost k 1. lednu 2010. Již od června 2007 však probíhala revize veřejné správy, a to také
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Více např. záznam z projednávání návrhu rozpočtu na rok 2018 v Senátu, část vztahy k územním samosprávám:

http://www.senat.fr/rap/a17-114-12/a17-114-121.html.
152 Detailní popis ve zprávě Ministerstva vnitra http://www.dotationsdgcl.interieur.gouv.fr/consultation/documentAffichage.php?id=55.
153 Detailní a kritický rozbor zákona „NOTRe“ http://www.lagazettedescommunes.com/391310/decryptage-de-la-loinotre/.
154 Např.: http://www.loire.gouv.fr/schema-departemental-de-cooperation-intercommunale-a4986.html.
155 Přehledné zpracování , včetně schématu např.: http://www.yonne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Presentation-desservices/Reforme-de-l-Etat/La-reforme-de-l-administration-territoriale-de-l-Etat-REATE.
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v těsné souvislosti s tehdy velmi hlasitě zdůrazňovaným úsilím o snížení deficitů veřejných
financí v době ekonomického poklesu156.
Cílem nové struktury výkonu státní správy na úrovni departementů i regionů byly dle oficiálních
vládních materiálů sjednocení, posílení a zpřehlednění činnosti státu v území. Vznikly tak nové
odbory, které odpovídají významu dané úrovně samosprávy. V případě departementů jde o
odbor sociální podpory a odbor územního rozvoje. V případě regionálních prefektur se jednalo
o sloučení činností do pěti odborů, které se používají s příslušnými zkratkami157.
Jestliže v případě departementů a regionů dochází k přesnému oddělení výkonu samostatné
působnosti a přeneseného výkonu státní správy, pak starosta obce, podobně jako v České
republice, reprezentuje obě funkce v jednom úřadu. Z přeneseného výkonu zajišťují obecní
úřady např. organizaci voleb, vydávání potvrzení o pobytu, zajišťuje některé kompetence
policie. Podobně jako v ČR vyřizoval starosta malé obce „všechno“, a právě rozvoj vzájemné
spolupráce vedl k výraznému odlehčení povinností s touto funkcí spojených.
1.4.1.10 Závěrem
V České republice, dle návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017, bylo registrováno 723
svazků obcí, které hospodařily s příjmy 3,4 mld. Kč a jsou výrazně závislé na dotacích
z evropských prostředků.158 Nejčastěji svazky ve zřizovatelských listinách uvádějí všeobecný
předmět činnosti, který zahrnuje komunální služby a územní rozvoj (243 svazků), následuje
správa vodohospodářské infrastruktury (167), příp. odpadové hospodářství (36). Ačkoliv se zdá
počet svazků relativně vysoký, skutečně aktivních bude podstatně méně. Konkrétní kroky
k podpoře meziobecní spolupráce dobrovolnou formou učinil dříve již Svaz měst a obcí ČR,
jehož projekt center společných služeb trvá do 30. 6. 2019.159 Také rozhodování o
integrovaných územních investicích (Integrated Territorial Investments – ITI160), které se od
tohoto plánovacího období objevuje jako část toku financí do území, v sobě má určité prvky
podpory vnímání širších souvislostí obecních rozhodnutí. Stále však nejde o
institucionalizovanou podporu. I přes zřejmé rozdíly v nastavení fungování územní správy a
samosprávy lze z francouzských zkušeností vytěžit příklad pro Českou republiku.
Největší ponaučení: podpora meziobecní spolupráce není úkol pro jedno ministerstvo. Naopak,
jde o průřezovou záležitost, která by měla být přímo uvedena v prohlášení vlády jako konkrétní
závazek. Bez aktivní podpory Ministerstva financí a dalších ministerstev, které poskytují do
území dotace, nelze zajistit finanční motivaci pro prohlubování spolupráce. Bonifikace
společných projektů, navýšení sdílených daňových příjmů pro sdružení, jsou zásahy, které
vyžadují nezpochybnitelné rozhodnutí vlády o efektivnosti meziobecní spolupráce jako nedílné
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Pébereau:

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/modernisation-etat/revision-generale-politiques-publiques.shtml.

La DREAL, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (životní prostředí, rozvoj území a
bytová politika).
La DRAAF, la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (výživa, zemědělství, lesnictví).
La DRJSCS, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (mládež, sport a sociální politika).
La DIRECCTE, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (podnikání,
konkurenceschopnost, práce a zaměstnání).
La DRAC, la direction des affaires culturelles (kultura).
158 Sněmovní tisk č. 164 www.psp.cz.
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http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx.
Příklad z Plzeňské metropolitní oblasti: http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/.
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součásti trvalého úsilí o efektivní správu země. A to i přes „politické“ riziko vytvoření si silné
protistrany v podobě metropolitních oblastí, které budou mít kapacitu hájit své území proti
některým záměrům vlády či kraje. V případě rozvoje metropolitní spolupráce budou nezbytné
smlouvy o spolupráci mezi všemi úrovněmi veřejné správy, aby nedocházelo ke zbytečnému
politickému přetlačování.
Při konkrétním nastavení se legislativa bude muset také vypořádat s rolí Místních akčních
skupin (MAS161), které díky finanční podpoře z evropských fondů dnes do jisté míry suplují
meziobecní spolupráci. Metoda LEADER vznikla rovněž ve Francii jako podpora zemědělským
obcím, kde se starostou obvykle stával místní úspěšný zemědělec.162 V České republice, kde
mají zemědělské podniky spíše jiný charakter než rodinné farmy, mívají MAS problémy dodržet
povinné třetinové zastoupení vhodných podnikatelských subjektů a ne všechny obce vnímají
členství v MAS jako přímo výhodu vzhledem k nastavenému systému možného okruhu
financovaných projektů (nyní zejména projekty se sociální problematikou, sociálním
začleňováním).
Kromě stanovení kompetencí, příjmů a rozhodovacích postupů bude třeba také vyjasnit
pojmosloví, neboť například v současné době i reklamou podpořené projednávání
Metropolitního plánu hl. m. Prahy se přesahu do Středočeského kraje nevěnuje.163

http://nsmascr.cz/.
https://dotaceeu.cz/cs/Ostatni/Dulezite/Slovnik-pojmu/M/Metoda-LEADER.
163 http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/.
161
162
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1.4.2 Německo
Spolková republika Německo je federálně uspořádaná republika s parlamentní demokracií,
kterou tvoří 16 spolkových zemí, z nichž tři jsou samostatná města se zvláštním statutem (tzv.
Stadtstaat – Brémy, Hamburk a Berlín). Spolkové země spolu se Spolkem (Bund) tvoří stát, který
má podle mezinárodního práva právní subjektivitu (Gesamtstaat).164
Tabulka 1.50: Spolkové země Německa

Spolková země
Země BádenskoWürttembersko
Svobodný stát Bavorsko
Země Berlín
Země Braniborsko
Svobodné hanzovní město
Brémy
Země Dolní Sasko
Svobodný stát Durynsko
Svobodné a hanzovní
město Hamburk
Země Hesensko
Země Meklenbursko-Přední
Pomořansko
Země Porýní-Falc
Země Sársko
Svobodný stát Sasko
Země Sasko-Anhaltsko
Země Severní Porýní-Vestfálsko
Země Šlesvicko-Holštýnsko
Spolková republika Německo

Spolková země (německy)
Land Baden-Württemberg

Hlavní město
Stuttgart

Freistaat Bayern
Land Berlin
Land Brandenburg
Freie Hansestadt Bremen

Mnichov (München)
*
Postupim (Potsdam)
*

Land Niedersachsen
Freistaat Thüringen
Freie und Hansestadt Hamburg

Hannover
Erfurt
*

Land Hessen
Land Mecklenburg-Vorpommern

Wiesbaden
Schwerin

Land Rheinland-Pfalz
Land Saarland
Freistaat Sachsen
Land Sachsen-Anhalt
Land Nordrhein-Westfalen
Land Schleswig-Holstein
Bundesrepublik Deutschland

Mohuč (Mainz)
Saarbrücken
Drážďany (Dresden)
Magdeburk (Magdeburg)
Düsseldorf
Kiel
Berlín

* Městské státy Berlín a Hamburk jsou tvořeny městy, která se jmenují stejně. K městskému státu Svobodné hanzovní město
Brémy pak kromě hlavního města Brémy patří ještě přístavní město Bremerhaven.

Státní uspořádání Spolkové republiky Německo (dále SRN) vychází z ústavy (v němčině
Grundgesetz, dále také jen jako „GG“) z 23. května 1949. Z ústavy vyplývá, že státní správa SRN
vychází ze tří základních principů:




dělba moci,
princip spolkového státu,
garance místní samosprávy.165

Zpracovatel této studie vycházel převážně z cizojazyčných zdrojů. Při překladu některých odborných pojmů, které
často nemají ustálený ekvivalent v českém jazyce, se přitom snažil volit takové překlady, které co nejvíce v českém
jazyce vystihují podstatu daného fenoménu v jazyce původním. Z tohoto důvodu pak překlady těchto termínů nemusí
vždy přesně odpovídat tzv. slovníkovým ekvivalentům. V zájmu významové jednoznačnosti a nezaměnitelnosti jsou
pak u těchto pojmů ihned za českým překladem v závorce uvedeny termíny v původním jazyce. Tato poznámka se
týká zejména kapitol zabývajících se správním uspořádáním v Německu (včetně subkapitol k jednotlivým spolkovým
zemím), Rakousku a Polsku.
164

165 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/2014/oed.pdf?__blob=publicationFile.
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Dělba moci je jeden ze základů GG. Moc zákonodárnou v SRN zastupuje Spolkový sněm
(Bundestag) a Spolková rada (Bundesrat). Spolkový sněm je legislativním orgánem Spolku jako
celku, oproti tomu Spolková rada zastupuje zájmy zemí v legislativním procesu (ve kterých
případech je k přijetí spolkového zákona nutný souhlas Spolkové rady, určuje GG). Moc
výkonnou v SRN zastupuje Spolková vláda (Bundesregierung). Moc soudní reprezentuje systém
spolkových soudů a Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht).
Princip spolkového státu, vycházející z GG, znamená, že SRN je tvořena spolkovým státem
(Bund) a členskými státy (Länder), přičemž jednotlivé státy mají vlastní práva a pravomoci, které
jsou stanoveny přímo v GG. Některé činnosti jsou vykonávány spolkovým státem, některé
členskými státy, přičemž v praxi vykonává převažující část zákonodárných úkolů spolkový stát
a převažující část úkonů spojených se státní správou vykonávají jednotlivé spolkové státy166.
Garance místní samosprávy je obsahem článku 28 odst. 2 GG a znamená, že obcím je
zaručeno právo spravovat záležitosti místního rozsahu samostatně a s vlastní odpovědností.
Příslušný výňatek z německé ústavy je uveden v boxu níže.
Box 1: Článek 28 odst. 2 Ústavy SRN – garance obecní samosprávy

„Článek 28
(Samostatnost místních společenství)
…
(2) Obcím musí být zaručeno právo spravovat všechny záležitosti místního společenství
v mezích zákona a na vlastní odpovědnost. Rovněž svazky obcí mají v mezích své zákonné
působnosti podle zákona právo na samosprávu. Výkon samosprávy obsahuje rovněž
základny vlastní finanční odpovědnosti; jako tyto základny mají obce k dispozici daňové
zdroje spojené s hospodařením a právem zvedat sazby.167
…“
Zdroj: http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html.

1.4.2.1 Systém veřejné správy a samosprávy v Německu
V Německu je stejně jako v ČR uplatňován smíšený model veřejné správy, tzn., že obce (nejnižší
administrativní jednotky) vykonávají jak činnosti samosprávné, tak činnosti spadající do
působnosti státní správy. Správní uspořádání jednotlivých spolkových zemí Německé spolkové
republiky se však mezi sebou značně liší, což je často dáno především historickými důvody.
V úvodu je tak třeba rozlišit mezi dvěma základními přístupy k uspořádání veřejné správy
v německém pojetí – tedy mezi monistickým a dualistickým modelem.
1.4.2.1.1

Dualistický model

V dualistickém pojetí je činnost municipalit rozlišena do dvou základních větví. První je výkon
působnosti v rámci vlastní, od státu oproštěné agendy (samosprávné úkoly – eigener
Wirkungskreis), druhým je pak výkon činností přenesených na municipality ze státní správy
(přenesená působnost státní správy – übertragener Wirkungskreis). Úkoly ve vlastní působnosti
(Selbstverwaltungsaufgaben), ať už jsou povinné či volitelné, vykonává samospráva nezávisle

166

Viz např.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/2014/oed.pdf?__blob=publicationFile.
V tomto případě nebyl využit doslovný překlad, nýbrž takový překlad, který nejlépe vystihuje pojetí ústavně právní
ochrany územní samosprávy.
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na státu. Oproti tomu při výkonu svěřených úkolů v rámci státní správy
(Auftragsangelegenheiten) funguje jen jakožto zprostředkovatel, kdy podléhá rozhodování
státních orgánů. Dualistický model je uplatňován například v Durynsku či Bavorsku, jež jsou
předmětem analýzy v této kapitole. Dále funguje tento přístup v Meklenbursku – Předním
Pomořansku, Dolním Sasku, Porýní – Falci, Sársku a Sasku – Anhaltsku. Jde o totožný systém,
který je uplatňován v České republice.
1.4.2.1.2

Monistický model

Alternativním modelem je monistický princip. Na rozdíl od dualistického je v tomto případě na
veškeré činnosti municipalit nahlíženo jako na samosprávné, přičemž jsou označovány jako
veřejné úkony (öffentliche Aufgaben). Rozdíl mezi samostatnou působností a státní správou je
tak naoko smazán. Místo toho se v monistickém pojetí v rámci samostatné působnosti rozlišuje
mezi dobrovolnými (fakultative) a povinnými úkoly (weisungsfreien Angelegenheiten) a
povinnými úkoly s pokyny (Weisungsaufgaben). V oblasti samosprávné činnosti
(Selbstverwaltungsaufgaben) je tak monistický model prakticky totožný s modelem
dualistickým, neboť volitelné i povinné úkoly vykonávají obce na vlastní odpovědnost. Naopak
pokyny, jež jsou municipalitám svěřeny zákonem (Auftragsangelegenheiten) jsou vykonávány
dle instrukcí státních orgánů. Tyto pokyny přitom mohou být jak pouze obecné, tak na druhé
straně zcela konkrétní. Činnosti vykonávané dle takto konkrétních pokynů se tedy v principu
velmi přibližují výkonu přenesené působnosti, avšak nikdy se nejedná o totéž. Druhou zásadní
odlišností monistického systému je způsob financování výkonu veřejné správy. Zatímco
v dualistickém schématu dochází k financování ex ante, pro monistický model je typické, že
část agendy je financována až ex post. Monistický model je v praxi uplatňován v Sasku, které
je předmětem analýzy níže, a dále v Bádensku – Württembersku, Braniborsku, Hesensku,
Severním Porýní – Vestfálsku a Šlesvicku – Holštýnsku.
Tabulka 1.51: Srovnání: monistický vs. dualistický model veřejné správy

Dualistický model
Samostatná působnost
Rozlišují se úkoly:
-

dobrovolné
povinné

Monistický model

Přenesená působnost
Samospráva je pouze
vykonavatelem státní
správy

Pouze samosprávné úkoly
Rozlišují se úkoly:
- dobrovolné
- povinné
- povinné s pokynem – blíží se
přenesené působnosti

Financování činností předem

Financování činností předem, ale
částečně až ex post

Model totožný s tím, který je uplatňován v ČR. Dále
je v textu rozpracován model Bavorska.

Dále v textu jsou přiblíženy modely
uplatňované v Sasku a Hesensku.

Zdroj: EEIP

1.4.2.1.3

Základní úrovně veřejné správy v SRN

Veřejná správa a samospráva v SRN je organizována na třech základních úrovních:




spolkové (Bund),
zemské (Land),
obecní (Gemeinden).

V SRN dále existují kraje (v Bavorskou) a okresy.
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Spolková úroveň je tvořená spolkovou vládou, spolkovým kancléřem, spolkovým
prezidentem, spolkovým parlamentem a dalšími spolkovými a správními orgány.
Zemská úroveň je tvořena spolkovými zeměmi, přičemž každá spolková země má svoji vlastní
ústavu, jednokomorový parlament (zemský sněm – Landtag), vládu a samostatný systém soudů,
a to včetně ústavního soudu. Správní členění jednotlivých spolkových zemí je různé na základě
historických okolností.
Obecní úroveň je tvořena obcemi, které jsou základní jednotkou systému, nebo svazky obcí.
Nejdůležitějším svazkem obcí je okres (Gemeindeverband). Jak již bylo uvedeno, GG zaručuje
obcím právo spravovat záležitosti místního rozsahu samostatně a s vlastní odpovědností.
Nicméně oblast komunální politiky jako takové není regulována GG, jsou to především
jednotlivé země, které regulují komunální uspořádání a určují podobu komunálního systému.
Ač obce plní i samosprávné úkoly, v ústavách jednotlivých spolkových zemí jsou systematicky
řazeny do exekutivy.
Okresy jsou územní administrativní jednotkou stojící ve správní hierarchii mezi obcemi a zemí.
Statutárním představitelem okresu je okresní rada (Landrat). Je to osoba, kterou nominuje
volený okresní sněm (Kreistag). Okresy jsou dozorčím a kontrolním orgánem obcí, ale
vykonávají i částečně samosprávu. Specifickou entitou jsou pak kreisfreie Städte (doslova
„města mimookresní“, lze též volně přeložit jako „města netvořící okres“). Jedná se o města, jež
nejsou součástí žádného okresu, avšak mají s okresem zcela totožnou působnost. Jde tak de
facto o města povýšená z důvodu své velikosti na úroveň samostatných okresů. V současnosti
existuje 107 takových měst, přičemž se jedná zpravidla o největší německá města nad 50 tisíc
obyvatel, tedy tzv. velká města (Großstädte, nad 100 tisíc obyvatel) a větší středně velká města
(Mittelstädte, 20 až 100 tisíc obyvatel). Existuje však celá řada výjimek. Na jedné straně je
několik velkých měst, jež statut kreisfreie Stadt nemají (např. Hannover, Saarbrücken168), a na
straně druhá mají statut městských okresů někdy i města výrazně menší (např. Zweibrücken).
Obrázek 1.37: Německo – organizace správního uspořádání

Zdroj obrázku: wikipedia.org - Bundesebene (Deutschland) (viz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesebene_(Deutschland)).

Město Hannover je jedním ze tří větších měst (dále Cáchy a Göttingen), jež sice samy o sobě nejsou městskými
okresy, avšak jsou jim svěřeny i některé působnosti nad rámec působnosti obce.
168
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Jak zpracovateli v rámci e-mailové komunikace potvrdil ministerský rada spolkového
Ministerstva vnitra, pan Bernd Küster, systém veřejné správy dostál v průběhu posledních
několika dekád mnoha změn. V 70. letech minulého století v tehdejší SRN proběhla vlna
rozsáhlých municipálních reforem, jejichž cílem bylo sloučení malých obcí a vytvoření nižšího
počtu větších, zato však silnějších správních útvarů (např. v Bavorsku). Po vstupu do nového
milénia pak ve snaze o zeštíhlení správní struktury došlo v několika zemích (Porýní-Falc, SaskoAnhaltsko, Dolní Sasko) ke zrušení správních krajů (Regierungsbezirksebene), zatímco v jiných
zemích byly pravomoci těchto útvarů posíleny (Bádensko-Württembersko, Severní PorýníVestfálsko). V této souvislosti Bernd Küster dodává, že v posledních dvou dekádách dochází
zároveň k rozsáhlým reformám územní struktury pod tlakem demografických změn, a to
zejména v zemích bývalé NDR. Z celkem pěti někdejších východoněmeckých zemí proběhly od
roku 1990 reformy úspěšně ve třech (v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním
Pomořansku). Ve dvou zbývajících – Braniborsku a Durynsku – jsou reformní snahy taktéž, avšak
v těchto zemích narážejí na tvrdý odpor místních obcí a okresů a implementace reformních
projektů tak byla prozatím zdržena. Z toho vyplývá, že pohled na územní reformy v SRN se
v čase vyvíjí.
1.4.2.2 Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně státní správy
1.4.2.2.1 Rozdělení kompetencí mezi spolek a spolkové země
Jak již bylo uvedeno, SRN je spolkový stát – jeho fungování je založeno na rozdělení pravomocí
mezi spolek a spolkové země Převažující část zákonodárných úkolů vykonává spolkový stát a
převažující část úkonů spojených s veřejnou správou a realizací spolkových zákonů (oblast
exekutivy) vykonávají jednotlivé spolkové státy. Skutečnost, že většina legislativních pravomocí
je v rukou spolku určuje GG, podle které jsou dvě základní oblasti zákonodárství:




Výlučné zákonodárství spolku – v těchto oblastech mají spolkové země kompetence
pouze, pokud jsou k tomu zmocněny spolkem – patří sem zahraniční záležitosti, obrana,
ochrana civilního obyvatelstva, záležitosti státní příslušnosti, přistěhovalectví, záležitosti
ohledně jednotné měny, jednotných cel, pošty a telekomunikace, dále je pod dozorem
spolku veškeré státní školství apod.
Konkurující zákonodárství – v těchto oblastech mají spolkové země kompetence, dokud
je nevyužije spolek (Ten má zákonodárnou pravomoc, jestliže to vyžaduje celostátní
zájem) – patří sem např. občanské právo, trestní právo, veřejná péče apod.169

Hlavní vliv mají jednotlivé země zejména v oblasti kultury a vzdělávání, v poslední době se
zvyšuje jejich angažovanost také v oblastech ekologické politiky, sociální problematiky a
zdravotnictví, nicméně zde hraje velkou roli financování těchto oblastí, kdy ne všechny země
jsou schopny nést náklady na tyto oblasti170.
Jednou z oblastí, kde rozdělení pravomocí mezi spolek a země působilo problémy je oblast
zahraničních vztahů – zahraniční politika je výslovnou záležitostí spolku, přičemž jednotlivé
státy mohou se souhlasem spolkové vlády vyvíjet vlastní zahraniční politiku, čehož země
využívají např. v oblastech přeshraniční spolupráce s různými regiony EU.

Mezinárodní vztahy německých spolkových zemí, případová studie spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko,
Kristýna Jašová (2009), bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze.
170 Obce ve Spolkové republice Německo – vývoj a současný stav, Mirka Pitrová (2008 ).
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Toto rozdělení kompetencí mezi spolek a země není bez problémů. Hlavně bohaté spolkové
země se snaží o posílení autonomie spolkových zemí.
1.4.2.2.2
1.4.2.2.2.1

Kompetence obcí
Kompetence obcí v rámci vlastní působnosti

V rámci samostatné působnosti obec jedná na vlastní zodpovědnost, může vydávat vlastní
právní předpisy (obecně závazné vyhlášky) a na svém území bez omezení valorizovat sazbu
daně z nemovitosti. Přestože mají obce téměř ve všech zemských ústavách také pravomoc
stanovit si a vybírat vlastní obecní daně, toto ustanovení zůstává nenaplněno. Oproti tomu mezi
významné příjmy obcí patří inkaso z daně živnostenské (tzv. Gewerbesteuer) a z daně z
nemovitosti (Grundsteuer), jejichž sazby si v souladu s čl. 106 GG mohou obce stanovovat
samy. Konkrétně sazba živnostenské daně (Gewerbesteuer) musí být na úrovni nejméně 200 %
základní sazby, jež je zákonem stanovena na 3,5 procenta. Finální sazba daně z nemovitosti je
pak součinem trojice parametrů – hodnoty nemovitosti, sazby stanovené federálním zákonem
(Grundsteuergesetz171) dle typu nemovitosti a obecního multiplikátoru (ve výši dle rozhodnutí
každé obce – mezi obcemi se často významně liší). Článek 106 GG rovněž obcím zaručuje podíl
na vybrané dani z příjmu (v závislosti na objemu daní vybraných od obyvatel obce) a od roku
1998 také na dani z obratu (na základě ekonomických a geografických faktorů stanovených
zvláštním zákonem).172
Ve vlastní působnosti německé obce vykonávají činnosti v podobném rozsahu, jako je tomu
v České republice. Jedná se tedy například o činnosti v následujících oblastech:











veřejná sportovní a rekreační zařízení,
výstavba,
výstavba a údržba veřejných komunikací, náměstí apod. (ale např. u spolkových silnic –
Bundesstraße – je zodpovědný spolek, resp. Spolkové ministerstvo dopravy),
stavba a údržba vodovodních a kanalizačních zařízení,
nakládání s odpady a likvidace,
kanalizace,
výstavba a správa obecních bytů,
kulturní zařízení,
školy (mateřské, základní, střední speciální – nikoliv gymnázia a spolkové školy, za které
zodpovídá spolek),
matrika (vydávání osvědčení o narození, manželství a úmrtí).

1.4.2.2.2.2

Kompetence obcí v rámci přenesené působnosti

V rámci přenesené působnosti obec plní úkoly stanovené zemskou legislativou, ve výjimečných
případech i spolkovou legislativou. Kompetence jsou tak přenášeny na základě zákona.
Výkonným orgánem je starosta.
Příklady:

Viz např. https://www.gesetze-im-internet.de/grstg_1973/BJNR109650973.html.
Téma financování obcí v Německu (včetně konkrétních modelů uplatňovaných ve vybraných spolkových zemích)
je detailněji rozebráno v samostatné kapitole v části 3 této zakázky – Validace a varianty možných úprav systémů
financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na
náklady, přínosy a dopady).
171
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Volby,
Referenda,
registrace občanů, vedení evidence občanů (Staatsbürgerschaftsevidenz).

1.4.2.2.3

Obecní zřízení v Německu

Komunální uspořádání se v jednotlivých spolkových zemích liší, což je důsledek historického
vývoje. Jednotlivé systémy vznikaly izolovaně v každé spolkové zemi zvlášť. V letech 1949 až
1990 byl navíc systém odlišný v SRN a NDR – přičemž v NDR prvek samosprávy nefungoval
vůbec. Po sjednocení Německa v roce 1990 bylo stanoveno, že systém SRN bude
implementován i v NDR – došlo k decentralizaci samosprávy zpět na obce, nicméně problémem
obcí z bývalé NDR zůstala finanční zadluženost a nižší výkonnost než u obcí SRN, přičemž
některé rozdíly se nepodařilo překonat dodnes.173 Zároveň jich bylo příliš mnoho. Na ploše 108
333 km2, tedy celkové rozloze bývalé NDR, existovalo v roce 1990 přesně 7 613 obcí. Obce
bývalé NDR tak po sjednocení Německa tvořily 47 % všech obcí ve Spolkové republice, ač
rozloha NDR dosahovala jen 43 % rozlohy SRN. Přibližně 16 milionů občanů bývalé NDR navíc
představovalo jen jednu čtvrtinu občanů SRN do roku 1990.174
Přes odlišný vývoj obecní samosprávy v rámci jednotlivých spolkových zemí, i zde lze
identifikovat některé společné znaky, jako např. základní obecní orgány, kterými jsou:




zastupitelstvo (obdobný charakter v ČR má zastupitelstvo obce),
rada obce (volena zastupitelstvem),
starosta (primátor).

Nicméně délka mandátu a volebních období jednotlivých obecních orgánů se u jednotlivých
spolkových států liší175, rovněž se liší kompetence starosty, předsednictva obce (naší
terminologií rady obce) a vzájemný vztah mezi starostou a zastupitelstvem.
Odborná literatura zabývající se komparací místní správy v Německu rozlišuje historicky i čtyři
základní modely obecního zřízení, přičemž v současné době jsou prakticky využívány dva
z nich.176 Jak vyplývá z přehledu níže, jednotlivé systémy místní správy se liší zejména
způsobem volby, délkou volených mandátů a rozsahem pravomocí obecní rady a starosty.




Starostovské uspořádání – dualistický princip správy (rada a starosta), avšak zásadní
postavení starosty, jenž je volen nepřímo zastupitelstvem. Model pochází původně
z Francie a byl využíván v zemích pod francouzskou okupační správou – v Porýní-Falci
a částečně v Sársku. V současnosti již není využíván, de facto se proměnil v jihoněmecké
zastupitelské uspořádání.
Severoněmecké zastupitelské177 uspořádání (Ratsverfassung) – monoistický princip
správy s dominantním postavením obecní rady, zastupitelstva. Vychází z britského
modelu a byl využíván v zemích pod britskou okupační správou – např. v Dolním Sasku
a částečně v Severním Porýní – Vestfálsku či Meklenbursku – Předních Pomořanech. Od

173 http://www.e-polis.cz/clanek/obce-ve-spolkove-republice-nemecko-vyvoj-a-soucasny-stav.html.

https://www.bpb.de.
http://www.e-polis.cz/clanek/komparace-spravniho-systemu-cr-a-srn-se-zamerenim-na-uzemnisamospravu.html.
176 http://www.e-polis.cz/clanek/obce-ve-spolkove-republice-nemecko-vyvoj-a-soucasny-stav.html.
174
175

K tomuto překladu jsme přistoupili především z důvodů srozumitelnosti textu, ač by doslovný překlad zněl
severoněmecké a jihoněmecké „radní uspořádání“. Rada obce má však v českém komunálním právu odlišné
kompetence než zastupitelstvo.
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tohoto modelu se upustilo koncem 20. stol., zejména ve prospěch jihoněmeckého
radního uspořádání.
Jihoněmecké zastupitelské uspořádání (Ratsverfassung) – jedná se o v současnosti
převládající systém místní správy. Model je typický silným postavením starosty (bývá
volen na 6 až 8 let v přímých volbách), který předsedá obecní radě, jakož i všem jejím
výborům, je vedoucím obecní správy a nejvyšším představitelem obce. Funguje např. v
Bavorsku, Sasku, Bádensku Virtembersku a v zemích s bývalým starostovským či
severoněmeckým radním uspořádáním (např. Dolní Sasko, Severní Porýní – Vestfálsko,
Meklenbursko – Přední Pomořany či Šlesvik – Holštýnsko).
Magistrátní obecní zřízení – také ctí dualistický princip místní správy, avšak výkonný
orgán obce je volen radou a nikoliv občany: Magistrátní model funguje v současnosti
např. v Hesensku a částečně ve Šlesvicku – Holštýnsku.

Po druhé světové válce tvořily základní jednotku místní správy obce, kterých byl velký počet.
V 70. a 80. letech minulého století začaly v Německu reformy veřejné správy, které v některých
spolkových zemích, zejména nových, pokračují dodnes. Cílem těchto reforem byla racionalizace
veřejné správy, která úzce souvisela se snížením velkého počtu obcí s malým množstvím
obyvatel. Mnoho obcí bylo sloučeno nebo sdruženo v rámci meziobecní spolupráce – z cca
30 000 obcí v roce 1949 na cca 12 000 obcí v současnosti, čímž došlo i ke zvýšení průměrného
počtu obyvatel.
Následující část kapitoly se zabývá správním uspořádáním ve vybraných spolkových zemích.
Tyto země byly vybrány jednak na základě požadavků zadavatele, jednak z toho důvodu, že
některé parametry či prvky správního systému byly zajímavé a země byla se zpracovatelem
ochotná sdílet své zkušenosti či zveřejnila dostatečné množství materiálů s potřebnými
informacemi.

151

Tabulka 1.52: Přehled administrativních složek jednotlivých spolkových zemí Německa (ke 30. září 2018)

Spolková země
Šlesvicko – Holštýnsko
Hamburk
Dolní Sasko
Brémy
Severní Porýní – Vestfálsko
Hesensko
Porýní – Falc
Bádensko – Württembersko
Bavorsko
Sársko
Berlín
Braniborsko
Meklenbursko – Přední
Pomořansko
Sasko
Sasko – Anhaltsko
Durynsko
Německo celkem

15 802,28
755,30
47 709,83
419,84
34 112,74
21 114,99
19 858,00
35 748,28
70 542,03
2 571,11
891,12
29 654,42
23 293,73

Počet
obyvatel
2 881 926
1 810 438
7 945 685
678 753
17 890 100
6 213 088
4 066 053
10 951 893
12 930 751
996 651
3 574 830
2 494 648
1 610 674

Obyvatelé
na km2
182
2 397
167
1 617
524
294
205
306
183
388
4 012
84
69

Vládní
kraje
5
3
4
7
-

18 449,99
20 452,14
16 202,37
357 578,17

4 081 783
2 236 252
2 158 128
82 521 653

221
109
133
231

19

Rozloha

Zemské
okresy
11
37
31
21
24
35
71
6
14
6

Obce

Města

15
1
45
2
53
26
36
44
96
6
1
18
8

Městské
okresy
4
1
8
2
22
5
12
9
25
1
4
2

1 106
1
945
2
396
423
2 304
1 101
2 056
52
1
417
750

63
1
159
2
271
191
129
313
317
17
1
113
84

Sdružení
obcí
172
1
431
2
396
427
186
462
1 427
52
1
199
117

13
14
23
401

3
3
6
107

10
11
17
294

421
218
821
11 014

169
104
124
2 058

310
122
206
4 511

Okresy

Zdroj:https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/Verwaltungsgliederung/Verwalt3QAktuell.htm.l
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1.4.2.3 Durynsko (Thüringen)
Právo na obecní samosprávu je zaručeno prostřednictvím německé ústavy (Grundgesetz, článek 28
odst. 2) a durynské ústavy (článek 91 – 95178). Podle těchto právních norem nejvyšší právní síly
mohou obce plnit úkony v rámci činností ve vlastní i přenesené působnosti trvale i v měnících se
podmínkách, a to takovým způsobem, který je vhodný pro občany. Aby byla splněna podmínka
vhodnosti pro občany, měla by mít obec dostatečnou administrativní a finanční sílu a dostatečnou
schopnost plánování a rozhodování. Dalším důležitým zákonem, upravujícím činnost územní
samosprávy, je durynský Kommunalordnung, obdoba zákona o obcích (Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung - Thüringer Kommunalordnung - ThürKO179).
1.4.2.3.1









Obecní reforma v Durynsku

V roce 1990 bylo v Durynsku 1702 kreisangehörige Gemeinden, tj. obcí náležejících do
okresu, z toho 1314 (cca 77 %) bylo obcí s méně než 1000 obyvateli a 916 (cca 54 %) s méně
než 500 obyvateli. Velký počet takto malých obcí však nebyl schopen plnit svěřené úkoly, a
proto byla počátkem devadesátých let minulého století připravována územní reforma.
V roce 1994 začal platit zákon o obcích a krajích (ThürKO, Thüringer Gemeinde- und
LandkreisOrdnung180), který stanovil minimální počet obyvatel pro kreisangehörigen
Gemeinden na nejméně 3000 občanů (resp. 5000, pokud byly obce součástí meziobecního
uskupení Verwaltungsgemeinschaft nebo Erfüllende Gemeinde).181
V první fázi se obce slučovaly dobrovolně, v druhé pak povinně na základě zákona. Tato část
reformy byla ukončena v roce 1999, kdy došlo ke snížení počtu obcí na 1013.
Do svazků obcí vstupovaly i malé obce. Na rozdíl od ostatních zemí nebyla stanovena dolní
hranice počtu obyvatel, obce tak zůstaly samostatné v právním slova smyslu a existují do
současnosti. Tato skutečnost byla spolu s dalšími důležitými jevy důvodem k pokračování
územní reformy od roku 2014, o které pojednává text níže.
V roce 2008 byl přijat zákon k dalšímu rozvoji obecních struktur (Gesetz zur
Weiterentwicklung der gemeindlichen Strukturen im Freistaat Thüringen), který zavedl
novou formu obcí – Landgemeinde (LG) – s minimálním počtem obyvatel 3 000. Zároveň
stanovil, že obce s méně než 3000 obyvateli se musí do 5 let s někým spojit (v nějaké
podobě).

178

http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/F6A7AF01618CE6BFC12572D5002372DA/$File/Verfassung
%20des%20Freistaats%20Th%C3%BCringen.pdf?OpenElement
„Artikel 91
(1) Die Gemeinden haben das Recht, in eigener Verantwortung alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen
der Gesetze zu regeln.
(2) 1Weitere Träger der Selbstverwaltung sind die Gemeindeverbände. 2Das Land gewährleistet ihnen das Recht, ihre
Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung zu regeln.
(3) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden können auf Grund eines Gesetzes staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach
Weisung übertragen werden.
(4) Bevor auf Grund eines Gesetzes allgemeine Fragen geregelt werden, die die Gemeinden und Gemeindeverbände
betreffen, erhalten diese oder ihre Zusammenschlüsse grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme.“

http://www.landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/1aws/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlrKomOTH2003rahmen&documentnumber=1&numberofresults=177&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=R&pa
ramfromHL=true#focuspoint.
179

180 Aktuální

znění:

http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KomO+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=tr
ue.
181 Viz formy meziobecní spolupráce v samostatné tabulce dále v tomto textu.
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Od roku 2014 probíhá v Durynsku již zmíněná strukturální reforma, která však byla
odložena/zpožděna z důvodu zásahu Ústavního soudu Durynska (2017).

I přes tyto reformní snahy je v současné době v Durynsku celkem 854 obcí, z nichž 65 % má méně
než 1000 obyvatel a zhruba 40 % méně než 500 obyvatel. V tomto ohledu je tamní komunální
struktura velmi podobná České republice. Durynsko tak „dostihlo“ to, že v devadesátých letech
nebyla stanovena dolní hranice pro vstup obce do správního společenství, jako je tomu například
v sousedním Sasku či jiných zemích bývalé NDR. V porovnání s ostatními spolkovými státy Německa
je zde tak nejen vysoký počet obcí, nýbrž enormní počet malých obcí, a z toho důvodu reforma
stále probíhá.
Jiným důvodem pro reformu je nutnost reagovat na obzvláště nepříznivý demografický vývoj
Durynska. Země se potýká se setrvalým úbytkem obyvatel (mezi lety 1989 a 2016 klesl počet
obyvatel o téměř 24 % a od roku 1950 dokonce o 36 procent182), kdy lidé migrují zejména do
ekonomicky silnějších sousedních zemí, jako je Bavorsko či Hesensko, a do německých metropolí.
Populace stárne ještě rychlejším tempem, než je průměr celého Německa, dochází k rychlému
vylidňování venkova a je zde výrazný převis počtu mužů nad počtem žen v produktivním věku
(zejména pak v kategoriích od 18 do 45 let).183 Dalšími důvody pro potřebu pokračování reforem
jsou nízká finanční daňová síla (schopnost vybírat daně) durynských obcí v porovnání s okolními
zeměmi, neschopnost malých obcí investovat či zadlužení malých obcí. Proto je v rámci zákona o
dobrovolné reorganizaci obcí (Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöringen
Gemeinden im Jahr 2018184) stanoven další postup reformy, přičemž je kladen velký důraz na
dobrovolnost. Pokud se nicméně obce nesloučí do určitého data dobrovolně, bude následovat
povinné slučování na základě zákona tak, jako tomu bylo v případě jiných spolkových zemí SRN.

182
183

Viz např. https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=zr000101%7C%7C.
Viz např.

https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=kt000118%7C%7C&auswahlnr=90&zeit=2016%7C%
7Cs1&tit2=&TIS=&SZDT,
https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtcy/~edisp/egovcontent434385.pdf?_ba.sid=EGOV-CONTENT434388.
184 Viz např. http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/65917/th%C3%BCringer-gesetz-zur-freiwilligenneugliederung-kreisangeh%C3%B6riger-gemeinden-im-jahr-2018-und-zur-%C3%A4nderung-des-th%C3%BCringergesetzes-%C3%BCber-die-kommunale.pdf.
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1.4.2.3.2

Formy meziobecní spolupráce

V rámci reformy má dojít i ke změně forem spolupráce mezi obcemi. Současné možnosti
meziobecní spolupráce v prostředí Durynska přibližuje následující tabulka.
Tabulka 1.53: Formy meziobecní spolupráce v Durynsku
Forma meziobecní spolupráce
Popis
Správní společenství –
Založením VG vytvoří zúčastněné obce korporaci veřejného práva, která plní úkoly
Verwaltungsgemeinschaft
přenesené působnosti pro členské obce. Členové sami odpovídají za svou působnost,
mohou, ale nemusí ji přenést na VG (v praxi se tak většinou neděje). Jednotlivé členské
= VG
obce zůstávají právně i politicky nezávislé. Jednotlivé členské obce si nechají svoje
Právní úprava - § 46 ff ThürKO jméno, místní uspořádání, obecní orgány. Pokud VG nemá dostatek financí na
vykonávání svých činností, vybírá finance (Umlage) od svých členů.
VG obvykle nese jméno nejlidnatějšího člena. VG musí mít minimálně 5000 obyvatel.
Většinou se jedná o sdružení více obcí (v praxi až 20).
Erfüllende Gemeinde
ErG je zvláštní forma VG. Obec (ÜG) má možnost přenést povinnosti spojené s plněním
úkolů přenesené působnosti na sousedící obec, která má více než 3000 obyvatel (z té se
= ErG
pak stává ErG). ErG má nárok na úhradu nákladů za výkon úkolů, které mu byly ÜG
svěřeny. ÜG zůstává zodpovědná za úkony vlastní působnosti, zanechává si vlastní
(Obec, pro kterou ErG
právní postavení.
vykonává činnosti, se nazývá
Tento svazek není korporací veřejného práva a nemá tak plnou pravomoc správního
übertragene Gemeinde – ÜG)
orgánu. Většinou se jedná o sdružení méně obcí (2-3), přičemž se jedná spíše o obce
okrajové, jež se v roce 1990 nezačlenily do žádného VG a zůstaly samotné. Touto formou
Právní úprava - § 51 ThürKO
jim bylo umožněno zůstat nezávislé. V principu je koncept ErG a ÜG z pohledu
funkčnosti podobný úrovním pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou
působností v ČR, resp. veřejnoprávním smlouvám.
Einheitsgemeinde
Sousední obce se mohou sloučit do jedné obce, tyto sloučené obce jsou pak místní části
(Ortsteil). Místní části jsou právně nesamostatné. Mohou mít uspořádání místních částí
= EiG
(Ortsteilverfassung) a právo zabývající se všeobecným uspořádáním (Ortsteilrecht).
Tato možnost však není právně garantovaná.
Starostové místních částí a zastupitelstva místních částí mohou diskutovat o tématech,
která se jich přímo týkají (např. parkování), a také navrhovat řešení některých problémů
nadřazené správě. O přijetí těchto návrhů však vždy rozhoduje nadřazená správa, tedy
starosta obce (Oberbürgermeister) či její zastupitelstvo. Typickým příkladem je město
Erfurt.185
Landgemeinde
Sousední obce mohou prostřednictvím fúze vytvořit Landgemeinde s nejméně 3000
obyvateli. Jednotlivé části obce, dříve samostatné obce, jsou osady, a ty mají zákonem
= LG
garantované osadní uspořádání (Ortschaftsverfassung) a právo zabývající se
(více viz další podkapitola)
všeobecným uspořádáním (Ortschaftsrecht).

Výchozím bodem výše zmíněné reformy, jejíž prazáklad sahá již do 90. let, kdy se do ErG (viz úvodní
odrážky této kapitoly) mohly sdružit obce bez ohledu na jejich velikost (tj. i velmi malé obce), je
stav, kdy je velký počet obcí sdružen v rámci VG a ErG. Z celkem 843 obcí jich je 601 sdruženo
v celkem 69 VG a 98 obcí má ErG. V těchto celkem 699 obcích (601+98), které jsou součástí buď
VG, nebo ErG, žije dohromady 25 procent obyvatel Durynska.186 Tyto dvě formy sdružování obcí
(VG, ErG) již nejsou vyhovující, a proto je zde snaha nahradit je formami EiG či v ojedinělých
případech LG.

https://www.mdr.de/thueringen/gebietsreform-gemeinden-praemien-100.html.
http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/65917/th%C3%BCringer-gesetz-zur-freiwilligenneugliederung-kreisangeh%C3%B6riger-gemeinden-im-jahr-2018-und-zur-%C3%A4nderung-des-th%C3%BCringergesetzes-%C3%BCber-die-kommunale.pdf.
185
186

155

Proč VG vznikaly a byly vnímány pozitivně







V Durynsku byla obecní samospráva znovuzavedena až v roce 1990, proto bylo zpočátku
pro obce důležité (z pohledu fungování demokracie na lokální úrovni), aby získaly
samostatnost (včetně ustanovení orgánů obce) – VG byla zavedena v roce 1994 a byla
zpočátku považována za vhodnou alternativu samostatných obcí, neboť zachovávala
kompetence obecní samosprávě.
Navíc do roku 1999 mohli starostové jednotlivých obcí dále fungovat jako čestní starostové
VG, což jim zaručovalo přímý přístup ke správě VG – toto opatření bylo přechodné, a nutno
říci, že využívané v celém Durynsku. Od roku 1999, kdy toto přechodné opatření přestalo
platit, se začaly objevovat problémy.187
Založení VG pomohlo převážně malým a velmi malým obcím vyřešit problém
s nedostatečnými kapacitami pro výkon přenesené působnosti.
Fakt, že obce měly své vlastní orgány, což často působí jako základ vyšší občanské
angažovanosti, podporoval společenský život v obci.

Proč již VG nevyhovují:










Protože VG většinou nevykonávají pro své členy činnosti v rámci samostatné působnosti,
neřeší problém těch členských obcí, které tyto úkoly nedokáží v souladu se zákonnými
požadavky a očekáváním občanů plnit samy (z pohledu finančního i faktického). Přitom
takových obcí přibývá.
Stále více malých obcí sdružených ve VG má problém s investicemi. Mají málo obyvatel, a
z toho důvodu i nízké příjmy.188
Proces zakládání a schvalování VG je vcelku náročný, stejně jako koordinace požadavků,
zvláště pokud má VG větší počet členů, a přináší vysoké finanční a administrativní náklady.
Vzhledem k tomu, že u VG mají jednotlivé obce vlastní rozpočty a plní samy úkoly v rámci
samostatné působnosti, je zde potenciál možných finančních úspor poměrně nízký.
V rámci VG dochází k rozdělení odpovědnosti za úkoly plynoucí z PP a SP (VG – výkon PP,
členské obce – výkon SP), což vyžaduje duplicitní administrativní struktury a vyšší náklady.
Při plnění svých úkolů je navíc VG závislé na ochotě členských obcí platit příspěvky – pro VG
je tedy výrazně těžší udržet si dostatečný počet kvalitních zaměstnanců, což je v protikladu
s potřebou plnit širokou škálu úkolů, vyžadujících i několik specializací u jednoho
zaměstnance (VG mívají kolem deseti zaměstnanců).189
I když je to možné, je pro obce obtížné přenést na VG některé úkoly plynoucí ze samostatné
působnosti (např. školky), neboť ostatní členské obce s tímto krokem nemusí souhlasit.
Velká část rozhodnutí je v současné době činěna spíše na politickém než ekonomickém
základu, a často stojí některé členské obce proti sobě. Tento aspekt znesnadňuje VG činit
dlouhodobější rozhodnutí orientovaná do budoucnosti – mezi členskými obcemi chybí
jednotnost, jsou uzavírány účelové dohody, které vytváří bariéru trvalým a spolehlivým

http://www.die-linkethl.de/fileadmin/lv/dokumente/Themendokumente/Praxisleitfaden%20freiwillige%20Gebietsreform.pdf.
188 http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/65917/th%C3%BCringer-gesetz-zur-freiwilligenneugliederung-kreisangeh%C3%B6riger-gemeinden-im-jahr-2018-und-zur-%C3%A4nderung-des-th%C3%BCringergesetzes-%C3%BCber-die-kommunale.pdf.
189 http://www.die-linkethl.de/fileadmin/lv/dokumente/Themendokumente/Praxisleitfaden%20freiwillige%20Gebietsreform.pdf.
187
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strukturám. Vzhledem k tomu, že je lze kdykoliv ukončit, je tato situace pro občany navíc
velmi netransparentní.190
VG často dominuje více malých členů nad většími obcemi, což zvyšuje tenze mezi členy. Tyto
tenze jsou navíc posilovány kvůli vlastnímu hlasovacímu právu předsedajících osob v rámci
VG. Tyto osoby jsou voleny shromážděním VG, a sledují tak své vlastní zájmy, přestože de
facto jsou jen poskytovateli obecních služeb.191
Příspěvek (Umlage) se odvíjí od počtu obyvatel (pro-kopf-umlage). Je to jediný finanční
nástroj v oblasti financování obcí, který nezohledňuje finanční sílu obce (tj. schopnost vybrat
daně – Steuerkraft). Tato vlastnost systému je vnímána jako ne zcela spravedlivá a má za
následek zvyšující se rozdíly mezi obcemi.192 Není vyloučena situace, kdy menší obec s menší
finanční silou nemá dost finančních prostředků na zaplacení příspěvku VG. Naopak ve
finančně výhodné pozici se zpravidla nacházejí obce s více obyvateli a zároveň větší finanční
silou.193

Mezi hlavní výhody forem EiG a LG oproti formám VG a ErG patří mimo jiné:














Možnost sdružování úkolů, administrativních pravomocí a finančních zdrojů, čímž roste
efektivita správy.
Efektivnější a účinnější řízení obcí díky vyšší profesionalizaci zaměstnanců, využívání
synergických efektů a odbourání stavu, kdy jednu věc dělá více obcí (vše dělá LG).
Potenciál většího objemu investic.
Snížení rozpočtového zatížení (některé věci se budou řešit pouze na vyšší úrovni).
Koordinované a efektivní rozhodování o rozvoji LG/EiG a obcí skrze koncentraci těch, kdo
činí rozhodnutí (např. územní plánování a rozvoj).
Zvýšení kvality života občanů skrze zlepšení plánovacích a investičních příležitostí.
Větší politická váha větších obcí v regionu ve srovnání s menšími strukturami.
Usnadnění přenosu některých problémů na obce, což umožní větší realizaci samosprávy a
lepší propojení s občany.
Možnost posílení místních částí a osad a jejich uspořádání – tím dochází k podpoře
občanské angažovanosti, jakož i identifikaci obyvatel s jejich postavením v nových
strukturách.194
Fakt, že místní právo osad (LG) a místních částí (EiG) (Ortsteil a Ortschaftsverfassungsrecht)
umožňuje těmto osadám a místním částem zachování vlastní identity a ovlivňování struktury
obecní spolupráce do budoucna.
Ve větších celcích je mnohem jednodušší jednotné a koordinované plánování, celek má větší
finanční možnosti, protože existuje pouze jeden rozpočet, který mimo jiné nabízí příležitost

http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/65917/th%C3%BCringer-gesetz-zur-freiwilligenneugliederung-kreisangeh%C3%B6riger-gemeinden-im-jahr-2018-und-zur-%C3%A4nderung-des-th%C3%BCringergesetzes-%C3%BCber-die-kommunale.pdf.
191 http://www.die-linkethl.de/fileadmin/lv/dokumente/Themendokumente/Praxisleitfaden%20freiwillige%20Gebietsreform.pdf.
192 http://thueringengestalter.de/wp-content/uploads/2017/09/Kuschel_Kopofor_FVG_01.pdf, str. 14.
193 http://www.die-linkethl.de/fileadmin/lv/dokumente/Themendokumente/Praxisleitfaden%20freiwillige%20Gebietsreform.pdf.
194 http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/65917/th%C3%BCringer-gesetz-zur-freiwilligenneugliederung-kreisangeh%C3%B6riger-gemeinden-im-jahr-2018-und-zur-%C3%A4nderung-des-th%C3%BCringergesetzes-%C3%BCber-die-kommunale.pdf.
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přehodnotit a nastavit cílenější priority pro celou oblast, ale také více investovat, a je větší
zárukou dostatečných a kvalitnějších administrativních kapacit či jednotné odpovědnosti.
Ze strany Durynska je momentálně nejvíce preferovanou formou meziobecní spolupráce formát
Einheitsgemeinde, přičemž Landgemeinde představuje spíše výjimku z tohoto pravidla. Obě formy
slučování obcí jsou motivovány finančním bonusem. Podle plánu durynské reformy by pro obě
formy sdružení měl platit limit nejméně 6 tisíc obyvatel v roce 2035.
Následující text se podrobněji zabývá formou Landgemeinde, která i přesto, že není primárně
preferována ze strany Durynska, představuje nejzajímavější možný zdroj inspirace pro Českou
republiku, a to z důvodu příkladu subobecní struktury.
1.4.2.3.3

Landgemeinde

Obce v Durynsku se mohou rozdělit na místní části (Ortsteile195), přičemž obce mohou196 těmto
místním částem umožnit vytvoření místního uspořádání (Ortsteilverfassung) a místního práva
(Ortsteilrecht), a tím pádem i volbu zastupitelských orgánů, což je v ČR možné ve statutárních
městech. Více místních částí může mít přitom dohromady jen jedno místní právo a místní
uspořádání. Tato možnost (nikoliv však povinnost) platí pro sloučení obcí v rámci EiG, tedy
Einheitsgemeinde.
Výjimku z formátu EiG pak tvoří Landgemainden, jejichž základní odlišnost spočívá v „zesílených“
právech sloučených obcí, garantovaným durynským zákonem o obcích (ThürKo197). Landgemeinden
se dělí na jednotlivé osady (Ortschaften198) a mají zákonnou povinnost pro tyto osady zavést osadní
uspořádání (Ortschaftsverfassung), osadní právo (Ortschaftsrecht) a volbu zastupitelských
orgánů.199 Zákonem garantovaná práva osad v rámci osadního práva jsou navíc proti místnímu
právu výrazně rozsáhlejší a zahrnují například i vlastí rozpočtovou agendu.
Toto „zesílené“ osadní právo v rámci Landgemeinde má za cíl zaručit jasné postavení osady v nové
obecní struktuře a tím umožnit kontinuitu identifikace občanů s danou osadou (dříve samostatnou
obcí). Takto LG spojuje výhody ostatních struktur slučování obcí – synergické efekty plynoucí ze
sloučení obcí spolu se zachováním identity jednotlivých osad, legitimnosti osadních orgánů a širší
role působnosti těchto osadních orgánů. K 15. srpnu 2018 se v Durynsku nachází celkem 13
Landgemeinden.
1.4.2.3.3.1

Orgány místních částí a osad200

Orgánem, který je v rámci místních částí volen jejich obyvateli, je zastupitelstvo místní části
(Ortsteilrat), v rámci osad pak zastupitelstvo osady (Ortschaftsrat). Zastupitelstvo místní části
sestává z místního starosty a členů zastupitelstva, zastupitelstvo osady pak tvoří osadní starosta a
členové zastupitelstva.

195

V rámci EiG nebo VG odpovídají tyto místní části obcím, ze kterých jsou složeny.

196http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KomO+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=

true, ThürKO, § 45.
197http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KomO+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=
true, ThürKo, § 45a.
198 V

rámci LG odpovídají tyto osady obcím, ze kterých je LG složená.
osad může mít dohromady jedno osadní právo a osadní uspořádání.
200 Upravuje ThürKo, § 45, resp. 45a.
199 Více
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1.4.2.3.3.2

Rozdíly mezi místním a osadním právem201

Jak již bylo uvedeno, osadní práva jsou v porovnání s místními právy obsáhlejší a umožňují obcím
sloučeným v rámci Landgemeine zachovat si určitou míru autonomie a vlastní identity. Tato
skutečnost souvisí především s tím, že ThürKo (Durynský zákon o obcích) přiděluje osadám (resp.
osadním zastupitelstvům) širší pravomoci v rozhodování (resp. zaujetí stanovisek a zpracování
návrhů) v určených záležitostech, než jaké jsou přiděleny místním částem (resp. jejich
zastupitelstvům)202. Tyto rozdíly jsou podrobněji uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 1.54: Rozdíly mezi místním a osadním právem

Zastupitelstvo MÍSTNÍ ČÁSTI rozhoduje v
následujících záležitostech
Využití rozpočtu přiděleného místní části pro kulturní,
sportovní a sociální účely
Pěstování tradice a kulturní tradice, podpora a rozvoj
kulturního života, podpora místní hasičské brigády

Zastupitelstvo OSADY rozhoduje v následujících
záležitostech (Landgemeinde)
Využití rozpočtu přiděleného osadě pro kulturní,
sportovní a sociální účely, udržování tradic včetně
kulturních
Podpora a rozvoj kulturního života, podpora sdružení,
zejména místních hasičů
Pojmenování veřejných komunikací, cest, náměstí,
mostů a veřejných zařízení v okolí obce – pokud
existuje stejný název ve více osadách jedné
Landgemeinde, rozhoduje obecní rada (pokud není
riziko záměny, mohou zůstat dva stejné názvy v rámci
jedné Landgemeinde)
Určení pořadí prací při stavbě, úpravě či údržbě silnic,
komunikací, parků apod.
Účast na soutěžích k rozvoji a zkrášlování obcí
Péče o partnerství a sponzorství
Podávání informací, dokumentace a reprezentace
osadních záležitostí
Užívání veřejných hřišť, sportovišť, knihoven,
obecních komunitních center, muzeí, zřízení pohřební
služby

Zastupitelstvo MÍSTNÍ ČÁSTI zaujímá stanovisko v
následujících záležitostech
Změna rozdělení obce na místní části, pokud je místní
část dotčena nebo změna jmen místních částí a
změna místního uspořádání
Změna jmen ulic a místních názvů
Zamýšlené události a trhy v místní části

Zastupitelstvo OSADY předkládá návrhy k
Zrušení místních částí a osad, rozdělení obce na místní
části a osady, jejich pojmenování, stejně jako změna
rozdělení nebo pojmenování, pokud je osada dotčena
Změna jmen osad nebo místních částí
Přijetí, změna nebo zrušení statutu osady
Přijetí, změna nebo zrušení územního plánu
Vytvoření obecní dohody o stavebních projektech
v osadě
Zamýšlené události a trhy v osadě
Uzavření nových partnerství a sponzorství
Vybavení veřejných dětských hřišť, sportovních
zařízení, knihoven, vesnických komunitních center,
místních muzeí a pohřebních služeb

Upravuje ThürKo, § 45, resp. 45a.
Nicméně ThürKo umožňuje obcím přenést na zastupitelstva místních částí, resp. osad další úkoly (ať už možnost
rozhodnout, či poradit), pokud tyto úkoly neodporují dalším ustanovením v ThürKo (§ 26).
201
202

159

1.4.2.3.4

Závěrem

Výše popsané skutečnosti týkající se správního uspořádání Durynska a reformních snah reagujících
na klesající efektivitu a dlouhodobou neudržitelnost stávající obecní struktury této
východoněmecké země přinášejí zajímavá zjištění i pro Českou republiku. Tyto zásadní poznatky
jsou uvedeny v následujícím přehledu a podrobněji pak rozepsány v závěru kapitoly dále v tomto
textu.








Efektivita veřejné správy v Durynsku doplácí na vysokou rozdrobenost (velmi vysoký počet
malých obcí), v čemž se velmi podobá situaci v ČR.
Mimo to Durynsko doplácí na obzvláště nepříznivý demografický vývoj (a to i ve srovnání
s ČR).
Modely meziobecní spolupráce VG a ErG se neosvědčily, a proto je v současnosti snaha o
slučování obcí ve formě EiG či LG.
Koncept Landgemeinde (LG) zaručuje osadní uspořádání, jež ponechává sloučeným, a tedy
právně zaniklým obcím určitou formu vlastní identity – osadní uspořádání lze chápat jako
inspiraci nejen pro případ slučování obcí, nýbrž také pro vytvoření vhodné subobecní
struktury.
Koncept Verwaltungsgemeinschaft (VG) umožňuje přenesení i samosprávných úkolů.
Mnohé instituty komunálního práva Durynska jsou uplatnitelné do budoucna (de lege
ferenda) rovněž v České republice.
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1.4.2.4 Sasko (Sachsen)
Také v této východoněmecké spolkové zemi si postupující demografické změny spolu se snahou o
plnění zákonných norem a současně uspokojení poptávky obyvatel vyžádaly kroky směřující
k redukci počtu obcí. Těch se v Sasku v roce 1990 nacházelo 1626 a již v průběhu devadesátých let
došlo k významné redukci formou dobrovolných sloučení. Koncem roku 1998 byla následně
provedena rozsáhlá reforma (Gemeindegebietsreform), na jejímž konci k začátku roku 1999 zůstalo
v Sasku obcí již pouze 546 (zatímco na začátku roku 1998 zde existovalo 787 obcí, tj. o téměř 30 %
více).203 V tomto případě šlo o reformu řízenou ze strany saské vlády, a to skrze sérii deseti zemských
zákonů přijatých v roce 1998. Avšak tyto zákony byly vytvořeny nikoliv z pozice síly, nýbrž až
v návaznosti na dva roky trvající diskuze se zástupci obcí a okresů. De facto se tak nejednalo o
‚nucené‘ sloučení obcí, které sice saská legislativa umožňuje, nicméně v praxi k němu nedochází.
Také po dokončení reformy z roku 1998 slučování pokračuje, a to převážně na dobrovolné bázi,
čímž se Sasko liší od ostatních nových spolkových zemí. V roce 2017 tak již v Sasku existovalo pouze
421 obcí, tedy něco málo přes čtvrtinu počtu z roku 1990. V souladu s tímto trendem je slučování
dalších obcí momentálně předmětem plánů či příprav. Obecně je cílem saských úřadů vytvořit
strukturu silných a soběstačných obcí s alespoň 5 tisíci obyvatel ve venkovských zemědělských
oblastech a 8 tisíci obyvatel v hustě zalidněných oblastech kolem regionálních center.
Tabulka 1.55: Pokles počtu obcí v Sasku

Rok
Počet obcí

1990
1626

1998
787

2000
544

2011
470

2015
430

2017
421

Zdroj: Staatsministerium des Inters, Freistaat Sachsen.204

V souladu se saským zákonem o finančním vyrovnání (FAG - Sächsisches Finanzausgleichsgesetz205)
je obcím, které se dobrovolně rozhodnou pro sloučení, poskytnuto více finančních prostředků
v kategorii Schlüsselzuweisungen (tedy příspěvky stanovené na základě klíče zohledňujícího počet
obyvatel i jiné socioekonomické faktory). Obce si navíc mohou saské ministerstvo financí zažádat o
kalkulaci finančních dopadů případného sloučení, nejsou-li si jisté, zda by pro ně bylo dostatečně
výhodné. Do konce roku 2014 navíc slučované obce dostávaly ještě zvláštní příspěvek ve výši 100 €
na obyvatele, a to v některých případech až do výše 1 mil. €, což dávalo obcím další motivaci ke
slučování.
Při uvažování o sloučení obcí je v Sasku podporován participativní přístup. Osvědčila se praxe
diskuzí a konzultací na téma různých aspektů případného sloučení mezi obecními a zemskými úřady
i se zapojením obyvatel, a to s dostatečným časovým předstihem. Zásadním předpokladem
úspěchu je také vytvoření časového plánu se stanovením jednotlivých kroků a udržování
informovanosti všech zúčastněných subjektů.
V Sasku jsou uplatňovány (stejně jako v ČR206) dvě formy sloučení:



Eingliederung – připojení,
Vereinigungen – sloučení obcí.

Viz např. https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/fileadmin/PDFDateien/Sonstige/Regionalplanertagung/Vortrag_Wehner.pdf.
204 Viz např. https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/fileadmin/PDFDateien/Sonstige/Regionalplanertagung/Vortrag_Wehner.pdf.
205 Viz např. https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/5402-Finanzausgleichsgesetz.
203

206

§ 19 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, v platném znění.
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V první fázi sloučení musí dojít k dohodě, která se řídí paragrafem 9, odstavcem 2, předpisu
SachsGemO (Gemeindeordnung207), který stanovuje minimální obsah, který taková dohoda musí
obsahovat. Jedná se o rozsah změn daných oblastí, den vstoupení v platnost, platnost místních
právních předpisů, jméno a popis, jakým způsobem dojde k ustanovení orgánů nové obce.
V dohodě jsou často projednány i nepovinné oblasti, jako například budoucí uspořádání. Měly by
být projednány pouze záležitosti, které mohou obce rozhodnout, nikoliv takové, které rozhoduje
nadřízený úřad (např. stanovisko o potřebě školy apod.). Po vytvoření dohody je nutné, aby tato
byla schválena nadřízeným orgánem. Poté mají občané dle paragrafu 8 SachsGemO právo se k dané
dohodě vyjádřit.
1.4.2.4.1

Formy meziobecní spolupráce

Výsledkem téměř tří dekád slučování obcí v Sasku je v současnosti struktura navzájem
spolupracujících obcí, jejichž slučování probíhá na základě dobrovolnosti. V souladu se saským
zákonem o municipální spolupráci (SächsKomZG208) v současnosti v zemi funguje pět forem
meziobecní spolupráce:


Verwaltungsverband – správní svaz (VB),



Verwaltungsgemeinschaft – správní společenství (VG),



Zweckverband – účelový svaz (ZV),



Zweckvereinbarung – účelová dohoda (ZB),



kommunale Arbeitsgemeinschaft – komunální pracovní společenství (KA).

V případě VB, VG, ZV a některých ZB se jedná o delegaci úkolů jedné korporace veřejného práva
(členské obce) na jiné korporace veřejného práva (VB, VG, ZV, případně ZB). Tyto formy meziobecní
spolupráce podléhají schválení příslušnému dozorovému orgánu, což je v tomto případě
Landesdirektion Sachsen, která je podřízena MV. Meziobecní spolupráce ve formě VB a VG se v
praxi neosvědčila, proto jejich založení nebo rozšíření již od listopadu 2012 není možné. Dříve
založené svazy VB a společenství VG však v souladu s § 2 SächsKomZG zůstávají v platnosti.
Možnost meziobecní spolupráce ve formě KA existuje v rámci saského práva od roku 2014. V rámci
KA nedojde ke změně kompetencí ani přenesení úkolů (úkoly, odpovědnost a pravomoci zůstávají
zcela v kompetenci zúčastněných obcí). KA tak slouží spíše jako platforma pro konzultace a
koordinaci v rámci plnění úkolů členských obcí a měla by sloužit jako předběžná fáze pro navázání
užší spolupráce v jiné formě, tj. ve formě Zweckverbrand nebo Zweckvereinbarung.
Následující odstavce přibližují detailněji jednotlivé formy municipální spolupráce, jež v Sasku
v současnosti fungují (včetně čísel příslušných paragrafů zákona SächsKomZG). Jak je z textu patrné,
nejčastější formou meziobecní spolupráce v Sasku je účelový svaz neboli Zweckverband (172
organizací). Počty fungujících účelových dohod (Zweckvereinbarung) a komunálních pracovních
společenství (Kommunale Arbeitsgemeinschaft) je obtížné přesně stanovit, protože při jejich
zakládání nedochází k vytvoření nové právní entity, která by podléhala povinné registraci.

207
208

Viz např. https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2754-Saechsische-Gemeindeordnung.
Viz např. https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2649/34228.
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1.4.2.4.1.1

Verwaltungsverband – správní svaz (VB): § 3 - 35

Správní svazy byly zakládány jako korporace veřejného práva sdružující několik sousedících obcí.
Hlavním účelem VB bylo posílení jejich výkonnosti a administrativní kapacity, a to při zachování
právní nezávislosti jednotlivých členů – zejména obcí. Hranice jednotlivých svazů jsou vymezeny
tak, aby s ohledem na počet a velikost obcí, prostorové aspekty i lokální specifika zajišťovaly
hospodárný a efektivní výkon svěřených kompetencí. Zakládané správní svazy musely mít alespoň
5 000 obyvatel (výjimky byly možné), avšak podporováno bylo spíše zakládání ještě o poznání
větších jednotek. Momentálně funguje v Sasku 6 správních svazů zahrnujících celkem 21 členských
obcí. Jejich počet nicméně klesá: v roce 1998 existovalo 26 svazů s celkem 111 obcemi.
Na VB je z jednotlivých obcí kompletně přenesena agenda spojená s nařízeními a vyhláškami a dále
agenda územního plánování. Další působnosti mohou členové na VB přenést na základě
veřejnoprávní smlouvy. Na žádost jedné nebo více členských obcí mohou být svěřené úkoly za
určitých okolností a se souhlasem většiny členů VB převedeny zpět do jejich působnosti. Pokud
členové zpětný transfer kompetencí neschválí, rozhodne o něm úřad právního dozoru
(Rechtsaufsichtsbehörde).
VB za své členy vykonává i další působnosti, avšak zde již činí dle jejich instrukcí. Jedná se o přípravu
a implementaci rozhodnutí a usnesení členských obcí, běžnou agendu (jež nemá pro členy zásadní
důležitost anebo nepřináší potenciálně významné závazky) a zastupování obcí během soudních a
formálních správních řízení (pakliže samo VB není jejich účastníkem). Také v případě vykonávaných
kompetencí mohou členové svazu VB svěřit k vyřízení další agendy. Případné navrácení těchto
kompetencí pak podléhá stejným pravidlům jako v případě přenesených kompetencí.
1.4.2.4.1.2

Verwaltungsgemeinschaft – správní společenství (VG): § 36 - 43

Správní společenství vznikala uzavřením dohody mezi sousedícími obcemi o tom, že jedna z těchto
obcí (označena následně jako erfüllende Gemeinde) bude pro ostatní členy společenství vykonávat
právě ty úkoly, které vykonává správní svaz VB. V červenci 2017 fungovalo v Sasku 66 správních
společenství sdružujících dohromady 163 měst a obcí. Podobně jako v případě správních svazů však
jejich počet klesá, a to od roku 2000, kdy jich fungovalo ještě 108 a sdružovaly celkem 264 obcí.
1.4.2.4.1.3

Zweckverband – účelový svaz (ZV): § 44 – 70

Obce, VB, okresy a ZV mohou vytvořit ZV (jakožto korporaci veřejného práva) a převést na ZV určité
úkoly. ZV může vykonávat kompetence pro jednotlivé členy svazu, přičemž tato působnost může
být omezena jen na část člena svazu (např. na část obce – tedy osadu apod.). Členem ZV mohou
být i jiné subjekty, jako například instituce, organizace apod. Členství jednotlivých členů může být
rovněž omezeno jen na určitý časový úsek. ZV je veřejnoprávní korporace v čele s předsedou.
Dalším orgánem je shromáždění a souhlasí-li s tím členové ZV ve stanovách, mohou zřídit také radu.
ZV řídí své záležitosti na základě práva a na vlastní odpovědnost.
Na ZV se převádí práva a povinnosti týkající se výkonu přenesené působnosti. Zweckverband nemá
vlastní vlajku ani erb. Pokud existuje veřejný zájem vytvoření ZV, zejména pokud nějaká obec není
schopna plnit své povinné úkoly, a pokud by vytvoření ZV zajistilo plnění těchto úkolů, může
dozorový orgán zadat obcím lhůtu, do které musí ZV vytvořit. V lednu 2016 fungovalo v Sasku 172
účelových svazů, jejichž nejčastější náplní je agenda pitné vody a odpadních vod.
1.4.2.4.1.4

Zweckvereinbarung – účelová dohoda (ZB): § 71 – 73

Obce, VV, okresy a ZV se mohou dohodnout (odsouhlasit), že jedna ze zúčastněných stran (jedna
obec nebo jiná forma) bude vykonávat určitou působnost za všechny členy dohody, a to na základě
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Zweckvereinbarung (dohoda o účelu). Tato entita se poté nazývá beauftragte Körperschaft
(mandátní společnost/forma) a přebírá od ostatních členů veškerá práva a povinnosti, které se dané
působnosti týkají. Na základě dohody o účelu může být rovněž dohodnuto takové uspořádání, kdy
jeden ze členů vykonává úkoly za ostatní strany a dle jejich pokynů, avšak odpovědnost jednotlivých
členů za výkon této působnosti zůstává nedotčena.
1.4.2.4.1.5

Kommunale Arbeitsgemeinschaft – komunální pracovní společenství (KA) - § 73a

Obce, okresy, VV či ZV mohou vytvořit komunální pracovní společenství (KA), na němž se kromě
nich mohou podílet i další entity, například korporace, instituce, nadace, fyzické a právnické osoby
aj. Účelem komunálních pracovních společenství je radit svým členům ve společných záležitostech,
plánování a jejich vlastní činnosti orgánů tak, aby bylo dosaženo ekonomického a funkčního
naplňování úkolů svěřených členům skupiny. KA nepřijímají rozhodnutí, která by byla pro jejich
členy závazná a odpovědnost orgánů jednotlivých členů tak členstvím v nich zůstává nedotčena.
1.4.2.4.2

Osadní zřízení v Sasku

Klíčovým zákonem pro uspořádání a fungování obcí v Sasku je Saské obecní zřízení (Sächsische
Gemeindeordnung209), jež v § 65 až 69a obsahuje ustanovení týkající se osadního zřízení. Koncept
osadního zřízení je v saském obecním zřízení pojat o poznání šířeji než v českém zákoně o obcích
(§ 120 – 121). Pro místní části (Ortsteile), které byly po 1. květnu 1993 vytvořeny v rámci oblastních
změn (připomeňme výraznou redukci počtu obcí od 90. let minulého století), může být ve stanovách
vytvořeno místní zřízení. Více těchto částí pak spolu může vytvořit osadu (Ortschaft), která má
vlastní zastupitelstvo (Ortschaftsrat) a v jeho čele předsedu, tedy „starostu“ osady (Ortsvorsteher).
Existující osady mohou být slučovány rozhodnutím obecního zastupitelstva či dohodou
zastupitelstev zúčastněných osad. K rozhodnutí je v obou případech potřeba nadpoloviční většina
všech hlasů.
Zastupitelstvo osady je obdobou obecního zastupitelstva a stejně tak starosta osady (Ortsvorsteher)
je de facto ekvivalentem starosty na úrovni obce. Ve většině záležitostí tak fungování osadních
orgánů kopíruje orgány obecní. Zastupitelstvo osady je obyvateli osady voleno stejným způsobem
jako to obecní. Zavítá-li na jednání zastupitelstva osady starosta obce, je mu na požádání kdykoliv
během jednání uděleno slovo. Členové obecního zastupitelstva, kteří nejsou zároveň členy toho
osadního, se mohou jednání zastupitelstva osady účastnit s poradním hlasem. Obecní
zastupitelstvo může osadám udělovat obecné pokyny.
Osadní zastupitelstva rozhodují zpravidla o záležitostech v následujících oblastech:








209

údržba, vybavení a užívání místních veřejných zařízení nepřesahujících působnost osady (s
výjimkou škol),
stanovení pracovního plánu pro přestavby, údržbu a rozvoj silnic, cest, náměstí a veřejného
osvětlení, nepřesahují-li působnost osady,
péče o veřejný prostor včetně údržby parků a zeleně, nepřesahují-li působnost osady,
podpora místních sdružení a spolků,
podpora a organizace folklórních akcí,
údržba stávajících partnerství a sponzorství,
informace, dokumentace a reprezentace v záležitostech týkajících se osad.

Viz např. https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2754-Saechsische-Gemeindeordnung.
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Další kompetence lokálního charakteru může (až na zákonem stanovené výjimky) na osady přenést
obecní zastupitelstvo, musí jim však k tomu převést dostatek finančních prostředků ze svého
rozpočtu. Osadní zastupitelstvo má být zároveň informováno o veškerých záležitostech, o kterých
rozhoduje obec a které se osady přímo dotýkají. Zejména se jedná o určování osadních rozpočtů,
územní plánování či nakládání s obecními pozemky. Má také právo činit návrhy ve všech
záležitostech osadního charakteru.
Starosta osady je volen zastupitelstvem osady na funkční období kopírující mandát zastupitelstva.
Reprezentuje osadu navenek a může se podílet na jednáních obecního zastupitelstva. Osadní
zastupitelstvo může navrhnout odvolání svého předsedy většinou všech hlasů. Učiní-li tak, dojde
k hlasování o odvolání, k němuž je nutný dvoutřetinový počet hlasů ve všech osadních
zastupitelstvech obce. Osadní zřízení může být zrušeno, avšak nejdříve s platností od nejbližších
budoucích obecních voleb.
1.4.2.4.3

Závěrem

Výše popsané skutečnosti týkající se správního uspořádání Saska a reformních snah reagujících na
klesající efektivitu a dlouhodobou neudržitelnost někdejší rozdrobené obecní struktury této
východoněmecké země, přinášejí zajímavá zjištění i pro Českou republiku. Tyto zásadní poznatky
jsou uvedeny v následujícím přehledu a podrobněji pak rozepsány v závěru kapitoly dále v tomto
textu.









Efektivita veřejné správy v Sasku byla na počátku 90. let ohrožena vysokou rozdrobeností i
nepříznivým demografickým vývojem.
Za necelé tři dekády se však podařilo snížit počet obcí o téměř 75 procent.
Saská zkušenost ukázala, že slučování obcí lze efektivně realizovat také na dobrovolné bázi.
Klíčovým předpokladem pro úspěch procesu je přitom zapojení zainteresovaných stran.
Jako vhodný nástroj se na příkladu Saska ukázala rovněž finanční motivace pro slučující se
obce.
Efektivně fungují v Sasku rovněž různé formy meziobecní spolupráce.
Během procesu slučování bylo pamatováno na ponechání určitých kompetencí zanikajícím
obcím, pročež byla do zákona zakotvena možnost vytvoření osadního zřízení.
Mnohé instituty komunálního práva Saska jsou uplatnitelné do budoucna (de lege ferenda)
rovněž v České republice.
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1.4.2.5 Bavorsko (Bayern)
Právo na samosprávu je v Bavorsku garantováno v bavorské ústavě v článcích 10 a 11 (Verfassung
des Freistaates Bayern210). V Bavorsku je místní samospráva rozdělena do tří úrovní:
 okresy (Bezirke) – nejvyšší úroveň, je jich 7,
 kraje (Landkreise) – je jich 71,
 obce (Gemeinden) – nejnižší úroveň, je jich 2056.211
Jednotlivé úrovně územní samosprávy mají právo organizovat a řídit své záležitosti. Kromě toho jim
může stát v rámci přenesené působnosti delegovat další úkoly k plnění. Konkrétní parametry
výkonu přenesené působnosti státní správy definuje bavorský zákon č. 899/1999
(Gemeindeaufgaben im übertragenen Wirkungskreis; Liste der von den Gemeinden
bereitzuhaltenden Vordrucke).212
Reforma obecní struktury v Bavorsku proběhla již v letech 1971 až 1980, kdy došlo ke snížení počtu
obcí ze 7004 na 2050. Od té doby se počet obcí měnil jen minimálně. Žádná další plošná reforma
se nekonala zejména s ohledem na její politickou neprůchodnost. Obecná nechuť Bavorů ke
slučování obcí by se dala přirovnat k situaci v České republice, a tudíž je toto téma v největší
německé spolkové republice spíše tabu.
1.4.2.5.1

Meziobecní spolupráce – Verwaltungsgemeinschaft

Meziobecní
spolupráce
v Bavorsku
probíhá
na
bázi
správních
společenství
(Verwaltungsgemeinschaft – VG). V principu se jedná o společenství sousedících obcí, které slouží
ke zlepšení výkonu a síly jejich členů (nemusí se však vždy jednat jen o obce spolu sousedící).
Společenství je řízeno obecním shromážděním (Gemeinschaftsversammlung), jež je složeno ze
zástupců jednotlivých členských obcí, a to v početním zastoupení odpovídajícím počtu obyvatel a
velikosti jednotlivých obcí. V čele společenství stojí starosta. Správní společenství je korporací
veřejného práva, na jejímž vzniku se musí shodnout všechny zúčastněné obce. Jak stanoví článek 2
bavorského zákona o obecní správě (Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Freistaat Bayern –
VGemO213), existuje-li k tomu veřejný zájem, mohou být společenství zakládána také proti vůli
členů. K lednu 2017 fungovalo v celé spolkové zemi 311 správních společenství sdružujících celkem
982 členských obcí.
Sloučené obce neztrácejí svůj právní status, právní osobnost, dochází pouze k vytvoření nové
organizace, jež je zastřešuje. Sídlo společenství je obvykle na území největší ze sdružených obcí.
Orgánem bavorského VG je Gemeinschaftsversammlung. Jedná se o shromáždění, jehož členy jsou
zástupci členských obcí – starostové a určitý počet zastupitelů přiměřený počtu obyvatel obce,
minimálně však jeden delegát. Toto shromáždění zástupců obcí volí do svého čela předsedu
(Gemeinschaftsvorsitzender), jímž je jeden ze starostů obcí.
Správní společenství v Bavorsku jsou určena především k výkonu přenesené působnosti státní
správy pro své členy, s výjimkou přijímání stanov a nařízení (erlass von satzungen und
verordnungen). Ministerstvo vnitra, staveb a dopravy může pomocí právního předpisu rozhodnout,

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf.
Zdroj: http://www.bayern.de/freistaat/staat-und-kommunen/bezirke-landkreise-staedte-und-gemeinden/.
212 http://www.gesetzebayern.de/(X(1)S(gyx3szb40jbt3uctel1jlu0e))/Content/Document/BayVwV96587?AspxAutoDetectCookieSupport=1.
213 Viz např. http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVGemO.
210
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že některé úkoly přenesené působnosti zůstanou u členských obcí.214 Samostatná působnost
zůstává na obcích, nicméně za určitých podmínek může být přenesena na společenství, což
představuje nejzásadnější rozdíl v kompetencích bavorských správních společenství a českých obcí
s rozšířenou působností.
Fungování bavorských VG je financováno především výběrem administrativních poplatků a pokut,
které může ukládat. Kromě toho mohou VG žádat o příspěvky od členských obcí či za určitých
podmínek získávat příspěvky od bavorského státu.
1.4.2.5.1.1

Základní odlišnosti bavorských VG od společenství v jiných zemích

Bavorská správní společenství jsou korporací veřejného práva, a tedy samostatnou právní entitou,
což je zásadní rozdíl například od správních společenství nebo účelových dohod v Sasku, u nichž
dochází pouze k přesunu kompetencí členských obcí na obec hlavní. VG v Bavorsku dále nejsou
oprávněna přijímat stanovy či nařízení, čímž se liší například od saských účelových svazů. Navíc
nemohou zastupovat členské obce ve věcech samostatné působnosti. Zejména z těchto důvodů
jsou tak bavorská společenství obecně považována za slabší a méně výkonná ve srovnání
s podobnými entitami v jiných spolkových zemích.
1.4.2.5.1.2

Praktické zkušenosti s fungováním správních společenství v Bavorsku

Bavorsko bylo stát, jehož komunální struktura byla nejvíce rozdrobena před reformou v 70. letech,
v rámci níž byl představen koncept správních společenství. Tato reforma byla, podobně jako v jiných
státech, zaměřena na posílení kapacity správních orgánů, a to při zachování identifikace občanů s
jejich vlastními obcemi. Jak vyplývá z vyjádření zástupce bavorského ministerstva vnitra, tato
reforma je považována za úspěšnou. Administrativa dosáhla vyšší efektivity, zatímco žádná z obcí
neztratila své právo na samosprávu.
Podle zástupce bavorského ministerstva vnitra nepůsobí problémy ani skutečnost, že správní
společenství nejsou oprávněna k přijímání místních vyhlášek a směrnic (satzungen und
verordnungen). V praxi to často funguje tak, že VG zpracuje podrobně návrh příslušného právního
předpisu a obecní rada členské obce jej následně pouze schválí, čímž současně napomáhá i
k udržení určitého stupně „hrdosti“ či pocitu nezávislosti.
I přesto je však nutné zmínit určité problémy. V několika případech došlo k situaci, kdy byla
poměrně velká obec sloučena proti své vůli s ostatními, avšak sídlo nového VG se nacházelo v jiné
obci, i když třeba nebyla největší. Vzhledem k tomu, že v sídle se zpravidla nacházejí administrativní
instituce společenství, způsobily tyto kroky často vlny nevole v „poškozených“ obcích. Občané, kteří
předtím měli všechny instituce poblíž, byli nyní konfrontováni s většími vzdálenostmi. I v dnešní
době jsou pravidelně podávány žádosti obcí, které chtějí být vymaněny ze svých společenství.
Obvykle argumentují, že jsou schopny veškeré služby občanům samy poskytnout a kritizují přílišnou
vzdálenost do sídel správních orgánů. Kromě toho existují obce, které trápí nerovnováha hlasů v
obecní radě.
To je důvod, proč asociace Bayrischer Gemeindetag doporučuje, aby se zabránilo sloučení velké
obce s jednou nebo několika malými. Ideálním případem je tak podle asociace sdružující 2026
z 2031 bavorských obcí kombinace obcí stejné velikosti. Jak bavorské ministerstvo vnitra, tak

214

Nařízení o Verwaltungsgemeinschaften, http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVGemO/true,

článek 4.
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v Mnichově sídlící Bayrischer Gemeindetag se zároveň domnívají, že většina problémů je založena
na osobních konfliktech mezi starosty obcí.
Navzdory výše zmíněným problémům však dle zástupců bavorského ministerstva vnitra a Bayrischer
Gemeindetag neexistuje důvod k tomu, aby se organizace obecní správy měnila. Ve srovnání s
reformami v jiných německých spolkových zemích je tak koncept VG v Bavorsku relativně úspěšný.
1.4.2.5.2

Závěrem

Výše popsané skutečnosti týkající se správního uspořádání Bavorska a reformních snah reagujících
na klesající efektivitu a dlouhodobou neudržitelnost někdejší rozdrobené obecní struktury této
spolkové země přináší zajímavá zjištění i pro Českou republiku. Tyto zásadní poznatky jsou uvedeny
v následujícím přehledu a podrobněji pak rozepsány v závěru kapitoly dále v tomto textu.









V Bavorsku, podobně jako v ČR, je rozdrobená obecní struktura, avšak slučování obcí je
z politicko-společenských důvodů jen velmi těžko proveditelné.
Bavorsko se tak vydalo cestou meziobecní spolupráce, jež probíhá formou správních
společenství (Verwaltungsgemeinschaft) – v tom je bavorský model zajímavou inspirací pro
ČR.
Správní společenství v bavorském podání mohou plnit i samosprávné funkce a v situaci
předjímané zákonem mohou vzniknout rovněž i bez souhlasu dotčených obcí.
Správní společenství v bavorském podání jsou obecně slabší než podobné entity v jiných
spolkových zemích, což je pozitivní pro zachování vlastní identity sdružených obcí.
V praxi se objevily problémy plynoucí z nuceného sdružování či nerovného postavení
sdružených obcí.
Jako vhodné se tak ukázalo sdružování obcí podobné velikosti.
Mnohé instituty komunálního práva Bavorska jsou uplatnitelné do budoucna (de lege
ferenda) rovněž v České republice.
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1.4.3 Rakousko
Rakouská republika je federálním státem, jenž se skládá ze spolku (Bund) a 9 spolkových zemí
(Bundesländer). Jedná se o parlamentní demokracii založenou na dvoukomorovém parlamentním
systému, přičemž moc zákonodárná a výkonná je rozdělena mezi spolek a spolkové země. Právní
základ Rakouské republiky tvoří spolková ústava (Bundes-Verfassungsgesetz215) z roku 1920.
Veškerá agenda, jež není ústavou přímo přidělena do působnosti federální vlády, náleží do
samostatné kompetence jednotlivých spolkových zemí. Zákonodárnou moc v zemích vykonávají
zemské sněmy, výkonnou moc pak zemská vláda, jež je volena zemským sněmem a v jejímž čele
stojí zemský hejtman (Landeshauptmann).
Tabulka 1.56: Přehled spolkových zemí Rakouské republiky
Země
Hlavní město
Obyvatelstvo (2017)

Rozloha (km²)

Města

Obce

Burgenland

Eisenstadt

291 942

3 962

13
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Dolní Rakousko

Sankt Pölten

1 665 753

19 186

76

573

Horní Rakousko

Linec

1 465 045

11 980

32

440

Korutany

Klagenfurt

561 077

9 538

17

132

Salcbursko

Salzburg

549 263

7 156

11

119

Štýrsko

Štýrský Hradec

1 237 298

16 401

35

287216

Tyrolsko

Innsbruck

746 153

12 640

11

279

Vídeň

Vídeň

1 867 582

415

1

1

Vorarlbersko

Bregenz

Rakousko

Vídeň

388 711

2 601

5

96

8 772 824

83 879

201

2098

Zdroj: Bundesanstalt Statistik Österreich.

1.4.3.1 Systém veřejné správy v Rakousku
Pro Rakousko je typický smíšený (středoevropský) systém veřejné správy. Z hlediska organizace
správy se Rakousko člení na spolek (Bund), spolkové země (Bundesländer), obce (Gemeinden) a
okresy (Bezirke). Toto členění je ve všech spolkových zemích stejné.
Přestože není určen jednotný organizační komplex veřejné správy, rakouská ústava poměrně
podrobně determinuje přenos některých částí výkonné moci ze spolku na ostatní úrovně státní
správy.
Spolek (Bund)
V Rakousku leží hlavní část veřejné správy tradičně u spolku, který disponuje nejdůležitějšími
kompetencemi (stanovenými v ústavě). Výkonná moc spolku je tvořena spolkovým prezidentem a
spolkovou vládou – tu sestavuje spolkový kancléř, který jmenuje spolkové ministry a státní
sekretáře. Zákonodárná moc je na úrovni spolku reprezentována Národní radou a Spolkovou radou.
Pod touto úrovní je spolková správa prováděna dvěma způsoby – přímo (skrze spolkové úřady,
které jsou vyjmenovány v ústavě – např. úřad spolkové policie) a nepřímo (ústava udává, že pokud
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Dostupné online např. na

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138.
Ve Štýrsku došlo k výraznému snížení počtu obcí v roce 2015 – viz kapitola Reforma obecní struktury ve Štýrsku v roce
2015 dále v tomto textu.
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neexistuje k výkonu některé činnosti spolkový úřad, vykonává tuto činnost zemský hejtman a jemu
podřízené orgány – zemské orgány zde tedy fungují jako spolkové úřady).
Spolkové země (Bundesländer)
V Rakousku je poměrně vysoký stupeň autonomie spolkových zemí, který je stanoven přímo v
ústavě. Každá spolková země má vlastní zemský sněm (Landtag – jednokomorový parlament) a
zemskou vládu (Landesregierung). Postavení zemské vlády jako nejvyššího výkonného orgánu
zemské správy určuje ústava. V čele zemské vlády stojí zemský hejtman. Každá spolková země má
také svoji ústavu. Zemské sněmy mají v Rakousku rozhodovat o místních problémech jednotlivých
spolkových zemí, podílejí se ale i na činnosti spolku. Na úrovni spolku jsou jednotlivé spolkové země
zastoupeny v rámci spolkové rady (Bundesrat – druhá komora rakouského parlamentu).
Okresy (Bezirke)
Spolkové země se dále dělí na okresy. Ty ale nemají žádnou autonomní oblast působení, neexistují
zde samosprávní orgány, čímž se odlišují od pojetí okresů v SRN. Okresy nemají ani vlastní právní
subjektivitu, mohou konat jen jménem spolku nebo spolkové republiky. Vykonavatelem státní
správy je v případě okresů okresní úřad (Bezirkshauptmannschaft). V čele okresního úřadu stojí
okresní hejtman (Bezirkshauptmann), jenž je jmenován zemskou vládou, která za jeho výkon také
zodpovídá. Okresní úřady mají za úkol vykonávat úkoly spojené s působností spolkové a zemské
vlády.
Obce (Gemeinden)
Obce jsou nejnižší úrovní státní správy v Rakousku, obecní samospráva je v Rakousku vedle
spolkových zemí vlastně jedinou úrovní samosprávy. Obce vykonávají jak přenesenou působnost,
tak samostatnou působnost. Přenesenou působnost vykonávají především na základě zemského
práva a v ojedinělých případech i na základě spolkového práva. Všechny obce – nezávisle na
velikosti – by tedy měly plnit přibližně stejné úkoly, nicméně vždy záleží i na finančních možnostech
jednotlivých obcí (Prinzip der Einheitsgemeinde). Obsah a rozsah kompetencí obcí jsou vcelku
podrobně stanoveny v Ústavě, což zajišťuje stejnou právní úpravu v rámci všech spolkových zemí.
V současné době má Rakousko 2098 obcí. Orgány rakouských obcí jsou:




obecní zastupitelstvo – všeobecný zastupitelský orgán,
obecní rada (městská rada anebo ve městech s vlastním statutem městský senát),
starosta.

Soustavu obecních orgánů doplňují komise a obecní/městský úřad (u měst s vlastním statutem
magistrát), jenž vykonává správu obce. V čele úřadu stojí tajemník (v čele magistrátu pak ředitel
s právnickým vzděláním). Schůze obecního zastupitelstva jsou veřejné, mohou však být stanoveny
výjimky. Zastupitelstvo zpravidla rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Rakouské obce
mohou vytvářet (dobrovolná) účelová sdružení (Zweckverband), která mají vlastní právní
subjektivitu (podobně jako mají v České republice svazky obcí).
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Obrázek 1.38: Rakousko – organizace správního uspořádání

Zdroj: wikipedia.org - Verwaltungsgliederung Österreichs (viz
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_%C3%96sterreichs).

1.4.3.1.1
1.4.3.1.1.1

Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně státní správy
Spolek a spolkové země

Moc zákonodárná a moc výkonná je rozdělena mezi spolek (Bund) a jednotlivé spolkové země.
Ústava stanovuje, že v kompetenci zemí je vše, co není výslovně v kompetenci spolku. Přes tuto
klauzuli však v kompetenci zemí zůstává jen málo činností, protože v rámci ústavy je mnoho
kompetencí připisováno spolku. Většina nejvýznamnějších oblastí, jako jsou například trestní právo,
občanské právo, pracovní právo, hospodářské právo, školství, věda, telekomunikace, zdravotní a
sociální péče, celní správa, spolková policie či soudnictví spadá do působnosti spolku.
V moci spolkových zemí pak zůstává správa v méně zásadních oblastech, jako jsou například
územní plánování, ochrana přírody, myslivost, rybolov, zemědělství, ochrana dětí či výběr některých
daní. Přesto ale mají jednotlivé spolkové země v rámci rakouského systému státní správy velkou
váhu, a to i díky tzv. nepřímé spolkové správě, tedy spolkové správě, jež je vykonávána nikoliv přímo
prostřednictvím vlastních spolkových úřadů (přímá spolková správa), nýbrž nepřímo
prostřednictvím zemských úřadů. V rámci nepřímé spolkové správy, jejímž nositelem je zemský
hejtman vázaný instrukcemi spolkové vlády či spolkového ministerstva, jsou zemské úřady funkčně
činné jako spolkové úřady. Hejtman je oprávněn dávat pokyny podřízeným zemským úřadům,
příslušnému úřadu zemské vlády a okresním správním úřadům.
1.4.3.1.1.2

Obce

Obce v rakouském administrativním uspořádání mají kompetence dvojího druhu – vlastní, tedy v
samostatné působnosti, a přenesené, ať už ze spolkové republiky nebo ze spolkové země. Mezi
vlastní kompetence patří například možnost nezávislého hospodaření a dále veškeré záležitosti,
které jsou ve výlučném nebo převážném zájmu místního společenství ztělesněného obcí, a které
jsou vhodné k tomu, aby si je spravovalo společenství v rámci svých místních hranic. Obec tyto
záležitosti spravuje ve vlastní pravomoci v rámci zákonů a nařízení (spolkové republiky a spolkové
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země), přičemž jedná na vlastní odpovědnost. Dle článku 118 Ústavy Rakouské republiky se jedná
zejména o následující kompetence:
a) jmenování obecních orgánů (bez újmy na kompetencích nadřazených volených orgánů);
regulace interních institucí k organizaci výkonu obecních kompetencí,
b) jmenování obecních představitelů a výkon úřední moci (bez újmy na kompetencích nadřazených
disciplinárních, kvalifikačních a zkušebních komisí),
c) místní bezpečnost a organizace místních událostí (Sicherheitspolizei a Veranstaltungspolizei),
d) správa obecní dopravní sítě (örtliche Straßenpolizei),
e) ochrana polností (Flurschutzpolizei),
f) místní správa trhů (Marktpolizei),
g) péče o zdraví, včetně první pomoci a záchranné služby, a pohřební správa (Gesundheitspolizei),
h) péče o udržování dobrých mravů (Sittlichkeitspolizei),
i) správa na úseku územního plánování, stavebního řádu (Baupolizei) a požární ochrany
(Feuerpolizei),
j) správa veřejných institucí pro mimosoudní vyřizování sporů,
k) dobrovolné dražby movitých věcí.
Starosta, členové obecní rady (případně městské rady či městského senátu) a jiné jmenované
orgány jsou nositeli odpovědnosti za vyřizování úkolů spadajících mezi vlastní pravomoci obce.
V mezích svých kompetencí má obec pravomoc vydávat policejní nařízení místního charakteru dle
vlastního uvážení, je-li jejich cílem odstranění nebo odvrácení jevů zasahujících do místního
společenského života.
1.4.3.1.1.3

Rozdělení kompetencí v oblasti poskytování veřejných služeb

Některé veřejné služby jsou výlučně v pravomoci spolku, zemí či obcí, jiné jsou rozděleny mezi více
úrovní veřejné správy:
Tabulka 1.57: Kompetence v oblasti poskytování veřejných služeb
Spolek
Obce

Spolkové země

V kompetenci pouze obcí:
V kompetenci pouze zemí:
požární ochrana, matriky, volební registr, předškolní
plyn
a základní vzdělávání, vzdělávání dospělých, školky a
jesle, bydlení, urbanistické plánování, vodní
hospodářství, odpadové hospodářství, pohřebiště a
krematoria, jatka, sportovní zařízení, městská
doprava, vytápění, cestovní ruch
V kompetenci obcí a zemí:
péče o rodinu, ústavy sociální péče, územní plánování na úrovni regionů, elektrická energie
V kompetenci spolku a obcí:
bezpečnost a policie, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, náboženská
zařízení, letiště
V kompetenci spolku, obcí i zemí:
střední a odborné školství, nemocnice, sociální pomoc, kulturní zařízení, knihovny, veřejná prostranství a zeleň, silnice,
doprava, zemědělství, podpora hospodářského rozvoje, obchod a průmysl

Rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi však není vždy zcela jasné, což i podle Clemense
Mungenasta, ředitele finančního oddělení Úřadu štýrské zemské vlády, jehož zpracovatel pro účely
této kapitoly přímo kontaktoval, představuje pro správní úřady velkou výzvu. Týká se to například
oblasti opatrovnictví či agendy školek, které jsou oficiálně v působnosti jednotlivých zemí, nicméně
skrze řadu ústavních dohod a dalších norem do nich významně zasahuje i působnost spolku. To
vyvíjí značné nároky na administrativu a kontrolu, jakož i na jasné stanovení odpovědnosti v rámci
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těchto působností. Ostatně i z tohoto důvodu momentálně spolková vláda společně s jednotlivými
zeměmi podnikají kroky k řešení těchto nejasností. Jedním z nich je návrh zákona (momentálně ve
fázi připomínkového řízení), jehož účelem je právě jasné vymezení odpovědností federálního
kabinetu a zemských vlád. Úprava fragmentace správních kompetencí a vyjasnění rozdělení
kompetencí a odpovědnosti mezi úrovně státní správy je nakonec i náplní programového
prohlášení federální vlády pro roky 2017 až 2022.
1.4.3.2 Reforma obecní struktury ve Štýrsku v roce 2015
Je-li cílem této studie poskytnout podklady pro případnou úpravu správního uspořádání České
republiky, je vhodné rozebrat blíže situaci ve Štýrsku, která má s ČR v komunální oblasti řadu
podobností. Jedná se o druhou největší a čtvrtou nejlidnatější (zhruba 1,24 mil. obyvatel) spolkovou
zemi Rakouska, nacházející se na jihovýchodě země. Hlavním městem je Graz neboli Štýrský Hradec.
Především se však jedná o zemi, v níž v nedávné době proběhla rozsáhlá strukturální reforma
administrativního uspořádání. V rámci této reformy, jejímž hlavním motivem byla snaha o dosažení
vyšší efektivity a kvality výkonu veřejné správy, došlo formou sloučení ke snížení počtu obcí na 53
procent původního stavu, a to poměrně rychle během pouhých čtyř let. Průběh reformy, jakož i
hlavní motivy k jejímu spuštění a její výsledky jsou náplní následujícího oddílu.
K rozsáhlé reformě obecní struktury došlo ve Štýrsku v roce 2015. Jakožto hlavní legislativní
podklad reformy, jejíž účinnost se datuje na 1. leden 2015, byl v prosinci roku 2013 přijat zákon o
reorganizaci
obcí
Štýrské
spolkové
země
(znám
také
jako
Steiermärkisches
217
Gemeindestrukturreformgesetz či zkrázeně StGsrG).
Jak píše Ježek a kol. (2015), Rakousko je obecně považováno za zemi s vysokou mírou fragmentace
obecní struktury, jež úzce souvisí s přírodními podmínkami (reliéfem) a s nerovnoměrným
osídlením.218 Štýrská reforma obecní struktury tak byla vyústěním již mnohaletých snah o překonání
této municipální rozdrobenosti v některých rakouských spolkových zemích (kromě Štýrska také
zejména v Dolních Rakousech, Korutanech a Burgenlandu). Tyto snahy, inspirované zejména
švédskými a dánskými zkušenostmi se slučováním obcí (Biwald, Hochholdinger, Szczepanska 2004;
Pleschberger 2003), však přes velká očekávání nebyly příliš úspěšné, zvláště pak ve věci očekávané
úspory nákladů, a zejména v malých obcích převážil pocit diskriminace, což mělo za následek
faktické zamrznutí dalších snah o meziobecní slučování.
K oficiálnímu obnovení iniciativ na slučování obcí tak došlo až v roce 2011, kdy se na nutnosti
strukturální změny dohodly dvě hlavní politické strany ve Štýrsku – Rakouská lidová strana ÖVP a
Sociálně demokratická strana Rakouska SPÖ – a vytvořily tzv. Reformpartnerschaft (tedy reformní
partnerství). Během následného čtyři roky trvajícího procesu reformy pak došlo ke snížení počtu
obcí z původních 542 na 287, přičemž reforma se dotkla celkem 385 obcí (ať už začleněním jiných
obcí nebo jejich částí, změnami území nebo jejich zrušením).
Výchozí situace:


217
218

Ve Štýrsku bylo příliš mnoho obcí (před spuštěním reformy 542), a to zejména těch
nejmenších:
o nejvíce obcí na počet obyvatel v celém Rakousku;

Dostupné online: https://www.jusline.at/gesetz/stgsrg/gesamt.
Dostupné online:

https://fek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&name=FileName&idname=IDInternet&id=
4529.
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200 štýrských obcí (37 %) mělo méně než 1000 obyvatel (tj. ve Štýrsku bylo 32 %
obcí s méně než 1000 obyvatel v rámci celého Rakouska (po reformě jich zbylo
pouze 3,6 %);
o 77 štýrských obcí (14 %) mělo méně než 500 obyvatel.
Velikostní struktura štýrských obcí před reformou však byla stále o poznání
příznivější v porovnání se stávající strukturou obcí v České republice. Jak ukazují data
ČSÚ, v roce 2017 bylo v ČR celkem 3440 obcí s méně než 500 obyvatel (tj. 55 %
z celkového počtu obcí) a 4814 obcí s počtem obyvatel nižším než 1000 (tj. dokonce
77 % všech obcí).219
Některé obce nebyly schopny plnit povinné úkoly (Pflichtaufgaben) vlastními silami, neměly
na to dostatečné kapacity. Jak již bylo naznačeno výše, tento fakt byl stěžejním motivem pro
spuštění reformy.
V roce 2010 se Štýrsko pokusilo tento problém vyřešit zjednodušením utváření
dobrovolných svazků obcí na malé regiony (Kleinregionen), avšak krok nebyl úspěšný –
přestože mnoho obcí spolupracovalo, opatření nemělo kýžené efekty a multiplikační efekt.
Dalším problémem bylo, že se ukazovalo stále náročnější nalézt kompetentní občany
ochotné vykonávat politické funkce – ať už do zastupitelstva obce (Gemeinderat) či na
pozice starostů (Bürgermeister). Malé obce totiž nenabízely tolik prostoru pro realizaci a
zároveň neměly dostatek finančních prostředků na to, aby si mohly dovolit najímat na
složitější problémy experty.
o







Cíle reformy, jak byly stanoveny přímo v zákoně220:




„Odstavec 1: Cílem reformy (….) je posílení budoucích schopností obcí kvalitně plnit úkoly
vlastní a přenesené působnosti ve prospěch obyvatelstva. Reforma má vytvořit obce, které
budou schopny trvale vykonávat tyto činnosti bez schodku rozpočtu. Efektivní využití obecní
infrastruktury by mělo dlouhodobě posílit výkonnost obcí, čímž dojde k pokrytí základních
potřeb obyvatelstva i s ohledem na demografický vývoj.“
„Odstavec 2: Reforma by měla rovněž umožnit přijmout opatření v oblasti územního
plánování a plánování dopravní politiky tak, aby bylo možné vhodně využít oblasti pro
osidlování a hospodářský rozvoj (…).“

Reforma byla provedena v následujících krocích221:
1) Fáze návrhů – Vorschlagsphase (říjen 2011 až leden 2012) – obce a občané měli možnost se
vyjádřit a zaujmout stanovisko.
2) Fáze vyjednávání – Verhandlungsphase (do září 2012) – byly diskutovány představy země a obcí,
a to především na úrovni okresů.
3) Fáze rozhodnutí – Entscheidungsphase (do ledna 2013) – došlo ke zpracování konkrétního
obsahu reformy.
4) Fáze realizace – byly zpracovány organizační a technické problémy a začaly práce na přeměně.
Průběh reformy

Viz data ČSÚ – Malý lexikon obcí České republiky. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikonobci-ceske-republiky-2017.
220 Zdroj v originálním německém znění: Steiermärkisches Gemeindestrukturreformgeset, paragraf 1, odstavec 1 a 2.
Dostupné online: https://www.jusline.at/gesetz/stgsrg/paragraf/1.
221 Viz např. http://www.gemeindestrukturreform.steiermark.at/cms/beitrag/11558627/69294537.
219
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Jak vyplývá z odpovědí, jež zpracovateli zaslal vrchní rada štýrské zemské vlády Wolfgang Wlattnig,
reforma byla realizována skrze dva základní přístupy.222 Na jedné straně docházelo k vytváření
nových obcí, které dříve neexistovaly. A na straně druhé byly existující obce zahrnovány do struktury
obcí stávajících, zpravidla těch větších.
Existující obce se mohly slučovat dobrovolně na základě rozhodnutí příslušných obecních
zastupitelstev v rámci obecní legislativy. Tato varianta byla preferována také štýrskou vládou, jež se
snažila obce k dobrovolnému slučování motivovat formou finančních pobídek (konkrétně
zdvojnásobení finanční náhrady za provedenou fúzi na 400 000 €). I přesto však k dobrovolnému
sloučení obcí došlo jen ve zhruba 60 případech a množství obcí tak muselo být nakonec sloučeno
formou nucené fúze realizované na základě příslušných ustanovení v zákoně StGsrG. V této
souvislosti nelze opomenout celkem 44 podnětů k soudnímu přezkumu podaných ze strany
odpůrců reformy k rakouskému ústavnímu soudu. Tribunál však všechny reformní kroky, jež byly
soudně napadeny, označil za opodstatněné a právně nezávadné a ani jedné z navržených ústavních
stížností tak nevyhověl.
I přes přenos pravomocí na nově vytvořené či sloučené obecní struktury nebylo reformou dotčeno
právo na jmenování starostů místních částí (Ortsteilbürgemeister), jež vyplývá ze zákona o štýrském
komunitním zřízení z roku 1967. Úlohou starosty místní části, jenž je volen obecní radou, je zejména
podpora ve výkonu takových kompetencí obecní rady, jež mají lokální charakter. Mimo to má místní
starosta právo předkládat návrhy obecní radě a informuje její členy o záležitostech týkajících se té
části obce, již má na starosti. Právo na institut starosty místní části a jeho působnost jsou de facto
nejvýznamnější kompetencí, jež byla místním částem po jejich začlenění ponechána.
Od roku 2017 je zároveň v Rakousku v platnosti nový zákon o finančním vyrovnání FAG
(Finanzausgleichgesetz223), jenž dle vyjádření Clemense Mungenasta, ředitele finančního oddělení
Úřadu štýrské zemské vlády, kompenzační systém zjednodušil a vyjasnil řadu často historických
zádrhelů, s nimiž se jednotlivé správní úrovně až do roku 2016 potýkaly.
Dopady reformy:






Úřady obecních představitelů včetně starostů ve všech zasažených obcích byly v rámci
reformy rozpuštěny. Pro zajištění běžného chodu pak obce dočasně vedl komisař
(Regierungskomissär), jenž stál v čele nově ustanovených obcí až do uspořádání nových
voleb do obecních rad, které se konaly do 6 měsíců. Celkem takto ve Štýrsku dočasně
působilo 126 komisařů.
Právo obce na erb se sloučením obcí zrušilo, neboť jednotlivé sloučené obce z právního
hlediska zanikly. V případě zájmu však mohlo být dle zákona znovu uděleno, a to i pro erb
identický s tím původním. Pokud zrušená (začleněná) obec získala statut místní části (osady)
v rámci nově vytvořené obce, mohla si původní obecní erb ponechat jakožto erb místní části
(osady).
Systém soudů byl nově definován předpisem Bezirksgerichte – Verodnung Steiermark 2015
tak, aby odpovídal nové obecní struktuře.

Wolfgang Wlattnig je rovněž spoluautorem publikace ‚Steiermärkische Gemeindestrukturreform 2015‘, jež byla vydána
v roce 2016 a celý proces reformy podrobně popisuje.
223 Viz např.
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_1299759/COO_2026_100_2_1302245.pdf.
222
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Potenciál finančních úspor plynoucích z reformy byl odhadnut na 54,6 milionů EUR.224
Při každé obecní fúzi byla ze strany spolku (Bund) poskytnuta náhrada ve výši 200 000 €.
Štýrsko tuto částku zdvojnásobilo pro ty obce, které se rozhodly sloučit dobrovolně.225

Jak se v souvislosti s reformou obecní správy snížily počty obcí v jednotlivých okresech Štýrska,
dokládá níže přiložená tabulka.
Tabulka 1.58: Změny počtů obcí v jednotlivých okresech Štýrska
Okres
Počet obcí k 1. lednu 2014
Bruck-Mürzzuschlag
37
Deutschlandsberg
40
Graz (Štýrský Hradec)
1
Graz-Umgebung
57
Hartberg-Fürstenfeld
63
Leibnitz
48
Leoben
17
Liezen
51
Murau
34
Murtal
38
Südoststeiermark
74
Voitsberg
25
Weiz
54
Zdroje: http://www.gemeindestrukturreform.steiermark.at/.

Počet obcí k 1. lednu 2015
19
15
1
36
36
29
16
29
14
20
26
15
31

Jak plyne z textu výše, reforma rozhodně nebyla všeobecně kladně přijímána. Následující tabulka
představuje hlavní argumenty, které v souvislosti s reformou obecní správy ve Štýrsku nejčastěji
zaznívaly jak ze strany zastánců reformy, tak ze strany odpůrců.
Tabulka 1.59: Argumenty pro a proti reformě obecní správy ve Štýrsku
Argumenty pro a proti reformě obecní struktury
Společný a strategický přístup k výkonu agendy
Ztráta místní identity
Efektivnější správa rozvoje hospodářství, infrastruktury a Úbytek čestných (neplacených) funkcí a snížení politické
sídelní výstavby
participace
Vyšší úspory z rozsahu
Zvýšení konfliktního potenciálu u občanů i politiků
Vyšší účinnost a efektivní výkon svěřených úkolů

Zhoršení dostupnosti veřejných služeb kvůli vyšší
vzdálenosti úřadů
Vylepšení finančních možností samospráv
Odosobnění obyvatel od zaměstnanců úřadu
Zvýšení odbornosti pracovníků
Zvýšení nákladů na byrokracii kvůli nepotřebnému,
kontraproduktivnímu
perfekcionismu
plynoucímu
z profesionalizace úřadů
Personální náklady přinejmenším v krátkém období
Usnadnění náboru kvalifikovaných pracovníků
neklesnou
V případě neúspěchu reformy lze jen velmi těžko vrátit
Vytvoření transparentních struktur
původní stav
Zdroj: http://www.arf-gmbh.de/files/arf_gmbh/download_web/news/Innovative-Verwaltung_Stangl_Stoetzer.pdf.

Na komplexní evaluaci reformy takového rozsahu je v době zpracování tohoto materiálu ještě příliš
brzy. Žádné studie s cílem zhodnotit úspěšnost celého procesu zatím vydány nebyly. Dle vrchního
rady Wlattniga lze však již nyní vidět, že hlavní cíle reformy – totiž posílení výkonnosti municipálních
orgánů, zvýšení jejich hospodárnosti, efektivity a profesionality a obecně profesionalizace
administrativy – naplněny byly. Dodává však, že jasná data k vytvoření spolehlivé a komplexní

224 Viz

např. http://www.arf-gmbh.de/files/arf_gmbh/download_web/news/InnovativeVerwaltung_Stangl_Stoetzer.pdf, str. 21.
225 http://www.arf-gmbh.de/files/arf_gmbh/download_web/news/Innovative-Verwaltung_Stangl_Stoetzer.pdf, str. 23.
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evaluační studie nebudou dostupná dříve než na konci příštího funkčního období obecních rad
(tedy před rokem 2025).
Podobný závěr poskytl zpracovateli ředitel finančního oddělení Úřadu štýrské zemské vlády
Clemens Mungenast, jenž také považuje reformu za zdařilou, a to nejen z pohledu ekonomického.
Soudí tak i na základě kontaktů s různými zasaženými stakeholdery, ať už jde o starosty, obecní a
oblastní úředníky či samotné občany. Zpětná vazba, již štýrské úřady dostávají od starostů nově
ustanovených obcí, je také veskrze převážně pozitivní. Také Mungenast však upozorňuje, že
spolehlivou evaluaci takto rozsáhlé a komplexní reformy veřejné správy bude možno vypracovat až
v horizontu nejméně 5 až 10 let od dokončení reformy. Na závěr připomíná, že reforma správního
uspořádání ve Štýrsku se po svém dokončení stala vzorem při plánování podobných
restrukturalizací i mimo Rakousko (například v německém Meklenbursku – Předním Pomořansku).
1.4.3.3 Závěrem
Výše popsané skutečnosti týkající se správního uspořádání Štýrska a reformních snah reagujících na
klesající efektivitu a dlouhodobou neudržitelnost někdejší rozdrobené obecní struktury této
spolkové země přináší zajímavá zjištění i pro Českou republiku. Možnost inspirace je o to silnější,
že je štýrská reforma veřejné správy zpětně považována za příklad zdařilé reformy, jež naplnila své
cíle. Tyto zásadní poznatky jsou uvedeny v následujícím přehledu a podrobněji pak rozepsány
v závěru kapitoly dále v tomto textu.






Ve Štýrsku byla ještě poměrně nedávno velmi rozdrobená obecní struktura, podobně jako
v současnosti v ČR.
Jako funkční podnět se ukázala finanční motivace dobrovolně sloučených obcí (i když ani ta
nebyla vždy postačující).
Reforma ponechala sloučeným, a tedy právně zaniklým obcím určitá práva, což zmírnilo
odpor vůči slučování – lze chápat jako inspiraci nejen pro případ slučování obcí, nýbrž také
pro vytvoření vhodné subobecní struktury.
Mnohé instituty komunálního práva Štýrska jsou uplatnitelné do budoucna (de lege
ferenda) rovněž v České republice.
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1.4.4 Slovensko
Slovenská republika je parlamentní republikou. Z pohledu územního členění se jedná o unitární
stát. Moc lidu je vykonávána prostřednictvím politických zástupců zvolených v demokratických
volbách. V zemi je uplatňován princip dělby moci na legislativu, exekutivu a justici, jež jsou na sobě
nezávislé, navzájem se doplňují a kontrolují. Nejvyššími orgány moci a představiteli politického
systému země jsou prezident Slovenské republiky (hlava státu, volen přímou volbou občanů na 5
let), Národní rada Slovenské republiky (ústřední orgán legislativy, jednokomorový parlament se 150
poslanci volenými na 4 roky) a vláda Slovenské republiky (hlavní představitel výkonné moci,
zodpovídá se Národní radě). Moc soudní je reprezentována soustavou soudů a Ústavním soudem
SR.
Z pohledu administrativního dělení je Slovenská republika od roku 1996 rozdělena na 8
samosprávných krajů (vyšších územních celků v souladu s evropskou klasifikací NUTS 3), dále pak
na 79 okresů (bez samosprávné funkce) a na 2890 obcí (základní samosprávný celek, v souladu
s evropskou klasifikací NUTS 5). Základní rozdělení SR na 8 krajů a 79 okresů je zakotveno v zákoně
č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Seznam obcí (Zoznam
obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy) je pak obsahem nařízení vlády č. 258/1996
Z. z., které je vykonávacím předpisem zákona č. 221/1996 Z. z.
Tabulka 1.60: Přehled samosprávných krajů Slovenské republiky

Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitrianský
Prešovský
Trenčianský
Trnavský
Žilinský
Slovenská republika

Hlavní město
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Nitra
Prešov
Trenčín
Trnava
Žilina
Bratislava

Obyvatelstvo
(k 31. 12. 2017)
649 788
650 838
799 217
678 692
823 826
587 364
562 372
691 023
5 443 120

Rozloha
(km²)
9 454
2 053
6 755
6 344
8 974
4 502
4 147
6 809
49 036

Okresy

Města

13
8
11
7
13
9
7
11
79

24
7
17
15
23
18
17
19
140

Obce
516
73
440
354
665
276
251
315
2 890

Územní samospráva, jakožto část veřejné správy, jež není vykonávána orgány státu, nýbrž
obyvatelstvem územních celků a / nebo specifickými orgány těchto územních celků, je zakotvena
v Ústavě Slovenské republiky (konktrétně ve IV. hlavě v článcích 64 až 71). Ústava upravuje
jednotlivé úrovně územní samosprávy, orgány, vztahy územní samosprávy se státem a základní
pravidla financování a fungování. Například v článku 64 tak stojí, že základem územní samosprávy
je obec, přičemž územní samosprávu tvoří obec a vyšší územní celek (tj. kraj). Dle článku 71 pak
platí, že na obec či vyšší územní celek je možno zákonem přenést výkon některých úkonů místní
státní správy (přenesená působnost). Náklady na takto přenesený výkon státní správy pak hradí stát.
1.4.4.1 Úrovně veřejné správy a jejich kompetence
1.4.4.1.1

Samosprávné kraje (také ‚župy‘)

Samosprávné kraje jakožto vyšší územní celky jsou nejvyšší územně samosprávnou jednotkou na
Slovensku. Ze správního hlediska se dělí dále na okresy a obce. V čele krajů stojí předseda vyššího
územního celku (župan). Kraje jsou orgány regionální územní samosprávy.
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Dle Ústavy SR jsou kraje právnické osoby, které za podmínek stanovených zákonem samostatně
hospodaří s vlastním majetkem i vlastními finančními prostředky. Svou činnost financují zejména
vlastními příjmy (např. podíl na výnosech daní, správní poplatky, pokuty, vlastní obchodní činnosti
apod.), ale například pro výkon přenesené působnosti státní správy jsou povinny žádat o dotace ze
státního rozpočtu. Dle čl. 66 Ústavy SR mají kraje právo se pro zabezpečení záležitostí ve společném
zájmu sdružovat s jinými kraji. Povinnosti lze krajům ukládat pouze zákonem.
Orgány kraje jsou dle čl. 69 Ústavy SR:
a) Zastupitelstvo vyššího územního celku – tvořeno poslanci, které volí obyvatelé s trvalým
pobytem ve správním obvodu kraje na čtyřleté období. Každý okres je v rámci krajského
zastupitelstva reprezentován počtem poslanců úměrným k počtu obyvatel okresu v rámci
kraje.
b) Předseda vyššího územního celku (také ‚předseda samosprávného kraje‘ nebo ‚župan‘) – je
výkonným orgánem kraje, vykonává správu územního celku a zastupuje jej navenek. Je volen
obyvateli s trvalým pobytem ve správním obvodu kraje na čtyřleté období.
Klíčovým legislativním předpisem pro působnost krajů je zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávných krajích), jenž vymezuje působnost a financování
samosprávných krajů, jejich vztahy ke státním orgánům, obcím či jiným právnickým osobám, ale
také kompetence jeho jednotlivých orgánů a způsoby, jakými jsou tyto orgány obsazovány, či
problematiku referend.
Hlavní kompetence samosprávných krajů spadají do těchto oblastí















Doprava – z pozice správce zajišťují kraje opravy a údržbu silnic II. a III. třídy, vydávají licence na
pravidelnou vnitrostátní autobusovou dopravu na území kraje, schvalují cestovní řády a řídí
regulaci cestovného v příměstské dopravě.
Školství – v pozici zřizovatele působí kraje v oblasti středního školství na svém území (včetně
středisek odborné praxe, jazykových škol, základních uměleckých škol, školských internátů,
zařízení praktického vyučování apod.). Odvolávají a jmenují ředitele školských zařízení apod.
Zdravotnictví – kraje vydávají povolení k provozu zdravotnických zařízení na svém území (včetně
všeobecných nemocnic, pohotovostí, ambulancí, poliklinik, léčeben, hospiců či stacionářů).
Určují obvody pro všeobecné lékaře, stomatology apod., rozhodují o výši některých poplatků.
Mají rozhodující vliv na personální obsazení krajských zdravotnických zařízení.
Sociální služby – kraje jsou zřizovatelem a provozovatelem zařízení sociálních služeb (např.
domovy sociálních služeb, domovy pro seniory, rehabilitační střediska, zařízení sociálního
bydlení apod.). Stanovují ceny služeb v těchto zařízeních, dohlíží na jejich kvalitu apod.
Kultura – kraje zřizují a provozují mimo jiné muzea, galerie, divadla, knihovny, osvětová
střediska, umělecké soubory či planetária. Odpovídají za tvorbu a schválení rozpočtu kulturních
institucí.
Čerpání prostředků z fondů Evropské unie – kraje plánují čerpání z fondů EU v oblasti
regionálního rozvoje a podílí se na kontrole hospodaření s prostředky přidělenými ze
strukturálního fondu EU. Mají své zastoupení ve Výboru regionů při EU.
Ochrana památkového fondu – kraje se starají o ochranu památkového fondu, podávají
vyjádření k návrhům na vyhlášení a rušení památkových území.
Ochrana životního prostředí – kraje podávají vyjádření k projektům pro posuzování vlivů na
životní prostředí.
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1.4.4.1.2 Okresy
Správními, nikoliv však samosprávnými celky jsou dle zákona o územním a správním uspořádání
Slovenské republiky okresy. V současnosti je na Slovensku 79 okresů, z toho 5 jsou městské obvody
hlavního města Bratislavy a 4 jsou městské obvody města Košice. Výčet všech okresů, včetně jejich
příslušnosti k jednotlivým krajům, je rovněž obsahem zákona o územním a správním uspořádání
SR. Okresy jsou druhou nejmenší administrativní jednotkou na Slovensku, přičemž dále se dělí na
obce. Platí, že více okresů tvoří kraj.
Okresy na Slovensku nemají samosprávnou funkci. Jsou územní jednotkou státní správy, kterou
vykonává okresní úřad, a také územní jednotkou soudnictví, jež na této úrovni vykonávají okresní
soudy. Dále jsou okresy statistickou a územní jednotkou, za kterou je evidována například míra
nezaměstnanosti, výše přijatých přímých investic a další demografické či ekonomické ukazatele.
Uplatnění mají také v evidenci vozidel, kterou vykonávají okresní dopravní inspektoráty Policejního
sboru SR.
Okresní úřady jsou zálohovými organizacemi Ministerstva vnitra SR. Jejich činnost řídí a za její výkon
zodpovídá přednosta okresního úřadu, kterého jmenuje a odvolává vláda SR na návrh ministra
vnitra.
Postavení, kompetence i počet a geografické rozložení okresů na Slovensku se během jejich
existence několikrát měnily. Mezi lety 2004 a 2013 byla okresní struktura nahrazena systémem
správních obvodů a jim příslušných obvodních úřadů. Z původních 72 okresních úřadů vlivem
sloučení ve větší celky jich zaniklo 23, jeden okres byl rozdělen do dvou obvodů a zbývajících 49
úřadů zůstalo i se svou spádovou oblastí beze změny. Nová struktura tak čítala celkem 50 obvodů.
V říjnu 2013 však byly opět obnoveny okresy a spolu s nimi i okresní úřady, a to v původním počtu
i rozložení. Okresních úřadů tak nyní funguje celkem 72, neboť pětice bratislavských okresů stejně
jako čtveřice košických okresů spadají do působnosti jednoho okresního úřadu pro Bratislavu, resp.
Košice.
Přechod z obvodní struktury na strukturu okresní je součástí reformy ESO226 (Efektívna, spoľahlivá
a otvorená verejná správa) ve smyslu programového prohlášení vlády SR pro roky 2012-2016. Jde
o nejrozsáhlejší reformu veřejné správy na Slovensku od roku 1989, jejímž cílem je za
optimalizovaných nákladů dosáhnout vyšší efektivity, kvality, transparentnosti a dostupnosti
veřejné správy pro občany. Reforma je pro svou komplexnost a náročnost rozdělena do více etap,
z nichž poslední by měla být dokončena v roce 2020.
1.4.4.1.3

Působnost okresních úřadů

Současnou situaci okresů a okresních úřadů upravuje zejména zákon č. 180/2013 Z. z., o organizácii
miestnej štátnej správy, jenž mimo jiné ustanovuje postavení, sídla, územní obvody a působnost
okresních úřadů, upravuje vydávání vyhlášek místních orgánů státní správy a provádí reformu
obvodní struktury na strukturu okresní. Zákon rovněž v § 3 rozděluje okresní úřady na dvě kategorie
dle rozsahu působnosti státní správy. Toto rozdělení v zásadě kopíruje dřívější obvodní strukturu.
Ty okresní úřady, jež byly sídlem obvodů mezi lety 2004 a 2013 (není jich však 50, nýbrž 49, protože
dva obvody byly v roce 2013 opět sloučeny do jednoho okresu), mají v aktuální okresní struktuře
působnost na širším úseku státní správy než okresy, které byly v roce 2004 zrušeny a o 9 let později
znovu obnoveny.

226

Podrobnost k reformě ESO viz např. https://www.minv.sk/?eso-efektivna-spolahliva-otvorena-verejna-sprava.
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Všech 72 okresních úřadů vykonává státní správu na úsecích:







civilní ochrany obyvatelstva a řízení státu v krizových situacích mimo období války či
váleného stavu,
hospodářské mobilizace,
katastru nemovitostí,
obrany státu,
ochrany životního prostředí,
regionálního rozvoje.

Celkem 49 okresů vykonává nad rámec agendy uvedené v bodě (i) ještě působnost státní správy na
úsecích:





silniční dopravy a pozemních komunikací,
zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a pozemkových úprav,
všeobecné vnitřní správy,
živnostenského podnikání.

1.4.4.1.4

Okresní úřady v sídle kraje

Nachází-li se okresní úřad zároveň v sídle kraje (tj. ve městech Bratislava, Banská Bystrica, Košice,
Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava nebo Žilina), pak ještě nad rámec všeho výše uvedeného:





řídí, kontroluje a koordinuje výkon státní správy uskutečňovaný okresními úřady ve spádové
oblasti tohoto kraje,
vykonává na druhém stupni státní správu ve věcech, ve kterých ve správním řízení v prvním
stupni rozhoduje okresní úřad ve spádové oblasti tohoto kraje, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak; pokud v prvním stupni rozhoduje jen okresní úřad v sídle kraje, pak ve
druhém stupni vykonává státní správu okresní úřad v sídle kraje, pokud tak stanoví zvláštní
zákon,
je odvolacím orgánem ve věcech, ve kterých ve správním řízení v prvním stupni rozhoduje
obec, resp. kraj, která se nachází, resp. má sídlo, v jeho územním obvodu, pokud zvláštní
zákon nestanoví jinak.

Okresní úřad, nachází-li se v sídle kraje, naopak nemůže změnit v odvolacím řízení rozhodnutí kraje
či obce, bylo-li vydáno ve věci územní samosprávy, nebo přezkoumávat rozhodnutí kaje či obce
mimo odvolací řízení.
1.4.4.1.5 Obce
Obce jsou základní územně samosprávnou a správní jednotkou Slovenské republiky, jsou orgány
místní územní samosprávy. Každá obec je tvořena jedním nebo více sídly a její území je tvořeno
nejméně jedním katastrálním územím. Některé obce mají postavení měst. Větší obce se mohou
dělit dále na části obcí a v případě, že se jedná o města, na městské části; naopak venkovské obce
se mohou dělit na místní části. V čele obce stojí starosta, v čele města pak primátor. Na Slovensku
je v současnosti 2890 obcí, z nichž 140 disponuje statusem města. V tomto počtu jsou zahrnuty
také 3 vojenské újezdy. Podobně jako Česká republika patří i Slovensko mezi země s nejvíce
rozdrobenou municipální strukturou, a to zejména kvůli obrovskému počtu malých obcí.
Dle Ústavy SR jsou obce právnické osoby, které za podmínek stanovených zákonem samostatně
hospodaří s vlastním majetkem i vlastními finančními prostředky. Svou činnost financují zejména
vlastními příjmy (např. podíl na výnosech daní, správní poplatky, pokuty, vlastní obchodní činnosti
apod.), ale například pro výkon přenesené působnosti státní správy jsou povinny žádat o dotace ze
státního rozpočtu. Dle čl. 66 Ústavy SR mají obce právo se pro zabezpečení záležitostí ve společném
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zájmu sdružovat s jinými obcemi a vystupovat pak jako orgány místní správy v tomto sdružení.
Povinnosti lze obcím ukládat pouze zákonem. Obce mají jednoúrovňový systém řízení (výjimkou
jsou Bratislava a Košice s dvouúrovňovým systémem – viz níže v této části).
Orgány obce jsou dle čl. 69 Ústavy SR:
a) obecní zastupitelstvo – tvořeno poslanci, které volí obyvatelé s trvalým pobytem ve
správním obvodu obce na čtyřleté období,
b) starosta obce (v případě měst primátor) – je výkonným orgánem obce, vykonává její správu
a zastupuje ji navenek. Je volen obyvateli s trvalým pobytem ve správním obvodu obce na
čtyřleté období.
Klíčovým legislativním předpisem pro postavení, ustanovení či působnost obcí a jejích orgánů je
zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Postavení dvou největších slovenských měst – Bratislavy
a Košic – je pak upraveno zvláštními zákony. Nejvýznamnějším rozdílem je fakt, že města Bratislava
a Košice se dále dělí na městské části, které mají svá vlastní zastupitelstva i starosty. Zároveň však
mají obě města také městské zastupitelstvo a primátora.
Působnost obcí
Působnost obcí lze rozlišit na působnost samosprávnou a působnost přenesenou. V rámci
samosprávy, kterou vykonávají obyvatelé buď prostřednictvím orgánů obce (tj. zastupitelstva,
starosty, případně jiných orgánů, které může zastupitelstvo obce zřídit), shromáždění obyvatel obce
či pomocí místního referenda, patří do působnosti obcí zejména:
 oblast hospodaření – úkony související s hospodařením s majetkem ve vlastnictví obce či
svěřeným majetkem státu, sestavování rozpočtu a závěrečných účtů obce, vyhlašování
dobrovolných sbírek,
 vyhlašování a správa místních daní a poplatků,
 regulace ekonomické činnosti v obci (např. souhlasy k podnikatelské a investiční činnosti apod.),
 vytváření systému kontroly a zabezpečení podmínek pro jeho nezávislý výkon,
 zabezpečení výstavby a správy místních komunikací, veřejných prostranství, hřbitovů, kulturních,
sportovních a dalších obecních zařízení, kulturních památek, památkových území a
pamětihodností,
 zabezpečení veřejně prospěšných služeb, místní veřejné dopravy, nakládání s odpady, údržba
čistoty, správa a údržba zeleně a osvětlení, zásobování vodou, odvádění odpadních vod apod.
 zabezpečení podmínek pro zdravý způsob života a práce obyvatel, ochrana životního prostředí,
zajištění podmínek pro zdravotní péči, vzdělání, kulturu, sport, osvětovou a uměleckou činnost
apod.
 úkony na úseku ochrany spotřebitele a zásobování obce, správa tržišť,
 zajištění dokumentace k územnímu plánování, koncepcí pro rozvoj bydlení a dalších oblastí
života obce, spoluvytváření vhodných podmínek pro život v obci,
 vlastní investiční a podnikatelská činnost v zájmu zajištění potřeb obyvatel a rozvoje obce,
 zakládání, zřizování, zrušování a kontrola vlastních rozpočtových a příspěvkových organizací a
jiných právnických osob,
 organizace místních referend,
 zabezpečení veřejného pořádku v obci,
 zajištění ochrany kulturních památek a zachování přírodních hodnot,
 plnění úloh na úseku sociální pomoci,
 ověřovací činnost, vedení obecních kronik, pojmenovávání ulic apod.
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V rámci přenesené působnosti státní správy, již upravuje zejména zákon č. 416/2001 Z. z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
přecházejí na obce působnosti v následujících oblastech:
 pozemní komunikace – zabezpečení stavebně-technického vybavení komunikací, vykonávání
působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní a účelové komunikace, poskytování dat
z technické evidence apod.,
 všeobecná vnitřní správa vedení matriky,
 sociální pomoc – poskytování péče ve specializovaných zařízeních, rozhodování o poskytování
přepravních či opatrovnických služeb a o úhradě za tyto služby apod.,
 územní plánování a stavební řád působnosti stavebního úřadu,
 ochrana přírody – první stupeň ochrany dřevin, náhradní výsadba apod.,
 školství – zřizování a zrušování základních škol, předškolních zařízení, základních uměleckých
škol, vytváření podmínek pro plnění povinné školní docházky, stravování dětí a žáků, přidělování
finančních prostředků soukromým či církevním školám, personální politika vedení školských
zařízení apod.,
 tělesná kultura (sport) – koncepce rozvoje tělesné kultury, podpora sportovních aktivit a
sportovních akcí, kontrola hospodaření s prostředky pro sport a tělesnou kulturu,
 divadelní činnost – zřizování, zakládání, slučování a zrušování divadel, podpora ve formě
účelových prostředků, kontrola hospodaření v obecních zařízeních,
 zdravotnictví – zřizování ambulancí, poliklinik, nemocnic I. typu apod., součinnost na
preventivních programech apod.,
 regionální rozvoj – strategie regionálního rozvoje, koordinace při vytváření programů
hospodářského či sociálního rozvoje obcí apod.,
 cestovní ruch – tvorba programu cestovního ruchu, koordinace právnických osob apod.
Společné obecní úřady:
Obce navzájem mohou spolupracovat na základě smlouvy uzavřené za účelem uskutečnění
konkrétního úkolu nebo činnosti, na základě smlouvy o zřízení sdružení obcí, zřízením nebo
založením právnické osoby podle zvláštního zákona. Spolupráce obcí se řídí zásadami zákonnosti,
vzájemné výhodnosti a souladu s potřebami obyvatel obcí. Obce mají při vzájemné spolupráci
stejné postavení.
1.4.4.2 Meziobecní spolupráce na Slovensku
Vzhledem ke skutečnosti, že Slovensko patří mezi země s nejvíce rozdrobenou municipální
strukturou, je cestou ke zvýšení efektivity jeho malých obcí zavádění prvků meziobecní spolupráce.
Spolupráce obcí je ostatně zakotvena i v Ústavě Slovenské republiky. Její konkrétní obrysy však
naznačuje až zákon č. 369/1990 Z. z., o obecním zřízení, jenž v § 20 až 21 upravuje různé způsoby
počínaje jednoduchou formou spolupráce na základě smlouvy a konče vytvářením samostatných
právních struktur.227 V případě Slovenska se přitom jedná výhradně o dobrovolné spolky či
spolupráce vytvářené bez koordinace ze strany státu, přičemž jednotlivé obce mají pozici
rovnocenných partnerů.

Příslušná ustanovení týkající se meziobecní spolupráce v dnešní podobě se však do zákona o obecním zřízení dostala až
prostřednictvím zákona č 453/2001 Z. z., kterým byl původní zákon z roku 1990 významným způsobem doplněn.
Novelizovaný zákon o obecním zřízení v aktuálním viz např. http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369.
227
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Podle § 20 slovenského zákona o obecním zřízení platí, že obce mohou spolupracovat následujícími
způsoby:
 na základě smlouvy uzavřené za účelem uskutečnění konkrétního úkolu nebo činnosti –
specifickým případem je pak uzavření smlouvy o zřízení společného obecního úřadu,
 na základě smlouvy o zřízení sdružení obcí,
 zřízením nebo založením právnické osoby podle obchodního zákoníku.
Majetek, který obce získají na základě smlouvy uzavřené za účelem uskutečnění konkrétního úkolu
nebo činnosti, nebo z činnosti právnické osoby, kterou založili podle zvláštního zákona, se stává
spoluvlastnictvím všech obcí, které jsou účastníky smlouvy. Podíl na majetku získaném společnou
činností odpovídá částce vložených prostředků jednotlivých obcí, pokud se tyto nedohodnou jinak.
1.4.4.2.1

Spolupráce na základě smlouvy

Základním formátem meziobecní spolupráce slovenských obcí je spolupráce na základě smlouvy,
uzavřené za účelem uskutečnění konkrétního úkolu nebo činnosti (dle § 20a zákona o obecním
zřízení, jenž byl do tohoto zákona vložen prostřednictvím změnového zákona č. 453/2001 Z. z.).
Tuto smlouvu lze uzavřít pouze písemnou formou, a to jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou.
Jejím předmětem nemůže být vznik nové právnické osoby. Platnost smlouvy je podmíněna
souhlasem nadpoloviční většiny všech zastupitelů každé z dotčených obcí. Speciálním případem
smlouvy o meziobecní spolupráci je pak uzavření smlouvy o zřízení společného obecního úřadu.
Pokud smlouva nepraví jinak, odpovědnost je rozdělena rovným dílem mezi všechny smluvní strany.
1.4.4.2.2

Společné obecní úřady

Smlouvou mezi obcemi je možné zřídit rovněž společný obecní úřad (SOÚ), jenž vykonává
dohodnuté činnosti pro více obcí. Přestože se zpravidla jedná o spolupráci vzájemně okolních
menších obcí, není pravidlem, že spolu obce se společným obecním úřadem musí přímo sousedit.
Nezbytnými náležitostmi smlouvy o zřízení SOÚ jsou určení sídla společného obecního úřadu, jeho
organizační struktura, způsob financování a určení starosty, jenž bude plnit úlohu správního orgánu
SOÚ a zastupovat jej v majetkoprávních a pracovněprávních věcech. Také smlouvu o zřízení
společného obecního úřadu lze uzavřít na dobu určitou i na dobu neurčitou.
Společné obecní úřady jsou na Slovensku zakládány od roku 2002. Dle zákona to sice bylo možné
už dříve, avšak tehdy ještě obce se svou dosti omezenou působností nepociťovaly k takové formě
spolupráce dostatečnou motivaci. To se ovšem rychle změnilo s přesunem některých kompetencí
ze státních orgánů na obce v rámci rozsáhlé reformy veřejné správy. Od roku 2002 jsou tak SOÚ
zakládány ve velkém, a to primárně s motivací úspor nákladů na výkon správní agendy jednotlivých
obcí, zejména pak v oblastech stavebního zákona a územního plánování, což jsou pro menší obce
často velmi náročné agendy. Jak vyplývá z Přehledu společných obecních úřadů v evidenci MV SR,
fungovalo v březnu roku 2016 na Slovensku celkem 234 společných obecních úřadů.228

Počet platný k 31. březnu 2016, Viz Prehľad spoločných obecných úradov v evidencii Ministerstva vnútra SROV.
Dostupný online:
228

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiKyYyagZfdAhWvMewKH
ZYZCNAQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.minv.sk%2F%3Fspolocne-obecneurady%26subor%3D245852&usg=AOvVaw2HnBZJcpFpYvWfUEKYoy6w.
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Obecně stojí koncept společných obecních úřadů na čtyřech základních pilířích:
 dobrovolnost – spolupráce formou SOÚ je pro obce zcela dobrovolná,
 vzájemná výhodnost – spolupráce musí být výhodná pro všechny účastníky smlouvy (tj.
obce),
 rovnocennost – obce mají v rámci spolupráce rovné postavení bez ohledu na rozlohu či
počet obyvatel,
 autonomnost – obce sdružené pod SOÚ si ponechávají právní subjektivitu v plném rozsahu.
Společný obecní úřad není samostatnou právnickou osobou, principiálně se tedy podobá spíše
konceptu účelových dohod uzavíraných mezi obcemi v Sasku (například v kontrastu se správními
sdruženími v Bavorsku). Zřízením společného obecního úřadu tak nedochází k narušení identity či
právního postavení obcí, nýbrž jen k přesunu pravomocí na jinou (zpravidla větší) obec. Okruh
činností prováděných SOÚ není omezen jen na výkon přenesené působnosti, běžně tak dochází
k transferu také agendy samosprávné. Přesný rozsah jejich působnosti je stanoven v rámci smlouvy.
Společné obecní úřady ve slovenských podmínkách nicméně nemají rozhodovací pravomoci, ty
vykonává starosta SOÚ, jenž pro tyto účely zastupuje obce. Společný úřad jako takový tak slouží
primárně k přípravě podkladů, odborných návrhů a běžné agendě, přičemž rozhodnutí zůstávají na
orgánech nadále samostatných obcí.229 K činnostem přeneseným nejčastěji z obcí na společné
obecní úřady se dle údajů Ministerstva vnitra SR řadí agendy stavebního zákona, školství,
vodohospodářství či civilní ochrany.230
Starostou společného obecního úřadu, který je garantem jeho činnosti v rozsahu uzavřené smlouvy
o zřízení, je určen starosta jedné ze smluvních obcí, zpravidla té, ve které má SOÚ dle smlouvy sídlo.
Vlastní agendu společného obecního úřadu vykonávají zaměstnanci, kteří ovšem nejsou vůči SOÚ
v pracovněprávním vztahu. Protože SOÚ nemá vlastní právní subjektivitu, jsou tito pracovníci
oficiálně zaměstnanci obce, v níž SOÚ sídlí, anebo jednotlivých obcí ve společenství. Počet
zaměstnanců může být velmi rozdílný v závislosti na rozsahu činností vykonávaných dle zřizovací
smlouvy (a ve smlouvě je tento počet rovněž určen). V jejich čele pak stojí přednosta, jenž je
zodpovědný za činnost společného obecního úřadu. Do funkce je přednosta jmenován starostou
té obce, v níž SOÚ sídlí, a to po dohodě mezi všemi starosty; stejným způsobem může být z funkce
též odvolán. V případě neshod může jakákoliv ze smluvních obcí podat podnět k nezávislému
soudu.231
Činnost společných obecních úřadů je financována pomocí příspěvků smluvních obcí. Výše těchto
příspěvků pak může být stanovena buď podle stanovených parametrů (typicky dle počtu obyvatel
či rozlohy jednotlivých obcí) anebo na principu výkonů, tj. např. dle počtu vykonaných rozhodnutí
v dané věci za tu kterou smluvní obec. V praxi výrazně převládá první způsob, konkrétně financování
na základě počtu obyvatel.

Viz např. http://www.crs.sk/storage/medziobecna-spolupraca-p-ch.pdf.
Data Ministerstva vnitra SR k roku 2011. Viz např. http://www.crs.sk/storage/medziobecna-spolupraca-p-ch.pdf.
231 Viz např. Metodický pokyn Ministerstva vnútra SR o zriaďovaní spoločných obecných úradov, Vestník vlády SR,
čiastka 6/2002.
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1.4.4.2.3

Sdružení obcí

Druhou formou meziobecní spolupráce, upravenou v § 20b až 20f zákona o obecním zřízení, je
institut sdružení obcí. V tomto případě dochází k založení nové právnické osoby, a to za souhlasu
nadpoloviční většiny všech zastupitelů každé z dotčených obcí. Předmět jejich činnosti není
taxativně vymezen, nicméně nejčastěji vyvíjí sdružení obcí činnosti zejména v oblasti sociálních věcí,
péče o životní prostředí (především shromažďování, odvoz a zpracování komunálního odpadu a
odvádění a čištění odpadních vod), místní dopravy, školství, kultury či místního cestovního ruchu.
Přehled existujících obecních sdružení eviduje Ministerstvo vnitra SR v rámci Registru sdružení
obcí.232 V srpnu 2018 bylo v tomto registru evidováno celkem 355 sdružení obcí.
Jak uvádí Ministerstvo vnitra ČR v Návrhu nové formy meziobecní spolupráce, snaha o vytváření
společných obecních úřadů na výhradně dobrovolné bázi při absenci významnější koordinační role
státu vedla i k některým nedostatkům. 233 Mezi nejvýraznější patří:
 „značná rozdílnost ve velikosti,
 rozdílná organizační struktura, nevyjasněnost vztahů mezi starostou obce, kde je sídlo
společného obecního úřadu a starosty (a zejména zastupitelstvy) ostatních členských obcí; tyto
záležitosti jsou pouze různou měrou upraveny v organizačním řádu tohoto společného
obecního úřadu,
 velká diferenciace rozsahu působností, které obce převedly na svůj společný obecní úřad
(většinou pouze matriky a působnost ve stavebním řízení); tyto skutečnosti značně komplikují
zásadní záměr reformy územní veřejné správy na Slovensku – přenesení výkonu státní správy z
rušících se okresních úřadů na tyto společné obecní úřady.
1.4.4.3 Závěrem
Výše popsané skutečnosti týkající se správního uspořádání Slovenska a změn reagujících na
rozsáhlou decentralizaci veřejné správy přináší zajímavá zjištění i pro Českou republiku:
 K meziobecní spolupráci a vytváření společných obecních úřadů dochází výhradně na bázi
dobrovolnosti.
 Zásadním předpokladem pro fungování společných obecních úřadů je princip rovného
postavení jeho členů.
 Vytvoření společného obecního úřadu nezakládá novou právnickou osobu a nijak
nezasahuje do právní subjektivity obcí.
 Společné obecní úřady mohou vykonávat také úkoly v samostatné působnosti.
 Mnohé instituty komunálního práva Slovenska jsou uplatnitelné do budoucna (de lege
ferenda) rovněž v České republice.

Dostupné online: http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=ob.
Viz např. Ministerstvo vnitra ČR. 2005. Návrh nové formy meziobecní spolupráce. Dostupné online:
http://www.mvcr.cz/soubor/vecnyzamer-pdf.aspx.
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1.4.5 Polsko
Polská republika je parlamentní republikou. Jedná se o zastupitelskou demokracii
s dvoukomorovým parlamentem – Národním shromážděním. Moc lidu je vykonávána
prostřednictvím politických zástupců zvolených v demokratických volbách. V zemi je uplatňován
princip dělby moci na legislativu, exekutivu a justici, jež jsou na sobě nezávislé, navzájem se doplňují
a kontrolují. Nejvyššími orgány moci a představiteli politického systému země jsou prezident,
Národní shromáždění, a Rada ministrů.
Prezident jakožto hlava státu a formální hlava exekutivy je volen přímou volbou občanů na období
5 let. Vrcholným orgánem legislativy je Národní shromáždění, jež se skládá ze dvou komor – Sejmu
(dolní komora) s 460 členy a Senátu (horní komora) se 100 členy. Členy obou komor volí občané na
období 4 let. Vrcholným orgánem exekutivy je osmnáctičlenná Rada ministrů (vláda), v jejímž čele
stojí předseda a jež se po svém ustanovení zodpovídá Sejmu. Moc soudní je reprezentována
čtyřsložkovou soustavou soudů a Ústavním soudem.
Z pohledu územního členění je Polská republika unitárním státem s třístupňovým správním
členěním. Administrativní členění země se během posledních desítek let několikrát měnilo, přičemž
aktuální stav, jenž je v souladu s evropskou statistickou nomenklaturou NUTS, je v platnosti od 1.
ledna 1999. Základem správního členění Polska jsou následující 3 stupně (od nejvyššího):
I.

Vojvodství (województwo) – soustava celkem 16 vojvodství odpovídá evropské územní
klasifikaci na úrovni NUTS 2, vojvodství jsou nejvyšší jednotkou administrativního dělení
v Polsku, nejvyšší jednotkou územního členění pro výkon státní správy a jednotkou územní
samosprávy, dále se dělí na powiaty (okresy).

II.

Okres (powiat) – soustava celkem 380 okresů odpovídá evropské územní klasifikaci na
úrovni NUTS 4, na rozdíl od České republiky mají okresy samosprávnou funkci, dělí se dále
na gminy (obce). Existují dvě kategorie okresů:
a. zemské okresy (powiat ziemski) – celkem 314 okresů tvořených shromážděním
několika sousedících obcí,
b. městské okresy (powiat grodzki) – jedná se o 66 měst de facto povýšených do role
okresů.

Obec (gmina)234 – celkem 2478 gmin (z toho 930 se statutem města) je nejnižším článkem
územní samosprávy, odpovídá evropské územní klasifikaci na úrovni NUTS 5, dělí se dále na
katastrální území. Existují tři kategorie gmin:
a. městské (gmina miejska) – celkem 302 gmin (včetně 66 obcí, jež mají zároveň status
okresů),
b. městsko-vesnické (gmina miejsko-wiejska) – celkem 628 gmin, jež zahrnují město
spolu s několika vesnicemi,
c. vesnické (gmina wiejska) – celkem 1548 gmin, na jejichž území neleží žádné město.
Na rozdíl od České republiky s dvoustupňovou územní samosprávou je tak samospráva v Polsku
vykonávána na všech třech stupních územního členění. Tedy nikoliv jen na úrovni vojvodství (≈
III.

Pozn.: Gmina (z německého Gemeinde) není ekvivalentem obce v českém právním prostředí. Jedná se spíše o menší
okresy (střediskové obce), které se dále mohou dělit na solectwa, čtvrti, obvody (dzielnica) či osady (osiedle) apod., a
zahrnovat tak hned několik obcí v českém slova smyslu. Proto je také počet gmin vy výrazně rozlehlejším Polsku méně než
poloviční ve srovnání s počtem obcí v Česku. Tato definiční odlišnost má z pohledu samosprávy jeden významný důsledek:
menší obce (vesnice), jež jsou součástí, avšak nikoliv sídlem gminy, tak nemají vlastní samosprávu. Pro účely této studie
bude z důvodu přehlednosti nadále používán původní výraz ‚gmina‘ bez překladu do češtiny.
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krajů) a gmin (≈ obcí), ale rovněž na úrovni powiatů (okresů). Tabulka níže uvádí přehled správního
členění Polské republiky včetně počtů jednotlivých samosprávných území.
Jinou odlišností ve srovnání s Českou republikou je charakter uplatňovaného modelu fungování
státní správy a samosprávy. Zatímco v Česku funguje model smíšený (spojený), v Polsku nalezneme
kombinaci modelu smíšeného a odděleného, resp. rozdílnost uplatňovaného modelu na různých
úrovních územního členění. Na úrovni gmin a okresů (powiatů) funguje stejně jako v Česku model
smíšený, a tedy samospráva i státní správa jsou vykonávány orgány územní samosprávy. Oproti
tomu na nejvyšší úrovni vojvodství je aplikován model oddělený, kde samosprávu (vlastní
působnost) a státní správu (přenesenou působnost) vykonávají dva různé úřady. Dochází tak
k oddělení nejen institucionálnímu, ale také personálnímu a finančnímu.
Tabulka 1.61: Přehled správního členění Polské republiky
Rozloha
Počet obyvatel
Vojvodství
Hlavní město235
(km2)
(2017)
Dolnoslezské
Vratislav
19 947
2 902 365
(Dolnośląskie)
Kujavsko-pomořské
Bydhošť, Toruň
17 972
2 082 935
(Kujawsko-pomorskie)
Lublinské (Lubelskie)
Lublin
25 122
2 129 260
Lubušské (Lubuskie)
Gorzów Wielkopolski,
13 988
1 016 652
Zielona Góra
Lodžské (Łódzkie)
Lodž
18 219
2 479 962
Malopolské
Krakov
15 183
3 386 162
(Małopolskie)
Mazovské
Varšava
35 558
5 372 579
(Mazowieckie)
Opolské (Opolskie)
Opole
9 412
991 161
Podkarpatské
Řešov
17 846
2 127 687
(Podkarpackie)
Podleské (Podlaskie)
Białystok
20 187
1 185 174
Pomořské (Pomorskie)
Gdaňsk
18 310
2 319 735
Slezské (Śląskie)
Katovice
12 333
4 552 627
Svatokřížské
Kielce
11 711
1 249 710
(Świętokrzyskie)
Varmijsko-mazurské
(WarmińskoOlsztyn
24 173
1 434 783
mazurskie)
Velkopolské
Poznaň
29 826
3 484 975
(Wielkopolskie)
Západopomořanské
Štětín
22 892
1 706 579
(Zachodniopomorskie)
Polsko
Varšava
312 679
38 422 346

Okresy (zemské
+ městské)

Počet
měst

Počet
gmin

26 + 4

91

169

19 + 4

52

144

20 + 4

48

213

12 + 2

43

82

21 + 3

44

177

19 + 3

61

182

37 + 5

87

314

11 + 1

36

71

21 + 4

51

160

14 + 3
16 + 4
17 + 19

40
42
71

118
123
167

13 + 1

36

102

19 + 2

49

116

31 + 4

113

226

18 + 3

66

114

314 + 66

930

2 478

Podobně jako v jiných zemích je decentralizace výkonu státní moci zakotvena v Ústavě Polské
republiky z roku 1997. Konkrétně v článku 15 se píše, že teritoriální dělení republiky zaručuje
decentralizaci veřejné moci. Vznik územních samospráv zajišťujících podstatnou část veřejných
služeb vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a záruka profesní samosprávy jsou pak hlavní
náplní článků 16 a 17. Specifickým ustanovením týkajícím se samosprávy je pak věnována celá VII.
kapitola polské ústavy, jež v deseti článcích (163 – 172) mimo jiné:

Dvě hlavní města jsou uvedena u těch vojvodství, u nichž úřad vojvody sídlí v jiném městě (v prvním uvedeném) než
ostatní orgány vojvodství (sejmik, zarzad, maršálek). U ostatních vojvodství sídlí orgány státní správy i samosprávy
v jednom městě.
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určuje gminu jako základní jednotku územní samosprávy, připravuje půdu pro další
samosprávné úrovně a přisuzuje gminám kompetence ve všech samosprávných úkonech,
nejsou-li tyto svěřeny jiným samosprávným úrovním;
ukládá samosprávným jednotkám status právnických osob s majetkovými i vlastnickými právy,
jejichž samosprávná působnost je soudně garantována;
ustanovuje odpovědnost místních samospráv za plnění veřejných služeb ve svých komunitách,
zakotvuje možnost přechodu některých pravomocí státní správy na samosprávu (výkon
přenesené působnosti);
zaručuje samosprávám nárok na finanční prostředky potřebné pro výkon svěřených
kompetencí, a to ve formě vlastních zdrojů, dotací či grantů ze státního rozpočtu, s tím, že
jakékoliv změny kompetencí mají být doprovázeny odpovídajícími změnami financování;
zaručuje právo samospráv na stanovení a správu místních daní a poplatků;
ukládá samosprávám povinnost výkonu působnosti skrze vlastní orgány, povinnost ctít
demokratické principy v souvislosti s volbami do těchto orgánů a při obsazování exekutivních
pozic a povinnost ustanovení interní organizační struktury samospráv;
zaručuje členům místních komunit právo na rozhodování o záležitostech týkajících se místní
komunity pomocí referenda;
zaručuje samosprávám právo navzájem se sdružovat, připojovat se k mezinárodním asociacím
místních a regionálních samospráv či spolupracovat s jinými místními a regionálními
komunitami – toto ustanovení (čl. 172) de facto zakotvuje institut meziobecní spolupráce, jenž
je podrobněji popsán dále v samostatném oddíle.

Jak plyne z výše uvedeného, přímo zakotveny v ústavě jsou jakožto jednotky územní samosprávy
v Polsku pouze gminy. S budoucím ustanovením i vyšších samosprávných celků však text ústavy již
v době její ratifikace v roce 1997 počítal s tím, že tyto budou ustanoveny zákonem. K vytvoření
samosprávných orgánů na úrovni powiatů a vojvodství pak také došlo k 1. lednu 1999 v rámci třetí
etapy rozsáhlé reformy veřejné správy. V tomto lze pozorovat další rozdílnost od České republiky,
kde je existence krajů jakožto vyšších územních celků v ústavě zakotvena přímo (byť k jejich zřízení
došlo až ústavním zákonem z roku 1997). Na druhou stranu zakotvení území samosprávy v polské
ústavě je oproti ústavě české podrobnější a konkrétnější (zahrnuje navíc například právo na
referendum, právní dozor či právo obce na příjem daní souvisejících s jejími Úrovně veřejné správy
a jejich kompetence
1.4.5.1.1

Vojvodství (województva)

Polská vojvodství jakožto vyšší územně správní celky jsou od roku 1990 jednotkou státní správy, od
roku 1999 pak také jednotkou samosprávy. Jejich počet se však v historii výrazně měnil. Před
poslední reformou veřejné správy, jež dala od 1. ledna 1999 vojvodstvím současnou podobu, jich
fungovalo dokonce 49. Restrukturalizaci, jež byla provedena ve snaze o přiblížení správního členění
normě Evropské unie a kategorizaci NUTS, tak provázela vlna emocí, neboť řada měst o udržení
statusu vojvodského města velmi usilovala.236
Jak je patrné z jejich počtu (16), jsou polská vojvodství v průměru násobně větší než české kraje,
s čímž souvisí i jejich silnější postavení. Existence vojvodství jakožto vyššího územně
samosprávného celku je nepřímo zakotvena v Ústavě PR, jejich postavení, kompetence a další
souvislosti jsou pak ustanoveny zákonem o samosprávě vojvodství (o samorządzie województwa)
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https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/sprava/smid_martin.pdf.
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z 5. června 1998.237 Tento zákon charakterizuje vojvodství jako regionální samosprávné
společenství., jehož obyvatelé uskutečňují právo na samosprávu skrze všeobecné hlasování ve
volbách, referendum anebo prostřednictvím orgánů samosprávy vojvodství.238
Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, na úrovni vojvodství funguje v Polsku, na rozdíl od českých
krajů a od nižších úrovní polského správního dělení, dualismus (oddělený model veřejné správy).
To znamená, že orgány státní správy a samosprávy fungují paralelně vedle sebe a obě působnosti
jsou tak institucionálně, personálně i finančně odděleny.
1.4.5.1.1.1

Působnost vojvodství v samosprávě

Orgánem územní samosprávy na úrovni vojvodství je zákonodárný orgán sejmik (zastupitelstvo),
výkonný orgán zarzad (rada vojvodství) a v jeho čele stojící maršálek.


Sejmik – členové voleni přímou volbou občany na 4 roky, jejich počet závisí na počtu
obyvatel vojvodství; v čele sejmiku stojí předseda, jenž však nereprezentuje vojvodství
navenek.



Zarzad – pětičlenný výkonný orgán v čele s maršálkem, kompetenčně podobný krajským
radám v ČR, platí však neslučitelnost členů rady s funkcemi členů v orgánech obcí a powiatů,
poslanců, senátorů či některých pozic ve státní správě. Mimo jiné odpovídá za tvorbu
rozpočtu kraje.



Maršálek – předseda rady vojvodství, organizuje její činnost a reprezentuje vojvodství
navenek.

V rámci samosprávy vykonává vojvodství zákonem stanovené veřejné úkony, přičemž dle zákona o
samosprávě vojvodství jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Samospráva
disponuje majetkem vojvodství, hospodaří s vlastními finančními zdroji a provádí finanční řízení na
základě rozpočtu. Zákon zároveň zaručuje vojvodství status právnické osoby a dává soudní záruku
nad jeho nezávislostí. Na druhou stanu rovněž garantuje nezávislost nižších samosprávných celků
– powiatů a gmin – na orgánech a působnosti vojvodství.
V rozsáhlém výčtu činností, jež jsou vojvodstvím v rámci samosprávy na regionální úrovni svěřeny,
hraje dle článku 16 zákona o samosprávě vojvodství významnou roli zejména působnost
v oblastech: veřejného školství (na rozdíl od ČR včetně vysokoškolského); podpory a ochrany zdraví;
kultury, ochrany památek a péče o památky; sociální pomoci, podpory rodiny a pěstounské péče;
modernizace venkovských oblastí; územního rozvoje; ochrany životního prostředí; veřejné dopravy
a komunikací; tělesné kultury a cestovního ruchu; ochrany spotřebitele; obrany a veřejné
bezpečnosti; zaměstnanecké politiky a aktivizace lokálního trhu práce; telekomunikací; ochrany
pohledávek zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Mimo to může centrální
státní správa uložit samosprávám další úkony v přenesené působnosti, jakož i úkony související
s přípravou a realizací všeobecných voleb či obecného referenda.
1.4.5.1.1.2

Působnost vojvodství ve státní správě

Reprezentantem státní správy na úrovni vojvodství je vojvoda, jenž stojí v čele vojvodského úřadu
(urząd wojewódzki). Jakožto regionální reprezentant centrální vlády, jenž je do funkce jmenován
přímo předsedou Rady ministrů, je zodpovědný za výkon působností státních institucí na regionální
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Viz http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000913.
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úrovni (státní policie, cestovní pasy, různé inspektoráty apod.), správu státního majetku na území
vojvodství, dohled nad fungováním samosprávy či koordinaci v oblasti bezpečnosti a ochrany
životního prostředí.
1.4.5.1.2

Powiaty (okresy, do češtiny překládáno též jako ‚povět‘ či ‚pověta‘)

Powiaty jsou jednotkou místní samosprávy druhé úrovně. Stojí tedy mezi vojvodstvími a gminami.
Podobně jako vojvodství si prošly zajímavým historickým vývojem. Navzdory jejich zrušení v roce
1975, kdy jejich kompetence přešly na úroveň tehdejších vojvodství (kterých bylo tehdy 49 a byly
tedy výrazně větší, než ty nynější), došlo v rámci již výše diskutované reformy veřejné správy od 1.
ledna 1999 k jejich obnovení.
Aktuálně je území Polské republiky rozděleno celkem do 380 powiatů, jejichž sídelní města se
zhruba kryjí s historickými regionálními centry na území Polska (počet se od ustanovení v roce 1999
měnil jen kosmeticky). Jejich průměrná rozloha tak činí zhruba 823 km2, čímž jsou co do velikosti
srovnatelné s někdejšími českými okresy. Z pohledu evropské kategorizace územního dělení přísluší
powiatům stupeň NUTS 4. Powiaty jsou dvojího druhu: celkem 314 z nich má charakter klasických
okresů se sídelním městem a okolím, ve zbývajících 66 případech jde o území tvořená pouze jedním
městem, jemuž byl v rámci reformy přidělen status samostatného okresu (de facto se jedná o města
s více než 100 000 obyvateli a několik menších měst, jimž byla Radou ministrů udělena výjimka). A
tak zatímco první skupina, tzv. zemské powiaty, se dále dělí na gminy, u druhé skupiny, tzv.
městských powiatů, splývá území powiatu dokonale s územím města.
1.4.5.1.2.1

Působnost powiatů

Jak již bylo zmíněno výše v této kapitole, polským powiatům byly v rámci reformy veřejné správy
přisouzeny kompetence území samosprávy. To představuje zásadní rozdíl oproti českému
uspořádání, v němž již okresy plní jen funkci správních obvodů a statistických jednotek. Podobně
jako v případě vojvodství je existence powiatů jakožto územně samosprávných celků zakotvena
v Ústavě PR pouze nepřímo. Konkretizace jejich kompetencí a vůbec postavení v polské správní
struktuře je pak náplní zákona o samosprávě powiatů (o samorządzie powiatowym) z 5. června
1998.239 Tento zákon charakterizuje powiat (podobně jako vojvodství) jako samosprávné
společenství, jehož obyvatelé uskutečňují právo na samosprávu skrze všeobecné hlasování ve
volbách, referendu anebo prostřednictvím orgánů samosprávy powiatů.
V rámci samosprávy vykonává powiat zákonem stanovené veřejné úkony, přičemž dle zákona o
samosprávě powiatů jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Samospráva disponuje
s majetkem powiatu a hospodaří s vlastními finančními zdroji a provádí finanční řízení na základě
rozpočtu. Zákon zároveň zaručuje powiatu status právnické osoby a dává soudní záruku nad jeho
nezávislostí.
V rozsáhlém výčtu činností, jež jsou powiatům v rámci samosprávy na okresní úrovni svěřeny, hraje
dle článku 4 zákona o samosprávě powiatů významnou roli zejména působnost v oblastech:
veřejného školství; sociální pomoci, podpory rodin a pěstounské péče; podpory handicapovaných
osob; veřejné dopravy a komunikací; kultury a ochrany památek a péče o památky; tělesné kultury
a cestovního ruchu; geodézii, kartografii a katastru nemovitostí; správy nemovitostí;
architektonického a stavebního řízení; vodního hospodářství; ochrany životního prostředí;
zemědělství, lesnictví a vnitrozemského rybolovu; veřejného pořádku a bezpečnosti občanů;
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protipovodňové ochrany, prevence požárů a prevence jiných extrémních ohrožení života, zdraví a
životního prostředí; boje proti nezaměstnanosti; ochrany práv spotřebitelů; údržby veřejných
zařízení; obrany; vlastní propagace; či spolupráce s nevládním sektorem. I zde platí, že powiatům
centrální státní správa uložila další úkony v přenesené působnosti, jakož i úkony související
s přípravou a realizací všeobecných voleb či obecného referenda.
Orgány územní samosprávy na úrovni powiatu jsou:


okresní rada (rada powiatu) – legislativní orgán s počtem členů dle počtu obyvatel okresu;
členové jsou voleni v přímých volbách na období 5 let (do roku 2017 to byly 4 roky);
v městských powiatech úřad okresní rady splývá s úřadem městského zastupitelstva;



předsednictvo (zarząd powiatu) – výkonný orgán o 3 – 5 členech, jenž je volený okresní
radou; v jeho čele stojí starosta; v městských powiatech úřad předsednictva splývá s úřadem
primátora;



starosta – hlava powiatu, je volen okresní radou a zastupuje powiat navenek, stojí v čele
předsednictva; administrativním orgánem pod jeho vedením, jenž vykonává samosprávnou
agendu powiatu (tedy obdoba okresního úřadu) je starostwo.

1.4.5.1.3

Gminy

Gminy jsou základní jednotkou administrativního dělení Polska od roku 1974, kdy nahradily menší
gromady. Mohou vytvářet podřadné územní jednotky, na které mohou převádět některé
administrativní úkony. Jak již bylo zmíněno výše v této kapitole, existují gminy trojího typu:
a. městské (gmina miejska) – celkem 302 gmin, jež jsou celé tvořeny jediným městem;
b. městsko-vesnické (gmina miejsko-wiejska) – celkem 628 gmin, jež zahrnují město spolu
s několika vesnicemi a venkovními oblastmi,
c. vesnické (gmina wiejska) – celkem 1548 gmin, na jejichž území neleží žádné město; některé
vesnické gminy nemají ani sídlo na svém území, nýbrž například na území městské gminy,
se kterou bezprostředně sousedí.
Gminy mají v polském správním řádu dvojí působnost – vlastní územní samosprávu a přenesenou
působnost státní správy. Dle Ústavy PR, kde je jejich samosprávná funkce přímo zakotvena, připadají
do samosprávné působnosti gmin veškeré záležitostí lokálního významu, jež nejsou zákonem přímo
přiřčeny jiné úrovni územní samosprávy (tj. vojvodství či powiatu). Obyvatelé se podílejí na výkonu
hlasováním v místních volbách, místním referendu nebo prostřednictvím obecních úřadů.
Ústředním zákonným předpisem, jenž konkretizuje působnost a kompetence obcí v místní
samosprávě, je zákon o obecní samosprávě z roku 1990 (původně „zákon o územní samosprávě“,
od roku 1990 již mnohokrát novelizován).
Do oblasti vlastní územní samosprávy na úrovni gmin patří zejména agenda na úsecích:
prostorového uspořádání, správy nemovitostí, ochrany životního prostředí; vodního hospodářství;
správy komunikací a veřejného prostoru a silničního provozu; odpadového hospodářství, čistoty a
pořádku; dodávky elektřiny, tepla a plynu; veřejného osvětlení; místní veřejné dopravy; ochrany
zdraví; sociální pomoci (včetně středisek a zařízení péče); místní bytové výstavby; veřejného školství;
kultury, kulturních institucí a ochrany a péče o památky; fyzické kultury a cestovního ruchu; trhů a
tržišť; správy zeleně či hřbitovů; udržování veřejného pořádku a bezpečnosti včetně požární a
protipovodňové bezpečnosti; správy obecních zařízení; prorodinné politiky; rozvoje obce a
spolupráce s nevládními organizacemi či přeshraniční spolupráce na místní úrovni.
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V přenesené působnosti státní správy pak gminy vykonávají různé úkony vyplývající z potřeb státu,
které jsou delegovány pomocí specifických zákonů. Patří sem například úkony v oblastech: evidence
obyvatel a občanských průkazů; živnostenského úřadu; přípravy a realizace voleb a referend;
sociální péče; péče o válečné veterány; výběru přísedících k okresním či krajským soudům; dohled
nad pěstováním máku a konopí apod.
Orgány územní samosprávy a státní správy na úrovni gmin jsou:


rada gminy / rada města – zákonodárný a kontrolní orgán, jenž má podobu zastupitelstva,
jehož velikost je odstupňována dle počtu obyvatel gminy; členové jsou voleni na období 5
let (do roku 2017 to byly 4 roky), v případě městské gminy vykonává rovněž funkci příslušné
okresní rady;



monokratický výkonný orgán – obdoba starosty (případně primátora v českém prostředí),
který je však v Polsku volen přímo a je jediným představitelem výkonné moci gminy. Dle
typu gminy, za kterou odpovídá, nese tento představitel označení:
o

wójt – v případě vesnické gminy,

o

burmistrz – v případě městsko-vesnické gminy,

o

prezident města – v případě městské gminy (tento vykonává rovněž funkci
předsednictva příslušného powiatu.

1.4.5.2 Subobecní samospráva v Polsku
Základní ustanovení týkající se subobecní struktury v Polsku upravuje zákon o obecní samosprávě
ze dne 8. března 1990, a to v článku 5. Podle této normy má gmina pravomoc vytvářet pomocné
subobecní jednotky – osady, obvody/části a další. O jejich vytvoření rozhoduje rada gminy (města)
usnesením, a to zpravidla na základě konzultací s obyvateli těchto jednotek (nezřídka i z jejich
iniciativy).
Ustanovení subobecních jednotek je tak právem, nikoliv povinností gmin. Jedinou výjimkou je
Varšava, pro kterou je existence subobecní struktury zakotvena ve zvláštním Zákoně o hlavním
městě Varšavě (Ustawa warszawska z roku 2002). Zákon nejenže zavazuje k členění Varšavy na
subobecní jednotky, ale rovnou těmto jednotkám přisuzuje i konkrétní kompetence, přičemž tyto
jsou mnohem širší, než je v Polsku na subobecní úrovni obvyklé. Obecně platí, že subobecní
jednotky, na rozdíl od gmin, nemají vlastní právní subjektivitu, a tím pádem nemohou podnikat
právní kroky vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Konkrétní pravidla pro jejich vytváření,
slučování, rozdělování či rušení jsou upravena ve stanovách každé obce a mohou se tam mezi sebou
lišit (což se v praxi také děje).
1.4.5.2.1

Subobecní struktura v Polsku

Existují tři základní typy subobecních jednotek (obecně o nich zákon hovoří jako o „pomocných
jednotkách“ – jednostki pomocnicze):
a) solectwo (solectwo) – typická jednotka pro vesnické oblasti. Může zahrnovat jednu vesnici,
ale také jen její část či naopak více vesnic. Působnost solectwa je dána stanovami gminy,
pod níž spadá. Výkonným orgánem je šoltys, jehož činnost je podporována radou solectwa,
a který disponuje právem vystupování na radě příslušné gminy. Zákonodárným a kontrolním
orgánem je zasedání obyvatel (zebranie wiejskie). Na zasedání obyvatel mají zpravidla
přístup všichni obyvatelé solectwa s volebním právem. Jde tak v principu o aplikaci myšlenky
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přímé demokracie. Účast na těchto jednáních se v rámci celé země velmi liší, v průměru se
však pohybuje kolem 15 procent.240 V roce 2013 bylo v Polsku více než 40 tisíc solectew,241
b) dzielnica (obvod/městká část) – typická jednotka pro městské gminy. Zákonodárným a
kontrolním orgánem je rada a výkonným je zarzad v čele s předsedou (przewodniczący).
Počet obvodů nemusí odpovídat velikosti města. Například Varšava má 18 obvodů, zatímco
o poznání menší Lublin 27,
c) osiedle (osada) – jde de facto o stejnou jednotku, jako je obvod. Také je typická pro
městské oblasti. Rozdílem je, že zákonodárným a kontrolním orgánem může být místo rady
také zasedání obyvatel, jak je tomu v případě solectwa. Osada může být také dalším
podstupněm obvodu. Ve struktuře některých měst existují vedle sebe obvody i osady (např.
Gdaňsk), v jiných pak vždy jen jedna z těchto jednotek.
Rozhodnutí, zda bude vytvořená subobecní jednotka působit jako solectwo, obvod či osada, je
v kompetenci nadřazené gminy. Nicméně i z výše popsaných rozdílů je zřejmé, že jednotlivé typy
jsou rozlišeny právě tak, aby vyhovovaly různým typům obcí – například solectwo tak bylo
zamýšleno primárně pro malé vesnice (proto zapojení prvků přímé demokracie), zatímco koncept
obvodů má vyhovovat především městským celkům s větším počtem obyvatel (obsahuje pouze
zastupitelské orgány).
Zákon nezavazuje, že nově vytvořená jednotka musí do jedné z těchto tří skupin nutně spadat.
V některých obcích – zejména pak ve větších městech – jsou tak subobecní jednotky nazývány i
jinými názvy – například v Katovicích jim zůstává obecné označení pomocné jednotky, dále pak jsou
používány názvy jako kolonie, kwartal, wspólnot a mnoho dalších. Vzhledem k tomu, že zákon
upravuje podobu organizační struktury pouze pro trojici základních typů subobecních jednotek,
mají gminy při ustanovení těchto „speciálních“ typů subobecních jednotek de facto volnou ruku.
Konkrétní podoba jejich organizační struktury, názvy orgánů a další charakteristiky se tak od tří
základních konceptů mohou lišit. Vždy však musí být zakotveny v zakládajícím usnesení, jež
schvaluje příslušná gmina.
Při ustanovení subobecní jednotky musí gminou schválené zakládající usnesení upravovat:






název a oblast jednotky,
pravidla a postup pro ustanovení orgánů jednotky,
organizační řád a úkoly v působnosti jednotky,
rozsah kompetencí přenesených na jednotku z gminy a způsob jejich naplňování,
rozsah a formy kontroly a dozoru orgánů gminy nad činností jednotky.

Článek 35 zákona o obecní samosprávě dokonce i u subobecních jednotek připouští možnost
dalšího dělení, a to na jednotky nižního řádu (jednostki niższego rzędu). Například obvody/části
v hlavním městě Varšavě jsou tak dle stanov jednotlivých obvodů dělena na další podjednotky
s různými označeními (kromě osad například kolonie). Tyto sub-subobecní struktury vznikají často
přirozeným rozšiřováním některých měst – tj. například když k většímu městu je jako subobecní
jednotka připojena sousední gmina a její vlastní subobecní jednotky se tak rázem zařazují o úroveň
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Viz např. Arkadiusz Ptak, Sołectwa w lokalnym systemie władzy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016.
Viz např.

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/15/1/maly_rocznik_statystyczny_20
14.pdf.
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níže. Subobecní jednotky v polské municipální struktuře však (například ve srovnání s osadami ve
Štýrsku) stále hrají spíše marginální roli, což souvisí zejména se dvěma fenomény:
a) ve stanovách gmin bývá subobecní úroveň velmi upozaděna – např. jen zhruba třetina z 23
největších polských měst zmiňuje subobecní jednotky ve svých stanovách,
b) subobecní úroveň je velmi podfinancována – u naprosté většiny gmin tvoří podíl prostředků
alokovaných na subobecní agendu maximálně desetiny z celkového rozpočtu gmin.
Významu subobecních jednotek v Polsku nepomáhá ani ustanovení zákona, jež až na výjimky
(například Varšava) zakazuje pořádat volby do jejich orgánů ve stejný den, jako se konají volby do
Sejmu, Senátu či Evropského parlamentu, volby do samosprávných orgánů nebo prezidentské
volby. Toto omezení, jež platí jak pro volby do orgánů základních subobecních jednotek, tak do
jednotek nižšího řádu, má přirozeně negativní dopad na volební účast. Ta patří dlouhodobě mezi
nejnižší v Evropě a jen ve výjimečných případech přesahuje 10 procent oprávněných voličů.
V mnoha případech naopak nedosahuje ani 1 procenta.242
1.4.5.2.2

Kompetence subobecních jednotek

Jak již bylo zmíněno výše v textu, konkrétní rozsah práv a povinností subobecních jednotek v Polsku
bývá určen individuálně v rámci zakládajícího usnesení příslušné gminy. Konkrétně, jak uvádí §1
článku 35 zákona o obecní samosprávě, „organizace a rozsah aktivit pomocných jednotek jsou
definovány radou gminy ve zvláštním usnesení, a to po konzultaci s obyvateli.“243 Fungování solectwa,
obvodů/částí a osad je tak zcela závislé na orgánech nadřazené gminy. Ta definuje kompetence
subobecních jednotek a jejich orgánů, organizační strukturu a způsoby obsazování těchto orgánů,
vytyčuje samotnou oblast zakládané jednotky a určuje její jméno, přičemž zákon předpokládá
participaci dotčených občanů. Gmina také ustanovuje způsob kontroly výkonu svěřených
kompetencí.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se rozsah kompetencí subobecních jednotek
jednotlivých gmin napříč Polskou republikou značně liší. Zatímco v některých gminách (např. v
Krakově) vykonávají subobecní jednotky některé kompetence gmin, v jiných (např. v Bialystoku)
slouží de facto jen jako forma aktivace občanů a kompetence prakticky nevykonávají. S ohledem na
tyto významné rozdíly tak není možné na tomto místě předložit seznam konkrétních kompetencí,
práv a povinností, jimiž tyto jednotky disponují. Lze však nabídnout ilustrativní přehled kompetencí,
jež alespoň v některých případech do působnosti subobecních jednotek spadají.
Rozsah působnosti solectwa, obvodu a osady (případně jiných jednotek) může zahrnovat všechny
záležitosti týkající se těchto jednotek, které nejsou zákonem vyhrazeny orgánům vyšším. V rámci
své působnosti tak tyto jednotky mohou vykonávat například následující působnosti:




vydávají stanoviska k návrhům nadřazených gmin (např. v oblasti územního plánování,
změny hranic, místních názvů aj.);
vydávají stanoviska k rozpočtům nadřazených gmin;
konzultují záležitosti týkající se hospodaření s obecním majetkem na svém území,
vzdělávacích institucí, komunikací či dopravních pravidel;

Viz. např. Chlepas, N., Kersting, N., Kuhlmann, S., Swianiewicz, P., & Teles, F. (2018). Sub-municipal governance in Europe
decentralization beyond the municipal Tier. Cham: Palgrave Macmillan.
243 V originálním znění: „Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.“
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spolupracují s příslušnými orgány v oblasti ochrany zdraví, sociálního zabezpečení,
vzdělávání, kultury, tělesné kultury, veřejného pořádku a požární ochrany;
spolupracují s nevládními organizacemi působícími na jejich území;
organizují a koordinují projekty zaměřené na zlepšení životních podmínek obyvatel;
podporují iniciativy zaměřené na integraci obyvatel;
zprostředkovávají kontakt mezi obyvateli a orgány nadřazených gmin;
spolurozhodují o umístění tras a zastávek veřejné dopravy.

Povolí-li to zakládající usnesení nadřazené gminy, mohou spolu jednotlivé subobecní jednotky při
výkonu svěřených kompetencí navzájem spolupracovat.
Mezi kompetence šoltyse, popřípadě předsedy zarzadu obvodu/části a osad, může v závislosti na
zakládajícím usnesení nadřízené gminy patřit zejména následující:








reprezentuje solectwo / obvod / osadu navenek;
svolává zasedání obyvatel a vydává oznámení za tímto účelem;
provádí usnesení rady nadřazené gminy týkající se solectwa / obvod / osady a umožňuje
seznámení se s usnesením občanům;
zastupuje daňový úřad a má na starosti výběr zemědělských a lesních daní v rozsahu
stanoveném gminou;
pravidelně informuje o využití finančních prostředků své jednotky;
podílí se na zasedáních rady nadřazené gminy, jakož i na práci jejích orgánů, a to bez
hlasovacího práva;
v záležitostech týkajících se solectwa / obvod / osady je povinen se účastnit zasedání rady
nadřazené gminy.

Pro podporu financování výkonu svěřených kompetencí byl v roce 2009 založen Fond pro solectwa
(Fundusz sołecki). Ten dává gminám možnost vyčlenit ze svého rozpočtu část peněz, o které pak
mohou orgány solectwa či skupiny obyvatel na konkrétní projekty žádat. V případě, že jsou peníze
přiděleny, mají gminy nárok na částečnou kompenzaci těchto prostředků ze státního rozpočtu.
Přestože vyčlenění části rozpočtu do fondu není pro gminy povinné, používá tuto praxi většina
z nich.
1.4.5.3 Meziobecní spolupráce v Polsku
Jak již bylo zmíněno výše v tomto textu, právo na meziobecní spolupráci je zakotveno v článku 172
Ústavy Polské republiky. Tento článek zaručuje územním samosprávám právo navzájem se
sdružovat, připojovat se k mezinárodním sdružením místních a regionálních samospráv či
spolupracovat s místními a regionálními sdruženími v jiných státech. Konkrétní mechanismy
spolupráce však již Ústava PR neřeší a pouze v této věci odkazuje na zvláštní právní ustanovení.
Také tato ustanovení jsou pak obsahem zákona o obecní samosprávě ze dne 8. března 1990.244
Principy meziobecní spolupráce upravují články 64 až 74 (původně také čl. 75, avšak ten již byl
zrušen) zákona o meziobecní spolupráci (tvořící dohromady část 7 zákona). Rozlišuje se mezi dvěma
typy meziobecní spolupráce:



244

meziobecní svazky (związek międzygminny) dle čl. 64 až 73 zákona o obecní samosprávě,
meziobecní dohody (porozumienia międzygminne) dle čl. 74 zákona o obecní samosprávě.

Zákon o obecní samosprávě. Viz např. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095.
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1.4.5.3.1

Meziobecní svazky

Meziobecní svazek je právnickou osobou vytvořenou alespoň dvěma gminami za účelem
společného plnění veřejných služeb. Svazek vykonává svěřené úkoly vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost, přičemž může působit jak v oblasti samosprávy, tak v oblasti přenesené působnosti.
Svazky vznikají primárně na dobrovolné bázi. O vytvoření rozhoduje absolutní většina hlasů
v radách dotčených gmin a následně schvaluje také stanovy svazku, jež musí obsahovat zákonem
dané náležitosti. Ve výjimečných případech může být vznik svazku gminám uložen zvláštním
zákonem, v praxi se tak však neděje. Evidenci svazků vede Ministerstvo vnitra Polské republiky. K
30. červnu 2018 fungovalo v zemi celkem 313 meziobecních svazků, z nichž poslední byl založen
v lednu 2016.245
Až na několik výjimek vysloveně lokálního charakteru mohou gminy na svazek přenést jakékoliv
působnosti v rámci státní správy i samosprávy. V praxi se nejčastěji jedná o přenos působnosti
v oblastech dodávky vody, čištění odpadních vod, veřejné dopravy, zásobování plynem,
telekomunikací či ochrany životního prostředí.246 Oproti například slovenským sdružením obcí mají
polské meziobecní svazky i rozhodovací pravomoci a jsou tedy v principu silnější.
Meziobecní svazek má dva orgány – shromáždění svazku (zákonodárný a kontrolní orgán) a radu
svazku (výkonný orgán). Shromáždění (zgromadzenie) je de facto ekvivalentem rady gminy (či
města) a tomu odpovídají i jeho pravomoci a způsob fungování. Shromáždění se skládá ze starostů
všech členských gmin (gminy však mohou starostu nahradit jiným vyslancem). Některým gminám
může být skrze stanovy zaručen i vyšší počet mandátů; k jejich obsazení pak dojde dle rozhodnutí
příslušných gmin. Oproti tomu správní rada (zarzad) plní na úrovni svazků funkci starosty (resp.
wójta, burmistrza či prezidenta města). V tomto případě jde ale o kolektivní orgán jmenovaný
shromážděním. Nejméně dvě třetiny členů rady přitom musí vzejít z řad členů shromáždění.
Do meziobecního svazku může přistoupit také powiat (okres). V takovém případě se však již nebude
jednat o svazek meziobecní, nýbrž o svazek okresně-obecní (związek powiatowo-gminny).
1.4.5.3.2

Meziobecní dohody

Druhým formátem meziobecní spolupráce je institut meziobecních dohod. Jejich uzavřením mohou
gminy přenést některé úkoly ve své působnosti na gminy jiné. Jedná se v principu o obdobu
účelových dohod v Sasku či smluv o přenosu kompetencí uzavíraných na Slovensku. Na rozdíl od
meziobecního svazku nedochází k vytvoření nové právnické osoby. Gminy, které plní úkoly
stanovené dohodou, přebírají práva a povinnosti ostatních gmin s těmito úkoly související. Obce,
které svou agendu přesunuly formou dohody, mají povinnost se podílet na nákladech plynoucích
z tohoto přesunu pro obec, která jejich agendu vykonává. Dle dostupných dat není tato forma
meziobecní spolupráce v Polsku příliš rozšířená.247
1.4.5.4 Zdroje příjmů jednotlivých úrovní veřejné správy
Zdroje příjmů jednotlivých úrovní veřejné správy a jejich matkové poměry upravuje zákon o
příjmech samosprávných jednotek z roku 2003 (o dochodach jednostek samorządu

Viz Registr meziobecních svazků Ministerstva vnitra Polské republiky. Dostupné online :
https://bip.mswia.gov.pl/download/4/33262/WYKAZZWIAZKOWMIEDZYGMINNYCHTABELA.pdf.
245

MEPCO, s.r.o. Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí: Projekt "Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností". 2013. Dostupné online:
http://www.smocr.cz/obcesobe/200000392-a967daa616/Meziobecn___spolupr__ce_studie_131003_revize.pdf .
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Tamtéž.
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terytorialnego).248 Tento zákon navazuje na časově omezené předpisy, jež upravovaly financování
samospráv od roku 1999 a jež byly koncipovány záměrně tak, aby jejich ustanovení mohla být po
určité době zhodnocena, a bylo tak do budoucna umožněno vytvoření co možná nejefektivnějšího
rámce pro financování jednotlivých úrovní územních samospráv. Aktuální zákon tedy upravuje
zdroje příjmů, pravidla pro jejich určování a shromažďování, jakož i pravidla pro stanovení a příjem
účelových dotací ze státního rozpočtu, a to pro všechny tři úrovně samosprávy – tedy pro vojvodství,
powiaty i gminy.
Mezi hlavní kategorie příjmů jednotlivých úrovní státní správy patří v současnosti zejména podíly
na výběru daní z příjmu fyzických i právnických osob, dotace ze státního rozpočtu a rozpočtů jiných
orgánů místní správy, dotace ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti, příjmy
z majetku samosprávných orgánů, příjmy z poplatků a místních daní vyhlašovaných úrovněmi
samosprávy, příjmy z pokut, úroky z prodlení pohledávek a další, méně významné kategorie příjmů.
1.4.5.5 Závěrem
Výše popsané skutečnosti týkající se správního uspořádání Polska přináší zajímavá zjištění i pro
Českou republiku. Tyto zásadní poznatky jsou uvedeny v následujícím přehledu a podrobněji pak
rozepsány v závěru kapitoly dále v tomto textu.
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K vytváření meziobecních svazků dochází výhradně na bázi dobrovolnosti.
Meziobecní svazky mohou vykonávat také úkoly v samostatné působnosti.
Subobecní struktura umožňuje aktivní a přímé zapojení obyvatel do rozhodování na nejnižší
úrovni, díky čemuž roste vědomí vlastní identity i v těch nejmenších osadách.
Rozsah kompetencí přenesených na nižší jednotky gmina určuje sama, což vede k velkým
rozdílům v kompetencích napříč Polskem.
V Polsku funguje Fond pro solectwa, jenž poskytuje gminám finanční motivaci k podpoře
konkrétních lokálních projektů z pera orgánů subobecních jednotek či samotných občanů.
Zřizování nejnižších správních celků je značně ovlivněno jejich obyvateli (mohou je i
iniciovat).
Volby do subobecních orgánů provází extrémně nízká volební účast.
Mnohé instituty komunálního práva Polska jsou uplatnitelné do budoucna (de lege ferenda)
rovněž v České republice.

Viz http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032031966.
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Dílčí závěr
Dílčí závěr kapitoly 1 je členěn z důvodu rozsáhlosti kapitoly a rozdílnosti obsahu na 2 části.
1.5.1 Shrnutí podkapitol 1.1 až 1.3
Navržený optimální model územně správní struktury vychází ze zachování spojeného modelu, který
prokázal vnější efektivitu. Problém systémové podjatosti je do jisté míry limitující, ale není důvodem
k opuštění spojeného modelu, zároveň bylo prokázáno, že se problém systémové podjatosti
objevuje i v odděleném modelu. Preferované řešení systémové podjatosti, které je uvedeno
v pododdíle 1.1.2.7, je bez legislativních změn, jelikož je prokázáno, že riziko vzniku systémové
podjatosti vychází historicky z mezilidských vztahů. Řešení upozorňuje na roli veřejné moci a
působení kolektivního orgánu.
Ekonomické zhodnocení přechodu ze spojeného modelu na oddělený model výkonu veřejné správy
v území, bylo kvantifikováno prostřednictvím níže uvedených tří variant:
Varianta 0: Zachování současného stavu spojeného modelu;
Varianta 1: Oddělení výkonu PP od SP ve struktuře centrální Vrchní úřad – krajské úřady státní
správy – územní pracoviště na úrovni ORP (přibližně model finanční správy) – dvojinstanční model;
Varianta 2: Resort MV jako řídící orgán pro systém státní správy – úřady na úrovni ORP s „okresním“
model fungujícím před rokem 2003 – jednoinstanční model.
Z analýzy dopadů vyplývá, že oddělení výkonu přenesené působnosti a samostatné působnosti a
zavedení odděleného modelu výkonu veřejné správy ve Variantě 1 či 2 může být pouze za určitých
podmínek (tj. mohou pronajímat své prostory státu) finančně výhodné pro územní samosprávy.
Naopak obě varianty jsou nevýhodné pro státní rozpočet. Změna modelu by navíc s velkou
pravděpodobností přinesla nutnost vynaložení značných finančních prostředků, a to jak na
samotnou konstrukci a implementaci nového systému, tak na jeho provoz a související mzdové a
režijní náklady.
Na základě zhodnocení výkonu agend na obcích se základní působností byl navržen přesun
kompetencí v rámci přenesené působnosti u některých agend na vhodnou prostorovou úroveň.
Tímto způsobem je řešena rozdrobená sídelní struktura ČR a nedostatek kvalifikovaného personálu
na malých obcích. Zkoncentrování výkonu státní správy v přenesené působnosti na vyšší
prostorovou úroveň přinese:
1. snížení chybovosti ve správních rozhodnutích,
2. profesionalizaci VS – zajištění kvalifikovaných pracovníků,
3. koncentraci činností dle přiměřené dopravní dostupnosti s ohledem na potřeby
občanů.
Při realizaci úkolů veřejné správy na mikroregionální úrovni je preferováno hledání řešení na bázi
systémové meziobecní spolupráce organizované zespodu s výraznou podporou státu (legislativní
úprava, metodická a finanční podpora, preference při poskytování podpory), tj. varianta nové formy
svazku obcí operujícího v území ORP – funkčního mikroregionu. Rozvedeno v kapitole 3.
Celkem je výkon samostatné působnosti obcí řízen 82 zákony v gesci celkem 15 ústředních
správních úřadů. Takovéto množství zákonů způsobuje poměrně nepřehlednou situaci především
pro malé obce, stejně tak pro zastupitele větších obcí v samostatné působnosti. Všechny povinnosti
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vyplývající ze všech zákonů jsou uvedeny v Katalogu činností obcí, který sestavuje a aktualizuje
Ministerstvo vnitra. Pokud obec není kapacitně schopna vykonávat jí svěřené povinnosti v rámci
samostatné působnosti, musí být povinna sdružovat se např. formou DSO tak, aby byl zajištěn
výkon samosprávných činností státem jí svěřených. Je nutné, aby účast obcí v DSO nebyla v tomto
případě dobrovolná, ale povinná ze zákona.
V oddíle 1.1.3 se studie věnuje problematickým úrovním výkonu veřejné správy, např. hypertrofii
regulace, nedostatečné koordinaci ve výkonu veřejné správy na úrovni ústředních správních orgánů
s cílem omezit resortismus státní správy a dublování činností. Ve studii se dospělo k závěru, že je
nutné posílit roli MV ČR v rámci spojeného modelu jako základního schvalovacího orgánu při
záměru ostatních resortů vyjmout nebo začlenit výkon agend z nebo do spojeného modelu. Tato
kompetence MV ČR musí být taxativně uvedena v kompetenčním zákoně, a to tak, aby MV mělo
místo koordinační role roli řídící, včetně odpovědnosti za fungování spojeného modelu.
Rovněž je nutné posílit roli MV ČR při schvalování vymezení územních dekoncentrátů tak, aby byla
resortům uložena povinnost dodržování současného správního členění, tzn., aby byla zajištěna
skladebnost výkonu veřejné správy v území, přestože některé dekoncentráty jsou schvalovány
zákonem a jiné vyhláškou či jiným vnitřním předpisem.
Pro výkon státní správy v území chybí právní institut, který by operativně zabezpečil plnění úkolů
z MV ČR a dalších resortů týkajících se výkonu státní správy v území, proto je potřeba vytvořit právní
institut, který zajistí delegování úkolů ze strany ústředních orgánů státní správy na nižší úrovně. Z
tohoto důvodu je nutno zavést právní závaznost metodických pokynů v přenesené působnosti, a
to následujícím způsobem:
1. závaznost metodických pokynů ústředních orgánů státní správy pro kraje a obce,
2. závaznost metodických pokynů kraje pro obce ve svém správním obvodu.
Aplikovat postupy použité v zahraničí jako celek do našich podmínek za současné situace není
legislativně ani politicky možné. Je však možné využít některých poznatků a zkušeností (např. z
Francie, Německa, Rakouska atd.). Francouzské zkušenosti jsou velmi vhodné pro náš stát, neboť i
oproti celoevropskému trendu snižovat počet obcí se francouzská veřejná správa snaží o jejich
zachování. Z Francie a Rakouska je vhodné převzít zásadu nezbytné finanční motivace a
kontrolovatelných povinných úkolů.

1.5.2 Shrnutí podkapitoly 1.4
Následující oddíl přináší shrnutí zásadních poznatků, jež vycházejí z analýzy systémů správního
uspořádání ve vybraných zemích Evropské unie. Poznatky a doporučení jsou vybrány zejména
s ohledem na nedostatky systému správního uspořádání v ČR.
Česká republika se v oblasti veřejné správy potýká s celou řadou problémů, které negativně
ovlivňují efektivitu výkonu státní správy a samosprávy. Veřejná správa je obecně velmi roztříštěná.
V ČR je v porovnání s jinými zeměmi EU extrémně vysoký počet obcí. Logickými důsledky této
skutečnosti je pak taktéž extrémně vysoký podíl malých obcí. Zhruba 77 procent všech českých obcí
má méně než 1000 obyvatel, a dokonce více než polovina všech obcí nedosahuje ani 500 obyvatel.
V ČR zároveň není nijak významně rozšířen koncept meziobecních svazků. V roce 2017 bylo sice
registrováno 723 svazků obcí, nicméně jen část z nich je skutečně aktivních. A pokud ano, jsou často
založeny jen k plnění specifických činností (např. komunální služby a územní rozvoj, správa
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vodohospodářské infrastruktury či odpadové hospodářství). Přestože již byly učiněny i některé
konkrétní kroky k podpoře meziobecní spolupráce dobrovolnou formou (např. projekt center
společných služeb rozhodování o ITI), stále nejde o institucionalizovanou podporu. K obecnému
sdružování obcí tak potom dochází pouze skrze obecní úřady obcí s rozšířenou působností a
pověřené obecní úřady, kde se však jedná výhradně o přenesený výkon státní správy a nikoliv o
působnost v samosprávě.
Tento stav, spolu s nepříznivým demografickým vývojem (stárnutí populace, rostoucí urbanizace,
migrace mladých lidí do měst apod.) a absencí vhodného mezistupně mezi obcemi a krajem, má
pro výkon veřejné správy neblahé důsledky a není dlouhodobě udržitelný. Úřady zejména menších
obcí často nejsou schopny vykonávat svěřené úkoly v dostatečné kvalitě. Zatímco v oblasti
přeneseného výkonu státní správy je tento problém částečně vyřešen přenosem části agendy na
úrovně pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností, v oblasti samosprávy
k transferu agend nedochází. Důvodem je absence vhodného legislativního rámce, skrze nějž by
bylo možné přenést vybrané samosprávné kompetence jen na některé obce (typicky ty větší).
Zásadním účelem této kapitoly tak bylo nalézt ve vybraných zemích EU modely, jež by mohly
posloužit jako inspirace pro jen těžko vyhnutelnou reformu obecní struktury v České republice.
V této kapitole jsou tak stručně shrnuty základní poznatky z analýzy správních uspořádání
jednotlivých zemí a současně jsou zasazeny do kontextu potenciální reformy obecní struktury v
České republice.
1.5.2.1 Francie
Z analýzy správního uspořádání Francie lze vyvodit zásadní poznatek v tom, že podpora meziobecní
spolupráce není úkol pro jedno ministerstvo. Naopak, jde o průřezovou záležitost, která by měla
být přímo uvedena v prohlášení vlády jako konkrétní závazek. Francie je podobně jako ČR zemí
s roztříštěnou obecní strukturou. Proto zde již od 70. let minulého století probíhaly pokusy o
slučování obcí. Ty však nebyly příliš úspěšné, sloučil se pouze malý počet obcí, přičemž část ze
vzniklých svazků se později zase rozpadla.
Proto se Francie následně vydala spíše cestou meziobecní spolupráce, a to formou sdružení, jejichž
zakládání bylo ze strany státu finančně motivováno skrze vyšší poskytované dotace. V současnosti
existuje ve Francii již pět variant sdružení pro různé velikostní kategorie obcí. Ani toto sdružování,
jež probíhalo zpočátku na dobrovolné bázi, však nevedlo ve všech případech ke kýženým
výsledkům. Některá sdružení byla totiž stále příliš malá a nebyla schopna plnit své funkce zcela
správně. Proto došlo v letech 2016 – 2017 k povinnému slučování některých již existujících sdružení,
díky čemuž jejich počet poklesl o téměř 40 procent. V souvislosti s povinným slučováním byla
stanovena minimální hranice 15 tisíc obyvatel na jedno sdružení (s možnými výjimkami pro
venkovské oblasti). Právě stanovení podobné hranice může vedle finanční motivace představovat
zajímavou inspiraci francouzskými zkušenostmi pro Českou republiku.
1.5.2.2 Německo
Zkušenosti všech tří analyzovaných spolkových zemí přináší pro tuto studii velmi zajímavé poznatky
hned v několika ohledech – od efektivního dobrovolného slučování obcí (např. Sasko) přes fungující
meziobecní spolupráci (např. Bavorsko) až po propracované modely subobecní struktury (např.
Sasko, Durynsko).
První analyzovanou zemí je Durynsko, menší východoněmecká země s velmi rozdrobenou obecní
strukturou, jež se potýká s obzvláště nepříznivým demografickým vývojem (a to i ve srovnání s ČR).
Durynsko se nejdříve vydalo cestou meziobecní spolupráce, jež probíhá na bázi správních
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společenství (Verwaltungsgemeinschaft) a přenesení působnosti na sousedící obec (Erfüllende
Gemeinde). V rámci správních společenství je dokonce možné vykonávat na úrovni společenství i
úkony v samostatné působnosti, což může sloužit jako inspirace pro meziobecní strukturu v ČR.
Tyto formy spolupráce se však ukázaly jako nefunkční, a proto v současnosti již nové zakládat nelze.
Místo zakládání meziobecních struktur tak v současnosti v Durynsku probíhá reforma s cílem obce
slučovat, a to do svazku jménem Einheitsgemeinde, či ve výjimečných případech do formy s názvem
Landgemeinde. Právě Landgemeinde přitom představuje zajímavou entitu z pohledu možné
reformy v ČR, neboť ze zákona zaručuje v nově pospojovaných obcích vytvoření osadního
uspořádání. Obcím, které tak sice z právního pohledu sloučením zaniknou, je tak v rámci
Landgemeinde ponechána určitá forma vlastní, osadní identity. Koncept Landgemeinde
s garantovaným osadním zřízením však nepředstavuje inspiraci pouze v případě slučování obcí,
nýbrž také pro situaci vytvoření vhodné a fungující subobecní struktury, která v ČR absentuje.
Oproti tomu Sasko je příkladem země, kde se podařilo v úctyhodném rozsahu realizovat reformu
formou slučování obcí. V zemi, jež na počátku devadesátých let minulého století (podobně jako
nyní ČR) taktéž narážela na rozdrobenost obecní struktury, klesl od té doby počet obcí o téměř 75
procent. Nejzajímavější na saské zkušenosti je fakt, že slučování probíhalo na dobrovolné bázi.
Kromě toho, že byly slučující se obce motivovány finančními příspěvky, se výrazně osvědčil
participativní přístup. Samotnému slučování předcházely diskuze s různými zasaženými subjekty
(zejména občany) a pro celý proces byl v každém případě vytvořen jasný harmonogram. Jak
poskytnutí finanční motivace, tak především zapojení občanů a dalších stakeholderů do přípravy
slučovacího procesu, se jeví jako zajímavá zkušenost v souvislosti se zamýšlenou reformou v ČR.
Příklad Saska nicméně není jen o slučování obcí. Ostatně jen těžko by bylo možné hovořit o zdařilé
reformě, kdyby v průběhu reformy nebylo pamatováno na kompetence slučujících se, a tedy
zanikajících obcí. Do zákona tak byla zakotvena možnost vytvoření osadního zřízení, jež původním
obcím – nyní osadám – umožňuje ponechání vlastních orgánů a určitých kompetencí, což přispívá
k akceptaci slučování ze strany občanů. Také v tomto ohledu tak lze nalézt určitou inspiraci pro
případné ustanovení subobecní struktury v ČR. V Sasku fungují efektivně rovněž různé formy
meziobecní spolupráce, jež by svou strukturou mohly posloužit jako inspirace pro ČR v případě
hledání optimální meziobecní struktury.
Také v Bavorsku je obecní struktura velmi roztříštěná. Slučování obcí je zde však, podobně jako
v České republice, z politicko-společenských důvodů jen velmi těžko proveditelné. Proto se
Bavorsko vydalo cestou meziobecní spolupráce, jež probíhá výhradně formou správních
společenství (Verwaltungsgemeinschaft). Tato společenství mohou sloužit jako vhodný zdroj
inspirace pro ČR hned v několika ohledech. V první řadě jde o entity, jež mohou – na rozdíl od
českých úřadů ORP – plnit i kompetence v samostatné působnosti. Zároveň však jejich síla není
taková, jakou disponují podobné útvary v jiných spolkových zemích, což zaručuje zachování vlastní
identity a dostatečných kompetencí i pro jednotlivé sdružené obce.
Na druhé straně je nutno zmínit i některé problémy, se kterými se bavorská správní společenství
potýkají a se kterými je třeba počítat i v případě zavedení podobného útvaru do správního
uspořádání v ČR. Vzhledem k tomu, že sdružování bavorských obcí neprobíhalo na dobrovolné bázi,
jsou poměrně časté případy, kdy členské obce usilují o vystoupení ze sdružení. Jako důvod uvádějí
například nutnost dojíždět kvůli některým správním službám do vzdálenějších obcí či asymetrické
postavení členských obcí v rámci sdružení (což vyplývá z poměrného zastoupení hlasů v obecním
zastupitelstvu). Jako možné ponaučení tak z příkladů Bavorska lze vyvodit, že žádoucí není jen
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dobrovolnost ve sdružování, ale také požadavek, aby ke sdružování docházelo ideálně mezi obcemi
podobné velikosti.
1.5.2.3 Rakousko
V rámci Rakouska byl analyzován případ Štýrska, kde proběhla rozsáhlá reforma obecní struktury,
jež je zpětně považována za zdařilou, neboť se podařilo naplnit prakticky všechny vytyčené cíle.
Také ve Štýrsku byla ještě nedávno velmi rozdrobená obecní struktura, podobně jako v současnosti
v ČR. Proto došlo ke shora řízené reformě, v rámci níž byl počet obcí snížen téměř o polovinu. Jako
funkční podnět se ukázala finanční motivace dobrovolně sloučených obcí, i když ani ta nebyla vždy
postačující a některé obce tak musely být sloučeny shora.
Reforma ponechala sloučeným, a tedy právně zaniklým obcím určitá práva, což zmírnilo odpor vůči
slučování. Zejména v tomto ohledu lze spatřovat inspiraci pro Českou republiku. Jestliže reforma
v podobě slučování obcí je v tuzemských poměrech vyloučena, představuje ponechání určité formy
místní samosprávy ve Štýrsku zajímavou inspiraci pro vytvoření přijatelné subobecní struktury v ČR.
1.5.2.4 Slovensko
Na Slovensku bylo nutné se v uplynulých letech vypořádat s důsledky rozsáhlé decentralizace
veřejné správy, jež přenesla řadu úkonů z orgánů státní správy na obce. Ty tak, zejména v zájmu
finančních úspor, začaly ve výkonu různých působností spolupracovat a sdružovat se v rámci
společných obecních úřadů. Důležité v případě Slovenska je, že k meziobecní spolupráci a vytváření
společných obecních úřadů dochází výhradně na bázi dobrovolnosti. Zásadním předpokladem pro
fungování společných obecních úřadů je princip rovného postavení jeho členů, což do značné míry
předchází konfliktům v rámci výkonu společné agendy.
Vytvoření společného obecního úřadu navíc nezakládá novou právnickou osobu a nijak tak
nezasahuje do právní subjektivity obcí. Ty si ponechávají svou samostatnost a pouze domluvené
úkony přenášejí na společný úřad. Zásadním rozdílem oproti například českým pověřeným obecním
úřadům či ORP je skutečnost, že společné obecní úřady mohou, podobně jako bavorská správní
společenství, vykonávat také úkoly v samostatné působnosti. V této kompetenci tkví zásadní
moment pro možné uplatnění podobného modelu v podmínkách České republiky.
1.5.2.5 Polsko
Meziobecní spolupráce v Polsku funguje v základních principech podobně jako v případě
Slovenska. Také zde dochází k vytváření meziobecních svazků výhradně na bázi dobrovolnosti. A
také zde mohou meziobecní svazky vykonávat jak kompetence v samostatné působnosti, tak
v působnosti přenesené. Na obě tyto skutečnosti lze tak, stejně jako v případě našeho východního
souseda, nahlížet jako na příklady dobré praxe využitelné i v podmínkách ČR.
Oproti Slovensku má však Polsko navíc poměrně propracovanou subobecní strukturu. Zajímavé na
ní je zejména možnost aktivního a přímého zapojení obyvatel do rozhodování na té nejnižší úrovni,
díky níž roste vědomí vlastní identity i v těch nejmenších venkovských osadách. Dokonce i samo
zřizování nejnižších správních celků je značně ovlivněno jejich vlastními obyvateli (mohou je i
iniciovat). Na druhou stranu se Polsko potýká s velmi nízkou účastí u voleb do subobecních orgánů.
Rozsah kompetencí subobecních jednotek a způsob, jakým tyto kompetence naplňují, je ponechán
v moci nadřazených gmin. Neexistuje zde žádný univerzální seznam kompetencí, což gminám dává
možnost stanovit tyto působnosti „na míru“ dle lokálních charakteristik.
Za zmínku stojí rovněž existence Fondu pro solectwa, jenž poskytuje gminám finanční motivaci k
podpoře konkrétních lokálních projektů z pera orgánů subobecních jednotek či samotných občanů.
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1.5.2.6 Zásadní podněty
Jako nejzásadnější body možné inspirace pro reformu obecní struktury v podmínkách České
republiky lze tak spatřovat následující podněty:










podpora meziobecní spolupráce není úkol pro jedno ministerstvo. Naopak, jde o
průřezovou záležitost, která by měla být přímo uvedena v prohlášení vlády jako konkrétní
závazek;
k dobrovolnému slučování obcí či meziobecní spolupráci je třeba obce dostatečně
(finančně) motivovat (dotace, podmíněné dotační programy, RUD) – ukazují příklady
z Francie, Saska, Durynska či Štýrska;
rozsáhlá reforma je ze strany dotčených osob spíše přijata, jsou-li do její přípravy zapojeny
– příklad Saska, Štýrska a stávající reformy v Durynsku;
podmínkou fungujícího systému meziobecní spolupráce jsou dostatečné zdroje finančních
prostředků pro fungování meziobecní spolupráce;
meziobecní spolupráce musí fungovat v přenesené i samostatné působnosti – příklad
Bavorska, Slovenska či Polska;
je třeba správně zvolit formy a nastavit parametry spolupráce v návaznosti na vybrané
funkce, které mají svazky vykonávat (viz příklad Durynska);
pro ČR jsou využitelné kombinace právních institutů z popsaných zemí.
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2

Analýza vybraných agend z pohledu možného zrušení místní příslušnosti.
Úvod

Kapitola 2 bude, v kontextu všech provedených šetření a informací a dat získaných při řešení části
veřejné zakázky 1, tak i části veřejné zakázky 3249, obsahovat analýzu vybraných agend z pohledu
možného zrušení místní příslušnosti. Vybranými agendami budou ty, u nichž ještě nedošlo ke
zrušení příslušnosti, a zároveň jsou z pohledu občana dostatečně významné, tudíž má smysl se jimi
z pohledu nastavení místní příslušnosti zabývat (tj. jde o agendy, které jsou frekventované z hlediska
nutnosti osobního vyřízení občana na místně příslušném úřadě).
Místní příslušností budeme rozumět místo činnosti v případech řízení týkajících se činnosti
(přestupková agenda, životní situace narození a smrti atp.), místo, kde se nachází nemovitost,
půjde-li o řízení související s nemovitostí (logicky např. stavební řízení), místo trvalého pobytu
(agenda evidence obyvatel, sociálních dávek atd.), či místo sídla právnické osoby (agenda finančních
úřadů apod.). To, o kterou kategorii konkrétní působnosti půjde, bude vyplývat zejména ze
zvláštních právních předpisů upravujících konkrétní agendy, uvedených v části B agendových karet.
Konkrétním obsahem analýzy bude, dle zadávacích podmínek, posouzení potřeby vázat (nevázat)
výkon některých agend na místní příslušnost při reálně dosaženém stupni modernizace veřejné
správy a možnosti využití centrálních registrů. Zrušení místní příslušnosti u některých agend totiž
může usnadnit kontakt občanů s veřejnou správou a zvýšit její dostupnost.
Výsledkem analýzy pak bude vymezení okruhu agend, u kterých stanovení místní příslušnosti není
nezbytné, zhodnocení dopadů a identifikace jejich nositelů a věcný návrh legislativní úpravy místní
příslušnosti, včetně popisu její implementace.
Zjištěné poznatky budou prezentovány formou agendových karet. Obsah agendových karet tak
bude zahrnovat následující.
A) Základní charakteristika agendy
Aby bylo možné odpovědět na otázku, zda je možné, účelné a praktické zrušit místní příslušnost
agendy, případně diskutovat otázku vertikálních posunů kompetencí, je třeba porovnat náklady a
přínosy z potenciální změny.
Náklady a přínosy mohou být identifikovány a porovnány a nejvhodnější varianta zvolena pouze
v případě, že agendu předem zmapujeme. Konkrétně tak budeme v této části agendové karty
zkoumat, jaké úkony v rámci řešené agendy úřad dle příslušných zákonů vykonává, který úřad
z pohledu blízkosti k občanovi tyto úkony provádí, zda se úkony týkají soukromých nebo
podnikatelských subjektů, jaký je počet úkonů provedených za rok a jaká je jejich strukturace, jakou
roli hraje potřeba znalosti území při výkonu agendy, zda procesní postup v rámci jednotlivých
úkonů obsahuje místní šetření, jaký je stupeň elektronizace agendy (příp. očekávaný vývoj do
budoucna) apod.

Část 1 „Zpracování analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb“ v rámci
veřejné zakázky „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020“ (Analýzy SRR VS) v souvislosti s projektem reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649; MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného
výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP,
a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
249
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B) Legislativní zakotvení agendy
Výčet právních předpisů je třeba uvést do agendové karty proto, aby bylo možné identifikovat
potřebné legislativní změny. Čím více předpisů, do kterých bude třeba vstupovat, tím budou vyšší
legislativní náklady, tj. náklady spojené s legislativním procesem tvorby zákonů a
pravděpodobností, že legislativní proces nebude úspěšně dokončen. Tyto náklady nelze ve většině
případů přesně kvantifikovat, nicméně lze alespoň na základě přiřazení příslušných vah zvýhodnit
ty varianty, ve kterých je úspěšné završení legislativního procesu přijetím potřebných právních
předpisů pravděpodobnější.
C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti a jejich nositelé
Tato část agendové karty bude obsahovat identifikaci významnějších nákladů a přínosů plynoucích
ze zrušení místní příslušnosti u jednotlivých agend. Podrobnější vyčíslení dopadů by mělo být
otázkou realizace detailního procesu RIA s konzultacemi se všemi dotčenými stranami a dalšími
náležitostmi dle Obecných zásad RIA. Výstupem kvalitní RIA ke zrušení místní příslušnosti u jedné
agendy by pak měla být závěrečná zpráva výrazně přesahující požadavky na rozsah textu dle ZP za
všechny agendy dohromady. Proto tam, kde to bude možné, budou náklady odhadnuty na základě
dostupných informací, tam, kde nebude možné učinit ani odhad, bude provedena obecnější
diskuze.
V obecné rovině půjde o následující dopady:
Náklady:
1. Státní rozpočet
a. úprava informačních systémů, registrů apod.,
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude vhodné zvolit systém výkonového
financování.
2. Veřejné rozpočty – v určité míře se může jednat o ztrátu jistoty a možnosti plánování kapacit
dle historického počtu úkonů (s rozšířenou možností občanů/podnikatelů obrátit se na kterýkoli
úřad lze u některých úřadů předpokládat, že dojde k určitému přesunu).
U fyzických osob lze např. předpokládat, že budou žádosti podávat primárně u toho úřadu, v
jehož správním obvodu se skutečně zdržují – lze tak očekávat přesun tam, kde se skutečný pobyt
liší od trvalého bydliště, a tedy určitý nárůst registračních úkonů ve větších městech, neboť
v těch lze čekat větší počet občanů, kteří zde pobývají z důvodu výkonu práce, studia, aniž by
zde měly své trvalé bydliště. U právnických osob lze naopak očekávat opačný přesun než u osob
fyzických, tj. přesun části úkonů mimo místo svého sídla např. v případě, že právnická osoba má
pobočky i v jiných obcích – tj. lze předpokládat, že část registračních úkonů se přesune z větších
obcí do menších (z místa sídla do místa pobočky).
K výrazným výkyvům v počtu úkonů za rok po zrušení místní příslušnosti však dojít nemusí. Větší
změnu než v následujících letech lze čekat v prvním roce zrušení místní příslušnosti. V dalších
letech se může roční počet úkonů prováděných jednotlivými úřady stabilizovat.
Kvantifikace rozsahu změn a jejich výsledného směru tak bude velmi obtížná. Je ji možné založit
pouze na historické zkušenosti z jiných agend (ŽÚ, OP, CP, registr vozidel, ŘP).
Plné zrušení místní příslušnosti může vyvolat i pružnou reakci klientů (korekci) na aktuální situaci
na jednotlivých úřadech, především v případě, že na určitém úřadě dochází ke koncentraci příliš
velkého počtu klientů a lze očekávat jejich přesun na jiný, méně vytížený úřad. Další reakce
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klientů může být způsobena i novými kvazi tržními vztahy úřadů, které budou zvyšovat kvalitu
poskytovaných služeb v důsledku vzniku konkurence. Ke kladnému hodnocení takové
konkurence však musí být přistupováno velmi opatrně. Může se stát, že v důsledku
konkurenčního boje se změní priority jednotlivých úřadů. Primárním cílem úřadu, který nebude
mít dostatek klientů, se může stát maximalizace jejich počtu namísto kvality služeb např. tím, že
bude (tam, kde to bude možné) posuzovat životní situace klientů méně přísně než úřady ostatní.
Tím získají konkurenční výhodu spočívající ve vyšším příjmu z plateb za výkon a snížením
přísnosti buou atraktivní pro vyšší počet klientů.
3. Místní příslušnost je vedena úvahou, že o věcech, které se týkají příslušných území, se v nich má
také rozhodovat, což činí průběh řízení efektivnější a hospodárnější. V případě zrušení místní
příslušnosti může dojít ke škodám, způsobeným neznalostí území, o kterém je rozhodováno.
Protože se forma a rozsah těchto škod budou lišit v průřezu řešených agend, bude jejich diskuze
provedena v rámci jednotlivých agendových karet.
Obecně – tyto náklady mohou být zcela/částečně posunuty na klienta ve formě změny výše
správního poplatku, pokud tato změna bude politicky průchodná.
Přínosy:
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou správou
komunikuje.
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
3. V delším časovém horizontu může zrušení místní příslušnosti a s tím spojená rostoucí potřeba
elektronizace státní správy vést ke snížení celkové administrativní zátěže u všech dotčených
stran a snížení nároků na státní rozpočet.
Podmínky pro to, aby přínosy převýšily náklady a mohla být zvolena varianta zrušení místní
příslušnosti:
1. Znalost území při výkonu agendy nehraje žádnou roli.
2. Jedná se o uzavřená řízení, tj. není s nimi spojena další pravomoc a působnost schvalujícího
úřadu (provádění následných kontrol apod.).
3. Účastníkem řízení je pouze žadatel, tj. jedná se výlučně o subjektivní právo osoby, která iniciuje
správní řízení, a potřebné údaje k vyřízení věci lze zjistit z centrálních registrů (vysvětleno jinak,
odstranění místní příslušnosti je obtížné u těch agend, u nichž se úkon agendy týká více občanů
(např. stavební řízení apod.)). Zrušení místní příslušnosti může podpořit i skutečnost, že v rámci
řízení se předkládá dokument osvědčující splnění zákonných požadavků, který vydává jiný
autorizovaný subjekt, tj. tímto krokem může být eliminován negativní dopad ve formě
nežádoucího výběru – klienti budou volit ten úřad, který v posuzování není tak přísný, příp. kde
úředník je známým klienta (pro konkrétní ilustraci uveďme příklad schvalování technické
způsobilosti silničního vozidla a požadavku na doložení protokolu ze zkušební stanice).
4. Funguje proces elektronizace spisů aj., který umožňuje v případě problémů prověřit potřebné
skutečnosti bez nutnosti mít k dispozici listinnou podobu.
5. Lze eliminovat možnost vzniku duplicitního vedení řízení.
6. Jde o rozhodování záležitostí nemajících vztah k veřejnému zájmu.
D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
V této části agendových karet budou využity ukazatele počtu úkonů na počet obyvatel ve spádové
oblasti dle výsledků dotazníkového šetření z části 3 VZ.
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Ještě je třeba zmínit, že pokud v dalším textu používáme termín místní příslušnost, myslíme tím
konkrétní úřad, který bude danou životní situaci řešit (tj. nejen, že přijme žádost, ale podnikne např.
v rámci správního řízení všechny potřebné zákonem stanovené kroky – místní šetření aj.).
E) Potřebné legislativní změny při zrušení místní příslušnosti
V každém dotčeném právním předpisu bude nutno provést úpravy ve všech částech textu, v nichž
je kompetence svěřována místně příslušnému úřadu. Tyto úpravy mohou znamenat pouze
vymazání slov „místně příslušný“, ale také úpravu několika odstavců či celého paragrafu. Obecně
lze hovořit o dvou druzích potřebných zásahů do litery daného zákona:
a) vymazání částí textu hovořících o místní příslušnosti;
b) upravení popisu působnosti příslušného orgánu.
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Agendové karty
2.2.1 Agendová karta č. 1 – Matriční agenda
2.2.1.1 A) Základní charakteristika agendy
Matrika představuje veřejný seznam, který obsahuje seznam narození, sňatků, registrovaných
partnerství a úmrtí. Tyto seznamy vedou matrikáři na určených matričních úřadech.
Jako matriční jsou označovány obecní úřady, v Praze úřady městských částí, v územně členěných
statutárních městech úřady městských obvodů či úřady městských částí nebo újezdní úřady ve
vojenských újezdech, vždy ale jen pro svůj vymezený územní obvod.
Zvláštním matričním úřadem je Úřad městské části Brno – střed, který vede nejen matriku pro tuto
městskou část, ale rovněž tzv. zvláštní matriku (evidující údaje o výše uvedených událostech, k nimž
došlo v zahraničí).
Vedle vedení matričních knih matriční úřady mimo jiné vydávají matriční doklady či jejich duplikáty,
povolují nahlédnout do matričních knih a činit z nich výpisy za podmínek stanovených zákonem,
provádějí dodatečné zápisy v matričních knihách na základě veřejných listin, sepisují zápis o určení
otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením a po narození dítěte.
Místní příslušnost je vymezena zákonem o matrikách. Příslušný k zápisu narození a úmrtí do
matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila nebo zemřela.
Nezjistí-li se, kde došlo k narození nebo úmrtí fyzické osoby, provede zápis matriční úřad, v jehož
správním obvodu byla narozená nebo zemřelá fyzická osoba nalezena. Příslušný k zápisu o uzavření
manželství/partnerství je matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k uzavření manželství250.
Zpracováno na základě Analytického podkladu pro zhodnocení možností rušení místní příslušnosti,
MV ČR (2017), „dále jen „Analýza MV“; příslušné legislativní předpisy (viz níže), webové stránky obcí
a úřadů.
2.2.1.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
2.2.1.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
1. Státní rozpočet
a. dle předběžných konzultací ne příliš nákladově náročná úprava informačních systémů –
protože je třeba zajistit souběžné vedení rukopisných a elektronických matričních knih,
úprava může spočívat v tom, že při zápisu do elektronické matriční knihy bude

Konkrétní rozdělení kompetencí mezi úřady obcí různých kategorií pro tuto i následující agendy lze nalézt v Registru práv
a povinností dostupném na https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/. Z tohoto důvodu nebudeme zabíhat do
výraznějších detailů u popisu agend.
250
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automaticky zasláno upozornění obci, v níž je vedena rukopisná matriční kniha, aby tato
obec provedla stejný zápis do listinné formy,
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude vhodné zvolit systém výkonového
financování – v tomto případě není relevantní; dle nových pravidel by mohly být matriční
úřady placeny dle provedených prvozápisů251.
2. Veřejné rozpočty – možná ztráta jistoty a možnosti plánování kapacit dle historického počtu
úkonů u specifických skupin úřadů – viz následující diskuze (s rozšířenou možností
občanů/podnikatelů obrátit se na kterýkoli úřad lze u některých úřadů předpokládat, že dojde
k určitému přesunu).
Relevance této nákladové položky se odvíjí od životní situace, kterou musí občan řešit:
Narození – v případě zrušení místní příslušnosti by občan s velkou pravděpodobností žádal o
vydání rodného listu v místě svého skutečného bydliště, ne v místě narození svého dítěte
(nejčastěji nejbližší porodnice; protože si však matka může porodnici dobrovolně zvolit dle
nabízeného prostředí a metod, ne vždy to musí být pravidlem; výjimečná situace platí např. pro
Prahu, odkud rodičky často (ať už dobrovolně či nedobrovolně) jezdí do Hořovic, Kladna, příp.
pro Brno, Vyškov apod.). Relevance této životní situace z pohledu místní příslušnosti je
snižována skutečností, že ve věci vystavení rodného listu je oprávněno podat žádost i
zdravotnické zařízení, kde došlo k porodu nebo kde byly matka a dítě po porodu ošetřeny.
Rodič dítěte tak podává žádost pouze v případě, že tak neučiní zdravotnické zařízení. A dále
rodný list narozeného dítěte může matriční úřad doručit jednomu z rodičů doporučeně poštou
- do vlastních rukou.
Manželství, registrované partnerství – náklady se budou odvíjet od počtu uzavíraných
manželství/registrovaných partnerství mimo skutečné bydliště snoubenců; může se jednat o
relativně častý případ (svatby na zámcích, hradech, příp. jiných památkách).
Úmrtí – náklady se budou odvíjet od počtu pozůstalých bydlících mimo správní obvod obce,
v níž zesnulý zemřel, neboť v případě zrušení místní příslušnosti bude pozůstalý žádat o vydání
úmrtního listu v místě svého skutečného bydliště. Zaslat potřebné podklady pro vyřízení
úmrtního listu příslušné matrice může i pohřební služba. Ve chvíli, kdy matrika obdrží veškeré
potřebné podklady, zasílá úmrtní list do vlastních rukou oprávněné osobě, příp. si ho může
oprávněná osoba vyzvednout osobně.
V neposlední řadě je třeba zohlednit i případný přesun dalších úkonů – vydávání duplikátů
matričních dokladů, sepisování zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů aj.
Podrobnou tabulku s jednotlivými úkony prováděnými v rámci agendy matričních úřadů lze
nalézt v Příloze č. 2.6. Nicméně pokud by bylo přijato rozhodnutí o zrušení místní příslušnosti u
této agendy, bylo by vhodné tuto problematiku řešit (navzdory některým specifikům vybraných
úkonů) jako celek. Pokud již bude pořizováno konkrétní ICT řešení, bylo by vhodné využít je pro
všechny úkony v agendě. Nehledě na to, že místní znalost u této agendy nehraje významnou
roli.
Kvantifikace výsledného směru je tak velmi obtížná. Navíc plné zrušení místní příslušnosti může
vyvolat i pružnou reakci klientů (korekci) na aktuální situaci na jednotlivých úřadech, především
v případě, že na určitém úřadě dochází ke koncentraci příliš velkého počtu klientů a lze očekávat
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Ke dni zpracování textu ještě nebyl nový postup schválen vládou.
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jejich přesun na jiný, méně vytížený úřad, příp. na úřad, který bude nabízet kvalitnější služby (viz
diskuze v obecném úvodu).
3. Náklady na komunikaci úřadů s třetími stranami (porodnicemi, nemocnicemi apod.).
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
skutečného bydliště – snoubenci se musí dostavit před a po obřadu do obce, kde budou
sňatek/registrované partnerství uzavírat; ve vybraných případech musí otec/matka dojet na
příslušný obecní úřad do obce s porodnicí, pozůstalí se musí dostavit na úřad v obci, kde
zemřelý zesnul;
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje rychlé služby, nejsou zde fronty.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu. Zrušení
místní příslušnosti lze navrhnout v tom případě, pokud jsou kritéria splněna všechna (případně
částečně splněna všechna – zde je však třeba ještě pečlivěji než v předchozím případě zvážit možná
rizika plynoucí ze zrušení místní příslušnosti). Splnění kritérií v níže uvedené tabulce je podmínkou
nutnou, nikoli postačující pro zrušení místní příslušnosti. Finálním rozhodovacím pravidlem by měla
být skutečnost, že přínosy převáží náklady z uvolnění regulace.
Tabulka 2.1: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u matriční agendy
Částečně
Částečně
Podmínka
Splněna
Nesplněna
splněna
nesplněna
Znalost území při výkonu agendy nehraje významnou roli

(dále v tabulkách jen „Znalost území“)
Jedná se o uzavřená řízení, tj. není s nimi spojena další

pravomoc a působnost schvalujícího úřadu (provádění
následných kontrol apod.) (dále v tabulkách jen
„Uzavřenost řízení“)
Účastníkem řízení je pouze žadatel, tj. jedná se výlučně o

subjektivní právo osoby, která iniciuje správní řízení (dále
v tabulkách jen „Jediný účastník“)
Potřebné údaje k vyřízení věci lze zjistit z centrálních

registrů (dále v tabulkách jen „Data v registrech VS“)
Funguje proces elektronizace spisů aj., který umožní
Neexistuje centrální IS,
v případě problémů prověřit potřebné skutečnosti bez
nicméně každý zápis z listinné
nutnosti mít k dispozici listinnou podobu (dále v tabulkách
podoby je přepisován do
jen „Elektronizace spisů“)
podoby elektronické. Pokud již
existuje datová stopa, lze
v porovnání s jinými agendami
centrální řešení implementovat
jednodušeji.
Lze eliminovat možnost vzniku duplicitního vedení řízení

(dále v tabulkách jen „Nemožnost vzniku duplicit“)
Nejde o rozhodování záležitostí v primárně veřejném

zájmu (dále v tabulkách jen „Nerozhoduje se o VZ“)
Pozn.: Povinnost vést matriční události, matriční skutečnosti a jejich změny či opravy vychází z § 6 odst. 2 ZMA a vedou se tak
souběžně při rukopisném zpracování za pomoci výpočetní techniky. Postup souběžného vedení rukopisných a elektronických
matričních knih je upraven Ministerstvem vnitra prováděcí vyhláškou, která definuje, že rukopisné a elektronické zápisy v
matričních knihách musí být vždy identické včetně jejich oprav, které v nich byly prováděny.

2.2.1.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Během roku 2017 se živě narodilo 114 400 dětí, zemřelo celkem 111 400 obyvatel Česka a bylo
uzavřeno 52 600 manželství. Meziročně bylo živě narozených o 1 700 více, zemřelých o 3 700 více
než o rok dříve a sňatků o 1 800 více než v roce 2016. Tyto počty odpovídají, po zohlednění
zákonných podmínek pro zápis, počtu úkonů uvedených v Analýze MV (viz níže). Tyto plus počty
ostatních úkonů činěných v rámci matriční agendy ilustruje též obrázek níže.
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Obrázek 2.1: Počet zápisů ve sledovaných agendách v roce 2016

Zdroj: Analýza MV

Ekonomické vyčíslení, provedené na základě úspory času občana při použití elektronických
prostředků namísto fyzické účasti při vyřízení požadavku, a pokud uvažujeme, že jedno využití
elektronických služeb ušetří 2 hodiny ztracené při osobní návštěvě, vychází následovně:


Za rok 2017 činila průměrná mzda 29 504 Kč, tj. průměrná hodinová mzda činila 223,- Kč.



Celková úspora, pokud 10 % žadatelů (z hodnoty součtu počtu zápisů v knize narození,
manželství a úmrtí v grafu výše) ušetří 1 hod. při cestě na úřad a zpět pro rodný, oddací či úmrtní
list, činí řádově 10 mil. Kč. Tato hodnota je pouze ilustrativní, neboť ani jeden z předpokladů
nelze podpořit tvrdými daty. Na druhou stranu jsme pro příkladný výpočet zvolili takové
hodnoty, které mohou být reálné. Úspory klientů za tyto tři úkony se tak mohou pohybovat
v řádech desítek milionů korun.

Pokud zohledníme ostatní úkony (vyjma vyhotovení výpisu z matriční knihy (rodný, oddací, úmrtní
list), jež je již úkonem s rozvolněnou místní příslušností), úspory budou vyšší. Náklady na úpravu
softwaru budou jednorázové a v porovnání s úsporami na straně občanů nižší.
Výše nákladů spojená s potřebou zvýšení flexibility plánování kapacit se bude odvíjet od rozsahu
přesunu úkonů mezi jednotlivými úřady. Změny lze očekávat v případě zápisů narození u matričních
úřadů v obcích, kde není porodnice. Co se týče sňatků, změny lze očekávat u matričních úřadů, do
jejichž spádové oblasti patří oblíbená svatební místa.
Do knihy narození / úmrtí se zapisuje trvalé bydliště otce a matky / zemřelého – na základě těchto
údajů by bylo možné případné přesuny úkonů mezi úřady odhadnout. U sňatků by bylo třeba
spárovat údaje z knihy manželství a registru obyvatel.
Matriční agenda je jednou z agend, která se dá vykonávat téměř bez fyzické účasti občana. Při
narození lze, pokud je řešena standardní životní situace, zařídit vše prostřednictvím porodnice a při
úmrtí prostřednictvím pohřební služby (rodný/úmrtní list pak může být zaslán korespondenčně).
Fyzická účast tak v mnoha situacích není zapotřebí. Tato skutečnost zrušení místní příslušnosti u
matriční agendy jen podporuje.
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2.2.1.5 E) Závěr
V současné době je matriční agenda jednou z agend s částečně rozvolněnou místní příslušností.
Vypuštěna je ze zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení místní příslušnost u vydání
doslovného výpisu z matriční knihy narození – manželství – úmrtí. Na kterémkoli matričním úřadě
lze také sepsat souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému, případně
narozenému dítěti dle občanského zákoníku.
Hierarchický posun prozatím nenavrhujeme. V porovnání s jinými agendami se nejedná o agendu,
která by vyžadovala vysoce specializovanou znalost. Nicméně s prohlubující se elektronizací a
klesající potřebou občanů navštěvovat matriční úřad lze uvažovat o posunu na úroveň ORP.
2.2.1.6 F) Potřebné legislativní změny při zrušení místní příslušnosti
V případě matriční agendy by bylo nutné provést následující úpravu zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:
§ 62
(4) Prohlášení podle odstavce 3 se činí před každým matričním úřadem příslušným podle místa
trvalého pobytu fyzické osoby, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno
zapsáno. Matriční úřad, v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká,
postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno
zapsáno. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
§ 86
(2) Prohlášení se činí před kterýmkoli matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu
fyzické osoby, nebo matričním úřadem, v jehož knize narození jsou jména zapsána. Matriční úřad,
v jehož knize narození nejsou zapsána jména, jichž se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do
3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození jsou jména zapsána. Toto prohlášení
lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Důvodová zpráva
1.1

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů.
1.2

Definice pojmů

Na základě platné právní úpravy na úseku matrik je místně příslušný úřad, v jehož správním obvodu
došlo k dané právní události.
1.3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Pokud za současné právní úpravy dojde k potřebě vydání dokladů, osvědčení, vysvědčení a
podobně, je místně příslušným nikoli úřad v místě občanova trvalého nebo skutečného bydliště, ale
úřad, v jehož správním obvodu nastala daná právní událost. V praxi tak např. úřad v místě A je
příslušný k vyřízení záležitosti osoby žijící v místě B.
1.4

Identifikace dotčených subjektů

Navrhované změny zákona o matrikách mají přímý dopad na občany, neboť se sníží nutnost
cestování na (v některých případech) značné vzdálenosti kvůli záležitosti, již lze jinak snadno vyřídit
na kterémkoli úřadě v České republice.
Novela zákona o matrikách přímo dopadá i na obecní úřady vykonávající agendu matriky.
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1.5

Popis cílového stavu

Účelem novelizace je přinést finanční a časové úspory občanů navštěvujících příslušný úřad mimo
místo jejich skutečného bydliště.
Dále by bylo nutné provést následující úpravu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel):
§ 17d
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s
rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního
města Prahy. příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.
Důvodová zpráva
1.1

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů.
1.2

Definice pojmů

Na základě platné právní úpravy na úseku evidenceobyvatel a rodných čísel je místně příslušný úřad,
v jehož správním obvodu došlo k dané právní události.
1.3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Pokud za současné právní úpravy dojde k potřebě vyřízení záležitosti spadající do dané agendy, je
místně příslušným nikoli úřad v místě občanova trvalého nebo skutečného bydliště, ale úřad, v jehož
správním obvodu nastala daná právní událost. V praxi tak např. úřad v místě A je příslušný k vyřízení
záležitosti osoby žijící v místě B.
1.4

Identifikace dotčených subjektů

Navrhované změny zákona o evidenci obyvatel a rodných čísel mají přímý dopad na občany, neboť
se sníží nutnost cestování na (v některých případech) značné vzdálenosti kvůli záležitosti, již lze jinak
snadno vyřídit na kterémkoli úřadě v České republice.
Novela zákona o evidenci obyvatel přímo dopadá i na obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
které danou agendu vyřizují.
1.5

Popis cílového stavu

Účelem novelizace je přinést finanční a časové úspory občanů navštěvujících příslušný úřad mimo
místo jejich skutečného bydliště.
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2.2.2 Agendová karta č. 2 - Evidence obyvatel
2.2.2.1 A) Základní charakteristika agendy
Registr obyvatel (ROB) obsahuje tzv. referenční údaje o fyzických osobách, konkrétně občanech ČR
a EU, dále cizincích s povolením pobytu v ČR a cizincích, jimž byla na našem území udělena
mezinárodní ochrana formou azylu či doplňkové ochrany.
Do ROB jsou editovány údaje o fyzických osobách prostřednictvím agendových informačních
systémů, ve kterých je vedeno údajů o fyzických osobách více (např. údaj o rodném čísle, omezení
nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, údaj o osvojení, rodinný stav). Pro tuto agendu jsou
relevantními především Agendový informační systém evidence obyvatel a Cizinecký informační
systém. Referenčním údajem je údaj, který je ze strany státu garantován jako aktuální a správný.
Každá změna takového údaje se promítne do všech agend veřejné správy. Správcem základního
registru obyvatel je Ministerstvo vnitra ČR. Jedná se o hlavní zdroj údajů o fyzických osobách. Zápis
údajů do registru obyvatel je prováděn prostřednictvím agendového informačního systému
evidence obyvatel.
Každý občan ČR má pouze jediné místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu určeném pro
bydlení, ubytování či individuální rekreaci s označením číslem popisným nebo evidenčním, příp.
orientačním. Místo trvalého pobytu hlásí občan na ohlašovně v místě svého nového trvalého
pobytu, tedy na obecním úřadě, případně v Praze a v územně členěných statutárních městech na
úřadech městských částí či městských obvodů.
Při ohlašování změny místa trvalého pobytu je třeba vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k
trvalému pobytu, dále prokázat svoji totožnost občanským průkazem (příp. jiný dokladem, který je
veřejnou listinou), doložit doklad opravňující k užívání bytu či domu, příp. pokud občan nemovitost
nevlastní, je třeba doložit písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa
trvalého pobytu. Do agendového informačního systému evidence obyvatel je ohlašovna povinna
provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.
Ukončení trvalého pobytu na území ČR zpravidla oznamuje občan ČR starší 15 let nebo jím
pověřený zmocněnec.
O zrušení místa trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna z moci úřední či na návrh navrhovatele,
kterým může být např. vlastník objektu. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu
trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž
územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel
bývá velmi častým typem správního řízení na úseku evidence obyvatel. Vliv na tento fakt má i
skutečnost, že se v ČR dlouhodobě zvyšoval počet exekučních řízení, na což majitelé a uživatelé
nemovitostí ohrožení exekucí v obavě ze zabavení jejich movitého majetku v těchto nemovitostech
reagovali podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu.
2.2.2.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
2.2.2.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
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1. Státní rozpočet
a. úprava informačních systémů – zde předpokládáme náklady nízké, neboť registr
obyvatel a AIS EO funguje již delší dobu; jednalo by se pouze o doplnění některých
funkcionalit tak, aby bylo eliminováno riziko vedení duplicitních řízení, vkládání
potřebných listin apod.;
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude vhodné zvolit systém výkonového
financování.
2. Veřejné rozpočty – v určité míře ztráta jistoty a možnosti plánování kapacit dle historického
počtu úkonů.
V tomto případě lze očekávat spíše nižší míru pravděpodobnosti přesunu úkonů mezi úřady.
V případě zrušení místní příslušnosti by dotyčný řešil nastalou životní situaci v místě svého
trvalého nebo svého skutečného bydliště. Počet přesunů úkonů by tak závisel na podílu
obyvatel, kteří nemají své skutečné bydliště v místě trvalého pobytu, a potřebovali by na
ohlašovně řešit životní situaci spojenou s evidencí obyvatel. Počet takovýchto osob se odhaduje
velmi obtížně. V roce 2017 MV upustilo od plánu, že by lidé museli povinně v zákonné lhůtě
hlásit úřadům místo svého reálného pobytu. Zavedení ohlašovacího principu by dle MV bylo
spojeno nejen s další neúměrnou regulací, ale i velkou administrativní zátěží. V dostupných
materiálech však není uveden odhad podílu osob žijících jinde, než kde je evidují úřady, kterým
by mohl být vážen počet úkonů provedených matričními úřady v rámci evidence obyvatel a
vypočtena možná míra přesunů úkonů mezi jednotlivými úřady.
3. Místní příslušnost je vedena úvahou, že o věcech, které se týkají příslušných území, se v nich má
také rozhodovat, což činí průběh řízení efektivnější a hospodárnější. V případě zrušení místní
příslušnosti může dojít ke škodám způsobeným neznalostí obyvatel, o kterých je rozhodováno.
Tato znalost může pomoci např. při rozhodování v rámci správního řízení o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, kdy může úřad
snadněji posoudit předložené důkazy, stanoviska dalších účastníků, příp. svědectví. Škody
mohou mít formu finančních prostředků vynaložených na posílání pošty z adresy ohlašovny na
původní adresu, nebo naopak v případě nesprávného rozhodnutí některé rozsudky zmiňují
negativní vnímání dotčené osoby veřejností jako neplatiče a bezdomovce apod.
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
skutečného bydliště, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou
správou komunikuje.
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje rychlé služby.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.2: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy evidence obyvatel
Podmínka
Splněna
Částečně
splněna
Znalost území

Uzavřenost řízení

Jediný účastník

Data v registrech VS

Elektronizace spisů

Nemožnost vzniku duplicit

Nerozhoduje se o VZ
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Částečně
nesplněna

Nesplněna

2.2.2.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulky zachycují počty úkonů provedených v rámci agendy evidence obyvatel za rok.
Dle počtu úkonů se jedná o využívanou agendu (před touto agendou se umisťuje dle čísel získaných
v rámci dotazníkového šetření ve 3. části VZ pouze agenda registru vozidel, občanských průkazů,
obecního živnostenského úřadu, řidičských průkazů, cestovních dokladů a CzechPoint).
Nejčetnějším úkonem je přijetí a zpracování přihlášení k trvalému pobytu v obci.
Tabulka 2.3: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Přijetí a zpracování přihlášení k trvalému pobytu v obci
Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

10 %

19,79

19,16

16,63

8,45

7,20

7,66

25 %

24,59

22,56

20,71

11,91

11,12

9,84

50 % - medián

37,36

37,28

31,72

18,14

18,83

18,60

75 %

46,11

42,83

40,15

25,03

25,25

23,93

90 %

55,55

52,77

48,46

31,54

31,98

29,24

Průměr
36,64
35,56
32,68
19,46
19,57
18,77
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Co se týče kapacitního vytížení (tj. po zohlednění časové náročnosti úkonů) je nejnáročnějším
úkonem správní řízení o zrušení trvalého pobytu.
Tabulka 2.4: Časová náročnost agendy, ORP
Podíl na agendě
Činnost

Medián (hod.)
2015

2016

2017

Přijetí a zpracování přihlášení k trvalému pobytu v obci
0,3 24,3 % 27,1 % 28,6 %
Správní řízení o zrušení trvalého pobytu
5,0 36,5 % 32,1 % 30,7 %
Ukončení trvalého pobytu na území ČR
0,3
0,3 %
0,4 %
0,3 %
Přijetí a zpracování ohlášení adresy pro doručování (její změnu nebo zrušení)
0,3
0,4 %
0,4 %
0,5 %
Výpis z informačního systému evidence obyvatel dle § 8 Zákona č. 133/2000, Sb.
0,3
2,3 %
3,2 %
3,3 %
Opravy údajů v informačním systému
0,3
5,7 %
5,3 %
5,1 %
Oznámení vlastníkům objektů o počtu přihlášených osob
0,3
6,1 %
7,1 %
7,1 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

2.2.2.5 E) Závěr
U agendy evidence obyvatel by bylo možné zrušit místní příslušnost.
2.2.2.6 F) Potřebné legislativní změny při zrušení místní příslušnosti
V případě agendy evidence obyvatel by bylo nutné provést následující úpravu zákona č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel):
§ 17d
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s
rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního
města Prahy. příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.
Důvodová zpráva
1.6

Název
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů.
1.7

Definice pojmů

Na základě platné právní úpravy na úseku evidence obyvatel a rodných čísel je místně příslušný
úřad, v jehož správním obvodu došlo k dané právní události.
1.8

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Pokud za současné právní úpravy dojde k potřebě vydání dokladů, osvědčení a jiných dokumentů,
je místně příslušným nikoli úřad v místě jejich trvalého nebo skutečného bydliště, ale úřad, v jehož
správním obvodu nastala daná právní událost. V praxi tak např. úřad v místě A je příslušný k vyřízení
záležitosti osoby žijící v místě B.
1.9

Identifikace dotčených subjektů

Navrhované změny zákona o evidenci obyvatel a rodných čísel mají přímý dopad na občany, neboť
se sníží nutnost cestování na (v některých případech) značné vzdálenosti kvůli záležitosti, již lze jinak
snadno vyřídit na kterémkoli úřadě v České republice.
Novela zákona o evidenci obyvatel přímo dopadá i na obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
které danou agendu vykonávají.
1.10 Popis cílového stavu
Účelem novelizace je přinést finanční a časové úspory občanů navštěvujících příslušný úřad mimo
místo jejich skutečného bydliště.
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2.2.3 Agendová karta č. 3 - Dopravní úřad
2.2.3.1 A) Základní charakteristika agendy
Agenda dopravního úřadu je spojena s oblastí osobní i nákladní silniční dopravy provozované za
účelem podnikání, a to zejména smluvní dopravy, tj. dopravy poskytované v závazkovém vztahu
jiným subjektům, přičemž zvláštní regulaci podléhá především osobní linková doprava, taxislužba a
mezinárodní nákladní doprava. Dopravními úřady podle zákona č. 111/1994 Sb. jsou Magistrát hl.
m. Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady ORP ve věcech městské autobusové dopravy
a taxislužby a krajské úřady v ostatních věcech.
Dopravní úřad ve vztahu k silniční linkové osobní dopravě mimo jiné
 uděluje dopravci licenci a stanovuje podmínky provozování silniční linkové osobní dopravy pro
linky, jejichž výchozí zastávka leží v jejich správním obvodu, a vydává stanovisko k licencím, které
vydává jiný úřad, pokud linka má mít v jeho správním obvodu nějakou zastávku;
 zahajuje řízení o změně licence či odnímá licenci, pokud o to dopravce požádá nebo pokud
porušuje stanovené povinnosti nebo dopravu nezačal provozovat;
 schvaluje jízdní řád veřejné silniční linkové osobní dopravy pro linky, pro něž vydal licenci,
rozhoduje o jeho změnách z důvodu veřejného zájmu, zásahu vyšší moci nebo neplánované
uzavírky;
 je oprávněn kontrolovat použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu aj.
Ve vztahu k taxislužbě
 přijímá oznámení od držitelů koncesí, kteří zahájili výkon taxislužby, a eviduje provozovatele
taxislužby;
 vydává provozovateli taxislužby průkazy o způsobilosti řidičů taxislužby a ve stanovených
případech rozhoduje o jejich odebrání.
V neposlední řadě dopravní úřad:
 uděluje povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby subjektům, které dopravu
provozují jinak než jako živnost;
 v případě živnostníků dává stanovisko k vydání nebo změně koncese;
 vydává osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě dokládající existenci
platné koncese a licencí k provozování linek;
 vydává potvrzení o finanční způsobilosti dopravce, který má sídlo nebo místo trvalého pobytu
v jeho správním obvodu;
 provádí prověrku dobré pověsti dopravce;
 navrhuje živnostenskému úřadu zrušit živnostenské oprávnění dopravci, který porušuje zákonné
podmínky aj.
Nestanoví-li zákon č. 111/1994 Sb. jinak, určuje se místní příslušnost dopravního úřadu podle sídla
účastníka řízení.
2.2.3.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR)
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2.2.3.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
Při zrušení místní příslušnosti u této agendy by hlavním nákladem byly možné škody způsobené
neznalostí poměrů v obci, jíž se příslušný úkon týká. Při udělování licencí k linkové dopravě je třeba
zohlednit potřebu a podmínky zajištění dopravní obslužnosti. Obdobně může obec při udělování
licence k provozu taxislužby zohlednit místní potřeby a nastavit dle potřeb kritéria, která musí
potenciální řidič taxislužby splnit. Výkon agendy zahrnuje i oblast kontroly, bez níž by pravidla
stanovená regulací nebyla dodržována. Zaměstnanci úřady tak mohou vyrážet v případě taxislužby
na kontrolní jízdy apod.
Konkrétní forma, které mohou výše uvedené náklady nabývat, může být špatná obslužnost obce,
neefektivní vedení linek (v podmínkách může být licence spojena s povinností vedení i jiné linky,
může být zamítnuta či omezena, jde-li o souběh s jinou linkou v závazku veřejné služby) (ve
finančním vyjádření pak náklady občanů na využití vlastních dopravních prostředků apod.), problém
taxislužby z oblasti sdílené ekonomiky a finanční úniky z veřejných rozpočtů.
Přínosy
Finanční a časové úspory v tomto případě především podnikatelských subjektů.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.5: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy dopravního úřadu
Částečně
Podmínka
Splněna
splněna
Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit

Nerozhoduje se o VZ

Částečně
nesplněna

Nesplněna








2.2.3.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulky uvádí četnost úkonů dopravního úřadu. Úkony nejsou v porovnání s ostatními
agendami tak časté (spolu s agendou ochrany zvířat dle počtu úkonů za rok zaujímá dopravní úřad
poslední příčku dle dotazníkového šetření), jsou však často komplexní. Co se týče návštěv
jednotlivých osob (nejčastěji podnikatelských), nelze jejich počet určit. V rámci jednoho případu
může osoba navštívit úřad vícekrát (doplňovat potřebnou dokumentaci aj.).
Tabulka 2.6: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

10 %

0,50

0,43

0,51

25 %

0,67

0,66

0,62

50 % - medián

0,95

0,98

1,02

75 %

1,33

1,29

1,39

90 %

1,84

1,81

2,18

Průměr

1,05

1,09

1,21

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.
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Nejčetnějšími úkony agendy jsou činnosti spojené s vystavováním, zamítnutím, odejmutím průkazu
řidiče taxislužby a vydáváním výpisu z evidence vozidel taxislužby, následované aktivitami v oblasti
městské autobusové dopravy. Z pohledu kapacit naopak převládají úkony z druhé skupiny činností.
2.2.3.5 E) Závěr
Z důvodu nutné znalosti místních poměrů a subjektů a výkonu kontrolní činnosti je tato agenda
nevhodná pro návrh zrušení místní příslušnosti.
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2.2.4 Agendová karta č. 4 - Územní plánování
2.2.4.1 A) Základní charakteristika agendy
Územní plánování je proces, při kterém se závazně určuje způsob využití území, a to na úrovni obcí
– pak se jedná o územní plány, krajů – pak jde o Zásady územního rozvoje, a ČR – pak jde o Politiku
územního rozvoje.
Hlavní činnosti úřadu územního plánování tak konkrétně zahrnují:









pořizování územního plánu a regulačního plánu pro území obce,
pořizování územně plánovacích podkladů (územně analytických podkladů a územních studií),
pořizování územního plánu, regulačního plánu a územní studie na žádost obce ve svém
správním obvodu,
pořizování vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
vydávání závazných stanovisek z pohledu orgánu územního plánování aj.,
poskytování územně plánovacích informací a informací z hlediska územně plánovací
dokumentace,
zajišťování průběžné a úplné aktualizace ÚAP,
posuzování aktuálnosti územních studií aj.

Tabulka 2.7: Činnostní role v agendě územního plánování
Název činnosti

ORP

Obce

Obce s SÚ

ÚMČ

Vydávání územního opatření o stavební uzávěře

Ne

Ano

Ne

Ne

Vydávání územního opatření o asanaci území

Ne

Ano

Ne

Ne

Vydání územně plánovací informace jako předběžné informace

Ne

Ne

Ano

Ano

Projednávání přestupků ve věcech územního plánování

Ne

Ne

Ano

Ano

Pořizování územně plánovacích podkladů

Ne

Ano

Ne

Ne

Pořizování územně analytických podkladů

Ano

Ne

Ne

Ne

Pořizování územní studie

Ne

Ano

Ne

Ne

Pořizování územního plánu

Ne

Ano

Ne

Ne

Vydání územního plánu

Ne

Ano

Ne

Ne

Pořízení regulačního plánu

Ne

Ano

Ne

Ne

Vydání regulačního plánu

Ne

Ano

Ne

Ne

Ukládání zastavěného území, územního a regulačního plánu

Ne

Ano

Ne

Ne

Vymezení zastavěného území

Ne

Ano

Ne

Ne

Poskytnutí náhrady za změnu v území

Ne

Ano

Ne

Ne

Evidence územně plánovací činnosti

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Vybírání a vymáhání pokut ve věcech územního plánování
Zdroj: RPP

Důležité z pohledu občana je se s územním plánem, příp. dalšími podklady, seznámit
 před koupením nebo prodejem nemovitosti,
 při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku, např. využít stavbu nebo pozemek pro
podnikání, protože řešení území ovlivňuje cenu pozemku a staveb, stanovuje, zda se smí na
pozemcích stavět, ale i způsob, kterým mohou být pozemky a stavby užívány,
 před pořízením projektové dokumentace (územní plán stanovuje základní podmínky využití
ploch – např. výškovou regulaci zástavby, počet nadzemních podlaží, procento zastavění
pozemku, někdy i tvar střechy apod.).
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Konkrétně by si měl občan zjistit, zda pro obec existuje územní plán, zda pro lokalitu, ve které chce
některý záměr realizovat, existuje regulační plán, zda je území obce dotčeno záměry vymezenými v
zásadách územního rozvoje kraje a v politice územního rozvoje (tzn. v nadřazených dokumentech
územního plánování) či zda pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí
(o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu). Tuto informaci
vydá občanovi orgán územního plánování jako územně plánovací informaci.
Veřejnost má také několik možností, jak zasáhnout do procesu pořizování ÚP, a to podat
připomínku, zmocnit tzv. zástupce veřejnosti nebo kontaktovat dotčeného vlastníka, který může,
stejně jako zástupce veřejnosti, podávat námitky. O pořízení územního plánu může zastupitelstvo
rozhodnout z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, na návrh
fyzické nebo právnické osoby, která vlastní v obci pozemek nebo dům či jinou stavbu na návrh
oprávněného investora.
2.2.4.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
2.2.4.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
Územní plánování je často podceňovanou agendou, velká část občanů si plně neuvědomuje její
funkci a význam. Přitom územní plán by měl určovat strukturu a omezení pro jednotlivé plány
staveb v reakci na možnosti a potřeby města či obce. Na základě tohoto plánu se investoři
rozhodují, zda a jakou stavbu v obci postavit apod.
Přínosy v případě kvalitně odváděné práce v agendě územního plánování (tj. v našem případě
náklady v případě zrušení místní příslušnosti, které, jak vyplyne z následujícího textu, musí mít
negativní dopad na kvalitu výkonu agendy územního plánování) lze dle studie zpracované MMR
shrnout následovně. Tyto dopady, pokud by bylo možné je kvantifikovat, by vstupovaly do
nákladové strany naší rozvahy s kladným znaménkem jako náklady ušlé příležitosti, příp. do
přínosové se záporným znaménkem.
Přímé dopady kvalitního výkonu agendy územního plánování:






Efektivnější koordinace veřejných institucí - dochází především ke zkracování administrativních
procedur a snižování nákladů jednotlivých úřadů. Bez územního plánování by bylo rozhodování
dotčených institucí daleko složitější a zdlouhavější.
Snižování transakčních nákladů - při efektivním a kvalitním územním plánování dochází ke
snižování transakčních nákladů čtyř typů. Prvním jsou transakční náklady na vyhledávání
informací. Územní analýza výrazně usnadňuje např. investorům projekční činnost, a to vzhledem
k počtu územních plánů vytváří nemalé celospolečenské úspory z rozsahu. Druhým typem
transakčních nákladů jsou náklady právní. Tyto náklady souvisí především s legitimitou
podnikání a vynucováním kontraktů. Územní plánování jasně nastavuje pravidla pro tyto
činnosti, a proto subjektům nevznikají další dodatečné náklady, které by je mohly odrazovat.
Třetí typ transakčních nákladů jsou administrativní náklady – náklady na povolení, licence,
certifikace. Posledním typem jsou náklady plynoucí z menšího počtu konfliktů mezi subjekty.
Vzhledem k tomu, že územní plán jasně definuje, jak bude dané území využito, je
pravděpodobnost konfliktu mezi jednotlivými stranami minimalizována.
Zlepšení investičního prostředí - zvýšení právních jistot v oblasti územního plánování přispívá k
akceleraci ekonomické aktivity na daném území a k ekonomickému růstu.
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Nepřímé dopady kvalitního výkonu agendy územního plánování:


Hodnocení správnosti či „špatnosti“ zpracování územně plánovací dokumentace je otázka, která
se obtížně hodnotí, zejména v krátkodobém horizontu, tj. cca 5 let. První skutečností, která toto
ovlivňuje je fakt, že v územním plánování se nejedná o přímý projekt, ale o koncepci a organizaci
území se širšími vazbami. Tu však neuskutečňuje pouze jeden investor, ale vstupuje do jejího
zrealizování mnoho investorů a dalších činitelů, kteří mají spoluutvářet výsledný celek. Jejich
stanoviska a požadavky bývají nezřídka zcela opačné – konfliktní, proto není možné vyhovět v
plném rozsahu všem, ale je nutné hledat optimální řešení. Toto řešení se dále může v průběhu
času měnit, neboť i vstupní faktory se kontinuálně vyvíjejí. To plně navazuje na druhou
skutečnost, že hodnotící horizont nelze stanovit v řádu několika let, ale minimálně s odstupem
10–15 let.

Protože z výše uvedeného nemusí být zcela vidět, jak velmi obtížné je jakýmkoli způsobem
odhadovat dopady změn regulace v oblasti územního plánování, uvádíme pro větší názornost
krátký fiktivní příklad popisující dopady nesystematičnosti a diskontinuity návrhů a koncepcí v
území. V takovou nesystematičnost může vyústit i zrušení místní příslušnosti. Mějme teoretický
model sídla X. Zástupci sídla X pořídí a schválí územní plán. V tomto územním plánu jsou navrženy
plochy pro výrobu na severní periferii a plochy pro bydlení v jihozápadní periferii. V roce 4 se
vyhodnotí momentálně platný územní plán jako špatný a rozhodne se o jeho změně. V novém
návrhu budou plochy výroby na severu zrušeny a nově navrženy na jižní periferii a plochy pro
bydlení budou přesunuty na východ. Investoři nebudou mít záruku, že v blízké budoucnosti opět
nedojde k zásadním změnám a jejich záměry se nedostanou do kolize s novými záměry a
koncepcemi, případně, že budou dodrženy vstupní podmínky pro jejich investice. Do území tak
nebudou ochotni investovat a budou hledat území stabilnější. Subjekty, které již v území
investovaly, mohou dojít k majetkové újmě (Zdroj: MMR, Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR).
Jak plyne z výše uvedeného, pro otázku možnosti zrušení místní příslušnosti lze shrnout, že si jen
těžko lze představit, že by o území rozhodoval jiný úřad než ten, který v tomto území působí.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.8: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy územního plánování
Podmínka
Splněna
Částečně
Částečně
splněna
nesplněna
Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů

Nemožnost vzniku duplicit

Nerozhoduje se o VZ

Nesplněna







2.2.4.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulka uvádí mediánový počet vydaných územně plánovacích informací na 1 000
obyvatel spádové oblasti. Dle dat ÚÚR vydá každý úřad v průměru 30 ÚP informací, v mediánu pak
9 ÚP informací. Logicky tak zde hraje roli velikost obce a počet obyvatel spádové oblasti. Velmi
nízká čísla, uvedená v tabulce v porovnání s ostatními agendami a v porovnání se škodami, které
by mohly vzniknout vlivem nesprávných rozhodnutí v procesu územního plánování, potvrzují, že u
této agendy nelze předpokládat zrušení místní příslušnosti.
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Tabulka 2.9: Počet vydaných územně plánovacích informací na 1 000 obyvatel, ORP
Počet vydaných územně plánovacích informací - § 21 odst. 1
Percentil

Rok 2015

10 %

Rok 2016

Rok 2017

-

-

-

25 %

-

0,05

0,05

50 %

0,09

0,14

0,16

75 %

0,35

0,28

0,50

90 %

1,35

2,27

2,28

Průměr
0,52
0,64
0,72
Zdroj: ÚÚR, MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Navíc poskytování územně plánovacích informací, tj. úkon, kvůli kterému zamíří občan na úřad ÚP
nejčastěji, tvoří minoritní část agendy.
Tabulka 2.10: Časová náročnost agendy, ORP
Medián
(hod.)

Činnost

2015

Podíl na agendě
2016

2017
Součet územně plánovací dokumentace a jejích změn
190,0
42,6 %
34,8 %
27,5 %
(ÚP+zÚP+uÚP+RP+zRP) pořizované ve sledovaném roce
Počet vydaných územně plánovacích informací - § 21 odst. 1
12,0
4,8 %
4,6 %
3,8 %
Počet stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, sdělení apod. jako
18,0
45,2 %
45,6 %
53,7 %
dotčeného orgánu podle stavebního zákona - § 6 odst. 1 písm. e) a f)
Zdroj: ÚÚR, MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

2.2.4.5 E) Závěr
Z důvodů uvedených výše a pro to, že si jen těžko lze představit, že by o území rozhodoval jiný úřad
než ten, který v tomto území působí, zde nepřichází zrušení místní příslušnosti v úvahu.
Hierarchický posun nenavrhujeme. V porovnání s jinými agendami se jedná o agendu, která
vyžaduje nejen vysoce specializovanou znalost, ale i detailní znalost území. Výkon agendy na úrovni
ORP tak odpovídá jejímu charakteru.
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2.2.5 Agendová karta č. 5 - Obecný stavební úřad
2.2.5.1 A) Základní charakteristika agendy
Základním prvkem agendy stavebních úřadů jsou obecné stavební úřady. Mají postavení orgánů
státní správy s univerzální působností ve věcech územního rozhodování (tj. umisťování staveb
v území), stavebního řádu (podmínek realizace staveb v kontextu lokálních podmínek), sankcí apod.
Mohou vydávat všechna rozhodnutí a opatření podle stavebního zákona, s výjimkou úkonů
týkajících se vymezených speciálních a jiných zvláštních druhů staveb. Obecné stavební úřady tak:
 vydávají územní rozhodnutí / územní souhlas / veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby nebo
zařízení, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování
pozemků, ochranném pásmu;
 posuzují ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací vyžadující ohlášení;
 vydávají stavební povolení / uzavírají veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby;
 povolují užívání staveb na základě oznámení o zahájení užívání stavby, vydávají kolaudační
souhlas, povolení k předčasnému užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu;
 potvrzují dokumentaci skutečného provedení stavby;
 povolují změnu v užívání stavby;
 povolují či nařizují odstranění stavby;
 jako dotčené orgány vydávají stanoviska nebo závazná stanoviska podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů aj.
Obecně je prvním krokem, který musí stavebník učinit, podání žádosti o územní rozhodnutí, jelikož
územní řízení (řízení o umístění stavby) je zahajováno na žádost. Spolu se žádostí je potřeba podat
dokumentaci záměru pro územní rozhodnutí, příp. další potřebná stanoviska a závazná stanoviska
dotčených orgánů. Před vydáním územního rozhodnutí stavební úřad posuzuje záměr dle
požadavků stanovených právními předpisy, prováděcími právními předpisy, souladu záměru s
územně-plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování či závaznými stanovisky
dotčených orgánů. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, stavební úřad žádost zamítne. Pokud
stavební úřad shledá záměr v souladu s podmínkami pro jeho umístění, vydá územní rozhodnutí.
V celém územním řízení a následně i stavebním řízení se promítají obecné instituty správního řádu.
Jako řádný opravný prostředek proti územnímu rozhodnutí tak lze využít odvolání, jež je upraveno
obecně ve správním řádu. V rámci mimořádných opravných prostředků lze uvažovat o přezkumném
řízení nebo o obnově řízení.
Stavební řízení je dalším řízením, kterým je nutno projít před samotnou realizací stavby a jehož
výsledkem je stavební povolení (tj. povolení stavebních prací). Finálním krokem je pak řízení
kolaudační.
V případě splnění podmínek stanovených zákonem lze celý proces urychlit např. použitím
instrumentu společného územního a stavebního řízení, zjednodušeného územního řízení, územního
souhlasu, společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,
ohlášení namísto stavebního řízení či kolaudačního souhlasu namísto kolaudačního řízení.
2.2.5.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
2.2.5.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
1. Státní rozpočet
a. úprava informačních systémů
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V současnosti neexistuje jednotný informační systém, kam by bylo možné vkládat a kde by
bylo možné získat informace o probíhajících územních a stavebních řízeních. Tyto informace
jsou rozptýleny mezi stavební úřady. Hlavním a zásadním nákladem by tak bylo pořízení a
provoz informačního systému. Na základě zkušeností ze zahraničí, konkrétně Finska252, lze
náklady na pořízení základního informačního systému odhadnout ve výši 5 - 20 mil. Kč, roční
náklady na jeho provoz pak přibližně ve výši 1 - 5 % investičních výdajů (mluvíme zde o
základním systému, kam by se vkládaly pouze klíčové údaje o územním/stavebním řízení;
doplnění o další funkcionality by si nejpravděpodobněji vyžádalo navýšení této částky;
objem veřejné zakázky by se nicméně odvíjel od úspěšnosti při tvorbě zadávací
dokumentace a jejím zadávání).
Na základě dat z databáze ÚÚR počítáme s přibližně 300 000 úkony dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za rok (2017), provedenými obecnými
stavebními úřady, o nichž by bylo nutné učinit zápis do informačního systému. Časovou
náročnost vložení informace odhadujeme na 15 – 30 minut na jeden úkon. Celkové
administrativní náklady tak odhadujeme na 30 – 60 mil. Kč.
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude zvolen systém výkonového
financování – protože se jedná o agendu skládající se z většího množství více či méně
rozdílných úkonů, je obtížné nalézt férový systém oceňování jednotlivých úkonů; z toho
plyne riziko znevýhodňování úřadů, kam by v případě zrušení místní příslušnosti zamířil
větší podíl žadatelů. Řešením může být přepočet historických úkonů (avšak až v letech
po zrušení místní příslušnosti) na úvazky a proplácení vyššího počtu úvazků.
2. Veřejné rozpočty – v určité míře ztráta jistoty a možnosti plánování kapacit dle historického
počtu úkonů (s rozšířenou možností občanů/podnikatelů obrátit se na kterýkoli úřad lze u
některých úřadů předpokládat, že dojde k určitému přesunu) Protože územní a stavební řízení
může být ve vybraných případech časově i věcně náročné, je možné, že část občanů by volila
úřad, který buď poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby a má vysokou odbornost
pracovníků, či úřad, který vyhoví požadavkům občanů spíše než jiný (dle historické zkušenosti
či referencí).
3. Obdobně jako u územního plánování je v případě územního a stavebního řízení
neopominutelná znalost území.
Posuzování stavebního úřadu je prováděno z mnoha pohledů, které vyplývají ze zákona. Stavební
úřad musí respektovat všechny platné právní předpisy, vydaný územní plán, příp. další dostupné
podklady (územní studii atp.), regulační plán, musí zhodnotit konkrétní záměry ve vazbě na okolí,
musí být vyřešena vazba na technickou dopravní infastrukturu, zaručen soulad stavby s charakterem
území a její začlenění do území z hlediska architektonického i urbanistického, musí být zajištěna
ochrana veřejných zájmů atd. Tuto činnost nemůže jiný stavební úřad než ten, jenž rozhoduje o
opatřeních nebo stavbách, které se mají uskutečnit v jeho správním obvodu, vykonávat efektivněji
a odborněji.
Subjektivní revize projektové dokumentace a posouzení stavebním úřadem bez místní znalosti
může vést nejen k nízké efektivitě stavby, ale i poškození životního prostředí, či jiných veřejných

Analýza společnosti Analysys Mason „Support fot the preparation of an impact assessement to accompany an EU initiative
on reducing the costs of high-speed broadband infrastracture deployment“ uvádí celkové zřizovací náklady ve Finsku ve výši
200 tis. EUR.
252
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zájmů, narušení pohody bydlení ostatních obyvatel obce aj. Estetická stránka, přínos pro okolí,
provozní kvality, účelnost či společenská reprezentace by měly být hlavními složkami udržitelnosti
stavby. Znalost lokality je nutnou podmínkou (nikoli však dostačující) pro dosažení tohoto cíle.
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou správou
komunikuje,
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornost pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.11: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy obecného stavebního úřadu
Částečně
Částečně
Podmínka
Splněna
Nesplněna
splněna
nesplněna
Znalost území

Uzavřenost řízení

Jediný účastník

Data v registrech VS

Elektronizace spisů

Nemožnost vzniku duplicit

Nerozhoduje se o VZ


2.2.5.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulky uvádí celkový počet úkonů obecných stavebních úřadů na 1 000 obyvatel ve
spádové oblasti. V porovnání s ostatními agendami jde o agendu s vyšším počtem úkonů na 1000
obyvatel provedených za rok.
Tabulka 2.12: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil

Rok 2015

Rok 2016

Vydání stavebního povolení - § 115

Rok 2017

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

10 %

11,19

13,04

13,64

0,69

0,70

0,65

25 %

14,07

15,83

17,52

0,98

0,90

0,86

50 % - medián

21,16

22,85

24,02

1,29

1,55

1,40

75 %

29,15

30,22

29,20

2,53

2,12

1,93

90 %

34,65

47,65

35,19

3,54

3,37

3,54

Průměr
22,88
27,60
25,62
1,82
1,79
1,64
Zdroj: ÚÚR, MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.
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Tabulka 2.13: Časová náročnost agendy, ORP
Medián
(hod.)

Činnost

Podíl na agendě
2015

2016

20017

Vydání územního rozhodnutí - § 92

31,5

9,9 %

10,1 %

10,6 %

Vydaní rozhodnutí o změně nebo zrušení územního rozhodnutí - § 94

31,5

0,9 %

0,9 %

0,5 %

Vydání společného rozhodnutí - § 94a

54,0

10,4 %

10,6 %

12,9 %

Vydání územního souhlasu - § 96 odst. 4 (samostatného)

13,0

3,4 %

3,6 %

8,1 %

Vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru - § 96a

19,3

4,7 %

11,7 %

3,9 %

Vydání souhlasu s ohlášením - § 106

15,3

9,6 %

3,1 %

3,7 %

Vydání stavebního povolení - § 115

29,5

9,1 %

8,3 %

8,0 %

Vydání povolení změny stavby před jejím dokončením - § 118 odst. 3

23,0

2,9 %

2,6 %

2,5 %

Vydání kolaudačního souhlasu - § 122 a kolaudačního rozhodnutí

16,5

7,0 %

6,2 %

7,1 %

Vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - § 129 odst. 3

35,0

2,9 %

2,9 %

3,0 %

Výzva o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně
orientačního - 121 odst. 2

1,5

0,2 %

0,3 %

0,2 %

Vydání usnesení o zastavení řízení vedeného z moci úřední - § 66 odst. 2

5,5

0,3 %

0,2 %

0,2 %

Vložení identifikačních údajů do systému územní identifikace (ISÚI)

1,3

1,2 %

2,0 %

1,7 %

Zdroj: ÚÚR, MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Na základě dat z databáze ÚÚR bylo v roce 2017 provedeno přibližně 300 000 úkonů dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 161 000 z těchto úkonů bylo v souhrnu
územním rozhodnutím, společným rozhodnutím, územním rozhodnutím ve zjednodušeném řízení,
povolením výjimky z obecných požadavků na výstavbu, územním souhlasem, společným územním
souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru či stavebním povolením.
Počet případů, kdy se občan (podnikatel) obrací na stavební úřad, je významně vyšší než v případě
územního plánování. Časové a finanční úspory této dotčené skupiny tak budou výrazně vyšší než
v případě agendy územního plánování. Pokud bychom nezohlednili, že v některých případech
osoba na stavební úřad fyzicky nemusí, a naopak v některých případech ho navštíví víckrát, mohou
se úspory pohybovat v řádu desítek miliónů. V porovnání s hodnotou případných nežádoucích
dopadů nesprávného rozhodnutí lokality neznalého stavebního úřadu je to v současné době
hodnota několika menších staveb. Případné škody zde nevyčíslujeme za pomoci soudních
rozhodnutí v dané věci, neboť ta se mohou týkat jen malé skupiny stavebních záměrů a nebudou
tak vypovídat o skutečné hodnotě za současného stavu.
2.2.5.5 E) Závěr
Na základě výše uvedených argumentů nedoporučujeme zrušení místní příslušnosti v agendě
obecných stavebních úřadů.

229

2.2.6 Agendová karta č. 6 - Památková péče
2.2.6.1 A) Základní charakteristika agendy
Systém státní památkové péče zajišťuje ochranu a odborný dohled nad kulturním dědictvím ČR.
Agenda památkové péče pak zahrnuje soubor činností, které spočívají v zabezpečování
předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky. Dotčenými stranami jsou jak orgány veřejné
správy, tak velmi široký okruh dalších subjektů, vlastníků kulturních památek a vlastníků nemovitostí
ležících v památkově chráněných územích.
Vlastníka (národní) kulturní památky se pak mimo jiné týkají následující úkony orgánů památkové
péče










řízení o prohlášení a zrušení věci za kulturní památku (KP)
úkony spojené s oznámením vlastníka o ohrožení nebo poškození KP a národní kulturní
památky (NKP) a rozhodnutí o odstranění závady
řízení obecního úřadu ORP (KÚ) o restaurování KP (NKP)
řízení obecního úřadu ORP (KÚ) o obnově KP (NKP), která dále bude/nebude posuzována v
režimu stavebního zákona, neboť zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu,
rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu (modernizaci, nástavbu, přestavbu) kulturní
památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu
památkové péče
poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu KP (NKP)
řízení krajského úřadu o přemístění stavby, která je KP (NKP)
řízení krajského úřadu o přemístění movité KP (NKP)
řízení Ministerstva kultury o vývozu KP (NKP) do zahraničí;

Vlastníka nemovitosti v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu pak


řízení obecního úřadu ORP o úpravě nemovitosti, která není KP, ale nachází se v památkové
rezervaci (PR), památkové zóně (PZ) nebo v ochranném pásmu (OP) a kdy takové úpravy
budou/nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona

Mezi ostatními řízeními vedenými dle zákona o státní památkové péči ještě zmiňme







řízení Ministerstva kultury o povolení k restaurování KP
řízení Ministerstva kultury o povolení k restaurování KP a uznání odborné kvalifikace a
bezúhonnosti
úkony spojené s oznámením záměru provést restaurování KP v rámci svobody poskytování
služeb
řízení Ministerstva kultury o udělení oprávnění k archeologickým výzkumům
řízení Ministerstva kultury o povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné
kvalifikace a bezúhonnosti
úkony spojené s oznámením záměru provést archeologický výzkum v rámci svobody
poskytování služeb

2.2.6.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu
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Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kulturních statků za
ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní
Nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
Nařízení vlády o prohlášení území za památkové rezervace, o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky, o zrušení prohlášení některých kulturních památek za
národní kulturní památky, o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní
památky
Vyhlášky Ministerstva kultury o prohlášení území za památkovou zónu a určování podmínek pro
jejich ochranu
Nařízení vlády č. 182/1996 Sb., o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu
České republiky
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění)
Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s
archeologickými nálezy
Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany
památkových rezervací a památkových zón
2.2.6.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
1. Státní rozpočet
a. úprava informačních systémů, registrů apod.
Obdobně jako v případě stavebních úřadů v současnosti neexistuje jednotný informační
systém, kam by bylo možné vkládat a kde by bylo možné získat informace o probíhajících
řízeních. Tyto informace jsou rozptýleny mezi památkové úřady.
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude vhodné zvolit systém výkonového
financování
2. Veřejné rozpočty – v určité míře ztráta jistoty a možnosti plánování kapacit dle historického
počtu úkonů (s rozšířenou možností občanů/podnikatelů obrátit se na kterýkoli úřad lze u
některých úřadů předpokládat, že dojde k určitému přesunu)
Protože řízení týkající se především nemovitých (národních) kulturních památek může být ve
vybraných případech časově i věcně náročné, je možné, že část občanů by volila úřad, který buď
poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby a má vysokou odbornost pracovníků, či úřad, který
vyhoví požadavkům občanů spíše než jiný (dle historické zkušenosti či referencí).
3. Obdobně jako u stavebního řízení je v oblasti památková péče, a to především u nemovitostí a
fondu movitého vybavení, který je součástí nemovitých kulturních památek, pro posouzení, zda
hodnoty stávající stavby pro památkově chráněné území jsou natolik mizivé, že její odstranění
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nebude ochuzením památkově chráněného území, a tedy prohřeškem proti Úmluvě o ochraně
architektonického dědictví, důležitá znalost místních poměrů.
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou správou
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.14: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy památkové péče
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna





Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit
Nerozhoduje se o VZ





2.2.6.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Z následujících tabulek lze vyčíst dvě informace. Jednak celkový počet úkonů památkových úřadů
na 1 000 obyvatel ve spádové oblasti, který říká, že ročně v mediánu téměř 25 občanů v 10 000
městě přijde na památkový úřad řešit svou životní situaci.
Tabulka 2.15 Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil

Rok 2015

10 %

0,67

Rok 2016
0,86

Rok 2017
0,83

25 %

1,54

1,68

1,72

50 % - medián

2,38

2,34

2,47

75 %

3,45

3,06

3,81

90 %

4,70

5,60

5,38

Průměr

2,80

2,92

2,91

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Dále pak dle údajů NIPOS činí počet provedených úkonů dle památkového zákona ročně všemi
památkovými úřady přibližně 30 000. Největší počet úkonů se týká nemovitostí (viz položky
vyznačené níže v tabulce). Z toho plyne, že pokud uvádíme, že v případě posuzování nemovitých
(národních) kulturních památek, nemovitostí v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v
ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny je potřeba důkladné místní znalosti úředníka, nelze zde uvažovat
o zrušení místní příslušnosti. Zároveň je třeba zohlednit skutečnost, že zde také figuruje prvek
místních šetření a následných kontrol.
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Protože agenda spojená s movitým fondem, který však zároveň není součástí nemovitých kulturních
památek a u kterého by bylo možné o zrušení místní příslušnosti uvažovat, tvoří minoritní část,
náklady plynoucí ze znepřehlednění regulace nepřeváží přínosy.
Tabulka 2.16: Počet provedených úkonů všemi památkovými úřady ročně
Úkon

Počet

Vyjádření k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku (KP) podle ust. § 3 odst. 1

178

Vyjádření ke zrušení prohlášení věci za KP podle ust. § 8 odst. 2

70

Rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník KP učinit, vydaná podle ust. § 10 odst. 1

19

Rozhodnutí o podmínkách pro další výkon činnosti či o zákazu výkonu činnosti dle § 11 odst. 2

43

Rozhodnutí o způsobu odstranění závady, jde-li o KP, podle ust. § 12 odst. 1

25

Závazná stanoviska vydávaná k obnově movitých KP podle ust § 14 odst. 1
Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých KP podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 149 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
Závazná stanoviska vydávaná k obnově nemovitých KP podle ust. § 14 odst. 1 v režimu ust. § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád
Závazná stanoviska vydávaná podle ust. § 14 odst. 2 v režimu
ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Závazná stanoviska vydávaná podle ust. § 14 odst. 2 v režimu
ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Rozhodnutí o příspěvku na obnovu KP podle § 16 odst. 2

594
5 929
3 114
11 883
4 675
331

Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma podle ust. § 17 odst. 1
Stanoviska k územně plánovací dokumentaci podle ust. § 29 odst. 2 písm. c)

4
1 841

Ustanovení komise, konzervátora či zpravodaje státní památkové péče podle ust. § 31

11

Rozhodnutí o uložení pokuty § 35 odst. 1

93

Rozhodnutí o uložení pokuty § 39 odst. 1

152

2.2.6.5 E) Závěr
Na základě výše uvedených argumentů nedoporučujeme zrušení místní příslušnosti u agendy
památkové péče.
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2.2.7 Agendová karta č. 7 - OSPOD
2.2.7.1 A) Základní charakteristika agendy
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje
sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) jako ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení
narušených funkcí rodiny, přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které
též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.
Pro poskytnutí SPOD jsou typické situace, kdy:








rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají
nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze
svěření dítěte do její výchovy,
děti vedou zahálčivý nebo nemravný život či zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo
návykové látky, živí se prostitucí, páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití aj.,
opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob
odpovědných za jejich výchovu,
na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, mravní vývoj aj.,
děti jsou umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti,
děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami atp.

Orgány SPOD jsou obecní úřady ORP (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady
městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí), obecní úřady, krajské úřady (v Praze
Magistrát hl. města Prahy), MPSV a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
SPOD zajišťují také obce a kraje v samostatné působnosti, komise pro SPOD zřizovaná starostou
obce (úkolem komise je například koordinovat výkon SPOD na území správního obvodu ORP,
navrhovat a posuzovat sociálně preventivní programy na ochranu dětí, či posuzovat jednotlivé
případy provádění SPOD) a další právnické a fyzické osoby, pokud jsou výkonem SPOD pověřeny.
Protože především obecní úřady ORP a obecní úřady mají možnost bezprostředně sledovat ochranu
práv dítěte a včas činit potřebná opatření se znalostí problému a místních podmínek, ukládá jim
zákon nejvíce povinností.
Do působnosti krajských úřadů vedle kontrolní a metodické činnosti patří téměř celý proces
zprostředkování náhradní rodinné péče, rozhodování o udělení pověření k výkonu SPOD fyzickými
a právnickými osobami a rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc. Ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům ORP plní krajské
úřady funkci nadřízeného kontrolního orgánu a funkci odvolacího orgánu.
Dalším orgánem je MPSV, do jehož působnosti patří obecně péče o rodinu a ohrožené děti.
Ministerstvo rovněž vykonává funkci kontrolního a odvolacího orgánu ve vztahu ke krajským
úřadům. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně je správním úřadem s celostátní
působností, jemuž přísluší řešení otázek ochrany dětí ve vztahu k cizině.
Rozsah činností, které vykonává orgán SPOD, je velmi široký a lze shrnout např. následovně. Orgán
SPOD:



vyhledává ohrožené děti, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů dítěte, poskytuje nebo
zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při uplatňování nároků dítěte,
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spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací
povinnosti k dítěti,
po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy aj. poskytuje rodičům pomoc pro
uspořádání rodinných poměrů, které by umožnily návrat dítěte do rodiny,
poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů,
v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření
k jejich omezování, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů, pořádá přednášky a kurzy
zaměřené na řešení výchovných, sociálních a dalších problémů,
rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a sleduje, zda jsou výchovná opatření
dodržována (napomenutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu, dohled nad dítětem,
omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, povinnost využít odbornou
poradenskou pomoc),
podává návrhy k soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení
jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, na její prodloužení či zrušení, na svěření dítěte do
péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření
a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, na nařízení výchovného opatření či
návrh na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li
jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny,
před podáním výše uvedených návrhů projedná orgán SPOD s rodiči či jinými odpovědnými
osobami důvody, pro které je návrh podáván, poučí je o jejich právech a povinnostech,
zastupuje zájmy nezletilého dítěte u soudu, na notářství, na Policii ČR, na přestupkové komisi
aj.,
prostřednictvím kurátorů pro děti a mládež zabezpečuje péči o děti vyžadující zvýšenou
pozornost, provádí opatření k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo
opakování poruch psychického, fyzického nebo sociálního vývoje dítěte, tj.
navrhuje preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně-patologických jevů,
navštěvuje děti s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, a rodiče těchto dětí,
pomáhá dětem po propuštění z ústavní či ochranné výchovy a zajišťuje pomoc při jejich
opětovném začleňování,
navštěvuje děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, sleduje dodržování práv
dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy,
ve věznici navštěvuje mladistvé a nezletilé děti, které jsou umístěné společně s odsouzenou
matkou,
podává návrh soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení, že rodiče neprojevují o dítě
zájem,
podává návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,
rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů,
poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc,
sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče a naplňování Dohody o výkonu pěstounské
péče,
zprostředkovává psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc dětem a osobám
pečujícím,
pořádá případové konference při řešení konkrétních situací ohrožených dětí a rodin,
je oprávněn navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije a zjišťovat v místě bydliště, ve školských
zařízeních nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních
podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování,
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prověřuje oznámení od fyzických i právnických osob, týkající se podezření z ohrožení zdravého
vývoje dítěte,
vykonává funkci kolizního opatrovníka aj.253

2.2.7.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a
o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně
Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení
rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní
ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní
rodinné péče – věstník obcí a krajů částka 5/2013

Pro porovnání obecní úřad je povinen vyhledávat ohrožené děti, působit na rodiče, aby plnili své povinnosti, projednat s
rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování, sledovat, zda je na základě
kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství; ocitne-li se dítě bez péče, je obecní úřad povinen
zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; obecní úřad dále zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času ohrožených
dětí, sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, nabízí dětem
programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem; v neposlední řadě je obecní úřad povinen
učinit opatření k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních potřeb ohroženému dítěti, podává soudu zprávy
o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření apod.
253
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Instrukce č. j. 142/2007-Org. ze dne 5. 4. 2007, kterou se upravuje postup při výkonu soudních
rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
Základní legislativa pro oblast prevence rizikového chování v prostředí škol a školských zařízení aj.
2.2.7.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Z výše uvedených skutečností vypovídajících o charakteru agendy i odborných názorů je v zájmu
nezletilého, aby bylo jednáno v místě, kde lze podat informace uceleně a se znalostí věci.
V jakémkoli řízení by měl rozhodovat subjekt, který je nejblíže a má o nezletilém dítěti k dispozici v
nejkratší době co nejúplnější a bezprostřední informace. Zrušení místní příslušnosti tak lze již na
základě těchto argumentů zamítnout. Je však třeba zmínit následující problém, a to rozdílnou místní
příslušnost k jednání o nezletilých dětech soudů a OSPOD, která je dlouhodobě diskutována a je
předmětem kritiky zejména odborné veřejnosti.
Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jsou začleněny do systému výkonu státní správy v
územním členění tak, aby byla zajištěna komplexní péče o nezletilé děti v rozsahu stanoveném
zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Místní příslušnost těchto orgánů je stanovena zák. č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen zák. č. 359/1999 Sb.) a je
určena dle trvalého bydliště nezletilého dítěte. Faktické rozhodování o ochraně zejména práv
nezletilých dětí je svěřeno do pravomoci okresních soudů, které jmenují OSPOD jako kolizního
opatrovníka, jenž v řízení hájí zájmy nezletilých dětí. Místní příslušnost soudů se však řídí zákonem
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění (dále jen zák. č. 292/2013 Sb.), kde
je k jednání příslušný obecný soud nezletilého, kterým je zpravidla soud, kde má nezletilé dítě
faktické bydliště. Ne vždy se místo trvalého pobytu a faktické bydliště shodují (Borská, 2017).
Velmi často využívaným institutem v souvislosti se zajištěním ochrany práv nezletilých dětí je
dožádání. S odkazem na ust. § 62 zák. č. 359/1999 Sb. (zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, v platném znění, pozn. zpracovatele) může úřad obce s rozšířenou působností, byl-li
jmenován opatrovníkem dítěte v řízení, které se koná u jiného soudu, než je soud příslušný podle
místa trvalého pobytu dítěte, požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu
je věc soudem projednávána, o zastoupení dítěte a postoupit mu spisovou dokumentaci dítěte
spolu se stanoviskem. Dožádaný obecní úřad je povinen dožádání vyhovět a dítě v řízení zastoupit.
Stejně tak lze využít dožádání v případě, že se jedná o zajištění dítěte v rodině za účelem provedení
šetření u jiných osob, případně je povinen vyhovět i v situaci, že se jedná o zprostředkování
poradenství pro rodiče, jehož dítě je umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy. Přiměřeně lze
využít také dožádání, jde-li o trestní řízení proti dítěti či správní řízení, jehož je dítě účastníkem.
Institut dožádání charakterizuje situaci, kdy je upřednostněn princip hospodárnosti a efektivnosti
výkonu veřejné správy. Umožňuje správnímu úřadu uspořit finanční prostředky za jízdu do místa,
které je mimo územní dosah výkonu státní správy, a čas strávený na cestě. (Borská, 2017)
Proti využívání tohoto instrumentu však stojí názor, že rozhodně není v zájmu nezletilého, aby jeho
zájmy zastupoval dožádaný OSPOD, jehož zaměstnanci dítě nikdy neviděli, neznají širší souvislosti
a vycházejí při hájení nejlepšího zájmu nezletilého pouze ze spisové dokumentace.
Výzkum Borské (2017), ze kterého čerpáme, neboť jeho závěry se shodují se závěry z provedených
konzultací, uvádí, že všichni oslovení respondenti vidí rozdílnou místní příslušnost jako
problematickou a přáli by si její sjednocení. Nicméně každý z orgánů by zachoval příslušnost, která
vyplývá z jeho praxe. Pro zachování příslušnosti soudu (tj. dle faktického bydliště) hovoří lepší
podmínky pro zjištění údajů, které jsou potřeba k rozhodnutí, tj. zajištění jejich aktuálnosti. Pro
určení příslušnosti dle trvalého bydliště mluví skutečnost, že faktické bydliště je velmi nestabilní
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údaj, který nelze ověřit. Pokud rodiče s dětmi migrují, nelze zjistit, kde vlastně s dítětem fakticky
jsou a dítě pak mohou úřady ztratit z dohledu.
Úkolem zpracovatele je pouze posoudit možnost zrušení místní příslušnosti. Tato varianta byla
zamítnuta. Pokud bude v budoucnu zvolen scénář sjednocení příslušnosti, volba konkrétního
scénáře (zda příslušnost soudů či OSPOD) by se měla odvíjet od četnosti a obsahu případů
problematických z pohledu právě příslušnosti.
Z hierarchického pohledu je třeba, aby na úrovni obcí zůstaly úkoly orgánu spojené s pomocí
v poslední instanci s následným postoupením případu ORP. Zároveň pouze obec na nejnižší úrovni
může nejlépe sledovat situaci sociálně slabých rodin s tím, že opět v případě podezření uvědomí
ORP. ORP by měly vykonávat ostatní činnosti vyžadující již specifickou znalost problematiky tak, jak
je tomu nyní.
2.2.7.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Tento údaj není v případě OSPOD relevantní, nicméně pro ilustraci rozsahu problému uvádíme
alespoň počty dětí (skupin sourozenců) evidovaných OSPOD ze statistické ročenky MPSV.
Tabulka 2.17: Počty případů rodin evidovaných OSPOD
Územní jednotka /
kraj

Počet případů rodin k 31.
12. 2015

Počet nových případů rodin v průběhu
roku 2016

Počet případů rodin k 31.
12. 2016

rejstřík Om
rejstřík Nom
rejstřík Om
rejstřík Nom
rejstřík Om
rejstřík Nom
Hlavní město
31 989
1 084
7 416
4 320
28 565
5 404
Praha
Středočeský
26 076
2 077
10 706
4 138
25 380
6 215
Jihočeský
23 626
392
3 601
1 626
24 588
2 018
Plzeňský
6 330
661
3 923
2 309
6 787
2 970
Karlovarský
5 138
512
3 043
574
5 626
1 086
Ústecký
42 217
1 508
8 400
3 566
38 159
5 074
Liberecký
5 598
590
4 001
960
6 099
1 550
Královéhradecký
6 370
162
4 107
1 087
6 430
1 249
Pardubický
4 876
387
3 152
1 116
4 187
1 503
Vysočina
12 849
356
2 480
898
12 768
1 254
Jihomoravský
26 321
1 782
7 177
2 321
26 209
4 103
Olomoucký
10 033
736
3 869
861
9 740
1 597
Zlínský
9 059
510
3 045
865
6 909
1 375
Moravskoslezský
22 824
737
9 168
5 603
16 886
6 340
Celkem ČR
233 306
11 494
74 088
30 244
218 333
41 738
Zdroj: MPSV
Pozn.: Základní evidence je prostřednictvím rejstříku dětí, který se označuje písmeny „Om“, (Ochrana mládeže) a pomocná
evidence prostřednictvím rejstříku Nom. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, jemuž je adresováno dožádání místně
příslušného OSPOD, který má dítě zařazeno ve své základní evidenci, zapisuje dítě do pomocného rejstříku Nom. Fakticky se však
v ročních výkazech počty dožádání nevykazují samostatně, ale právě pouze v rámci evidence spisů Nom, spolu s dalšími případy
např. poradenské činnosti pro nezletilé, které nepatří do jejich evidence. (Borská, 2017).

2.2.7.5 E) Závěr
Na základě výše uvedeného byla možnost zrušení místní příslušnosti zamítnuta.
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2.2.8 Agendová karta č. 8 - Sociální práce
2.2.8.1 A) Základní charakteristika agendy
Sociální práce zahrnuje poskytování pomoci a podpory osobám, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci způsobené např. nedostatkem finančních prostředků, ztrátou bydlení nebo
zaměstnání, zdravotními komplikacemi, dále osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody,
osobám vedoucím rizikový způsob života nebo osobám ohroženým domácím násilím případně
jinou trestnou činností.
Konkrétně sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy, včetně řešení
sociálně-právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně-právní
poradenství, sociální kurátor provádí posouzení životní situace klienta a sociální práci s klientem
zaměřenou na jeho změnu, navrhuje ve spolupráci s klientem řešení východiska ze situace a
pomáhá mu je řešit, vykonává analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost,
poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, spolupracuje s dalšími
státními, samosprávnými či neziskovými institucemi (Úřad práce ČR, orgán sociálně právní ochrany
dětí, sociální služby).
Oblasti konkrétní pomoci:












Zaměstnanost - pomoc při vyplňování formulářů a žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi,
pomoc při sepisování životopisů a žádostí o zaměstnání, spolupráce při jednání na úřadě práce
a se zaměstnavateli
Jednání na úřadech a dalších institucích - pomoc při vyplnění žádostí o sociální dávky,
poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pomoc při vyřizování občanství a osobních
dokladů, pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy, pomoc při komunikaci a jednání na
úřadech při vyřizování běžných záležitostí
Zajištění péče o blízkou osobu - poradenství a pomoc v oblasti péče o blízkou osobu,
doporučení vhodných a dostupných sociálních služeb, poradenství v oblasti kompenzačních
pomůcek a pomoc při zajištění pomůcky, pomoc při vyplnění žádosti o příspěvek na péči
Bydlení - pomoc při udržení stávajícího bydlení, poradenství v oblasti nájemních smluv, pomoc
při zajištění náhradního bydlení (doporučení např. azylového domu, ubytovny), pomoc při
vyplnění žádosti o příspěvek na bydlení
Finance - spolupráce při domluvě splátkových kalendářů, poskytnutí informací o sociálních
dávkách, pomoc při řešení hmotné nouze, pomoc při řešení dalších sociálních situací, jež nejsou
uvedeny a jsou v kompetenci sociálního pracovníka
Vypravení sociálního pohřbu aj.

Klienti - nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy, rodiny s dětmi, osoby, které ztratily
přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osoby ohrožené sociálním
vyloučením, které je důsledkem stáří, zdravotního postižení, příjmové nedostatečnosti nebo jiné
sociální události, osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby, jež pečují
o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním
úkonům a jejich opatrovníkům apod.
V současné době jsou úkoly v přenesené působnosti v oblasti sociální práce stanovené zákonem o
sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou
působností. Pověřené úřady jsou zapojeny jen do úkolů v oblasti pomoci v hmotné nouzi. Obec
zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám na svém území a zajišťuje dostupnost
informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.
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Krajský úřad vykonává především metodickou, koordinační, kontrolní a supervizní činnost, na svém
území realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob, provádí sumarizaci
údajů obecních úřadů za účelem tvorby koncepcí na úrovni regionu, či v rámci koordinace
poskytování sociálních služeb vytváří síť sociálních služeb pro všechny cílové skupiny, jejímž
prostřednictvím zajišťuje vyvážené rozložení sociálních služeb.
2.2.8.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. října 2013 č. 332/2013 Sb., o vzoru
Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
2.2.8.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Obdobně jako u předchozí agendy OSPOD musí být sociální pomoc vůči osobám, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením, zajišťována prostřednictvím nejblíže dostupné institucionální
pomoci vůči občanu, tj. jeho obce, obecního úřadu. Místní příslušnost se tak musí řídit místem
trvalého nebo hlášeného pobytu osoby. Její zrušení tak u této agendy stejně jako u OSPOD nedává
smysl a nevedlo by k přínosům převyšujícím náklady z tohoto kroku.
2.2.8.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Tento údaj není v případě agendy sociální práce relevantní, nicméně pro ilustraci rozsahu problému
uvádíme alespoň počet klientů sociálních pracovníků k 31. 12. 2016, který může indikovat
potřebnost výkonu agendy, i když nevíme, jak často daný klient úřad navštívil / úředník navštívil
klienta.
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Tabulka 2.18: Počet klientů sociálních pracovníků podle cílových skupin k 31. 12. 2016
Osoby se
Osoby
Osoby s
Oběti
zdravotním pečující
různým
Osoby
Osoby
agrese,
postižením o osoby
stupněm
ohrožené ohrožené
Územní jednotka
trestné
nebo
závislé
omezení/
sociálním rizikovým
/ kraj
činnosti a
duševním
na péči
způsobilost
vyloučezpůsobe
domácího
onemocnějiné
i k právním
ním
m života
násilí
ním
osoby
úkonům
Hlavní město
3 423
469
1 158
3 432
1 535
45
Praha
Středočeský
1 854
251
776
1 120
1 033
213
Jihočeský
257
81
131
259
190
14
Plzeňský
1 717
145
599
281
370
19
Karlovarský
776
339
337
631
266
17
Ústecký
1 230
134
208
668
730
49
Liberecký
748
317
290
353
249
31
Královéhradecký
1 138
315
860
1 209
414
37
Pardubický
450
131
357
268
291
25
Vysočina
511
144
232
250
380
25
Jihomoravský
2 026
476
323
1 636
674
82
Olomoucký
5 875
1 278
567
1 944
934
136
Zlínský
995
293
443
762
556
37
Moravskoslezský
3 769
255
2 547
1 764
1 939
64
Celkem ČR
24 769
4 628
8 828
14 577
9 561
794
Osoby
neschopn
Senioři
Územní jednotka
NezaměImigran
Repatriace
Rodiny s
é splácet
(65 let a
/ kraj
stnaní
-ti
a deportace
dětmi
závazky a
výše)
pohledávky
Hlavní město
1 351
17
0
178
6 491
576
Praha
Středočeský
1 050
5
0
612
2 103
235
Jihočeský
315
1
0
57
149
70
Plzeňský
232
4
1
115
125
100
Karlovarský
461
5
0
310
440
138
Ústecký
926
11
0
588
538
268
Liberecký
629
5
1
265
417
141
Královéhradecký
394
1
0
180
923
142
Pardubický
232
0
0
77
610
62
Vysočina
288
4
2
111
349
62
Jihomoravský
1 591
6
1
405
1 768
144
Olomoucký
5 223
8
0
3 473
9 050
371
Zlínský
692
2
0
128
492
200
Moravskoslezský
2 407
3
0
293
2 103
305
Celkem ČR
15 791
72
5
6 792
25 558
2 814
Zdroj: MPSV

Osoby
bez
přístřeší

2.2.8.5 E) Závěr
Na základě výše uvedeného byla možnost zrušení místní příslušnosti zamítnuta.
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Osoby v
nejistém či
neadekvátním
bydlení

992

862

350
217
132
182
334
208
189
101
130
772
531
402
440
4 980

669
426
244
438
448
437
454
435
258
1 995
1 438
744
2 658
11 506

Další skupiny osob
(včetně anonym-ních
klientů) a ostatní

5 563
5 771
1 540
742
345
1 007
984
4 946
1 211
1 752
1 259
32 789
1 624
6 325
65 858

2.2.9 Agendová karta č. 9 - Vodoprávní řízení
2.2.9.1 A) Základní charakteristika agendy
Vodoprávní řízení je upraveno zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Působnost, která podle vodního zákona přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají především obecní
úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji vodní zákon nesvěřuje jiným orgánům. Obecní úřady
pouze upravují, omezují, popřípadě zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami.
Vodoprávní řízení je správním řízením, při kterém vodoprávní úřady postupují podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví vodní zákon jinak. Jedná-li se o rozhodování
vodoprávního úřadu o vodních dílech v roli speciálního stavebního úřadu podle stavebního zákona,
je speciálním předpisem vůči správnímu řádu stavební zákon, a vodní zákon za předpokladu, že
upravuje některá procesní pravidla odlišně.
Vodoprávní řízení je spjato především s oblastí nakládání s vodami. K nakládání s vodami je potřeba
povolení nebo souhlas, nestanoví-li právní úprava jinak. Povolení ani souhlas vodoprávního úřadu
není např. potřeba k odběru povrchové vody nebo k nakládání s povrchovou vodou pro svoji vlastní
potřebu za předpokladu, že není použito zvláštní technické zařízení, k užívání povrchových vod k
plavbě a plavení dříví, koupání, plavení zvířat, bruslení na zamrzlé hladině apod.).
Povolení k nakládání s vodami je potřeba u povrchových vod k jejich odběru, akumulaci či
vzdouvání, k využívání energetického potenciálu, k využívání pro chov ryb atd., u podzemních vod
k odběru, akumulaci, čerpání za účelem snižování hladiny aj.
Souhlas vodoprávního úřadu je nutný ke stavbám, zařízením, popř. dalším činnostem, k nimž není
třeba povolení, ale mohou ovlivnit vodní poměry.
Občan se tak s vodoprávním úřadem nejčastěji potkává při podávání











žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu,
žádosti o povolení k odběru podzemních vod nebo o jeho změnu,
žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o jeho
změnu,
žádosti o stavební povolení k vodním dílům, k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo
jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod,
žádosti o povolení k užívání vodních děl,
žádosti o udělení souhlasu dle § 17 a vyjádření dle § 18,
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla,
oznámení o užívání stavby vodního díla,
ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav,
ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel.

Dále vodoprávní úřady:




povolují vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,
stanovují způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo
podzemních,
schvalují manipulační řád vodního díla atd.

2.2.9.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
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Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění
povrchových vod a odpadních vod, v platném znění
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném
znění
Vyhláška č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění
2.2.9.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
1. Státní rozpočet
a. úprava informačních systémů
V současné době je v provozu Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE), kam mají
vodoprávní úřady povinnost, dle vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení
evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k
nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované
prevenci (o vodoprávní evidenci), zadávat od 1. 1. 2014 svá rozhodnutí. Ne vždy je však tato
povinnost plněna. Nicméně i přesto by bylo možné vzít CRVE jako základ potřebného
systému.
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude vhodné zvolit systém výkonového
financování – protože se jedná o agendu skládající se, stejně jako agenda obecných
stavebních úřadů, z většího množství více či méně rozdílných úkonů, je obtížné nalézt
férový systém oceňování jednotlivých úkonů; z toho plyne riziko znevýhodňování úřadů,
kam by v případě zrušení místní příslušnosti zamířil větší podíl žadatelů. Řešením může
být přepočet historických úkonů (avšak až v letech po zrušení místní příslušnosti) na
úvazky a proplácení vyššího počtu úvazků.
2. Veřejné rozpočty – v určité míře ztráta jistoty a možnosti plánování kapacit dle historického
počtu úkonů (s rozšířenou možností občanů/podnikatelů obrátit se na kterýkoli úřad lze u
některých úřadů předpokládat, že dojde k určitému přesunu)
Protože územní a stavební řízení může být ve vybraných případech časově i věcně náročné, je
možné, že část občanů by volila úřad, který buď poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby a
má vysokou odbornost pracovníků, či úřad, který vyhoví požadavkům občanů spíše než jiný (dle
historické zkušenosti či referencí).
3. Obdobně jako u stavebního řízení je v případě vodoprávního řízení neopominutelná znalost
území.
Posuzování vodoprávního úřadu je prováděno z mnoha pohledů, které vyplývají z vodního zákona.
Vodoprávní úřad musí respektovat všechny platné právní předpisy, pravidla pro nakládání s vodami,
příp. další dostupné podklady dokladující poměry v území, zhodnotit konkrétní projekty nakládání
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s vodami, musí být vyřešen soulad záměru s konkrétními podmínkami v území, musí být zajištěna
ochrana veřejných zájmů atd. Tuto činnost nemůže jiný vodoprávní úřad než ten, jenž rozhoduje o
záměrech, které se mají uskutečnit v jeho správním obvodu, vykonávat efektivněji a odborněji.
Subjektivní revize dokumentace záměru a posouzení vodoprávním úřadem bez znalosti místních
vodohospodářských poměrů může vést k nedostatečné míře ochrany vod či jiných veřejných zájmů,
narušení zájmů ostatních obyvatel obce aj.
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou správou
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.19: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy vodoprávního řízení
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna

Znalost území



Uzavřenost řízení



Jediný účastník



Data v registrech VS




Elektronizace spisů


Nemožnost vzniku duplicit



Nerozhoduje se o VZ

2.2.9.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulky uvádí rozdělení a průměrné hodnoty počtu úkonů na 1000 obyvatel ve vzorku
obcí z provedeného dotazníkového šetření. Výsledky se podobají výsledkům za stavební úřady
(vodoprávní řízení má velmi obdobný charakter). V porovnání s ostatními agendami jde o agendu
s vyšším počtem úkonů na 1000 obyvatel provedených za rok.
Tabulka 2.20: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil
10 %

Rok 2015
10,48

Rok 2016
11,85

Rok 2017
11,96

25 %

13,57

15,13

15,92

50 % - medián

17,12

18,78

20,09

75 %

22,58

25,24

25,99

90 %

28,77

31,68

33,55

18,81
20,97
22,19
Průměr
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Nejčastějším úkonem prováděným dle zákona o vodách je vydávání povolení k nakládání s vodami
(§ 8 odst. 1 vodního zákona) či změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona).
Tabulka 2.21: Úkony nakládání s vodami a změna povolení nakládání s vodami, ORP
Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona), změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
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Percentil

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

10 %

0,56

0,58

0,64

25 %

0,92

1,09

1,00

50 %

1,43

1,61

1,69

75 %

2,16

2,53

2,94

90 %

2,98

3,73

4,04

Průměr
1,66
1,94
2,05
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Nejvyšší podíl na agendě z pohledu potřebných kapacit má vyjadřovací činnost a vydávání povolení
k nakládání s vodami.
Tabulka 2.22: Časová náročnost agendy, ORP
Činnost

Medián (hod.)

Podíl na agendě
2017

Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona), změna povolení k nakládání s
8,5
12,4 %
vodami (§ 12 vodního zákona)
Povolení k některým činnostem nebo jeho změna (§ 14 odst. 1 vodního zákona)
5,0
0,1 %
Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek nebo jeho
5,0
0,2 %
změna (§ 16 vodního zákona)
Stanovení, změna a zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního
zákona), stanovení, změna nebo zrušení ochranného pásma vodního díla (§ 58
16,0
0,2 %
vodního zákona)
Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61
2,3
0,1 %
vodního zákona)
Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona), stanovení,
20,0
0,0 %
změna nebo zrušení záplavového území (§ 66 vodního zákona)
Schválení nebo změna manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)
6,5
0,4 %
Souhlas vodoprávního úřadu (§ 17 vodního zákona)
5,0
3,4 %
Souhlas s ohlášením (§ 15a vodního zákona)
5,3
1,0 %
Závazné stanovisko (§ 104 odst. 9 vodního zákona)
3,0
7,2 %
Schválení havarijního plánu (§ 39 vodního zákona)
5,0
1,5 %
Rozhodnutí v pochybnostech (§ 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, §
6,0
0,0 %
44 odst. 3, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 vodního zákona)
Další rozhodnutí správního úřadu podle vodního zákona
6,0
2,4 %
Stížnosti a další podání (§ 37 správního řádu)
8,0
4,0 %
Ukládání sankcí (§ 116 až § 125k vodního zákona)
10,0
0,9 %
Vodoprávní dozor (§ 110 vodního zákona)
8,0
1,8 %
Vyjadřovací činnost
2,0
18,3 %
Kontroly technickobezpečnostního dohledu (§ 62 odst. 4 písm. b) vodního
4,3
0,4 %
zákona)
Schválení kanalizačního řádu nebo jeho změna (§ 14 odst. 3 zákona o vodovodech
5,0
0,3 %
a kanalizacích)
Další rozhodnutí správního úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích
6,0
0,2 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Další činnost, kterou vodoprávní úřady často vykonávají, je plnění úkolů plynoucích z pozice
speciálního stavebního úřadu pro vodní díla. Počet vydaných stavebních povolení k vodním dílům
a ke změnám vodních děl před dokončením odpovídá přibližně ročnímu počtu vydaných povolení
k nakládání s vodami či změn povolení k nakládání s vodami. Úkon vydání stavebního povolení
k vodnímu dílu je však přibližně časově dvakrát náročnější a vyžaduje tak větší objem celkových
kapacit.
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Tabulka 2.23: Počet úkonů prováděných ročně, ORP
Činnost
Počet vydaných souhlasů s ohlášením - § 106
Počet vydaných stavebních povolení - § 115
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení - § 116
Počet vydaných povolení změny stavby před jejím dokončením - § 118 odst. 3
Počet vydaných souhlasů s ohlášením změny stavby - § 118 odst. 4
Počet vydaných rozhodnutí o zákazu užívání stavby - § 120 odst. 2
Počet provedených úkonů podle § 120 odst. 5
Počet vydaných kolaudačních souhlasů - § 122 a kolaudačních rozhodnutí
Počet vydaných rozhodnutí o zákazu užívání stavby - § 122 odst. 4
Počet vydaných rozhodnutí o předčasném užívání stavby - § 123
Počet vydaných rozhodnutí o zkušebním provozu stavby - § 124
Počet ověřených dokumentací - § 125 odst. 4
Počet vydaných rozhodnutí o změně v užívání stavby - § 127 odst. 4
Počet vydaných rozhodnutí o povolení k odstranění stavby - § 128 odst. 4
Počet vydaných rozhodnutí o nařízení odstranění stavby - § 129 odst. 1
Počet vydaných rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - § 129 odst. 3
Počet vydaných povolení stavby - § 129 odst. 5
Počet vydaných rozhodnutí o přestupku fyzické osoby - § 178
Počet vydaných rozhodnutí o správním deliktu právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 254 - § 180
Počet vydaných rozhodnutí dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Počet vydaných rozhodnutí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Počet dalších vyjádření, stanovisek a sdělení vodoprávního úřadu

Počet
2 589
15 495
58
1 196
60
93
1 703
9 786
194
105
446
3 770
186
287
55
996
30
265
98
28 767
2 379

131 857
200 464
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Na základě dat z databáze ÚÚR bylo v roce 2017 provedeno přibližně 200 000 úkonů dle
příslušných zákonů. Počet případů, kdy se občan (podnikatel) obrací na vodoprávní úřad, se tak
řádově podobá agendě stavebních úřadů. Časové a finanční úspory této dotčené skupiny tak
mohou být významné. Pokud bychom stejně jako v případě stavebních úřadů nezohlednili, že
v některých případech osoba na vodoprávní úřad fyzicky nemusí, a naopak v některých případech
ho navštíví vícekrát, mohou se úspory pohybovat v řádu desítek miliónů. V porovnání s hodnotou
případných nežádoucích dopadů nesprávného rozhodnutí lokality neznalého vodoprávního úřadu
je to v současné době hodnota několika staveb. Případné škody nevyčíslujeme za pomoci soudních
rozhodnutí v dané věci, neboť ta se mohou týkat jen malé skupiny stavebních záměrů a nebudou
tak vypovídat o skutečné hodnotě za současného stavu.
2.2.9.5 E) Závěr
Na základě výše uvedených argumentů nedoporučujeme zrušení místní příslušnosti v agendě
vodoprávních úřadů.
2.2.10 Agendová karta č. 10 - Ochrana přírody a krajiny
2.2.10.1 A) Základní charakteristika agendy
Problematiku ochrany přírody a krajiny upravuje zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Ten definuje ochranu přírody a krajiny jako péči státu a fyzických i právnických osob o
volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny,
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paleontologické nálezy a geologické celky, péči o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péči
o vzhled a přístupnost krajiny.
Výkon přenesené působnosti agendy ochrany přírody a krajiny vykonávají obecní úřady, POÚ a
obecní úřady ORP ve svých správních obvodech. Na území chráněných krajinných oblastí, národních
přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných
území, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, není-li podle zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí, na území národních
parků a jejich ochranných pásem pak správy národních parků. Na území vojenských újezdů
vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní úřady, není-li k ní příslušné Ministerstvo
obrany.
Mezi hlavní správní činnosti na úseku ochrany přírody a krajiny patří následující.
Obecní úřady
 povolují kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků vhodných k
náhradní výsadbě, ne však na území národních parků, národních přírodních rezervací, národních
přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území,
 vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém
správním obvodu s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem.
Pověřené obecní úřady
 s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich
ochranných pásem vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků,
pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné
prvky,
 sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu, vydávají souhlasy k
ošetřování památných stromů apod.,
 vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a
pěšin mimo zastavěné území obcí atp.
ORP
 nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma, vydávají závazná stanoviska k
zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pokud se nejedná o registrovaný
významný krajinný prvek a pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality,
 vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě
lesních cest a lesních melioračních systémů,
 rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,
 vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k
rozšiřování kříženců do krajiny,
 rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků,
 ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin,
 přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení
dřevin,
 vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit
nebo změnit krajinný ráz,
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v případě chráněných ptáků vydávají osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v
lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se
stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské
péči,
vydávají stanoviska k územnímu nebo stavebnímu řízení aj.

Kraje a krajské úřady255
 mohou vydávat pro svůj správní obvod, nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště
chráněných území anebo o vojenské újezdy, nařízení o zřízení či zrušení přírodních parků a o
omezení využití jejich území, nařízení o zřízení přírodních rezervací, přírodních památek nebo
jejich ochranných pásem a zajišťují péči o tato území,
 na území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti
obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
 nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy
o vydávají závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a k lesním
hospodářským osnovám,
o povolují výjimky ze zákazů stanovených pro jeskyně, vydávají povolení pro průzkum
nebo výzkum jeskyní, přijímají oznámení o zjištění jeskyní, přebírají dokumentaci jeskyní
a vedou evidenci převzaté dokumentace jeskyní,
o rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích,
o zajišťují zpracování plánů péče a schvalují plány péče o přírodní rezervace, přírodní
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a zajišťují jejich realizaci,
o zajišťují zpracování, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení a návrhy právních
předpisů, kterými se vyhlašují přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma
těchto zvláště chráněných území,
o povolují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
o zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují evropsky významné lokality,
vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení
obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů,
o povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality,
o vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech atp.,
o povolují výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů,
o vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu,
o ustanovují stráž přírody ve svém územním obvodu,
o uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou
působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a dále k ostatním územním
plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li
příslušný jiný orgán ochrany přírody,
o ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu
rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3,
pokud se jedná o zvláště chráněné druhy,
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Zákon č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, v platném znění § 77a.
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o

o

vydávají souhlasy k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči
do přírody a k vysévání či vysazování uměle vypěstovaných zvláště chráněných rostlin
do přírody,
odebírají nedovoleně držené jedince zvláště chráněných rostlin, nebo zvláště
chráněných živočichů, ptáků, nebo rostlin či živočichů atp.

2.2.10.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 395/1992 Sb. ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se
vymezují ptačí oblasti
Vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní
Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Vyhláška 335/2006 Sb. ze dne 16. června 2006, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování
finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění
nároku
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování
chráněných území
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
2.2.10.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
1. Státní rozpočet
a. úprava informačních systémů - v současnosti neexistuje jednotný informační systém,
kam by bylo možné vkládat a kde by bylo možné získat informace o probíhajících
řízeních
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude vhodné zvolit systém výkonového
financování
2. Veřejné rozpočty – v určité míře ztráta jistoty a možnosti plánování kapacit dle historického
počtu úkonů (s rozšířenou možností občanů/podnikatelů obrátit se na kterýkoli úřad lze u
některých úřadů předpokládat, že dojde k určitému přesunu)
Ve většině případů se nejedná o složité komplexní řízení. Zároveň u OOP občan často neřeší
naléhavou životní situaci (v porovnání např. se stavebními úřady, kdy může být úkon úřadu
důležitý pro zajištění základní životní potřeby občana). Z tohoto důvodu nelze předpokládat
významnější přesuny, a tudíž ani výraznější náklady v této kategorii.
3. Co se týče potřeby lokální znalosti, musí OOP posuzovat např. žádost o povolení kácení dřevin
v širším kontextu jejich funkčního významu, tj. obecně bere v úvahu četnost výskytu funkčních
krajinných prvků tvořených dřevinami v lokalitě, hodnotí funkční potenciál porostu, zohledňuje
význam porostu pro volnou krajinu a pro zastavěné území sídel (zdravotně-hygienickou funkci
v urbanizovaném prostoru obce, protierozní funkci atd.).
Pokud uvedeme jiný příklad – např. žádost o povolení k rozšíření geograficky nepůvodních
druhů rostlin a jejich kříženců do krajiny - posuzuje OOP ovlivnění zájmů s ohledem na to, o
jaký druh geograficky nepůvodních rostlin a jejich kříženců se jedná, kolik jedinců a na jaké
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ploše má být vysazeno, jaké jsou klimatické podmínky v oblasti, kde má k vysazení geograficky
nepůvodních druhů rostlin a jejich kříženců dojít, jaké druhy rostlin a živočichů se v dané oblasti
vyskytují a jaký vliv by rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a jejich kříženců mohlo
na dané druhy mít. Tento konkrétní příklad se může týkat např. v současné době relativně
populárního pěstování rostlin za účelem využití biomasy pro energetické účely.
K validním závěrům může OOP dojít, pouze pokud disponuje znalostí spádové lokality, která je
tak velmi důležitá pro výkon této agendy.
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou správou
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.24: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy ochrany přírody a krajiny
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna



Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit
Nerozhoduje se o VZ







2.2.10.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulky uvádí celkový počet úkonů OOP na 1 000 obyvatel ve spádové oblasti ve
vybraném vzorku pro dotazníkové šetření.
Tabulka 2.25: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil
10 %

Rok 2015
4,61

Rok 2016
4,79

Rok 2017
5,02

25 %

7,07

7,82

9,13

50 % - medián

13,73

13,93

16,02

75 %

17,72

18,69

20,63

90 %

21,21

24,36

25,31

Průměr

12,95

14,40

15,86

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Z dotazníkového šetření plyne, že nadpoloviční podíl na veškeré agendě v rámci státní správy
ochrany přírody a krajiny má povolování kácení dřevin. Ostatní zkoumané úkony jsou z pohledu
celkové časové náročnosti méně významné.
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Tabulka 2.26: Časová náročnost agendy, ORP
Medián
(hod.)

Činnost

Podíl na agendě

Správní rozhodnutí celkem

7,3

2015
36,2 %

2016
34,1 %

2017
33,7 %

Povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1
Přijetí oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 a rozhodnutí o
pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a
4
Opatření obecné povahy

8,0

31,7 %

29,4 %

28,5 %

4,0

8,1 %

7,9 %

9,4 %

8,0

0,0 %

0,0 %

0,3 %

Závazná stanoviska

4,0

9,9 %

14,6 %

14,0 %

Další vyjádření a souhlasy
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.
Tabulka 2.27: Nejčastější úkony agendy, ORP

Percentil

Přijetí oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst.
2 a 4 a rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo
zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4

Povolení kácení dřevin podle § 8 odst.
1

10 %

Rok 2015
0,97

Rok 2016
0,89

Rok 2017
0,97

Rok 2015
0,76

Rok 2016
0,65

Rok 2017
0,72

25 %

1,33

1,21

1,28

0,90

0,84

0,93

50 %

1,98

1,79

1,95

1,25

1,20

1,37

75 %

2,58

2,49

2,59

1,97

1,83

1,93

90 %

3,16

3,28

3,71

2,40

2,34

2,77

Průměr
2,03
1,92
2,13
1,49
1,41
1,57
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

2.2.10.5 E) Závěr
Ač z pohledu počtu úkonů na 1 000 obyvatel spádové oblasti mohou být případné přínosy ze
zrušení místní příslušnosti na straně občanů významné (tj. především pokud mluvíme o časových a
finančních úsporách), náklady na řešení případných škod na životním prostředí v případě
nesprávného rozhodnutí ohledně lokality neznalého úřadu či zvýšené náklady na výkon agendy
z důvodu nižší efektivity, delších dojezdových časů v případě místních šetření apod., tyto přínosy
pravděpodobně převýší. Zrušení místní příslušnosti tak nedoporučujeme.
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2.2.11 Agendová karta č. 11 - Odpadové hospodářství
2.2.11.1 A) Základní charakteristika agendy
Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnosti předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady,
následná péče o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola. V současnosti nakládání s odpady
upravuje zákon č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství, klade
důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní
principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. V rámci této agendy obecní
úřad ORP:








dává vyjádření zejména ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení
z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které
mají vliv na nakládání s odpady, ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování
využitelných biologicky rozložitelných odpadů apod.,
uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,
uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů aj. v oblasti odpadového hospodářství,
ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení
jim stanovených povinností,
uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům.

(Obecní úřady mají v rámci této agendy v porovnání s ORP omezené kompetence, které jsou
spojené především s kontrolní funkcí těchto úřadů.)
Krajský úřad















uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky,
uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady,
uděluje souhlas s uzavřením skládky, stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po
uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci,
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka této
movité věci nebo z moci úřední,
uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším než sto tun
nebezpečného odpadu za rok,
uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci, který
nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok,
uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,
uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu a souhlas s jeho zrušením, a
souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy,
může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení
podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v
důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků a
doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků,
sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství obce,
uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje aj.
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Tabulka 2.28: Činnostní role v agendě odpadového hospodářství
Název činnosti

Obce

Ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69

Ano

ORP, MČ v
hl. m.
Praze
Ne

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů

Ne

Ano

Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, nejde-li o případ, kdy rozhoduje krajský úřad

Ne

Ano

Zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení
povinnosti podle § 66 odst. 1
Obecní úřad obce s rozšířenou působností dává vyjádření zejména ke zřízení zařízení k odstraňování
odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám
výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření
výroby oxidu titaničitého, ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných
biologicky rozložitelných odpadů
Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich
zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, jím
vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace
žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu
Uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, nejde-li o případ,
kdy rozhoduje krajský úřad
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho
kompetence týkající se nakládání s nebezpečnými odpady v případě, že osoba, které byl souhlas
udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní
podmínky, na které je souhlas vázán

Kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi
dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v
oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů
Může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li
poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo
Může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá
zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této
činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
Ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení jim
stanovených povinností
Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
Zpracovává POH obce - každá obec v samostatné působnosti, která produkuje ročně více jak 10t
nebezpečného odpadu nebo více než 1000t ostatního odpadu
Kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky
Zdroj: RPP

2.2.11.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů
na zemědělské půdě
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení
zpětného odběru některých výrobků
Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o
bližších podmínkách financování nakládání s nimi
Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků,
o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování
autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech
nakládání s autovraky)
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 257/2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě
Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
2.2.11.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Odbory vykonávající agendu ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, zemědělského
půdního fondu (ZPF), lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší a ochrany zvířat jsou často
v rámci organizačních struktur jednotlivých úřadů v různé míře a v různých kombinacích spojovány
do společných oddělení. Co se týče zkoumaných charakteristik těchto agend, jsou si velmi podobné
(až na výjimky, které budou zdůrazněny níže). Proto i závěry pro tyto agendy budou analogické (viz
níže).
Pro ilustraci využívání synergií a obdobných vlastností výše uvedených agend zmiňme příklad
postupu vydávání stanovisek jednotlivých složek životního prostředí jako podkladů pro vydání
vyjádření odboru životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností k záměrům
malých zařízení k využívání bioodpadů dle metodiky kraje Vysočina (Zdroj: Kraj Vysočina, Metodika
– Malá zařízení k využívání bioodpadů (2017)256). Z níže uvedeného textu vyplývá role jednotlivých
specializací úředníků při posuzování záměru a obsah a prvky, ke kterým se daný úředník vyjadřuje
a z nichž je možné vyčíst potřebu znalosti místních poměrů k rozhodování a další rysy agend
zkoumané v této části studie.

256

Dostupné z https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4081386
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Tato metodika uvádí následující:
1) K projektům malých zařízení k využívání bioodpadů je třeba získat vyjádření ORP, které obvykle
stanovuje podmínky provozu; splnění těchto podmínek je nutné pro kladné vyjádření z pohledu
agendy odpadového hospodářství.
Podmínky mohou být následující:
o Vzhledem k tomu, že malá zařízení nejsou provozována na základě schváleného
provozního řádu, který by byl nedílnou součástí rozhodnutí o udělení souhlasu k
nakládání s odpady vydaným příslušným krajským úřadem, ale k jeho provozu stačí
kladné vyjádření OÚ ORP, musí provozovatele takového zařízení vést alespoň provozní
deník s protokoly o prováděných kontrolách.
o Provozovatel zabezpečí místo proti vstupu nepovolaných osob a označí ho informační
tabulí.
o V malém zařízení budou zpracovány pouze odpady rostlinného původu a další suroviny
či odpady rostlinného původu nebo materiály, které prokazatelně zlepšují kvalitu
procesu kompostování a kvalitu výsledného kompostu.
o Pokud budou výstupy z malého zařízení využity k zakládání nebo k údržbě veřejné
zeleně v obci, z jejíhož katastrálního území bioodpady zpracovávané v malém zařízení
pocházejí, není nutné provádět kontrolu hygienizace. Je však nutné zabezpečit správný
teplotní režim apod.
2) Dále je třeba vyjádření z pohledu ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu a z pohledu ochrany PUPFL dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
o Nejvhodnějšími pozemky pro kompostování jsou pozemky již zpevněné nebo
vodohospodářsky zabezpečené nesloužící k původnímu účelu. Jejich umístění na těchto
pozemcích se nedotkne zájmu chráněného zákonem o ochraně ZPF a PUPFL.
o Pokud je pozemek ZPF nebo PUPFL, je nutné provést odnětí ze ZPF nebo PUPFL (dále je
v metodice popisován postup, poznámka zpracovatele).
o V případě umístění na ZPF bude souhlas udělen v případech, kdy nedojde k narušení
organizace ZPF, odnětí půdy bude v souvislé ploše v nezbytně nutném rozsahu, záměr
bude v souladu s územně plánovací dokumentací na zastavitelné ploše a nebude
umístěn na vysoce chráněné půdě. Vysoce chráněné půdy mohou být odnímány pouze
výjimečně, a to v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem
ochrany ZPF. Kompostárna takovým výrazně převažujícím veřejným zájmem být nemusí.
3) Dále je třeba vyjádření z pohledu ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
4) Vyjádření z pohledu ochrany povrchových a podzemních vod
o Zabezpečení kompostáren z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je třeba
posuzovat podle místních podmínek a kapacity zařízení. Obecně lze říci, že je třeba
umísťovat kompostárny na pozemky, které se nenachází v bezprostřední blízkosti
vodních toků a zdrojů pitné vody. Pozemky pro kompostárny by měly být rovné, popř.
jen mírně svažité, zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené.
o Záměr umístění kompostárny by měl být projednán s příslušným vodoprávním úřadem
ORP.
5) Vyjádření z ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon
o ochraně ovzduší“)
o Malé kompostárny jsou z pohledu zákona o ochraně ovzduší nevyjmenovanými zdroji
znečišťování ovzduší. Kompetentní k vydávání příslušných závazných stanovisek (k
umístění, provedení a užívání stavby) je místně příslušný úřad ORP. Pro vydání
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závazného stanoviska by měl úřad, který závazné stanovisko vydává, mít dostatečné
informace o tom, jakým způsobem bude kompostovací proces probíhat - v jaké lokalitě,
na jaké ploše, jaké budou vstupní suroviny/odpady, jakým způsobem bude zabezpečena
vlastní technologie – drcení vstupních materiálů, překopávání, zda a kde bude vzniklý
kompost skladován. V rámci závazných stanovisek může ORP stanovit podmínky.
Zaměření případně stanovovaných podmínek, by mělo být zejména na řádnou provozní
kázeň (př. pravidelné překopávání tak, aby nedocházelo k vniku emisí látek obtěžujících
zápachem; skrápění přeschlého materiálu, tak aby bylo zabráněno vzniku prašnosti)
Hlavním závěrem z výše uvedeného je skutečnost, že všechny zmíněné procesy vyžadují lokální
znalost prostředí. Zrušení místní příslušnosti by tak přineslo významné náklady ať už na dojezd
úředníků v případě místních šetření, které je v těchto agendách časté, na získávání znalosti o řešené
lokalitě či na řešení škod plynoucích ze špatného rozhodnutí (tímto není myšleno rozhodnutí dle
správního řádu, ale osobní úkon úředníka, na jehož základě vydá stanovisko, vyjádření apod. dle
příslušných právních předpisů).
Náklady
1. Státní rozpočet
a. úprava informačních systémů;
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude vhodné zvolit systém výkonového
financování
2. Veřejné rozpočty – v určité míře ztráta jistoty a možnosti plánování kapacit dle historického
počtu úkonů (s rozšířenou možností občanů/podnikatelů obrátit se na kterýkoli úřad lze u
některých úřadů předpokládat, že dojde k určitému přesunu)
Ve většině případů občan / podnikatelský subjekt neřeší naléhavou životní situaci (v porovnání
např. se stavebními úřady, kdy může být úkon úřadu důležitý pro zajištění základní životní
potřeby občana). Z tohoto důvodu nelze předpokládat významnější přesuny, a tudíž ani
výraznější náklady v této kategorii.
3. Co se týče potřeby lokální znalosti, musí úřad posuzovat žádosti v širším kontextu, tj. obecně
bere v úvahu vliv záměru na různé složky životního prostředí apod.
K validním závěrům tak může úřad dojít pouze v případě, že disponuje znalostí spádové lokality,
která je tak velmi důležitá pro výkon této agendy.
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou správou
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Z hierarchického pohledu nenavrhujeme posun, protože pro většinu úkonů popsaných výše je třeba
větší specializace úředníků, z toho důvodu je výkon činnosti úřady ORP adekvátní.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
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Tabulka 2.29: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy odpadového hospodářství
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna





Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit
Nerozhoduje se o VZ





2.2.11.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulky ilustrují četnost úkonů. Tyto úkony se budou nejčastěji týkat podnikatelských
subjektů spíše než občanů, neboť nejčetnějším úkonem úřadu je vydání vyjádření a závazných
stanovisek.
Tabulka 2.30: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

10 %

12,28

12,48

13,80

25 %

16,00

16,71

19,56

50 % - medián

18,49

20,99

22,91

75 %

22,91

26,56

27,24

90 %

28,97

32,27

31,97

Průměr
19,95
21,76
23,32
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.
Tabulka 2.31: Časová náročnost agendy, ORP
Medián
(hod.)

Činnost

Podíl na agendě
2015
0,7 %

2016
0,7 %

2017
0,7 %

Zpracování a vydání správního rozhodnutí celkem

1,3

Provedení kontroly (dozoru) se zápisem

3,5

3,4 %

4,0 %

3,3 %

Vydání vyjádření a závazných stanovisek

2,5

67,5 %

67,3 %

68,5 %

Zrušené a vrácené rozhodnutí včetně autoremedury

4,3

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Počet hlášení evidence odpadů celkem (dle zákona o odpadech)
0,5
12,2 %
11,7 %
11,4 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

I když počet úkonů na 1 000 obyvatel ve spádové oblasti je relativně vysoký, neznamená to, že
přínosy budou též vysoké. Ve velké části případů totiž nebude platit rovnost mezi úkonem a osobní
návštěvou žadatele na úřadě. Přínosy ve formě časových a finančních úspor nemohou vyvážit
případné náklady vzniklé v důsledku zrušení místní příslušnosti.
2.2.11.5 E) Závěr
Přínosy ve formě časových a finančních úspor nemohou vyvážit případné náklady vzniklé v důsledku
zrušení místní příslušnosti. Zrušení místní příslušnosti tak nelze doporučit.
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2.2.12 Agendová karta č. 12 - Zemědělský půdní fond (ZPF)
2.2.12.1 A) Základní charakteristika agendy
Ochranu zemědělského půdního fondu upravuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu. Zákon vymezuje zemědělský půdní fond (ZPF), stanovuje nástroje jeho kvalitativní
i kvantitativní ochrany, režim odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a
odvody za odnětí zemědělské půdy, vymezuje orgány ochrany ZPF a upravuje výkon státní správy
na úseku ochrany ZPF či stanovuje sankce.
Agenda byla s postupem času přesunuta z obcí nižší úrovně na obecní úřady ORP a zahrnuje např.









rozhodování o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
udělování souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu či k použití sedimentů
z rybníků, vodních nádrží a vodních toků,
uplatňování stanovisek k regulačním plánům,
vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních
cest a jejich součástí,
udělování souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
rozhodování o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
kontrolu plnění povinností či podmínek vydaných souhlasů,
projednávání přestupků aj.

Další kompetence mají přiděleny krajské úřady, které:












uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci a k návrhům na samostatné vymezení
zastavěného území,
udělují souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen
zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,
udělují vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahujeli trasa území, v němž vykonává působnost úřad ORP,
udělují vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území
příslušného kraje, a k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které
nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod ORP,
udělují souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena
zemědělská půda o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha, a u dočasného odnětí
nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydávají u souhlasů jimi vydaných potvrzení o
ukončení rekultivace,
usměrňují a sjednocují výkon státní správy na úseku ochrany ZPF,
zasílají údaje související s odnětím zemědělské půdy ze ZPF do evidence odnětí zemědělské
půdy,
kontrolují plnění podmínek jím vydaných souhlasů a opatření k nápravě,
jsou dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li
být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha a
menší nebo rovné 10 ha.

2.2.12.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb. ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
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Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
fondu
2.2.12.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Jak bylo uvedeno výše, lze za použití analogické argumentace učinit stejné závěry pro agendu
ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu (ZPF), lesního
hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší a ochrany zvířat.
Náklady
1. Státní rozpočet
a. úprava informačních systémů;
b. otázka výpočtu příspěvku na výkon PP, pokud nebude vhodné zvolit systém výkonového
financování
2. Veřejné rozpočty – v určité míře ztráta jistoty a možnosti plánování kapacit dle historického
počtu úkonů (s rozšířenou možností občanů/podnikatelů obrátit se na kterýkoli úřad lze u
některých úřadů předpokládat, že dojde k určitému přesunu)
Obvykle se však nejedná o složité řízení. Občan také většinou neřeší naléhavou životní situaci.
Z tohoto důvodu nelze předpokládat významnější přesuny, a tudíž ani výraznější náklady v této
kategorii.
3. Co se týče potřeby lokální znalosti, musí úřad posuzovat např. vyjímání za ZPF v širším kontextu.
Ke správným závěrům tak může dojít pouze, pokud disponuje znalostí řešené lokality. Tato
znalost je pro výkon této agendy velmi důležitá.
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou správou
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.32: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy zemědělského půdního fondu
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna

Znalost území



Uzavřenost řízení



Jediný účastník



Data v registrech VS




Elektronizace spisů


Nemožnost vzniku duplicit



Nerozhoduje se o VZ

2.2.12.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulky ilustrují četnost úkonů.
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Tabulka 2.33: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

10 %

1,89

2,50

3,82

25 %

2,55

4,26

5,56

50 % - medián

4,95

8,35

9,72

75 %

10,00

14,63

20,25

90 %

16,21

21,54

26,44

Průměr

7,33

10,53

13,01

Tabulka 2.34: Časová náročnost agendy, ORP
Medián
(hod.)

Činnost
Počet vydání rozhodnutí o tom, zda je pozemek součástí zemědělského
půdního fondu (§ 1 odst. 4 zákona)
Počet vydání souhlasu ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu (§ 2
zákona)
Počet vydání souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních
toků (§ 3a odst. 1 zákona)
Počet vydání stanoviska v rámci územně plánovací činnosti (§ 5 odst. 2 zákona)
Počet vydání vyjádření k návrhu tras (§ 7 odst. 4 zákona)
Počet vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF (§ 9 odst. 8 zákona) včetně změn
souhlasů
Počet vydání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu (§ 11 odst. 2 zákona)
Počet vydání potvrzení o ukončení rekultivace (§ 11b odst. 2 zákona)
Počet vydání opatření v procesech podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (§ 15 písm. m zákona, § 17a písm. j) zákona)
Projednávání přestupků (dle § 15 písm. l) zákona)
Ukládání opatření k nápravě závadného stavu (§ 15 písm. c) zákona, § 17a
písm. i) zákona)
Provádění kontrolní činnosti (plnění podmínek souhlasu, plnění uloženého
opatření k nápravě, plnění povinností dle § 3, kontrola výkonu přenesené
působnosti atd.)
Metodická a konzultační činnost

Podíl na agendě
2015

2016

2017

5,0

1,8 %

1,7 %

1,3 %

10,0

0,3 %

0,3 %

0,3 %

4,0

0,3 %

0,6 %

0,5 %

2,8

7,8 %

7,0 %

6,7 %

1,8

3,1 %

2,3 %

2,1 %

4,0

40,1 %

32,5 %

33,0 %

4,0

7,5 %

12,5 %

14,8 %

2,0

0,1 %

0,1 %

0,1 %

3,3

1,7 %

1,4 %

1,3 %

8,0

0,6 %

0,7 %

0,7 %

4,5

0,2 %

2,6 %

0,2 %

5,0

3,4 %

3,4 %

3,3 %

0,2

0,5 %

0,5 %

0,7 %

Evidence informací dle § 3b zákona
0,5
0,8 %
2,9 %
3,4 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Z provedeného dotazníkového šetření plyne, že nejvýznamnějším úkonem z pohledu celkové
časové náročnosti v rámci ochrany ZPF je vydávání souhlasů s odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu (§ 9 odst. 8 ZOZPF) včetně změn těchto souhlasů. Změna podílu činností v roce 2016
je značně ovlivněna novelizací zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v
letech 2015 a 2016. Dalšími významněji zastoupenými úkony je např. evidence informací či vydávání
stanovisek v rámci územně plánovací činnosti. Ostatní zkoumané úkony tvoří méně významnou část
agendy.
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Tabulka 2.35: Nejčastější úkony agendy, ORP
Počet vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF (§ 9
odst. 8 zákona) včetně změn souhlasů
Percentil
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017

Počet vydání rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 2 zákona)
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017

10 %

0,89

1,32

1,58

0,04

0,17

0,32

25 %

1,23

1,83

2,28

0,22

0,42

0,79

50 %

1,60

2,18

2,82

0,43

0,81

1,09

75 %

2,13

3,08

3,35

0,63

1,31

1,95

90 %

2,93

3,85

4,88

1,04

2,38

2,67

Průměr
2,02
2,46
3,07
0,50
1,06
1,52
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

U této agendy lze říci, že ve velké části případů může platit rovnost mezi úkonem a osobní
návštěvou žadatele na úřadě. Přínosy ve formě časových a finančních úspor však opět nemohou
vyvážit případné náklady vzniklé v důsledku zrušení místní příslušnosti.
2.2.12.5 E) Závěr
Přínosy ve formě časových a finančních úspor nemohou vyvážit případné náklady vzniklé v důsledku
zrušení místní příslušnosti. Zrušení místní příslušnosti tak nelze doporučit.
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2.2.13 Agendová karta č. 13 - Lesní hospodářství
2.2.13.1 A) Základní charakteristika agendy
Výkon státní správy lesů se řídí zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon). Výkon státní správy lesů na území je vykonáván na příslušné výměře lesní
půdy při dané lesnatosti.
Státní správu lesů vykonávají především obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kraje a
ministerstvo.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o













pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, o
souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje
lesa,
dělení lesních pozemků,
odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa
a výši poplatků za odnětí,
dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese,
stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese,
udělení nebo odejmutí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, o pověření
právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
ustanovení lesní stráže,
vykonává dozor nad dodržováním zákona o lesích aj.

Další kompetence mají přiděleny krajské úřady, které:












rozhodují o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných, lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů
z těchto kategorií,
rozhodují o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro
plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,
rozhodují o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod
obce s rozšířenou působností,
rozhodují o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí
v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
rozhodují při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech
mladších než 80 let,
rozhodují o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích,
rozhodují o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z
důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení,
rozhodují o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů
a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech
hrozících škod, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
rozhodují o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál
vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu,
uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa,
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uplatňují stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností,
vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění
funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění
funkcí lesa o výměře 1 ha a více,
vyjadřují se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní
působnosti krajů,
ustanovují lesní stráž s působností na území,
vykonávají dozor aj.

2.2.13.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
2.2.13.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Jak bylo uvedeno výše, lze za použití analogické argumentace učinit stejné závěry pro agendu
ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu (ZPF), lesního
hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší a ochrany zvířat.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.36: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy lesního hospodářství
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna

Znalost území



Uzavřenost řízení



Jediný účastník




Data v registrech VS


Elektronizace spisů


Nemožnost vzniku duplicit



Nerozhoduje se o VZ

2.2.13.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Z dotazníkového šetření plyne, že nejvyšší podíl na agendě (společně pro agendu ochrana lesa a
myslivosti) mají úkony ve skupině „Další závazná stanoviska, vyjádření a souhlasy“, druhým
nejčastějším úkonem je vydávání správních stanovisek, vyjádření a souhlasů.
Tabulka 2.37: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil
Rok 2015
Rok 2016
10 %
2,52
2,48
25 %

4,28

4,23

Rok 2017
2,25
4,96

50 % - medián

7,44

7,64

8,72

75 %

14,32

15,66

18,64

90 %

23,85

29,56

29,61

Průměr

11,49
12,72
13,71
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.
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Tabulka 2.38: Časová náročnost agendy, ORP
Medián
(hod.)

Činnost

Podíl na agendě

2015
2016
2017
Vydání loveckého lístku
0,5
2,3 %
2,0 %
2,2 %
Vydání správních rozhodnutí
10,0
41,0 %
39,4 %
38,0 %
Další závazná stanoviska, vyjádření a souhlasy
2,0
44,7 %
43,4 %
44,7 %
Odvolací řízení a vydání rozhodnutí
2,0
0,1 %
0,1 %
0,1 %
Z toho počet potvrzených rozhodnutí nadřízeným orgánem
5,0
0,1 %
0,1 %
0,1 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

U této agendy lze také říci, že ve velké části případů může platit rovnost mezi úkonem a osobní
návštěvou žadatele na úřadě (často se jedná o správní řízení, k němuž se poskytuje detailní
dokumentace záměru). Přínosy ve formě časových a finančních úspor však opět nemohou vyvážit
případné náklady vzniklé v důsledku zrušení místní příslušnosti.
2.2.13.5 E) Závěr
Přínosy ve formě časových a finančních úspor nemohou vyvážit případné náklady vzniklé v důsledku
zrušení místní příslušnosti. Zrušení místní příslušnosti tak nelze doporučit.
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2.2.14 Agendová karta č. 14 - Myslivost
2.2.14.1 A) Základní charakteristika agendy
Problematiku myslivosti v České republice upravuje zejména zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Ten definuje myslivost jako soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako
součásti ekosystému a spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků
jako součásti českého národního kulturního dědictví. Dle tohoto zákona platí, že:








ústředním orgánem státní správy myslivosti v České republice, s výjimkou území národních
parků, je Ministerstvo zemědělství; na území národních parků je ústředním orgánem státní
správy Ministerstvo životního prostředí;
na území krajů je orgánem státní správy myslivosti krajský úřad;
na území hlavního města Prahy je orgánem státní správy myslivosti Magistrát hlavního města
Prahy;
na území obcí je orgánem státní správy obecní úřad obce s rozšířenou působností;
na pozemcích určených pro obranu státu vykonává působnost krajů a obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností Ministerstvo zemědělství;
v národních parcích vykonávají působnost, která je svěřena obcím, správy národních parků;
působnost krajů vykonává Ministerstvo životního prostředí.

Mezi hlavní správní činnosti obecního úřadu ORP patří:


















stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře v honitbě,
udělení souhlasu se zaváděním nových druhů zvěře,
udělení souhlasu s vypouštěním zvěře do honitby,
udělení souhlasu k dočasnému držení lišky obecné v zajetí o konání chovatelské přehlídky,
omezení nebo zakázání vstupu do honitby,
krmení zvěře na náklad uživatele,
ustanovení a zrušení ustanovení myslivecké stráže,
uznání honitby,
přičlenění honebních pozemků k honitbě,
ustanovování a odvolání mysliveckého hospodáře,
plánu lovu, pokud se vlastník s uživatelem nedohodnou,
povolení lovu mimo dobu lovu,
povolení lovu na nehonebních pozemcích,
uložení pokut za porušení zákona,
registrace honebních společenstev,
vedení evidence loveckých psů,
vydávání a odebírání loveckých lístků aj.

Kraj v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech:









souhlasu s chovem zvěře v zajetí,
omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách,
vymezení oblastí pro chov zvěře,
prohlášení dalších pozemků za nehonební,
povolení použití dravců jako loveckých,
uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru;
dále
vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře,
organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře,
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určuje termíny sčítání zvěře,
zpracovává statistická hlášení o myslivosti,
podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu,
spolupracuje s občanskými sdruženími, která působí v myslivosti, a ostatní veřejností,
provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků.







2.2.14.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
2.2.14.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Jak bylo uvedeno výše, lze za použití analogické argumentace učinit stejné závěry pro agendu
ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu (ZPF), lesního
hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší a ochrany zvířat.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.39: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy myslivosti

Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna

Znalost území

Uzavřenost řízení

Jediný účastník

Data v registrech VS

Elektronizace spisů

Nemožnost vzniku duplicit

Nerozhoduje se o VZ

Jako jediná výjimka zde byl identifikován úkon vydávání loveckých lístků257. U tohoto úkonu znalost
území významnou roli nehraje. Hlavním nákladem by tak bylo příslušné softwarové zajištění
fungování agendy v případě změny – tj. bylo by potřeba zavést elektronickou evidenci žadatelů a
držitelů tak, aby nedocházelo k duplicitnímu provádění úkonu a při nevydání loveckého lístku na
jednom úřadě žadatel nezkoušel žádat na úřadě jiném.
2.2.14.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Z dotazníkového šetření plyne, že nejvyšší podíl na agendě (společně pro agendu ochrana lesa a
myslivosti) mají úkony ve skupině „Další závazná stanoviska, vyjádření a souhlasy“, druhým
nejčastějším úkonem je vydávání správních stanovisek, vyjádření a souhlasů.
Tabulka 2.40: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti

Percentil
10 %
25 %
50 % - medián
75 %
90 %
Průměr

Rok 2015
2,52
4,28
7,44
14,32
23,85
11,49

Rok 2016
2,48
4,23
7,64
15,66
29,56
12,72

Rok 2017
2,25
4,96
8,72
18,64
29,61
13,71

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

257

Nejedná se o povolenku k lovu zvěře.
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Tabulka 2.41: Časová náročnost agendy, ORP
Činnost
Vydání loveckého lístku

Medián
(hod.)
0,5

2015
2,3 %

10,0
2,0
2,0
5,0

41,0 %
44,7 %
0,1 %
0,1 %

Vydání správních rozhodnutí
Další závazná stanoviska, vyjádření a souhlasy
Odvolací řízení a vydání rozhodnutí
z toho počet potvrzených rozhodnutí nadřízeným orgánem

Podíl na agendě
2016
2,0 %
39,4 %
43,4 %
0,1 %
0,1 %

2017
2,2 %
38,0 %
44,7 %
0,1 %
0,1 %

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.
Tabulka 2.42: Počet vydaných loveckých lístků na ORP
Vydání loveckého lístku
Percentil
Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

10 %

0,17

0,18

0,25

25 %

0,28

0,32

0,34

50 %

0,67

0,57

0,55

75 %

1,68

1,99

2,47

90 %

4,22

4,82

5,36

Průměr

1,58

1,67

1,98

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

V roce 2015 činil počet držitelů loveckých lístků 92 014 (meziroční snížení o 233 osob)258. Z tohoto
čísla je vidět, že případné meziroční nárůsty mohou být maximálně v desítkách osob. Jak přínosy,
tak náklady na zrušení místní příslušnosti pro úkon vydání loveckého lístku budou nízké. (Za rok
2017 činila průměrná mzda 29 504 Kč, tj. průměrná hodinová mzda činila 223,- Kč. Celková úspora
by tak, pokud by žadatelé ušetřili 1 hod. při cestě na úřad a zpět pro lovecký lístek, činila řádově
desítky tisíc korun. V obdobných řádech by se mohly pohybovat provozní náklady
(včetně rozpuštěných investičních) na jednoduchou aplikaci pro sdílení údajů o podání žádosti o
lovecký lístek.). Tuto variantu tak lze akceptovat.
2.2.14.5 E) Závěr
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů lze přijmout variantu zrušení místní příslušnosti pro
úkon vydání loveckého lístku při zajištění příslušného posunu v elektronizaci agendy.
2.2.14.6 F) Potřebné legislativní změny při zrušení místní příslušnosti
V případě této agendy by bylo nutné provést následující úpravu zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:
§ 47
(1) Lovecké lístky vydává každý orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý
pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký
lístek každý orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

258

http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/INFORMACE-pro-myslivce/Statisticke-udaje/Myslivecka-statistika-za-rok-2015
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Důvodová zpráva
1.1

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
1.2

Definice pojmů

Na základě platné právní úpravy na úseku loveckých lístků spadá žadatel pod orgán státní správy
myslivosti, v jehož správním obvodu má trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají
trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek obec s rozšířenou působností, v jejímž obvodu
se zdržují.
1.3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Pokud za současné právní úpravy dojde k potřebě vyřízení záležitosti v oblasti této agendy, je
místně příslušným úřad v místě občanova bydliště, příp. v místě, ve kterém se cizinec či občan bez
trvalého pobytu zdržuje.
1.4

Identifikace dotčených subjektů

Navrhované změny zákona o myslivosti mají přímý dopad na občany, neboť se sníží nutnost
cestování na (v některých případech) značné vzdálenosti kvůli záležitosti, již lze jinak snadno vyřídit
na kterémkoli úřadě v České republice.
Novela zákona o myslivosti přímo dopadá i na úřady ORP vykonávající danou agendu.
1.5

Popis cílového stavu

Účelem novelizace je přinést finanční a časové úspory občanů navštěvujících příslušný úřad mimo
místo jejich skutečného bydliště.
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2.2.15 Agendová karta č. 15 - Ochrana ovzduší
2.2.15.1 A) Základní charakteristika agendy
Problematiku ochrany ovzduší v České republice upravuje zejména zákon č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší. Podle tohoto zákona se ochranou ovzduší rozumí předcházení znečišťování
ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená
znečištěním ovzduší, snižování zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a
poškozujícími ekosystémy a vytváření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí
postižených v důsledku znečištění ovzduší. Zákon tak upravuje přípustné úrovně znečištění a
znečišťování ovzduší, způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, a
především stanovuje práva a povinnosti osob, působnost orgánů veřejné správy při ochraně
ovzduší a sankce a opatření k nápravě.
Ve vztahu k podnikatelům/občanům obecní úřad ORP:










vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby vybraných stacionárních
zdrojů;
ukládá provozovateli zdroje opatření ke zjednání nápravy u fyzických osob a, spolu s Českou
inspekcí životního prostředí (ČIŽP), u právnických osob a podnikajících fyzických osob, v
případě, že provozovatel zdroje neplní povinnosti stanovené zákonem;
je oprávněn spolu s ČIŽP vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje v případě,
že provozovatel opatření ke zjednání nápravy neprovede;
projednává přestupky a ukládá pokuty;
zpřístupňuje informace o žádostech o závazné stanovisko v zákonem stanovených případech;
je oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly dodržování zákonných povinností, pokud
opakovaně vznikne důvodné podezření, že jsou povinnosti ze zákona o ochraně ovzduší
porušovány;
může si vyžádat předložení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu malého
spalovacího zdroje na pevná paliva, sloužícího k vytápění.

Každý obecní úřad může vydat své vyjádření k umístění vybraných stacionárních zdrojů.
2.2.15.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší („Emisní“ vyhláška)
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích („Imisní“ vyhláška)
2.2.15.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Jak bylo uvedeno výše, lze opět za použití analogické argumentace učinit stejné závěry pro agendu
ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu (ZPF), PUPFL a
lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší a ochrany zvířat.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
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Tabulka 2.43: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy ochrany ovzduší
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna





Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit
Nerozhoduje se o VZ





2.2.15.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Následující tabulky opět zachycují strukturu agendy a počty úkonů. Z dotazníkového šetření plyne,
že dominantní podíl na časové náročnosti agendy ochrany ovzduší tvoří vydávání stanovisek,
vyjádření a souhlasů. Ostatní zkoumané úkony tvoří jen málo významnou část agendy.
Tabulka 2.44: Úkony prováděné v rámci agendy - ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil
10 %

Rok 2015
2,30

Rok 2016
2,88

Rok 2017
3,35

25 %

3,19

4,12

4,02

50 % - medián

6,55

7,97

8,95

75 %

11,59

13,85

15,12

90 %

17,24

19,95

20,29

8,42
9,82
10,76
Průměr
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.
Tabulka 2.45: Časová náročnost agendy - ORP
Medián
(hod.)

Činnost

2015

Podíl na agendě
2016

2017

Správní řízení a vydání rozhodnutí
3,8
3,2 %
3,2 %
3,0 %
Vydání stanovisek, vyjádření a souhlasů
2,3
63,7 %
63,8 %
63,8 %
Odvolací řízení a vydání rozhodnutí
16,0
0,1 %
0,0 %
0,1 %
z toho počet potvrzených rozhodnutí nadřízeným orgánem
5,0
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

U této agendy lze též odhadnout, že ve velké části případů může platit rovnost mezi úkonem a
osobní návštěvou žadatele na úřadě (v tomto případě se bude jednat většinou o podnikatelské
subjekty). Přínosy ve formě časových a finančních úspor však opět nemohou vyvážit případné
náklady vzniklé v důsledku zrušení místní příslušnosti.
U této agendy je třeba ještě zmínit aktuální a velmi diskutované téma, kterým je nově možná
kontrola lokálních topenišť za účelem ochrany veřejného zdraví a ochrany ovzduší. Možnost
kontroly lokálních topenišť byla do zákona o ochraně ovzduší přidána novelou zákona s účinností
k 1. 1. 2017. Na základě této novely bylo úředníkům obecních úřadů obce s rozšířenou působností
umožněno vstupovat do obydlí soukromých osob právě za účelem kontroly lokálního topeniště,
ukládat opatření k nápravě, popř. sankce. Zjednodušeně lze říci, že kontroly probíhají na základě
důvodného podezření na opakované porušování povinností dle zákona o ochraně ovzduší. Důležité
je zdůraznit, že kontroly mohou být prováděny až na základě opakovaného porušování povinností.
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Problémem místní příslušnosti v této oblasti může být fakt, že provozovatel topeniště se může
bránit proti kontrole námitkou podjatosti kontrolující osoby či přizvané osoby. Na druhou stranu
při zrušení místní příslušnosti lze počítat se zvýšením nákladů na straně úřadů (delší dojezdová
vzdálenost apod.). Protože dopady nové regulace nebylo ještě možné plně zmapovat (co se týče
počtů kontrol, jedná se ze strany úřadů o jednotky, maximálně desítky od vstupu novely zákona
v účinnost), nelze předem odhadnout, zda by při zrušení místní příslušnosti u tohoto úkonu
převýšily přínosy náklady opatření či naopak.
2.2.15.5 E) Závěr
Prozatím na základě dostupných informací, dat a konzultací odhadujeme, že přínosy ve formě
časových a finančních úspor nemohou vyvážit případné náklady vzniklé v důsledku zrušení místní
příslušnosti. Zrušení místní příslušnosti tak nelze doporučit.
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2.2.16 Agendová karta č. 16 - Ochrana zvířat
2.2.16.1 A) Základní charakteristika agendy
Agendu ochrany zvířat v právním řádu České republiky upravuje zejména zákon č. 246/1992 Sb., o
ochraně zvířat proti týrání (dále také jen jako ZOZ nebo zákon o ochraně zvířat). Tento zákon
upravuje především požadavky a podmínky ochrany zvířat proti týrání; práva a povinnosti fyzických
a právnických osob na úseku ochrany zvířat proti týrání včetně požadavků na jejich kvalifikaci a
odbornou způsobilost; soustavu, působnost a pravomoci orgánů vykonávajících státní správu na
úseku ochrany zvířat proti týrání; a opatření pro ochranu pokusných zvířat, která jsou používána
pro vědecké nebo vzdělávací účely. ZOZ zakazuje týrání zvířat, jakož i veškeré formy propagace
týrání zvířat.
Orgány státní správy v rámci agendy ochrany zvířat jsou:


Ministerstvo zemědělství České republiky – hlavní orgán na úseku ochrany zvířat;



Státní veterinární správa;



státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů – těmi jsou dle § 23 ZOZ dle charakteru
pokusů MZe, Ministerstvo životního prostředí nebo Akademie věd ČR, případně jiné ústřední
orgány státní správy věcně příslušné podle předmětu činnosti uživatele pokusných zvířat;



Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo obrany ČR – v rámci své působnosti;



obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v Praze městské části) – rozhodují o zvláštním
opatření a o předběžné náhradní péči, včetně náhrady nákladů za toto opatření, a plní další
úkoly v ochraně zvířat stanovené ZOZ a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán
ochrany zvířat (ORP může např. uložit zákaz chovu zvířat, rozhodnout o propadnutí týraného
zvířete či jeho zabrání);



obce – mají pouze omezenou působnost zahrnující pravomoc na zřizování, provoz a rušení
útulků pro zvířata či možnost vydání vyhlášky upravující pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezení prostor pro volné pobíhání psů.

2.2.16.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
2.2.16.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Jak bylo uvedeno výše, lze za použití analogické argumentace učinit stejné závěry pro agendu
ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu (ZPF), PUPFL a
lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší a ochrany zvířat.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
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Tabulka 2.46: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy ochrany zvířat
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Znalost území



Uzavřenost řízení



Jediný účastník



Nesplněna



Data v registrech VS


Elektronizace spisů



Nemožnost vzniku duplicit


Nerozhoduje se o VZ



Nejde o rozhodování záležitostí majících vztah
k veřejnému zájmu

2.2.16.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Z dotazníkového šetření plyne, že zdaleka nejvýznamnějším úkonem z pohledu celkové časové
náročnosti v rámci ochrany zvířat jsou správní řízení a vydávání rozhodnutí. Ostatní zkoumané
úkony tvoří méně významnou část agendy. Protože dotazníkové šetření nezkoumalo úkony ve
větším detailu, přesnější odpovědi ohledně jednotlivých úkonů nelze vyčíst. Z pohledu podílu
úvazků agendy ochrany zvířat na celkovém počtu úvazků pro výkon přenesené působnosti úřadem
se však jedná o marginální agendu.
Tabulka 2.47: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

10 %

0,10

0,08

0,12

25 %

0,14

0,19

0,24

50 % - medián

0,36

0,36

0,44

75 %

0,52

0,61

0,71

90 %

1,16

1,49

0,95

Průměr
0,48
0,57
0,57
Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.
Tabulka 2.48: Časová náročnost agendy, ORP
Medián
(hod.)

Činnost

Podíl na agendě
2015

2016

2017

Správní řízení a vydání rozhodnutí

8,3

62,5 %

60,9 %

61,3 %

Vydání stanovisek, vyjádření a souhlasů

2,0

4,9 %

6,4 %

5,2 %

Odvolací řízení a vydání rozhodnutí

2,0

0,4 %

0,3 %

0,2 %

z toho počet potvrzených rozhodnutí nadřízeným orgánem

5,0

0,3 %

0,4 %

0,4 %

Provedení kontroly (dozoru) se zápisem

5,0

6,8 %

7,0 %

7,8 %

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

2.2.16.5 E) Závěr
Protože se jedná o minoritní agendu z pohledu počtu úkonů a podílu úvazků agendy ochrany zvířat
na celkovém počtu úvazků pro výkon přenesené působnosti úřadem, lze očekávat, že náklady na
změnu legislativy, tj. zrušení místní příslušnosti, by značně převýšily potenciální přínosy. Variantu
zrušení místní příslušnosti tak nedoporučujeme.
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2.2.17 Agendová karta č. 17 - Rybářství
2.2.17.1 A) Základní charakteristika agendy
Problematiku rybářství v České republice upravuje zejména zákon č. 99/2007 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (dále také jen jako „zákon o rybářství“). Zákon upravuje: chov, ochranu a lov ryb,
pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí; rybníkářství, výkon
rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu; výkon státní
správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského
práva; evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci
o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva; ustanovení, zánik,
pravomoci a odpovědnost rybářské stráže; výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí
vydaných na jeho základě a správní tresty za neplnění nebo porušení stanovených povinností; podíl
státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném zájmu; a ochranu mořských rybolovných
zdrojů.
Orgány vykonávající státní správu rybářství podle tohoto zákona jsou:


Ministerstvo zemědělství ČR – je ústředním orgánem státní správy rybářství, s výjimkou území
národních parků a vojenských újezdů;



obecní úřad obce s rozšířenou působností – na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru
ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své
působnosti, dále vydává a odebírá rybářské lístky a projednává přestupky podle tohoto zákona;



městská část hlavního města Prahy určená statutem hlavního města Prahy;



kraje v přenesené působnosti – kraj vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází v
obvodu jeho působnosti a v tomto revíru a na rybníku v rybníkářství, který se nachází v obvodu
jeho působnosti, dále vykonává řadu úkonů (např. povoluje či odnímá výkon rybářského práva,
vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto
oblastech, vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona o rybářství apod.);



Ministerstvo životního prostředí ČR – je ústředním orgánem státní správy rybářství na území
národních parků;



Ministerstvo obrany – je ústředním orgánem státní správy rybářství na území vojenských újezdů;



správy národních parků;



celní úřady.

2.2.17.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o
rybářství)
2.2.17.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Jak bylo uvedeno výše, lze za použití analogické argumentace učinit stejné závěry pro agendu
ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu (ZPF), lesního
hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší a ochrany zvířat.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
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Tabulka 2.49: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy rybářství
Částečně
Podmínka
Splněna
splněna
Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit

Nerozhoduje se o VZ

Částečně
nesplněna

Nesplněna







259

Jako jediná výjimka zde byl identifikován úkon vydávání rybářských lístků . U tohoto úkonu znalost
území významnou roli nehraje. Hlavním nákladem by tak bylo příslušné softwarové zajištění
fungování agendy v případě změny – tj. bylo by potřeba zavést elektronickou evidenci žadatelů a
držitelů tak, aby nedocházelo k duplicitnímu provádění úkonu a při nevydání rybářského lístku na
jednom úřadě žadatel nezkoušel žádat na úřadě jiném.
2.2.17.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Z dotazníkového šetření plyne, že vydávání rybářských lístků má z pohledu celkové kapacitní
náročnosti podíl na agendě rybářství 28,7 % (2017), z pohledu počtu úkonů 92 – 93 %. Z pohledu
celkových kapacit jsou nejdůležitějšími úkoly úkony ve skupině „Další závazná stanoviska, vyjádření
a souhlasy“.
Tabulka 2.50: Úkony prováděné v rámci agendy, ORP
Celkový počet úkonů na 1000 obyvatel ve spádové oblasti
Percentil
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017

Vydání rybářského lístku
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017

10 %

3,87

4,31

4,33

3,80

4,28

4,21

25 %

5,21

5,15

5,52

4,92

4,98

5,43

50 % - medián

7,00

7,20

6,91

6,33

6,63

6,77

75 %

8,71

8,82

9,80

7,68

8,08

8,88

90 %

11,42

11,91

14,25

10,96

10,07

11,60

7,10

7,55

8,22

6,64

6,93

7,57

Průměr

Zdroj: MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum pro vědu
a výzkum, z.ú.

Obdobně jako u loveckých lístků předpokládáme, že případné meziroční nárůsty mohou být
maximálně v desítkách osob. Jak přínosy, tak náklady na zrušení místní příslušnosti pro úkon vydání
loveckého lístku budou nízké. Tuto variantu tak lze akceptovat.
2.2.17.5 E) Závěr
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů lze přijmout variantu zrušení místní příslušnosti pro
úkon vydání rybářského lístku při zajištění příslušného posunu v elektronizaci agendy.
2.2.17.6 F) Potřebné legislativní změny při zrušení místní příslušnosti
V případě této agendy by bylo nutné provést následující úpravu zákona č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů:
§ 13

259

Nejedná se o povolenku k lovu ryb.
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(8) Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním
úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům,
kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.
1.1

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o
rybářství).
1.2

Definice pojmů

Na základě platné právní úpravy na úseku rybářství je místně příslušný úřad podle trvalého bydliště
občana.
1.3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Pokud za současné právní úpravy dojde k potřebě vyřízení záležitosti v oblasti této agendy, je
místně příslušným úřad v místě občanova bydliště.
1.4

Identifikace dotčených subjektů

Navrhované změny zákona o rybářství mají přímý dopad na občany, neboť se sníží nutnost
cestování na (v některých případech) značné vzdálenosti kvůli záležitosti, již lze jinak snadno vyřídit
na kterémkoli úřadě v České republice.
Novela zákona o rybářství přímo dopadá i na obecní úřady vykonávající danou agendu.
1.5

Popis cílového stavu

Účelem novelizace je přinést finanční a časové úspory občanů navštěvujících příslušný úřad mimo
místo jejich skutečného bydliště.
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2.2.18 Agendová karta č. 18 - Přestupková agenda
2.2.18.1 A) Základní charakteristika agendy
Řízení o přestupku je zvláštním druhem správního řízení, které je upraveno souhrnem procesních
norem správního práva, kterým se tento proces řídí, který stanovuje práva a povinnosti subjektům
tohoto procesu, a to za účelem naplnění či vyvrácení podezření na spáchání přestupku, za nějž je
správní orgán v případě prokázání viny obviněného oprávněn uložit správní trest260.
Hlavními právními předpisy jsou od 1. 7. 2017 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Tyto dva předpisy nahradily
dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Kromě přestupků stanovených v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o
některých přestupcích existují také přestupky stanovené v právních předpisech odlišných, například
zákon o provozu na pozemních komunikacích, stavební zákon atp.
Nestanoví-li zákon jinak, je správním orgánem příslušným k řízení obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Obecní úřad je příslušný k řízení o přestupcích a) proti pořádku v územní samosprávě,
b) proti veřejnému pořádku, c) proti občanskému soužití a d) proti majetku.
Správní orgán může obecně o přestupku v některých případech rozhodnout příkazem (výjimku
představuje např. řízení zahájené se souhlasem osoby postižené ze spáchání přestupku), kterým lze
uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti nebo propadnutí věci nebo náhradní
hodnoty. (7)
Příkazem na místě lze uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud obviněný souhlasí se zjištěným
stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.
Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč, jedná-li se o mladistvého, pak nejvýše 2 500
Kč. Je-li na místě ukládána pokuta, obdrží obviněný na místě příkazový blok, jehož podepsáním se
příkaz stává vykonatelným rozhodnutím. (8)
K řízení o přestupku je místně příslušný zásadně správní orgán, v jehož správním obvodu byl
přestupek spáchán.
2.2.18.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Další dílčí právní předpisy
2.2.18.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Problematika přestupků a přestupkového řízení je poměrně rozsáhlá, složitá a komplexní.
Jak bylo uvedeno, místně příslušný je správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek
spáchán. Toto určení má své logické důvody, neboť v rámci správního řízení je třeba posoudit
veškeré relevantní okolnosti za účelem naplnění či vyvrácení podezření na spáchání přestupku a
těmito okolnostmi mohou být i konkrétní místní podmínky. Jejich znalost tak může napomoci
předejití možných průtahů v řízení, nesprávnému posouzení faktů, nesprávnému uložení sankce (či
naopak neuložení) s návazným použitím opravných prostředků apod.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.

260

Horzinková, E., Kučerová, H. (2016). Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou. 3. vydání. Praha: Leges
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Tabulka 2.51: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u přestupkové agendy
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna

Znalost území



Uzavřenost řízení



Jediný účastník



Data v registrech VS



Elektronizace spisů



Nemožnost vzniku duplicit




Nerozhoduje se o VZ

2.2.18.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Od Q4/2016 funguje Centrální evidence přestupků. Tato evidence však zaznamenává pouze
vybrané přestupky. Do této evidence bylo v roce 2017 zapsáno 115 928 přestupků (65 231
přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 40 192 přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, 4 401 dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, 3 545 přestupků dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, 1 441 dle
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních, 729 dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, 24 dle
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 14 dle zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti a 2 dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti).
Dle typu rozhodnutí šlo nejvíce o blokové pokuty – 38,5 %, rozhodnutí ve správním řízení bylo 33
% a příkazových bloků 28,5 %. (Zdroj: Veřejná správa v České republice v roce 2017, MV ČR)
Tabulka 2.52: Počet zapsaných přestupků dle jednotlivých zákonů, r. 2017
Právní předpis
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti
Zdroj: Veřejná správa v České republice v roce 2017, MV ČR

Počet přestupků
65 231
40 192
4 401
3 545
1 441
729
40

Frekvenci návštěvnosti lze na základě výše uvedených čísel pouze odhadovat. Zdaleka ne všechny
přestupky jsou v tomto čísle zachyceny.
2.2.18.5 E) Závěr
Zrušení místní příslušnosti vedle zřejmých fakt (tj. jedná se o velmi složitou agendu, upravenou
množstvím právních předpisů apod.) brání z čistě ekonomického hlediska jednak neexistence
statistik, na základě kterých by bylo možné alespoň odhadnout přínosy z potenciálního uvolnění
regulace (tj. nejen počet všech přestupků spáchaných v ČR, ale i jejich strukturu dle místa, kde byl
přestupek spáchán v porovnání se skutečným (jednodušeji trvalým) bydlištěm pachatele), jednak
skutečnost, že v případě rušení místní příslušnosti dochází ke snížení zátěže občanů. Toto snížení je
však obvykle alespoň částečně kompenzováno nárůstem administrativních nákladů na straně
veřejné správy. Pokud by k tomuto došlo v případě přestupkové agendy, byl by pachatel přestupku
v podstatě dotován ostatními občany, z jejichž daní apod. je hrazen chod veřejné správy (pokud se
nebude jednat o případ uložení vysoké pokuty).
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2.2.19 Agendová karta č. 19 – 23 - Finanční úřad - Správa daní - DPH, DPPO, DPFO, daň
z nemovitých věcí, vymáhání daní
2.2.19.1 A) Základní charakteristika agendy
Finanční správa ČR je zřízena zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“), jakož i její postavení a kompetence. Je
tvořena soustavou orgánů finanční správy, které jsou podřízené Ministerstvu financí.
Zákonem o finanční správě byly jako orgány finanční správy zřízeny Generální finanční ředitelství se
sídlem v Praze, Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, čtrnáct finančních úřadů (vybavených
krajskou územní působností) a jeden Specializovaný finanční úřad. Nedílnou součástí finančních
úřadů jsou jejich územní pracoviště.
Finanční správa České republiky vykonává komplexní správu daní. Dále provádí finanční kontrolu,
kontrolu dotací a cenovou kontrolu, vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
působí jako kontaktní orgán při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní a při vymáhání
některých finančních pohledávek, kontroluje výkon správy poplatků, které jsou příjmem státního
rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány, kontroluje dodržování povinností
stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a vedení řízení o přestupcích aj.
Odvolací finanční ředitelství představuje jediný orgán druhé instance v daňovém řízení.
Agenda finanční správy zahrnuje především následující činnosti:







Daňové řízení, včetně vyhledávací činnosti,
Řízení o přestupcích v oboru působnosti,
Výběr a vymáhání peněžitých plnění,
Přezkum rozhodnutí vydaných ve správním řízení,
Vedení evidencí a registrů,
Převádění výnosů daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu
aj.

Co se týče místní příslušnosti, v roce 2016 nabyla účinnosti novela zákona o Finanční správě ČR,
která s sebou přinesla změnu místní příslušnosti daňových subjektů při daňové kontrole. Podle
daňového řádu se místní příslušnost právnických osob řídí sídlem dané právnické osoby (nejčastěji
adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku), u fyzických osob je to adresa
místa trvalého pobytu. Zákon o dani z přidané hodnoty místní příslušnost stanovuje dle skutečného
sídla společnosti.
Zmíněnou novelou zákona byla zrušena místní příslušnost správců daní pro výkon kontrol, tj.
daňovou kontrolu může provádět jakýkoliv jiný finanční úřad než ten místně příslušný. Po ukončení
kontroly je správce daně, jenž kontrolu prováděl, povinen předat všechny podklady místně
příslušnému správci daně.
Hlavní daní, kvůli které byla tato změna přijata, byla daň z přidané hodnoty (a to kvůli potřebě zvýšit
možnosti odhalení a zabránění karuselovým obchodům). Jednou z dotčených stran je tak v tomto
případě i celní správa. Možný přenos místní příslušnosti tak od stejného data může využít i celní
správa. Plus tento postup může být během daňové kontroly efektivně využit i v případě ostatních
daní (u daně z příjmů nebo spotřebních daní).
Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadu, konkrétně na územním pracovišti, které je
místně příslušné. Další možností je podání poštou nebo formou datové zprávy.
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2.2.19.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
a dalších zákonných a podzákonných předpisů.
2.2.19.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Jak bylo uvedeno výše: “celková organizace Finanční správy ČR je založena na principu horizontální
dekoncentrace věcné a místní působnosti. To znamená, že v rámci jednoho stupně je Finanční správa
ČR rozčleněna na více orgánů s vymezenou územní působností. Působnost ke správě daní je v rámci
státního území relativně rovnoměrné rozčleněna, což platí i pro místní příslušnost, která se od územní
působnosti odvozuje. Díky dekoncentrované územní působnosti není správa daní koncentrována v
jednom ústředním centru. Daňový subjekt má tak blíže ke správci daně (nevznikají neodůvodněné
náklady) a správce daně má blíže k daňovému subjektu (disponuje znalostí prostředí, nevznikají
neodůvodněné náklady na správu). Efektu dekoncentrace lze nicméně docílit i prostřednictvím
poboček (územních pracovišť) správních orgánů, které nemají status samostatného orgánu s
vymezenou místní příslušností.
Místní příslušnost je primárně determinována obvodem územní působnosti příslušného správce daně
a místem pobytu fyzických osob, resp. sídlem právnických osob, jsou-li tyto osoby daňovými subjekty
(k problematice sídla viz dále). Pokud je předmětem daně nemovitá věc, rozhodující pro místní
příslušnost je, v jakém územním obvodu se nachází. Další speciální úpravy místní příslušnosti mohou
být vyjádřeny v jiných daňových zákonech. (Zdroj: Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), Příloha
důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona.)

Nicméně celý systém fungování je velmi složitý. Jeho popis lze nalézt např. v již zmíněné RIA.
Protože tato RIA hodnotí náklady a přínosy odstranění limitu místní příslušnosti správce daně při
provádění kontrolních postupů, lze využít znalosti zpracovatele RIA při identifikaci možných nákladů
a přínosů v případě dalšího rozvolňování regulace.
Náklady
Náklady na straně správce daně - jednorázové náklady na materiální zabezpečení, vývoj
informačních technologií, přizpůsobení organizační struktury a personální zabezpečení; opakující
se náklady na administrativní zabezpečení agendy, koordinaci správců daně atp.
Náklady na straně daňového subjektu - náklady, které mohou vzniknout v důsledku výkonu správy
daní - dílčí zvýšení administrativního zatížení, popř. náklady spojené s prostorovou vzdáleností nově
příslušného správce daně.
Ne/koncepčnost řešení
Přínosy
Snížení administrativní zátěže
Zachování procesního postavení daňového subjektu
Zvýšení daňového výnosu
2.2.19.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Tabulka níže zachycuje počty daňových přiznání za zdaňovací období roku 2016 a počty podání
EPO. Jedná se o tisíce případů, tj. pokud by se případné zrušení místní příslušnosti dotklo větší
skupiny subjektů, mohly by být přínosy významné. Na druhou stranu řešení pro maximální eliminaci
administrativní zátěže daňových subjektů vidíme u této agendy spíše v její celkové elektronizaci.
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Tabulka 2.53: Počty daňových přiznání za zdaňovací období roku 2016 a počty podání EPO
Druh daně

SFÚ

Praha

DPH

20 501

990 599

414 568

200 123

173 110

DPPO

1 923

172 538

40 645

21 125

19 645

340 781

285 815

135 869

86 793

54 488

26 394

382 357

621 001

276 525

DPFO
Daň silniční

1 167

Daň
z nemovit.
Druh daně

Královéhradecký

Pardubický

Středočeský

Vysočina

Jihočeský

Jihomoravský

Plzeňský

Ústecký

Liberecký

76 002

188 618

126 101

9 754

21 700

13 076

113 988

51 399

127 416

82 285

22 362

9 668

25 220

16 417

239 641

109 846

265 142

166 039

Olomoucký

Karlovarský

Moravskoslezský

Zlínský

DPH

168 168

148 602

143 861

443 139

175 007

362 158

177 008

DPPO

17 996

15 166

14 382

57 353

18 352

36 471

18 222

DPFO

118 206

113 977

116 432

245 264

119 113

198 951

115 468

Daň silniční
Daň
z nemovit.
Zdroj: FÚ

23 269

20 350

19 454

50 614

23 449

41 972

23 406

226 714

212 992

224 039

460 862

249 000

346 320

247 014

Tabulka 2.54: Daně podle způsobu podání

Daň z nemovitostí

ZAREP
ISDS
Ost
ZAREP
ISDS
Ost
ZAREP
ISDS
Ost
ZAREP
ISDS
Ost
ZAREP
ISDS

DPH

Daň silniční

DPFO

DPPO

6 874
13 309
16 710
740 774
660 523
755 151
70 133
58 953
75 178
61 425
65 846
99 632
65 188
101 587

Zdroj: FÚ
Pozn.: ZAREP - podání s uznávaným elektronickým podpisem, ISDS - podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se
lze přihlásit do jeho datové schránky, Ost. - elektronické podání bez ZAREP nebo bez ISDS

2.2.19.5 E) Závěr
Pokud by se případné zrušení místní příslušnosti dotklo větší skupiny subjektů, mohly by být přínosy
významné. Protože se jedná o velké množství subjektů – daňových poplatníků, přesuny mezi úřady
by mohly být významnější, tj. přínosy na straně plátců daní by mohly být vykompenzovány náklady
na straně finančních úřadů. Lze předpokládat, že nárůst počtu úkonů by se týkal především úřadů
s větší dostupností a s vyšší mírou dojížďky.
Řešením pro maximální eliminaci administrativní zátěže daňových subjektů vidíme u této agendy
spíše v její celkové elektronizaci. Tím pak otázka místní příslušnosti ztratí na svém významu. Navíc
elektronického podávání daňových přiznání již část povinných subjektů využívá.
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2.2.19.6 F) Potřebné legislativní změny při zrušení místní příslušnosti
V případě této agendy by bylo nutné provést následující úpravu zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:
§ 19
(4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě, která
není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně
s nárokem na odpočet daně, pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského
státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci daně hlášení o dodání
nového dopravního prostředku do jiného členského státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání,
ke kterému přiloží kopii vystaveného daňového dokladu. Dodání nového dopravního prostředku
do jiného členského státu osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
plátce neuvádí do souhrnného hlášení. Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z
jiného členského státu od osoby, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
uskutečňuje také pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku, a k
daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii
daňového dokladu, který mu vystavil dodavatel.
(5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je přemístěn
do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně,
kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při dovozu nebo
při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by byl povinen odvést
plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v tuzemsku. Tato osoba je oprávněna uplatnit
nárok na odpočet daně u svého místně příslušného správce daně v daňovém přiznání, ke kterému
přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání nového dopravního prostředku předloží
daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového dopravního prostředku do jiného členského
státu; tuto lhůtu nelze prodloužit. Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém
přiznání nebo na požádání správce daně neposkytne informace nutné ke správnému stanovení
nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.
(6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského
státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku, je povinna předložit daňové přiznání, ke
kterému přiloží kopii daňového dokladu, hlášení o pořízení nového dopravního prostředku do 10
dnů ode dne pořízení; tuto lhůtu nelze prodloužit. Na základě tohoto daňového přiznání správce
daně vyměří částku daně, kterou je pořizující osoba povinna zaplatit místně příslušnému správci
daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla vyměřena. Správce daně osobě požívající výsad a imunit
při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu vydá potvrzení o osvobození
od daně, pokud je pořízen nový dopravní prostředek v rámci množstevních limitů stanovených v
§ 80.
§ 80
(10) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání nebo žádost o vrácení daně osoba požívající
výsad a imunit takto:
a) diplomatická mise, zvláštní mise a konzulární úřad podávají daňové přiznání správci daně místně
příslušnému podle jejich sídla v tuzemsku,
b) člen diplomatické mise, zvláštní mise a konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, včetně členů
jejich rodiny, podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla osob
uvedených v písmenu a),
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c) subjekt Evropské unie se sídlem v tuzemsku podává žádost o vrácení daně místně příslušnému
správci daně podle svého sídla v tuzemsku; pokud tato osoba nemá sídlo v tuzemsku, podává
žádost o vrácení daně prostřednictvím Generálního finančního ředitelství, a správcem daně je
místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu,
d) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) podává daňové přiznání
správci daně místně příslušnému podle jejího sídla v tuzemsku,
e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace uvedený v odstavci 1 písm. e), včetně členů jeho
rodiny podává daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich místa pobytu v České
republice,
1.1

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
1.2

Definice pojmů

Na základě platné právní úpravy na úseku finančního úřadu – správy daní – DPH, DPPO, DPFO, daň
z nemovitých věcí, vymáhání daní, je místně příslušný úřad podle trvalého bydliště osoby nebo
podle sídla.
1.3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Pokud za současné právní úpravy dojde k potřebě vyřízení záležitosti v oblasti této agendy, je
místně příslušným nikoli úřad v místě občanova bydliště, ale pouze úřad v místě bydliště trvalého,
případně v místě sídla. V praxi tak např. úřad v místě A je příslušný k vyřízení záležitosti osoby žijící
v místě B.
1.4

Identifikace dotčených subjektů

Navrhované změny zákona o dani z přidané hodnoty mají přímý dopad na občany, neboť se sníží
nutnost cestování na (v některých případech) značné vzdálenosti kvůli záležitosti, již lze jinak snadno
vyřídit na kterémkoli úřadě v České republice.
Novela zákona o dani z přidané hodnoty přímo dopadá na finanční úřady.
1.5

Popis cílového stavu

Účelem novelizace je přinést finanční a časové úspory občanů navštěvujících příslušný úřad mimo
místo jejich skutečného bydliště.
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2.2.20 Agendová karta č. 24 - ČSSZ/OSSZ (Česká/Okresní správa sociálního
zabezpečení) - Pojistné na sociální zabezpečení
2.2.20.1 A) Základní charakteristika agendy
Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení
příspěvku – pojistného. Peníze, které ČSSZ v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na
pojistném vybere, jsou příjmem státního rozpočtu.
Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:




nemocenské pojištění,
důchodové pojištění,
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského
pojištění, OSVČ a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Za zaměstnance odvádí pojistné
zaměstnavatel.
V řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
se obvykle postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
v řízení o přestupcích ve věcech pojistného pak dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich.
Předmětem řízení ve věcech pojistného je rozhodování o pojistném a zálohách na pojistné ve
sporných případech a v dalších případech stanovených zákonem, o vrácení přeplatku na pojistném
ve sporných případech, o stanovení pravděpodobné výše pojistného a o zrušení tohoto rozhodnutí,
o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh na pojistné u OSVČ, o vyměření/
prominutí penále, o nepovolení/povolení/zrušení povolení placení dlužného pojistného a penále ve
splátkách, o přirážce k pojistnému, o přestupcích či o zřízení zástavního práva v případě dluhu na
pojistném nebo penále.
Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, (regionální) pracoviště ČSSZ (7), okresní správy sociálního
zabezpečení (76), Pražská správa sociálního zabezpečení a její územní pracoviště (6) a Městská
správa sociálního zabezpečení Brno (2).
V prvním stupni řízení rozhodují ve věcech pojistného příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení a Městská správa sociálního zabezpečení Brno.
O odvolání proti rozhodnutí vydaném v prvním stupni rozhodují příslušná pracoviště České správy
sociálního zabezpečení.
2.2.20.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2.2.20.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Místní příslušnost v oblasti sociálního pojištění se obecně řídí sídlem zaměstnavatele, resp. sídlem
jeho mzdové účtárny. Pro OSVČ se místní příslušnost OSSZ/PSSZ/MSSZ řídí místem trvalého
pobytu.
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Náklady
1. ČSSZ, OSSZ
a. úprava informačních systémů (centralizace agendy u OSVČ)
b. možný přesun subjektů, kumulace problémových subjektů u OSSZ, kde budou očekávat
nižší pravděpodobnost kontrol a plnění povinností
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s ČSSZ/OSSZ
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.55: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy ČSSZ/OSSZ – Pojistné na sociální zabezpečení

Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Znalost území



Uzavřenost řízení



Jediný účastník



Data v registrech VS



Částečně
nesplněna

Nesplněna



Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit



Nerozhoduje se o VZ



2.2.20.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Jedná se opět o tisíce případů, tj. pokud by se případné zrušení místní příslušnosti dotklo větší
skupiny subjektů, mohly by být přínosy významné. Je však třeba zdůraznit, že velká část podání se
uskutečňuje elektronicky. Počty osobních návštěv SSZ celkově nesleduje.
Tabulka 2.56: Přehledová tabulka ukazatelů agendy

Ukazatel
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnaných pojištěnců
Počet OSVČ vykonávajících činnost
z toho OSVČ povinných platit zálohy na
důchodové pojištění
z toho OSVČ účastných nemocenského
pojištění

k 31. 12. 2015
275 716
4 421 888
975 952
675 700

k 31. 12. 2016
276 951
4 488 304
981 355
677 381

k 31. 12. 2017
280 748
4 601 586
991 444
686 229

91 065

90 956

91 391

Zdroj: ČSSZ

2.2.20.5 E) Závěr
Výše uvedené skutečnosti podporují možnost zrušení místní příslušnosti u řešené agendy. Protože
se jedná o velké množství subjektů, přesuny mezi úřady by mohly být významnější, tj. přínosy na
straně plátců daní by mohly být vykompenzovány náklady na straně SSZ. Proto jako řešení pro
maximální eliminaci administrativní zátěže daňových subjektů vidíme u této agendy spíše v její
celkové elektronizaci. Tím pak otázka místní příslušnosti ztratí na své relevanci.
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Jak však vyplývá z konzultace se zástupci MPSV a ČSSZ, i pouhá elektronizace této agendy je v
současné době stále vzdáleným cílem, a to z důvodu zcela nedostatečné aplikační podpory na
straně ČSSZ (zejména to platí pro výkon agendy v oblasti OSVČ, ale ani v jiných oblastech podpora
není dostatečná). Vzhledem ke skutečnosti, že právě centralizace dat a možnost vzájemného sdílení
datových podkladů potřebných pro efektivní výkon agendy je nutnou podmínkou pro případné
zrušení místní příslušnosti, je i tato možnost v současné době hudbou budoucnosti. Po vyřešení
tohoto základního nedostatku však o zrušení místní příslušnosti lze do budoucna uvažovat.
2.2.20.6 F) Potřebné legislativní změny při zrušení místní příslušnosti
V případě této agendy by bylo nutné provést následující úpravu zákona č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů:
Vzhledem ke komplexnosti úpravy by bylo nejvhodnější do § 7 zákona přidat odstavec č. 3, podle
kterého by se ustanovení tohoto paragrafu nevztahovalo na účastníky řízení. Takovou úpravou by
nebyla dotčena působnost úřadu samotného, ale ze strany účastníků řízení by došlo k možnosti
podávat žádosti či jednat s úředníky v místě dle svého výběru.
1.1

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení.
1.2

Definice pojmů

Na základě platné právní úpravy na úseku pojistného na sociální zabezpečení je v případě fyzické
osoby místně příslušný úřad podle trvalého bydliště.
1.3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Pokud za současné právní úpravy dojde k potřebě vyřízení záležitosti fyzické osoby v oblasti této
agendy, je místně příslušným nikoli úřad v místě občanova bydliště, ale pouze úřad v místě bydliště
trvalého. V praxi tak např. úřad v místě A je příslušný k vyřízení záležitosti osoby žijící v místě B.
1.4

Identifikace dotčených subjektů

Navrhované změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů, mají přímý dopad na občany, neboť se sníží nutnost cestování na (v
některých případech) značné vzdálenosti kvůli záležitosti, již lze jinak snadno vyřídit na kterémkoli
úřadě v České republice.
Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přímo dopadá i na Českou/Okresní
správu sociálního zabezpečení vykonávající danou agendu.
1.5

Popis cílového stavu

Účelem novelizace je přinést finanční a časové úspory občanů navštěvujících příslušný úřad mimo
místo jejich skutečného bydliště, rovněž zaměstnavatelům a dalším účastníkům řízení.
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2.2.21 Agendová karta č. 25 - ČSSZ/OSSZ - Důchodové pojištění
2.2.21.1 A) Základní charakteristika agendy
Spolu s nemocenským pojištěním tvoří základní důchodové pojištění součást sociálního
zabezpečení v užším slova smyslu. V ČR je důchodový systém založen na povinném základním
důchodovém pojištění, a to v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
V podstatě se jedná o princip sociální solidarity, kdy výdělečně činná část obyvatelstva a
zaměstnavatel tím, že pravidelně odvádí určitou povinnou částku do tohoto systému, přispívají
k průběžnému financování důchodového pojištění (typicky např. výplat starobních důchodů apod.).
Další zdroje pro jeho financování samozřejmě zajišťuje i stát z vlastních odpovídajících
rozpočtových kapitol.
Ze základního důchodového pojištění se poskytují následující důchody: starobní důchod včetně tzv.
předčasného starobního důchodu, invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod a důchod sirotčí.
Výši důchodu počítají pracovníci ústředí ČSSZ. Pouze v zákonem stanovených případech rozhodují
o dávkách důchodového pojištění příslušné orgány Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo
Ministerstva spravedlnosti.
ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta nebo v hotovosti
prostřednictvím držitele poštovní licence.
Důchodové pojištění je podle zákona jednotné pro všechny skupiny pojištěnců, tj. zaměstnance,
osoby ve služebním poměru, členy družstev, osoby samostatně výdělečně činné a další skupiny
pojištěnců. Při splnění stanovených podmínek je pojištění povinné, jen v určitém rozsahu je možné
se účastnit dobrovolně.
2.2.21.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
2.2.21.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
1. ČSSZ, OSSZ
c. úprava informačních systémů (centralizace agendy u OSVČ)
d. přesun subjektů, kumulace problémových subjektů u OSSZ, kde budou očekávat nižší
pravděpodobnost kontrol a plnění povinností
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který veřejnou správou
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
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Tabulka 2.57: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy ČSSZ/OSSZ – Důchodové pojištění

Podmínka

Splněna

Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit
Nerozhoduje se o VZ

Částečně
splněna





Částečně
nesplněna

Nesplněna





2.2.21.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Počty osobních návštěv SSZ celkově nesleduje.
Tabulka 2.58: Přehledová tabulka ukazatelů agendy

Ukazatel

k 31. 12. 2015

k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2017

Starobní důchodci vč. předčasných a
souběhu s pozůstalostním
Invalidní důchodci vč. souběhů s
pozůstalostním
Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo)

2 376 883

2 395 382

2 403 933

421 655

425 788

424 242

75 415

71 299

67 788

Počet důchodců v ČR Celkem

2 873 953

2 892 469

2 895 963

Zdroj: ČSSZ

2.2.21.5 E) Závěr
Agenda důchodového pojištění zahrnuje množství úkonů. Při případných úvahách o uvolnění
regulace by bylo nutné prozkoumat statistiky SSZ hlouběji ve struktuře právě jednotlivých úkonů.
Tyto údaje se nám při řešení projektu nepodařilo získat. Zároveň sběr těchto dat dotazníkovým
šetřením by byl velmi administrativně náročný pro subjekty SSZ. Podrobnější vyčíslení dopadů by
tak mělo být otázkou realizace detailního procesu RIA s konzultacemi se všemi dotčenými stranami
a dalšími náležitostmi dle Obecných zásad RIA. Výstupem kvalitní RIA ke zrušení místní příslušnosti
u agend SSZ by pak měla být závěrečná zpráva výrazně přesahující požadavky na rozsah textu dle
ZP za všechny agendy dohromady.
Zpracovatel v této souvislosti diskutoval téma místní příslušnosti se zástupci Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR (odbor sociálního pojištění) a České správy sociálního zabezpečení. Z jednání
vyplývá, že ČSSZ jako správce předmětné agendy se otázkou místní příslušnosti dlouhodobě zabývá
a i v této souvislosti historicky vypracovávala analýzy pro MV. Obecně platí, že o revizi (případně
zrušení) místní příslušnosti u agendy důchodového pojištění lze do budoucna uvažovat, zejména
v souvislosti s technologickým rozvojem a plánem na digitalizaci veřejné správy. Dle zástupců ČSSZ
však takové změny při zachování kvality a efektivity veřejné služby nelze dosáhnout v blízké
budoucnosti, a to zejména z důvodů popsaných v následujících odstavcích.
V první řadě bude pro zrušení místní příslušnosti nutné výrazně vylepšit aplikační podporu agendy,
která je v současné době nedostatečná. Druhou překážkou je skutečnost, že podstatná část agendy
(zejména ta, která se týká časově vzdálenějších okolností, jež do výpočtu důchodu vstupují a
v minulosti z technologických důvodů ani nemohly být elektronicky zaznamenávány) se stále
provádí v „papírové“ formě. Místní příslušnost je tak z tohoto pohledu optimální, protože jednotlivé
OSSZ mají z definice dlouhodobé a fungující vazby na místní orgány, instituce, zaměstnavatele
apod. a snadněji tak od nich získávají informace potřebné k výkonu agendy (např. data vstupující
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do výpočtu výše důchodu). Důležitým předpokladem pro efektivní fungování agendy důchodového
pojištění bez místní příslušnosti je tak její digitalizace.
Dle zástupců ČSSZ je rovněž nutné brát ohled na skutečnost, že prakticky do všech žádostí o důchod
jsou některé údaje, jež později vstupují do výpočtu, zaznamenány až v okamžiku podání žádosti při
rozhovoru s příslušným pracovníkem OSSZ, jenž je pro tuto agendu proškolen a ví přesně, jaké
údaje do žádosti patří. Jinými slovy je jen málo pravděpodobné, že by si žadatel za současné
legislativy sám vyplnil žádost zcela správně a že by do ní uvedl veškeré údaje, které mohou při
výpočtu důchodu hrát roli. ČSSZ v současnosti sice podniká kroky ve snaze tento problém mírnit
(např. s předstihem informuje občany v předdůchodovém věku o rozsahu údajů, jež budou pro
správný výpočet důchodu nutné). Stále je však nutné tuto skutečnost chápat jako významnou
překážku v rámci potenciální elektronizace. Ta je přitom, jak již bylo zmíněno, důležitým
předpokladem pro zrušení místní příslušnosti u agendy důchodového pojištění.
2.2.21.6 F) Potřebné legislativní změny při zrušení místní příslušnosti
V případě této agendy by bylo nutné provést následující úpravu zákona č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů:
Vzhledem ke komplexnosti úpravy by bylo nejvhodnější do § 7 zákona přidat odstavec č. 3, podle
kterého by se ustanovení tohoto paragrafu nevztahovalo na účastníky řízení. Takovou úpravou by
nebyla dotčena působnost úřadu samotného, ale ze strany účastníků řízení by došlo k možnosti
podávat žádosti či jednat s úředníky v místě dle svého výběru.
1.1

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení.
1.2

Definice pojmů

Na základě platné právní úpravy na úseku pojistného na sociální zabezpečení je v případě fyzické
osoby místně příslušný úřad podle trvalého bydliště.
1.3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Pokud za současné právní úpravy dojde k potřebě vyřízení záležitosti fyzické osoby v oblasti této
agendy, je místně příslušným nikoli úřad v místě občanova bydliště, ale pouze úřad v místě bydliště
trvalého. V praxi tak např. úřad v místě A je příslušný k vyřízení záležitosti osoby žijící v místě B.
1.4

Identifikace dotčených subjektů

Navrhované změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů, mají přímý dopad na občany, neboť se sníží nutnost cestování na (v
některých případech) značné vzdálenosti kvůli záležitosti, již lze jinak snadno vyřídit na kterémkoli
úřadě v České republice.
Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přímo dopadá i na Českou/Okresní
správu sociálního zabezpečení vykonávající danou agendu.
1.5

Popis cílového stavu

Účelem novelizace je přinést finanční a časové úspory občanů navštěvujících příslušný úřad mimo
místo jejich skutečného bydliště, rovněž zaměstnavatelům a dalším účastníkům řízení.
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2.2.22 Agendová karta č. 26 - ČSSZ/OSSZ - Nemocenské pojištění
2.2.22.1 A) Základní charakteristika agendy
Systém nemocenského pojištění je určen pro osoby, které jsou výdělečně činné a které pak při
ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje peněžitými dávkami
nemocenského pojištění. Za krátkodobé sociální události lze považovat dočasnou pracovní
neschopnost z důvodu nemoci či úrazu, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství či péči o
dítě.
Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci a také osoby samostatně výdělečně činné.
Zatímco zaměstnanci jsou na nemocenském pojištění účastni povinně, u OSVČ jejich nemocenské
pojištění zůstává dobrovolně.
Z nemocenského pojištění zaměstnanců se vyplácí pět druhů dávek: nemocenské, ošetřovné,
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a otcovská. OSVČ a
zahraniční zaměstnanci, pokud si platí nemocenské pojištění, mají nárok na nemocenské, peněžitou
pomoc v mateřství a otcovskou. Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácejí okresní správy
sociálního zabezpečení. O účasti na nemocenském pojištění je třeba informovat příslušnou
OSSZ/PSSZ/MSSZ. Za zaměstnance podává formulář jeho zaměstnavatel. OSVČ se k účasti na
nemocenském pojištění přihlašuje sama.
Předmětem řízení ve věcech nemocenského pojištění je rozhodování o: vzniku, trvání a zániku
nemocenského pojištění, vznikl-li spor o účast na nemocenském pojištění, přiznání dávek a jejich
odnětí, o zastavení výplaty dávek a o změně výše dávek, vrácení přeplatku na dávce, výplatě
nemocenského po uplynutí podpůrčí doby, ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby
ošetřování v případech, kdy okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) zjistí, že jsou
důvody pro ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončil
ošetřující lékař, regresních náhradách, přestupcích a v dalších případech stanovených zákonem o
nemocenském pojištění.
Ve věcech nemocenského pojištění rozhodují v prvním stupni příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. O
odvolání proti rozhodnutí vydaném v prvním stupni rozhodují příslušná regionální pracoviště ČSSZ.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu ve věcech nemocenského pojištění lze podat žalobu ke
krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo okresní správy sociálního zabezpečení
(OSSZ/PSSZ/MSSZ), která ve věci rozhodla v prvním stupni.
2.2.22.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění – vymezuje okruh osob účastných na
nemocenském pojištění, jejich nároky, výši dávek aj.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti - upravuje pojistné na nemocenské pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
2.2.22.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
1. ČSSZ, OSSZ
a. úprava informačních systémů (centralizace agendy u OSVČ)
b. přesun subjektů, kumulace problémových subjektů u OSSZ, kde budou očekávat nižší
pravděpodobnost kontrol a plnění povinností

290

Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s ČSSZ/OSSZ
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.59: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy ČSSZ/OSSZ – Nemocenské pojištění
Částečně
Částečně
Podmínka
Splněna
Nesplněna
splněna
nesplněna
Znalost území

Uzavřenost řízení




Jediný účastník
Data v registrech VS



Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit



Nerozhoduje se o VZ



2.2.22.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Počty osobních návštěv SSZ opět celkově nesleduje. Odhady lze činit pouze na základě čísel o
případech dočasné pracovní neschopnosti atd.
Tabulka 2.60: Přehledová tabulka ukazatelů agendy
Ukazatel

k 31. 12. 2015

Počet ukončených případů dočasné pracovní
neschopnosti
Počet prostonaných dnů

k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2017

1 526 798

1 584 879

1 694 751

63 186 245

66 840 574

69 938 528

Průměrná doba trvání jednoho případu

41,38

42,17

41,27

154 610

153 500

146 857

Počet porušení léčebného režimu

4 708

4 630

4 750

Počet případů ukončených správním
rozhodnutím

1 143

1 109

1 369

3 080 970

3 244 585

3 378 836

Počet kontrol dodržování léčebného režimu

Počet případů výplaty dávek nemocenského
pojištění
Zdroj: ČSSZ

2.2.22.5 E) Závěr
Agenda nemocenského pojištění spočívá za prvé v evidenci pojištěnců (zaměstnanců) a za druhé v
rozhodování o jejich dávkových nárocích. Evidenční část agendy se týká především zaměstnavatelů.
Komunikace zde ve velké většině případů probíhá elektronicky. Na administrativní zátěž, pokud by
ji ještě bylo možné snížit, tak lze reagovat opět především postupem v elektronizaci veřejné správy.
Co se týče přiznávání nároků na dávku, opět občan komunikuje se svým zaměstnavatelem a ten
pak teprve s OSSZ. I pro tuto část úkonů tak platí předchozí závěr. Pokud bude agenda v dostatečné
míře elektronizovaná, otázka místní příslušnosti ztrácí na významu a není tak třeba ji řešit. Případné
disproporce na jednotlivých úřadech ČSSZ lze pak řešit delegací místní příslušnosti. Například velké
společnosti se sídlem v menších spádových oblastech, jež by místní OSSZ mohly zahltit, tak mohou
podat žádost o delegaci místní příslušnosti na jiný úřad OSSZ. Těmto žádostem se nevyhovuje
automaticky, avšak zpravidla jim ČSSZ vychází vstříc. Obecně platí, že ČSSZ neidentifikuje u stávající
úpravy této agendy nedostatky plynoucí z existence místní příslušnosti. .
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2.2.23 Agendová karta č. 27, 28, 29 - ČSSZ/OSSZ - Lékařská posudková služba (LPS),
kontrolní činnost, vymáhání pohledávek
2.2.23.1 A) Základní charakteristika agendy
Úkolem lékařské posudkové služby OSSZ/PSSZ/MSSZ je zajistit plynulé vyřizování posudkových
agend v pojistných i nepojistných systémech. Pro tyto účely OSSZ mimo jiné posuzují:






pro účely důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
invaliditu/změnu stupně invalidity,
pro účely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou
pro účely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách schopnost pohyblivosti a orientace pro účely
řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením či stupeň závislosti fyzické osoby pro
účely příspěvku na péči
pro účely nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby,
správnost posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti; dále provádí
kontrolu plnění dalších povinností ošetřujících lékařů podle zákona o nemocenském pojištění,
ukončuje dočasnou pracovní neschopnost ze zákonem vymezených důvodů, pokud ji neukončil
ošetřující lékař aj.

Tyto úkoly může plnit pouze lékař.
Výsledkem posouzení zdravotního je posudek, který vychází z odborných nálezů klinických lékařů
a je podkladem pro rozhodnutí buď ČSSZ, nebo Krajské pobočky Úřadu práce ČR.
Ve věcech v kompetenci orgánů sociálního zabezpečení rozhodují v prvním stupni příslušné OSSZ.
O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje příslušné pracoviště ČSSZ.
Kontrolní činnost patří též k důležitému výkonu ČSSZ a je zaměřena na povinnosti zaměstnavatelů
i na povinnosti pojištěnců. V tomto oddíle je zařazena z důvodu podobného charakteru s agendou
LPS.
Ve smyslu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, mají poplatníci pojistného povinnost odvádět na účet
příslušné OSSZ pojistné. Pokud není pojistné uhrazeno včas nebo ve správné výši, je plátce
pojistného povinen platit penále.
Vzniklý dluh na pojistném a penále příslušná OSSZ vyčíslí a opatří je právním titulem (platební
výměr, výkaz nedoplatků), který je zaslán dlužníkovi k úhradě. Jestliže ani poté dlužník svůj dluh
neuhradí, přistupuje OSSZ k vymáhání této pohledávky, a to cestou správní exekuce nebo předáním
návrhu na výkon rozhodnutí soudnímu exekutorovi.
Konkrétně pak OSSZ podává návrhy na nařízení exekuce prováděné soudními exekutory,
spolupracuje s peněžními ústavy, zaměstnavateli, soudy, katastrálními úřady a dalšími institucemi a
zajišťuje pohledávky všemi právními prostředky, přihlašuje a uplatňuje pohledávky v dražbách či v
dědickém řízení, provádí srážky z dávek důchodového pojištění aj.
2.2.23.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
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Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
2.2.23.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Výkon agendy LPS vychází ze správních řízení o žádostech o pojistné a nepojistné dávky sociálního
zabezpečení. V tomto procesu vystupuje větší množství dotčených stran, konkrétně:






samotný lékař LPS,
OSSZ, odbor posuzující zdravotní stavu a pracovní schopnosti FO pro účely sociálního
zabezpečení a poskytnutí dávek a průkazu osoby se ZP,
lékař (poskytovatel zdravotnických služeb),
příslušná pobočka Úřadu práce ČR provádějící sociální šetření,
příp. odbor sociálních věcí městského úřadu příslušné obce.

Je otázkou, zda by v případě zrušení místní příslušnosti bylo možné vazby a komunikaci mezi těmito
subjekty efektivně zajistit tak, aby náklady opatření nepřevýšily očekávané benefity. Výpočet by bylo
opět potřeba založit na detailnějších statistikách, kde by proměnnými byla místa
trvalého/skutečného bydliště a sídlo úřadů aj., se kterými by dotyční komunikovali. Dle našeho
názoru je získání takových statistik, pokud ne nemožné, pak minimálně velmi nákladné, neboť
skutečné místo pobytu je obtížně sledovatelný údaj. Opět by bylo třeba alespoň provést
dotazníkové šetření mezi klienty LPS, které by zkoumalo vazbu skutečného místa pobytu a místa
výkonu agendy.
Co se týče kontroly, je na jejím základě často vedeno správní řízení, které se opírá o skutečnosti
zjištěné při kontrole. Pro toto řízení je efektivní, pokud ho vede tatáž OSSZ, která provedla kontrolu.
V rámci kontrol opět dochází ke spolupráci např. s finančními úřady, inspektoráty práce. Opět by
v případě zrušení místní příslušnosti bylo nutné zajistit vazby a možnost účelné komunikace mezi
těmito subjekty.
Co se týče vymáhání pohledávek, nejnižší administrativní náklady budou dosaženy, pokud
jednotlivé kroky bude provádět strana, která exekuční titul vystavila. Ta má také odpovědnost za
dodržení zákonného postupu, přihlašování pohledávek do dražeb aj. a musí být odpovědná i za
rozhodování o splátkách, příp. v konečném důsledku promíjení penále či odepsání nevymožené
pohledávky.
2.2.23.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Pro přesnost citace a údajů přebíráme část znění výroční zprávy ČSSZ. Žádná jiná data k řešenému
tématu nejsou veřejně dostupná. „Pro účely poskytování dávek a služeb sociálního zabezpečení,
podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, bylo vypracováno lékařskou posudkovou
službou OSSZ celkem 379 958 posudků, v rámci druhoinstančního řízení 8 439 posudků, celkem tedy
posudkoví lékaři vypracovali 388 397 posudků. Pro dávky poskytované ČSSZ (pojistné systémy) bylo
vypracováno 154 162 posudků, pro nepojistné systémy sociálního zabezpečení 225 796 posudků.
Posudky pro pojistné systémy tak představovaly cca 41 %, zatímco posudky pro účely nepojistných
systémů představovaly cca 59 % objemu vypracovaných posudků.
V roce 2017 provedli pracovníci vykonávající kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopných
pojištěnců celkem 146 857 kontrol, z tohoto počtu vzniklo u 35 093 pojištěnců podezření na porušení
tohoto režimu (tzv. počet záchytů). Podíl záchytů na celkovém počtu provedených kontrol činil
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necelých 24 %, což je obdobné jako v roce 2016. Porušení režimu bylo potvrzeno u více než 13,5 % z
celkového počtu záchytů. Na základě ověřených porušení režimu dočasně práceneschopného
pojištěnce bylo vydáno 3 778 správních rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.
Co se týče vymáhání pohledávek, v roce 2017 ve správní exekuci bylo vymáháno celkem 173 487
vykonatelných titulů, přičemž byly vymoženy pohledávky ve výši 5,1 mld. Kč. Současně byly exekuční
náklady uhrazeny v celkové výši 33,7 mil. Kč. Ve sledovaném období bylo do insolvenčních řízení
přihlášeno 4 570 pohledávek. Z toho 838 pohledávek bylo řešeno v konkurzu. Počet pohledávek
řešených oddlužením se proti roku 2016 zvýšil na celkových 3 620.“ (Výroční zpráva ČSSZ, 2017)
2.2.23.5 E) Závěr
Z důvodu nedostatku dat, na jejichž základě by bylo možné určit případné nežádoucí dopady, a
vysoké komplexity agendy se přikláníme ke konzervativní variantě místní působnost u této agendy
zachovat. U těchto agend se ČSSZ kloní spíše k variantě zachování místní příslušnosti, a to zejména
s ohledem na místní znalost. Případná podjatost (např. místně příslušných lékařů posuzujících nárok
na invalidní důchod) zde dle zástupců ČSSZ nepředstavuje významnou překážku. Vždy je možné
požádat o posouzení jiným orgánem nežli tím, který je místně příslušný. Řízení v rámci agendy
lékařské posudkové služby je dvoustupňové, lze k němu podávat námitky, odvolávat se na soudní
přezkum, případně je možné řízení neomezeně opakovat. V každém případě je i v těchto agendách
nezbytně nutné optimalizovat v současné době zcela nedostatečnou aplikační podporu. Co se týče
agendy vymáhání pohledávek, tam je zrušení místní příslušnosti dle názoru zástupců ČSSZ prakticky
vyloučeno, a to z důvodu její návaznosti na jiný typ řízení (exekuční řízení).
V rámci uvažování o zrušení místní příslušnosti u všech agend v gesci ČSSZ je pak rovněž dle
zástupců MPSV i ČSSZ třeba brát v potaz ustanovení v § 12 zákona č. 500/2004, správního řádu.
Správní řád totiž praví, že dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně
příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom
uvědomí toho, kdo podání učinil. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení je v rámci ČSSZ v praxi
dodržováno, je otázkou, zda o zrušení místní příslušnosti v těchto intencích vůbec uvažovat.
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2.2.24 Agendová karta č. 30 - Úřad práce (ÚP) - Agenda nepojistných sociálních dávek
2.2.24.1 A) Základní charakteristika agendy
Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce
řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí a je jeho nadřízeným správním úřadem. Úřad práce tvoří
generální ředitelství, 13 krajských poboček a pobočka pro hlavní město Prahu, přičemž součástí
krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. ÚP zajišťuje vedle nástrojů politiky zaměstnanosti také
všechny systémy nepojistných sociálních dávek.
1.






Dávky státní sociální podpory
porodné
rodičovský příspěvek
přídavek na dítě
příspěvek na bydlení
pohřebné

2.




Dávky pomoci v hmotné nouzi
příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
o a) hrozba vážné újmy na zdraví
o b) vážná mimořádná událost
o c) nezbytný jednorázový výdaj
o d) náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby
o e) náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a
zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí
o f) sociální vyloučení

3.
4.
5.



Dávka pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby
Příspěvek na péči
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
příspěvek na mobilitu
příspěvek na zvláštní pomůcku

6.






Dávky pěstounské péče
příspěvek na úhradu potřeb dítěte
odměna pěstouna
příspěvek při převzetí dítěte
příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
příspěvek při ukončení pěstounské péče

Žádost o všechny nepojistné sociální dávky se podává na příslušné krajské pobočce Úřadu práce
České republiky.
Generální ředitelství plní zejména tyto úkoly:




řídí a kontroluje činnost krajských poboček Úřadu práce ČR,
metodicky usměrňuje a koordinuje výkon krajských poboček s příslušnými útvary v jednotlivých
oblastech činnosti Úřadu práce ČR,
zabezpečuje koordinaci, metodické řízení a financování opatření a nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti,
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řídí Evropské služby zaměstnanosti EURES a zastupuje Českou republiku ve Výboru EU
vedoucích veřejných služeb zaměstnanosti; zastupuje Českou republiku ve Světové asociaci
veřejných služeb zaměstnanosti,
organizuje a zabezpečuje v součinnosti s dalšími složkami státní správy poskytování investičních
pobídek,
uděluje a odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání,
posuzuje jejich odbornou kvalifikaci, vede evidenci agentur práce a kontroluje jejich činnost,
spolupracuje na přípravě národních a systémových projektů fondů EU,
zajišťuje investiční činnost, stanoví zásady řádné správy a nakládání s majetkem, ke kterému má
svěřenu pravomoc k hospodaření,
plní úkoly v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik,
zajišťuje interní audit,
zajišťuje úkony v oblasti personalistiky a vzdělávání zaměstnanců.

Krajské pobočky jsou organizačními útvary Úřadu práce ČR a plní v rámci kraje zejména tyto úkoly:



















vytvářejí ve spolupráci s kontaktními pracovišti podmínky pro provádění státní politiky
zaměstnanosti a činnosti v rámci zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele, zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o
sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
spolupracují při zabezpečování zaměstnanosti, mobility pracovních sil, rozvoje lidských zdrojů
a sociální ochrany s územními samosprávnými celky a jejich orgány, sociálními partnery a
organizacemi zaměstnavatelů,
podílí se na realizaci projektů, pro které je Úřad práce ČR příjemcem nebo kde jsou krajské
pobočky zapojeny do realizace národních a systémových projektů, pro které je ministerstvo
příjemcem,
zajišťují agendu ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele v rámci kraje,
soustavně monitorují a vyhodnocují situaci na trhu práce a přijímají opatření na ovlivnění
poptávky a nabídky práce, vedou evidenci volných pracovních míst,
zprostředkovávají zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání, poskytují fyzickým
osobám a zaměstnavatelům poradenské služby v oblasti volby či změny povolání, dalšího
profesního vzdělávání, informační a další služby vymezené zákonem o zaměstnanosti,
zajišťují rekvalifikaci uchazečům a zájemcům o zaměstnání, osobám na pracovní rehabilitaci a
poskytují služby pracovní rehabilitace,
zabezpečují uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, poskytují příspěvky z
prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, zabezpečují výkon agendy plnění povinného
podílu zaměstnaných osob se ZP a podpory zaměstnání osob se ZP,
zajišťují výplatu nepojistných sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti a příspěvků APZ,
zabezpečují výkon agend zahraniční zaměstnanosti, zaměstnávání občanů ČR v zahraničí,
zaměstnávání a evidenci občanů EU a cizinců v ČR,
zajišťují výkon agendy podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, nepojistných sociálních
dávek, povolování výkonu činnosti dítěte,
zajišťují agendu inspekce sociálních služeb,
zajišťují agendu dávek pěstounské péče dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Kontaktní pracoviště jsou organizačními útvary krajských poboček. Součástí kontaktního pracoviště
mohou být detašovaná, či dislokovaná územní pracoviště, popř. výjezdní pracoviště.
Kontaktní pracoviště plní v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o
zaměstnání zejména tyto úkoly:
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sleduje databázi a podává informace o volných pracovních místech a aktualizuje je, a zároveň
aktivně vyhledává informace o volných pracovních místech,
vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
rozhoduje o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení z této evidence,
vydává a ověřuje správní rozhodnutí v oblasti zprostředkování zaměstnání,
vyhledává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených vhodné pracovní uplatnění;
v této souvislosti spolupracuje s oddělením zaměstnanosti krajské pobočky,
projednává s uchazeči včetně zdravotně postižených možnosti pracovního uplatnění na
společensky účelných pracovních místech, při veřejně prospěšných pracích a jedná s nimi o
možnostech rekvalifikace a provádí v těchto oblastech průzkum zájmu uchazečů,
podílí se na realizaci opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, provádí výběr uchazečů
v rámci realizace jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
ve spolupráci s krajskou pobočkou se podílí na sociálně právním a profesním poradenství v
oblasti zaměstnanosti,
vypracovává a sjednává individuální akční plány.

Kontaktní pracoviště plní v oblasti podpory v nezaměstnanosti zejména tyto činnosti:





rozhoduje ve správním řízení zejména o přiznání podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci,
o její výši,
rozhoduje ve správním řízení o přiznání kompenzace odstupného dle §44b zákona o
zaměstnanosti,
zpracovává řádné a mimořádné výplaty podpor v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
vydává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených a určeným orgánům potvrzení
vymezená platnou právní úpravou, o vedení v evidenci a příp. poskytování podpory v
nezaměstnanosti.

Kontaktní pracoviště plní v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního orgánu prvního
stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních
službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálněprávní ochraně dětí zejména tyto úkoly:








rozhoduje ve správním řízení o přiznání příslušné dávky,
vede evidenci žádostí o dávky v informačním systému, zpracovává údaje potřebné pro
rozhodování o dávce do informačního systému,
rozhoduje o případných námitkách účastníka řízení, předává nadřízenému orgánu odvolání,
pokud ve své kompetenci neprovedl autoremeduru,
zpracovává řádné i mimořádné výplaty dávek,
provádí exekuce z přiznaných dávek,
vyřizuje agendu posouzení zdravotního stavu pro účely nepojistných sociálních dávek
zajišťuje agendu dávek pěstounské péče.

Agenda zaměstnanosti nebyla ve vazbě na místní příslušnost na základě konzultací detailněji řešena,
a to z následujících důvodů. Přihlásit se na Úřadu práce je možné jako zájemce o zaměstnání nebo
jako uchazeč o zaměstnání. Vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání však zakládá jiná práva než
vedení v evidenci zájemců o zaměstnání. Pokud se chce žadatel na Úřadu práce přihlásit jako
zájemce o zaměstnání, může tak učinit na kterékoliv krajské pobočce Úřadu práce. Uvedené vyplývá
z § 22 zákona.
§ 22

297

(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím
účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu
práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává
vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.
(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců o
zaměstnání.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti
zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské pobočce Úřadu
práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří. Krajská pobočka Úřadu
práce je povinna po ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby
zablokovat do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.
Pokud se tazatel chce na Úřadu práce přihlásit jako uchazeč o zaměstnání, může tak učinit pouze
na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště. Uvedené vyplývá z § 24
zákona.
§ 24
Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného
zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění
zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů
o zaměstnání.
Bydlištěm se přitom rozumí, pokud jde o státního občana České republiky, adresa místa trvalého
pobytu na území České republiky.
Podle § 28 odst. 1 zákona může uchazeč o zaměstnání požádat krajskou pobočku Úřadu práce,
která jej s ohledem na místo trvalého pobytu zaevidovala jako uchazeče o zaměstnání, o
zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z
vážných důvodů zdržuje.
Zákon tak zde dává možnost řešit životní situaci v místě odlišném od trvalého bydliště.
2.2.24.2 B) Legislativní zakotvení agendy
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
a jiné
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2.2.24.3 C) Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů při zrušení místní příslušnosti
Náklady
1. ÚP
a. úprava informačních systémů (centralizace agendy u OSVČ)
b. přesun subjektů, kumulace problémových subjektů u ÚP, kde budou očekávat nižší
pravděpodobnost kontrol a plnění povinností
Přínosy
1. Finanční a časové úspory klientů spojené s cestováním na místně příslušný úřad mimo místo
bydliště/sídla, snížení ztráty produktivní doby občana či podnikatele, který s veřejnou správou
komunikuje
2. Užitek plynoucí z možnosti volby úřadu, který poskytuje kvalitní, rychlé a komplexní služby,
nejsou zde fronty, je volen kvůli vysoké odbornosti pracovníků aj.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu.
Tabulka 2.61: Podmínky pro zrušení místní příslušnosti u agendy nepojistných sociálních dávek (ÚP)

Podmínka

Splněna

Znalost území
Uzavřenost řízení
Jediný účastník
Data v registrech VS
Elektronizace spisů
Nemožnost vzniku duplicit
Nerozhoduje se o VZ

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna


Nesplněna








2.2.24.4 D) Odhadovaná frekvence návštěvnosti pro občana
Počty osobních návštěv ÚP celkově nezveřejňuje. Odhady lze činit pouze na základě čísel o
případech osob na nepojistných sociálních dávkách. Bez informace o skutečném a trvalém bydlišti
žadatelů nelze z těchto dat potřebné informace vyčíst. Lze předpokládat, že z této skupiny se bude
rekrutovat větší počet sociálně slabších či problémových obyvatel, kteří mohou častěji migrovat,
jejich trvalé bydliště se bude lišit od skutečného. Tento fakt může ovlivnit přínosovou stránku věci.
Otázka je, zda by bylo možné zajistit a předejít opět přílišné kumulaci klientů u vybraných úřadů a
při jakých nákladech.
2.2.24.5 E) Závěr
Z důvodu nedostatku dat, na základě kterých by bylo možné identifikovat případné nežádoucí
dopady ze zrušení místní příslušnosti (jedná se o oblast s možnými výraznými sociálními dopady)
se přikláníme ke konzervativní variantě místní příslušnost u této agendy zachovat. Zároveň
z konzultací vyplynulo, že spisové dokumentace občanů mohou obsahovat citlivé údaje a jejich
posílání mezi úřady není příliš žádoucí. Tato skutečnost podporuje závěr uvedený výše.
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Dílčí závěr
Text agendových karet vychází z informací, které zpracovatel získal z veřejných databází, odborných
článků, z již provedených šetření a analýz zadavatele, z konzultací s dotčenými subjekty apod. Cílem
analýzy bylo zmapovat vybrané agendy odsouhlasené zadavatelem z pohledu možnosti zrušení
místní příslušnosti. Pokud byly relevantní, byly diskutovány i možné hierarchické posuny. Pod
termínem zrušení místní příslušnosti bylo chápáno zrušení určení konkrétního úřadu, který
příslušnou životní situaci občana řeší. Nebylo jím míněno pouze elektronické podání s postoupením
na úřad, v jehož místní kompetenci daný úkon je. Možnost elektronického podání samozřejmě
zrušení místní příslušnosti podporuje, nicméně pokud je třeba pro občany zachovat vícecestný
způsob komunikace občanů s úřady (tj. jednak prostřednictvím eGovernmentu, jednak při osobním
jednání např. u osob méně zběhlých v používání moderních nástrojů informačních technologií) a
pokud výkon agendy vyžaduje určitou místní znalost, je třeba zvážit, zda zrušení místní příslušnosti
nepovede k nákladům převyšujícím přínosy zvoleného řešení.
Z tohoto důvodu byly zkoumány základní charakteristiky agendy – jaké úkony jaký úřad konkrétně
na základě příslušného zákona vykonává, tj. jak daleko má občan na úřad, zda se úkony týkají
soukromých nebo podnikatelských subjektů, jaký je počet úkonů v rámci agendy a jejich četnost,
jakou roli hraje potřeba znalosti území při výkonu agendy, zda procesní postup v rámci jednotlivých
úkonů obsahuje místní šetření, jaký je stupeň elektronizace agendy (příp. očekávaný vývoj do
budoucna) apod. Dále byly uvedeny právní předpisy, tj. předpisy, v nichž by bylo nutné provést
legislativní změny při zrušení místní příslušnosti, a identifikovány kategorie nákladů a přínosů při
případném zrušení místní příslušnosti.
Na základě výše uvedeného postupu se pak agendy rekrutovaly pro zařazení do některé ze tří
kategorií: i) má smysl uvažovat o zrušení místní příslušnosti, ii) lze ji zrušit jen částečně (u vybraných
úkonů) či po splnění určitých specifických podmínek (což ale neznamená, že u bodu i) by bylo
možné místní příslušnost zrušit bezpodmínečně bez jakýchkoli dalších kroků, minimálně je třeba
zajistit eliminaci možnosti vedení duplicitních řízení), iii) zrušení místní příslušnosti není
z ekonomického pohledu smysluplné.
Do kategorie první jsme dle závěrů analýzy zařadili agendu matrik (výpis z matriční knihy již je
úkonem s rozvolněnou místní příslušností), evidenci obyvatel a vydávání loveckého a rybářského
lístku při zajištění příslušného posunu v elektronizaci agendy.
Do kategorie druhé lze zařadit agendu finančních úřadů či ČSSZ.
Do kategorie třetí patří agenda dopravního úřadu (k jejímu výkonu je třeba znalost místních potřeb),
agendy územního plánování, obecného stavebního úřadu, památkové péče a vodoprávního úřadu
(u nichž je třeba důkladné znalosti území), agenda OSPOD (zde je problém především v nejednotné
místní příslušnosti soudů a orgánů OSPOD), agenda sociální práce (zde je třeba znalosti místních
klientů a lokálního prostředí), dále pak agendy ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství,
zemědělského půdního fondu (ZPF), PUPFL a lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší a
ochrany zvířat (často jsou v rámci organizačních struktur jednotlivých úřadů v různé míře a
v různých kombinacích spojovány do společných oddělení, neboť jsou provázané; zároveň se
mnohdy k jednomu záměru vyjadřuje úředníků několik, kteří vykonávají výše uvedené agendy a
vydávají stanoviska aj. z pohledu zájmů, které konkrétně chrání – zrušení místní příslušnosti u jedné
z těchto agend by mohlo znamenat problém pro výkon agend ostatních), přestupková agenda
(především z důvodu složitosti a několika procesních stupňů) a agenda Úřadů práce.
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Rozvedení konkrétních důvodů pro zařazení agend do výše uvedených kategorií včetně právě
popisu případných nákladů a přínosů lze podrobně nalézt v textu.
Legislativní úprava místní příslušnosti je u každé agendy značně odlišná, což je dáno zejména
specifikami daných agend a oblastí správy, které jsou jejich pomocí řízeny. Nelze všeobecně zrušit
místní příslušnost jako takovou, neboť její význam spočívá v rozdělení nejen práv a povinností, ale
především určení působnosti v rámci systému veřejné správy a případné zrušení by tak způsobilo
zmatečnou situaci, v níž by nebylo možno jednoduše určit, který úřad se má věnovat řešení daného
problému. V konečném důsledku by mohl hrozit až kolaps celých agend v případě, že by se každou
záležitostí musely zabývat všechny příslušné orgány v zemi.
Z toho důvodu by bylo účelné případně zrušit místní příslušnost pouze v těch konkrétních
případech, které se týkají kontaktu účastníků řízení, případně kontaktu veřejnosti s orgánem státní
správy, a v případě zákonů, které místní příslušnost tímto způsobem přímo nestanovují (nebo jen
v některých případech), by bylo nutno odkazem na § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, vyjmout z místní příslušnosti pouze určité úkony v rámci řízení.
Následující tabulka už jen pouze přehledně shrnuje identifikované náklady a přínosy u jednotlivých
agend, a tam, kde to bylo možné, i vyčíslení. Zdrojová data pro výpočet a podrobnější zdůvodnění
jsou uvedena v jednotlivých agendových kartách. Je však třeba opět říci, že:
1. každá agenda je velmi široká. Pokud by se opravdu zvažovala změna zákona, mělo by být
posouzení otázkou realizace detailního procesu RIA s konzultacemi se všemi dotčenými
stranami a dalšími náležitostmi dle Obecných zásad RIA. Výstupem kvalitní RIA ke zrušení místní
příslušnosti u jedné agendy by pak měla být závěrečná zpráva výrazně přesahující požadavky
na rozsah textu dle ZP za všechny agendy dohromady.
2. Pro spolehlivé posouzení by bylo třeba mít k dispozici data za počty občanů, kteří mají trvalé,
lépe však skutečné bydliště jinde než v místě, kde řeší svou životní situaci. Taková data (a data
i ve výrazně menším detailu) nejsou momentálně dostupná. Při správném postupu zpracování
RIA by bylo vhodné dát pokyn úřadům, aby např. v průběhu měsíce/čtvrtletí jednoduše
sledovaly vazbu mezi bydlištěm občana a místem řešení životní situace. Pak by bylo možné
vyčíslit přínosy a dát je do kontrastu s náklady (především na straně úřadů). Návrh IS řešení je
součástí zpracování části 3 VZ.
3. Kvantifikaci rozsahu změn a jejich výsledného směru nelze založit na historické zkušenosti
z jiných agend (OŽÚ, OP, CD, registr vozidel, ŘP). Ani jedna ze zkoumaných hodnotících zpráv
(pro projekt významné např. RIA zpracované zadavatelem ke zrušení místní příslušnosti u
agendy OP a CD) bohužel neobsahuje číselné údaje/odhady, na jejichž základě by bylo možné
vyhodnotit očekávané náklady a přínosy z uvolnění regulace, příp. porovnat ex-ante a ex-post
stav u agend, kde byla místní příslušnost zrušena.
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Agenda
1. Matriční agenda

Náklady (C)

Přínosy (B)

Náklady v oblasti ICT – nízké
Náklady spojené s přesunem klientů < 9,3 mil. Kč
U cca 3 % obyvatel se liší obvyklé a trvalé bydliště (SLDB,
2011), toto procento je třeba navýšit o počet případů,
kdy se svatba aj. nekoná ani v místě trvalého, ani
obvyklého bydliště – tj. pokud dojde k přesunu celkem
10 % klientů (odpovídá 28610 prvozápisům (2016)) a
tito budou svou životní situaci řešit u 20 v současnosti
nejzatíženějších úřadů (abychom pracovali spíše
s nepříznivými scénáři), dojdeme k novým 1431
prvozápisům na úřad ročně, což je při kumulaci do 6
měsíců (svatby se konají především v letních měsících)
240 prvozápisů za měsíc na jeden z 20 aktuálně
nejvytíženějších úřadů dle počtu svateb, tj. 160 hod. = 20
dní = 1 nový úvazek, celkem tedy max. 463 334 Kč * 20
= 9,3 mil. Kč (podkladové údaje čerpány z Analýzy
výkonu matriční agendy v letech 2014 – 2016, MV ČR).
Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na straně
jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli častému dělení úvazku
mezi více agend na menších úřadech)

Úspory času občanů při použití elektronických
prostředků namísto fyzické účasti při vyřízení
požadavku vychází, pokud 10 % žadatelů (z
hodnoty součtu počtu zápisů v knize narození,
manželství a úmrtí v grafu výše) ušetří 1 hod. při
cestě na úřad a zpět pro rodný, oddací či úmrtní
list, na řádově 10 mil. Kč. Tato hodnota je opět
pouze ilustrativní. Pokud zohledníme ostatní
úkony (vyjma vyhotovení výpisu z matriční knihy
(rodný, oddací, úmrtní list), jež je již úkonem s
rozvolněnou místní příslušností), úspory budou
vyšší.

Přímé (příp. nepřímé škody) - zanedbatelné
Závěr: C<B
Matriční agenda je již v současné době jednou z agend s částečně rozvolněnou místní příslušností. Zároveň
je jednou z agend, která se dá vykonávat téměř bez fyzické účasti občana. Tato skutečnost zrušení místní
příslušnosti u matriční agendy jen podporuje.
2. Evidence obyvatel

Náklady v oblasti ICT - nízké
Náklady spojené s přesunem klientů
U cca 3 % obyvatel se liší obvyklé a trvalé bydliště (SLDB,
2011), tj. týká se cca 30 000 úkonů na ORP/POÚ/ZP;
ilustrativně pokud by se všechny tyto úkony přesunuly
na ORP (lidé by životní situaci řešili nejčastěji v místě
svého zaměstnání, vzdělávání apod.), přibylo by
každému úřadu cca 120 úkonů se střední hodnotou
nákladovosti úkonu 612,- Kč (viz část 3 VZ) – 18 mil. Kč.
Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na straně
jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli častému dělení úvazku
mezi více agend na menších úřadech)

Úspory času občanů vychází, pokud 3 % klientů
(při cca 910 850 relevantních úkonech ročně)
ušetří 2 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
24 mil. Kč. Tato hodnota je opět pouze
ilustrativní.

Přímé (příp. nepřímé škody)
Místní znalost může pomoci např. při rozhodování
v rámci správního řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu – potenciální škody mohou mít formu
finančních prostředků vynaložených na posílání pošty z
adresy ohlašovny na původní adresu nebo naopak
v případě nesprávného rozhodnutí, některé rozsudky
zmiňují negativní vnímání dotčené osoby veřejností
jako neplatiče a bezdomovce apod. – odhadem řádově
desítky tisíc Kč.
Závěr: C<B
U agendy evidence obyvatel by bylo možné zrušit místní
příslušnost.
3. Dopravní úřad

Náklady v oblasti ICT – dle konzultací stovky tisíc Kč –
dle konkrétního technického řešení
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Úspory času klientů vychází, pokud 3 % klientů
(při cca 9 120 relevantních úkonech ročně)

Agenda

Náklady (C)

Přínosy (B)

Náklady spojené s přesunem klientů – nízké vzhledem
k nižší četnosti úkonů

4. Územní plánování

ušetří 1 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
stovky tisíc Kč.

Přímé (příp. nepřímé škody) - nevyčíslitelné
 Špatná obslužnost obce
 Neefektivní vedení linek (v podmínkách může být
licence spojena s povinností vedení i jiné linky,
může být zamítnuta či omezena, jde-li o souběh s
jinou linkou v závazku veřejné služby)
 Náklady občanů na využití vlastních dopravních
prostředků apod.)
 Ztráty v oblasti sdílené ekonomiky a finanční úniky
z veřejných rozpočtů.
Závěr: C>B
Z důvodu nutné znalosti místních poměrů a subjektů a výkonu kontrolní činnosti je tato agenda nevhodná
pro návrh zrušení místní příslušnosti.
Náklady v oblasti ICT – dle konzultací stovky tisíc Kč – Úspory času klientů vychází, pokud 3 % klientů
dle konkrétního technického řešení
ušetří 1 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
Náklady spojené s přesunem klientů (38 171 úkonů se 0,5 mil. Kč.
střední nákladovostí 7 000 Kč (viz část 3 VZ) – 8 mil. Kč).
Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na straně
jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli možnému dělení úvazku
mezi více agend).

5. Obecný stavební
úřad

Přímé (příp. nepřímé škody)
 V řádech miliónů, v ojedinělých případech miliard
Kč. (Zdroj: MMR, DOPADY ARCHITEKTONICKÉ
PRAXE NA EKONOMIKU ČR)
 Špatná informace podaná občanovi – v řádech
desetitisíců až statisíců Kč dle rozsahu stavebního
záměru
Závěr: C>B
Z důvodů uvedených výše a pro to, že si jen těžko lze představit, že by o území rozhodoval jiný úřad než
ten, který v tomto území působí, zde nepřichází zrušení místní příslušnosti v úvahu.
Náklady v oblasti ICT - 30 – 60 mil. Kč – dle konkrétního Úspory času klientů vychází, pokud 3 % klientů
technického řešení
ušetří 2 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
Náklady spojené s přesunem klientů (214 724 úkonů se 6 mil. Kč.
střední nákladovostí 4 160 Kč (viz část 3 VZ) – 27 mil.
Kč). Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na
straně jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli možnému dělení úvazku
mezi více agend).
Přímé (příp. nepřímé škody)
 Nízká efektivita stavby
 Škody na životním prostředí
 Poškození jiných veřejných zájmů
 Narušení pohody bydlení ostatních obyvatel obce
aj.
Závěr: C>B
Počet případů, kdy se občan (podnikatel) obrací na stavební úřad, je významně vyšší než v případě
územního plánování. Pokud bychom nezohlednili, že v některých případech osoba na stavební úřad fyzicky
nemusí, a naopak v některých případech ho navštíví víckrát, mohou se úspory v maximálně optimistickém
scénáři pohybovat v řádu desítek miliónů. V porovnání s hodnotou případných nežádoucích dopadů
nesprávného rozhodnutí lokality neznalého stavebního úřadu je to v současné době hodnota několika
menších staveb. Na základě výše uvedených argumentů nedoporučujeme zrušení místní příslušnosti v
agendě obecných stavebních úřadů.
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Agenda
6. Památková péče

Náklady (C)

Přínosy (B)

Náklady v oblasti ICT – v řádech stovek tisíc až mil. Kč –
dle konkrétního technického řešení
Náklady spojené s přesunem klientů (22 080 úkonů se
střední nákladovostí 5 705 Kč (viz část 3 VZ) – 3,8 mil.
Kč). Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na
straně jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli možnému dělení úvazku
mezi více agend).

Úspory času klientů vychází, pokud 3 % klientů
ušetří 1 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
stovky tisíc Kč.

Přímé (příp. nepřímé škody)
 Škody na památkovém fondu ČR – řádově mil. až
desítky mil. Kč

7. OSPOD

Závěr: C>B
Na základě výše uvedených argumentů nedoporučujeme zrušení místní příslušnosti u agendy památkové
péče.
Z výše uvedených skutečností vypovídajících o charakteru agendy i odborných názorů je v zájmu
nezletilého, aby bylo jednáno v místě, kde lze podat informace uceleně a se znalostí věci. V jakémkoli řízení
by měl rozhodovat subjekt, který je nejblíže a má o nezletilém dítěti k dispozici v nejkratší době co
nejúplnější a bezprostřední informace. Zrušení místní příslušnosti tak lze již na základě těchto argumentů
zamítnout, neboť i jednotlivý případ pochybení způsobeného neznalostí případů může mít fatální dopady.

8. Sociální práce

Obdobně jako u předchozí agendy OSPOD musí být sociální pomoc vůči osobám, které jsou ohroženy
sociálním vyloučením, zajišťována prostřednictvím nejblíže dostupné institucionální pomoci vůči občanu,
tj. jeho obce, obecního úřadu. Místní příslušnost se tak musí řídit místem trvalého nebo hlášeného pobytu
osoby. Její zrušení tak u této agendy stejně jako u OSPOD nedává smysl a nevedlo by k přínosům
převyšujícím náklady z tohoto kroku.

9. Vodoprávní řízení

Náklady v oblasti ICT - řádově mil. Kč – dle konkrétního
technického řešení - v současné době je v provozu
Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE), kam mají
vodoprávní úřady povinnost zadávat od 1. 1. 2014 svá
rozhodnutí. Ne vždy je však tato povinnost plněna.
Nicméně i přesto by bylo možné vzít CRVE jako základ
potřebného systému.

Úspory času klientů vychází, pokud 3 % klientů
ušetří 1 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
2,5 mil. Kč.

Náklady spojené s přesunem klientů (180 000 úkonů se
střední nákladovostí 3 200 Kč (viz část 3 VZ) – 17 mil.
Kč). Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na
straně jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli možnému dělení úvazku
mezi více agend).
Přímé (příp. nepřímé škody)



Nedostatečná míra ochrany vod či jiných veřejných
zájmů, vedoucí ke škodám na životním prostředí
Narušení zájmů ostatních obyvatel obce

Závěr: C>B
Posuzování vodoprávního úřadu je prováděno z mnoha pohledů, které vyplývají z vodního zákona.
Vodoprávní úřad musí respektovat všechny platné právní předpisy, pravidla pro nakládání s vodami, příp.
další dostupné podklady dokladující poměry v území, zhodnotit konkrétní projekty nakládání s vodami,
musí být vyřešen soulad záměru s konkrétními podmínkami v území, musí být zajištěna ochrana veřejných
zájmů atd. Tuto činnost nemůže jiný vodoprávní úřad než ten, jenž rozhoduje o záměrech, které se mají
uskutečnit v jeho správním obvodu, vykonávat efektivněji a odborněji. Na základě výše uvedených
argumentů nedoporučujeme zrušení místní příslušnosti v agendě vodoprávních úřadů.
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10. Ochrana přírody
a krajiny

Agendy jsou řešeny společně, protože se např. jako
DOSS v rámci povolování staveb vyjadřují každá ke
stejnému záměru. Případné zavedení jednoho ICT
řešení by tak přineslo výrazné synergické efekty. Co se
týče úspor, lze u části úkonů předpokládat, že budou
vyřešeny současně při jedné cestě na úřad.

11. Odpadové
hospodářství
12. Zemědělský
půdní fond (ZPF)
13. Lesní
hospodářství
15. Ochrana ovzduší
16. Ochrana zvířat
(čísla agend uvedena
dle pořadí v obsahu)

Přínosy (B)
Úspory času klientů vychází, pokud 3 % klientů
ušetří 1 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
8 mil. Kč.

Náklady v oblasti ICT - řádově mil. Kč – dle konkrétního
technického řešení
Náklady spojené s přesunem klientů (600 000 úkonů se
střední nákladovostí 1 440 Kč (viz část 3 VZ) – 26 mil.
Kč). Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na
straně jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli možnému dělení úvazku
mezi více agend).
Přímé (příp. nepřímé škody)
 Škody na životním prostředí v případě
nesprávného rozhodnutí lokality neznalého úřadu
 Zvýšené náklady na výkon agendy z důvodu nižší
efektivity, delších dojezdových časů v případě
místních šetření apod.

14. Myslivost

Závěr: C>B
Ač z pohledu počtu úkonů na 1 000 obyvatel spádové oblasti mohou být případné přínosy ze zrušení místní
příslušnosti na straně občanů významné (tj. především pokud mluvíme o časových a finančních úsporách),
náklady na řešení případných škod na životním prostředí v případě nesprávného rozhodnutí lokality
neznalého úřadu či zvýšené náklady na výkon agendy z důvodu nižší efektivity, delších dojezdových časů v
případě místních šetření apod. tyto přínosy pravděpodobně převýší. Zrušení místní příslušnosti tak
nedoporučujeme.
Viz výše
Úspory času klientů vychází, pokud 3 % klientů
Jako jediná výjimka zde byl identifikován úkon vydávání ušetří 1 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
loveckých lístků. U tohoto úkonu znalost území desítky tisíc Kč.
významnou roli nehraje.
Náklady v oblasti ICT - řádově desítky tisíc Kč – dle
konkrétního technického řešení
Náklady spojené s přesunem klientů (5 100 úkonů se
střední nákladovostí 194 Kč (viz část 3 VZ) – desítky tisíc
Kč). Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na
straně jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli možnému dělení úvazku
mezi více agend).

17. Rybářství

Závěr: C  B
Tuto variantu lze akceptovat.
Viz výše.
Jako jediná výjimka zde byl identifikován úkon vydávání
rybářských lístků. U tohoto úkonu znalost území
významnou roli nehraje.
Náklady v oblasti ICT - řádově desítky tisíc Kč – dle
konkrétního technického řešení
Náklady spojené s přesunem klientů (60 250 úkonů se
střední nákladovostí 32 Kč (viz část 3 VZ) – desítky tisíc
Kč). Tyto náklady by se měly snížit o částku úspory na
straně jiných úřadů, kde se počet úkonů sníží, ne však
proporcionálně (jednak z důvodu „efektu západky“
("ratchet effect"), jednak kvůli možnému dělení úvazku
mezi více agend).
Závěr: C<B
Tuto variantu lze akceptovat.
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Úspory času klientů vychází, pokud 3 % klientů
ušetří 1 hod. při cestě na úřad a zpět, na řádově
stovky tisíc Kč.

Agenda
18. Přestupková
agenda

Náklady (C)

Přínosy (B)

Místně příslušný je správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. Toto určení má své
logické důvody, neboť v rámci správního řízení je třeba posoudit veškeré relevantní okolnosti za účelem
naplnění či vyvrácení podezření na spáchání přestupku a těmito okolnostmi mohou být i konkrétní místní
podmínky. Jejich znalost tak může napomoci předejití možných průtahů v řízení, nesprávnému posouzení
faktů, nesprávnému uložení sankce (či naopak neuložení) s návazným použitím opravných prostředků
apod.
Závěr: C>B
Zrušení místní příslušnosti vedle zřejmých fakt (tj. jedná se o velmi složitou agendu, upravenou množstvím
právních předpisů apod.) brání z čistě ekonomického hlediska jednak neexistence statistik, na základě
kterých by bylo možné alespoň odhadnout přínosy z potenciálního uvolnění regulace (tj. nejen počet všech
přestupků spáchaných v ČR, ale i jejich strukturu dle místa, kde byl přestupek spáchán v porovnání se
skutečným (jednodušeji trvalým) bydlištěm pachatele), jednak skutečnost, že v případě rušení místní
příslušnosti dochází ke snížení zátěže občanů. Toto snížení je však obvykle alespoň částečně kompenzováno
nárůstem administrativních nákladů na straně veřejné správy. Pokud by k tomuto došlo v případě
přestupkové agendy, byl by pachatel přestupku v podstatě dotován ostatními občany, z jejichž daní apod.
je hrazen chod veřejné správy (pokud se nebude jednat o případ uložení vysoké pokuty).

19. – 23. - Finanční
úřad - Správa daní DPH, DPPO, DPFO,
daň z nemovitých
věcí, vymáhání daní

Náklady na straně správce daně - jednorázové náklady
na materiální zabezpečení, vývoj informačních
technologií, přizpůsobení organizační struktury a
personální zabezpečení; opakující se náklady na
administrativní zabezpečení agendy, koordinaci správců
daně atp.

Úspory času klientů – vzhledem k četnosti
agendy – mohou být významné.

Náklady na straně daňového subjektu - náklady, které
mohou vzniknout v důsledku výkonu správy daní - dílčí
zvýšení administrativního zatížení, popř. náklady
spojené s prostorovou vzdáleností nově příslušného
správce daně.
Ne/koncepčnost řešení
Závěr:
Pokud by se případné zrušení místní příslušnosti dotklo větší skupiny subjektů, mohly by být přínosy
významné. Protože se jedná o velké množství subjektů – daňových poplatníků, přesuny mezi úřady by
mohly být významnější, tj. přínosy na straně plátců daní by mohly být vykompenzovány náklady na straně
finančních úřadů. Lze předpokládat, že nárůst počtu úkonů by se týkal především úřadů s větší dostupností
a s vyšší mírou dojížďky.
Jako řešení pro maximální eliminaci administrativní zátěže daňových subjektů vidíme u této agendy spíše
v její celkové elektronizaci. Tím pak otázka místní příslušnosti ztratí na svém významu. Navíc elektronického
podávání daňových přiznání již část povinných subjektů využívá.
Důkladnějšímu posouzení brání neexistence statistik, na základě kterých by bylo možné alespoň odhadnout
dopady potenciálního uvolnění regulace.
24. ČSSZ/OSSZ
(Česká/Okresní
správa sociálního
zabezpečení) Pojistné na sociální
zabezpečení

Jedná se opět o tisíce případů, tj. pokud by se případné zrušení místní příslušnosti dotklo větší skupiny
subjektů, mohly by být přínosy významné.
Jak však vyplývá z konzultace se zástupci MPSV a ČSSZ, i pouhá elektronizace této agendy je současné době
stále vzdáleným cílem, a to z důvodu zcela nedostatečné aplikační podpory na straně ČSSZ (zejména to
platí pro výkon agendy v oblasti OSVČ, ale ani v jiných oblastech podpora není dostatečná). Vzhledem ke
skutečnosti, že právě centralizace dat a možnost vzájemného sdílení datových podkladů potřebných pro
efektivní výkon agendy je nutnou podmínkou také pro případné zrušení místní příslušnosti, je i tato
možnost v současné době hudbou budoucnosti. Po vyřešení tohoto základního nedostatku však o zrušení
místní příslušnosti lze do budoucna uvažovat.
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Náklady (C)

Přínosy (B)

25. ČSSZ/OSSZ Důchodové
pojištění

Zpracovatel diskutoval téma místní příslušnosti se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (odbor
sociálního pojištění) a České správy sociálního zabezpečení. Z jednání vyplývá, že ČSSZ jako správce
předmětné agendy se otázkou místní příslušnosti dlouhodobě zabývá, a i v této souvislosti historicky
vypracovávala analýzy pro MV. Obecně platí, že o revizi (případně zrušení) místní příslušnosti u agendy
důchodového pojištění lze do budoucna uvažovat, zejména v souvislosti s technologickým rozvojem a
plánem na digitalizaci veřejné správy. Dle zástupců ČSSZ však takové změny při zachování kvality a
efektivity veřejné služby nelze dosáhnout v blízké budoucnosti.
 V první řadě bude pro zrušení místní příslušnosti nutné výrazně vylepšit aplikační podporu agendy,
která je v současné době nedostatečná.
 Druhou překážkou je skutečnost, že podstatná část agendy (zejména ta, co se týká časově
vzdálenějších okolností, jež do výpočtu důchodu vstupují a v minulosti z technologických důvodů ani
nemohly být elektronicky zaznamenávány) se stále provádí v „papírové“ formě. Místní příslušnost je
tak z tohoto pohledu optimální, protože jednotlivé OSSZ mají z definice dlouhodobé a fungující vazby
na místní orgány, instituce, zaměstnavatele apod. a snadněji tak od nich získávají informace potřebné
k výkonu agendy (např. data vstupující do výpočtu výše důchodu). Důležitým předpokladem pro
efektivní fungování agendy důchodového pojištění bez místní příslušnosti je tak její digitalizace.
 Dle zástupců ČSSZ je rovněž nutné brát ohled na skutečnost, že prakticky do všech žádostí o důchod
jsou některé údaje, jež později vstupují do výpočtu, zaznamenány až v okamžiku podání žádosti při
rozhovoru s příslušným pracovníkem OSSZ, jenž je pro tuto agendu proškolen a ví přesně, jaké údaje
do žádosti patří. Jinými slovy je jen málo pravděpodobné, že by si žadatel za současné legislativy sám
vyplnil žádost zcela správně a že by do ní uvedl veškeré údaje, které mohou při výpočtu důchodu hrát
roli. ČSSZ v současnosti sice podniká kroky ve snaze tento problém mírnit (např. s předstihem
informuje občany v předdůchodovém věku o rozsahu údajů, jež budou pro správný výpočet důchodu
nutné). Stále je však nutné tuto skutečnost chápat jako významnou překážku v rámci potenciální
elektronizace. Ta je přitom, jak již bylo zmíněno, důležitým předpokladem pro zrušení místní
příslušnosti u agendy důchodového pojištění.

26. ČSSZ/OSSZ Nemocenské
pojištění

Evidenční část agendy se týká především zaměstnavatelů. Komunikace zde ve velké většině případů
probíhá elektronicky. Na administrativní zátěž, pokud by ji ještě bylo možné snížit, tak lze reagovat opět
především postupem v elektronizaci veřejné správy.
Co se týče přiznávání nároků na dávku, opět občan komunikuje se svým zaměstnavatelem a ten pak teprve
s OSSZ. I pro tuto část úkonů tak platí předchozí závěr.
Pokud bude agenda v dostatečné míře elektronizovaná, otázka místní příslušnosti ztrácí na významu, a není
tak třeba ji řešit. Případné disproporce na jednotlivých úřadech ČSSZ lze pak řešit delegací místní
příslušnosti. Například velké společnosti se sídlem v menších spádových oblastech, jež by místní OSSZ
mohly zahltit, tak mohou podat žádost o delegaci místní příslušnosti na jiný úřad OSSZ. Těmto žádostem
se nevyhovuje automaticky, avšak zpravidla jim ČSSZ vychází vstříc. Obecně platí, že ČSSZ neidentifikuje u
stávající úpravy této agendy nedostatky plynoucí z existence místní příslušnosti.

27. – 29. ČSSZ/OSSZ Lékařská posudková
služba (LPS),
kontrolní činnost,
vymáhání
pohledávek

Z důvodu nedostatku dat a vysoké komplexity agendy se přikláníme ke konzervativní variantě místní
působnost u této agendy zachovat. U těchto agend se ČSSZ kloní spíše k variantě zachování místní
příslušnosti, a to zejména s ohledem na místní znalost. Případná podjatost (např. místně příslušných lékařů
posuzujících nárok na invalidní důchod) zde dle zástupců ČSSZ nepředstavuje významnou překážku. Vždy
je možné požádat o posouzení jiným orgánem nežli tím, který je místně příslušný. Řízení v rámci agendy
lékařské posudkové služby je dvoustupňové, lze k němu podávat námitky, odvolávat se na soudní přezkum,
případně je možné řízení neomezeně opakovat. V každém případě je i v těchto agendách nezbytně nutné
optimalizovat v současné době zcela nedostatečnou aplikační podporu. Co se týče agendy vymáhání
pohledávek, tam je zrušení místní příslušnosti dle názoru zástupců ČSSZ prakticky vyloučeno, a to z důvodu
její návaznosti na jiný typ řízení (exekuční řízení).
V rámci uvažování o zrušení místní příslušnosti u všech agend v gesci ČSSZ je pak rovněž dle zástupců MPSV
i ČSSZ třeba brát v potaz ustanovení v § 12 zákona č. 500/2004, správního řádu. Správní řád totiž praví, že
dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením
postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil. Vzhledem k
tomu, že toto ustanovení je v rámci ČSSZ v praxi dodržováno, je otázkou, zda o zrušení místní příslušnosti
v těchto intencích vůbec uvažovat.
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30. Úřad práce (ÚP) Agenda nepojistných
sociálních dávek

Místní působnost u této agendy zachovat (zdůvodnění
viz kapitola výše).

31. Úřad práce (ÚP) –
Agenda
zaměstnanosti

Místní působnost u této agendy zachovat (zdůvodnění
viz kapitola výše).

V případě zrušení místní příslušnosti bude nejvýznamnějším přínosem větší flexibilita řešení
životních situací pro občana261. Tato flexibilita bude vždy vykoupena vyššími náklady na výkon
agendy na straně státní správy, což ovšem neznamená, že v celkovém součtu náklady vzrostou.
Pokud bude agenda např. v dostatečné míře elektronizovaná, čas, který občan ušetří cestou na
úřad, může více než vyvážit jednorázové náklady na elektronizaci, které budou vždy rozpuštěny ve
více letech, stejně jako náklady na úkon, pokud příslušné aplikace budou přívětivé. Ve chvíli, kdy
stát naplní své cíle v oblasti eGovernmentu, je dokonce možné, že u agend, kde místní znalost
nehraje významnou roli, ztratí otázka místní příslušnosti na významu.

Z pohledu občana by mohlo být optimální vymezit místní příslušnost v rámci většího územního celku, např. kraje, v jehož
obvodu by si mohl zvolit, který úřad může navštívit. Volba by s největší pravděpodobností padla na úřad, který bude v místě
jeho zaměstnání, příp. jiných aktivit, kterým se věnuje. Nicméně vliv může mít i oblíbenost místa, odbornost úředníků či
rychlost vyřízení požadavku při řešení jakékoliv životní situace. Tento návrh je podložen i skutečností, že většina prostorových
pohybů obyvatel daných dojíždkou do zaměstnání nebo do škol je realizována v rámci krajů.
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3

Podpora meziobecní spolupráce
Úvod

Struktura osídlení v ČR prošla v minulosti několika zásadními vlnami, které ovlivnily její současnou
podobu a spolupůsobí na prostorové vztahy až dodnes. Důsledkem tohoto vývoje je vysoký počet
sídelních jednotek, který je poměrně stabilní a pohybuje se kolem 12 000. Na konci 80. let v Česku
existovalo přibližně 4100 obcí262. Reálně však fungovalo jen asi 3 500 obcí, zbylých 600 obcí nemělo
své rozhodovací orgány a bylo připojeno k jiným střediskovým obcím, jejichž národní výbory
vykonávaly správu i pro tyto obce.263
Pro současný počet obcí v České republice má význam především dezintegrační proces, ke kterému,
na rozdíl od trendu v západoevropských zemích, došlo po roce 1990. V rámci tohoto procesu se
osamostatnily převážně malé obce. Z evropských zemí je tak naše republika na prvním místě, pokud
jde o podíl obcí s méně než 1.000 obyvateli. Srovnatelné procento malých obcí má v EU pouze
Slovensko a Francie.
Obec je veřejnoprávní korporací, která představuje základní jednotku veřejné správy v ČR, jedná se
o územně samosprávný celek základního stupně. Dle zákona o obcích (zákon 128/2000 Sb.
v platném znění) je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní
celek, který je vymezen hranicí území obce (katastrálním územím, katastrálními územími).
Obce plní úkoly v zájmu občanů obce, které představují samosprávu (tzv. samostatnou působnost)
a stanovené státní správou (tzv. přenesenou působnost), tzn. součást současného spojeného
modelu veřejné správy. Současný stupeň přenosu státní agendy na samosprávné korporace obce
je v celé historii bezprecedentní a v mezinárodním srovnání v podstatě unikátní. Potřeba
uskutečňovat agendy, které přesahují hranice obcí, respektive mají nadobecní charakter (plánování
sociálních služeb, systém vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálního bydlení) vede na jedné
straně k hledání nových cest spolupráce obcí, nebo a to v řadě případů, využití institutu přenesené
působnosti a svěření jejího výkonu úředníkům, nejčastěji obce s rozšířenou působností.
Ač se množství agendy u přenesené působnosti výrazně liší podle toho, zda se jedná o ORP, POÚ
nebo obce I. typu (případně dle skutečnosti, které další agendy plní), lze všeobecně říci, že
provádění státní agendy je především pro malé obce značně zatěžující. Tato skutečnost přispívá
k diskusi o možnosti širšího uplatnění meziobecní spolupráce v oblasti samostatné působnosti, ale
v oblasti agend zajišťovaných malými obcemi fakticky i na úseku přenesené působnosti.
3.1.1 Role obcí – samostatná působnost
Pro vymezení samostatného postavení obcí je klíčové ustanovení §§ 35, 84 a 85 a 102 zákona o
obcích. Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce,
pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce
nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy,
a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
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K 31. 12., 1989 bylo na nynějším území ČR přesně 4104 obcí a 8 vojenských újezdů. K 1. 1. 1990 bylo přesně 4100 obcí
– nejnižší počet v historii.
JETMAR, M. a kol. Meziobecní spolupráce INSPIRATIVNÍ CESTA, JAK ZLEPŠIT SLUŽBY VEŘEJNOSTI; Svaz měst a obcí České
republiky, I. vydání, říjen 2015, ISBN: 978-80-906042-2-3
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Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady
a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb
svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a
spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku.
Mezi klíčové samostatné aktivity obcí, vyhrazené zastupitelstvu obce, coby nejvyššímu orgánu patří:













schvalovat program rozvoje obce,
schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k
rozvahovému dni,
zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací
listiny,
rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny,
společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených
právnických osobách,
delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast,
navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání
zřizovat a zrušovat obecní policii,
rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového
ústavního zdravotnického zařízení,
rozhodovat o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí.

Výše uvedené působnosti a pravomoci, které rámují samosprávnou roli obcí, představují
nejen formálně právní ale i věcný základ pro diskusi o společném řešení prostřednictvím
různých forem meziobecní spolupráce. Stávající reálně používané mechanismy v podstatě
umožňují zajistit plnění úkolů efektivněji, hospodárněji, případně jsou jedinou cestou
k zajištění dané veřejné služby v území. Samy o sobě však vycházejí pouze ze základních
kompetencí obcí a na rozdíl od situace v jiných zemích nerozšiřují okruh pravomocí či úkolů
zajišťovaných obcemi.
Vedle základních kompetencí obcí daných zákonem o obecním zřízení rozšiřují samostatnou
působnost další zákony v gesci jednotlivých rezortů. V podstatě se jedná o kompetence v oblasti264:









264

dopravy – pozemní komunikace, civilní letectví, výstavba infrastruktury - Ministerstvo
dopravy,
veřejné služby v přepravě cestujících - Ministerstvo dopravy,
účetnictví a finanční kontroly - Ministerstvo financí,
daní a poplatků - Ministerstvo financí,
rozpočtových pravidel – Ministerstvo financí,
pohřebnictví – Ministerstvo pro místní rozvoj,
regionálního rozvoje – Ministerstvo pro místní rozvoj,
územního plánování a stavebního řádu – Ministerstvo pro místní rozvoj,
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 zadávání veřejných zakázek – Ministerstvo pro místní rozvoj,
 veřejných dražeb – Ministerstvo pro místní rozvoj,
 památkové péče – Ministerstvo kultury,
 vydávání knih, periodik – Ministerstvo kultury,
 zřizování muzeí a sbírek Ministerstvo kultury,
 bezpečnosti a spolupráce s AČR – Ministerstvo obrany.
Rovněž tyto oblasti vytvářejí možnosti pro meziobecní spolupráci. Zvláště v oblasti přepravy občanů
či zadávání veřejných zakázek je možné doložit řadu příkladů spolupráce.

3.1.2 Kontext spolupráce obcí v ČR
Spolupráce obcí vychází z jejich vnitřních pohnutek a souvisí s řešením problémů, které se vyskytly
při naplňování samostatné, samosprávné úlohy.
Spolupráce obcí při výkonu přenesené působnosti není typická, neboť výkon této správy byl na
obec přenesen rozhodnutím státu, který k tomu účely vytvořil i správní obvody obcí pro výkon
agend, které by měly být dostatečně veliké, územně kompaktní a vybavené dostatečnou
administrativní kapacitou. Přesto se ukazuje, že tento obecně platný model je potřebné dolaďovat
tak, aby výkon správy byl v místně specifických podmínkách zajištěn bez problémů. Příkladem
spolupráce obcí při výkonu přenesené působnosti je využívání institutu veřejnoprávní smlouvy (viz
dále v textu).
V českém prostředí má meziobecní spolupráce již letitou tradici. Příklady je možné vysledovat již
v období Rakouska či první republiky. Je však nutné podotknout, že pro řešení nadobecních
záležitostí byla již za Rakouska265 zřízena okresní samospráva s odlišným okruhem úkolů
v jednotlivých historických zemích (na Moravě a ve Slezsku v podstatě potlačeno, existovaly jen tzv.
silniční okresy). Do působnosti okresní samosprávy (v Čechách) patřila správa hospodářská, silniční,
zdravotní, provozování peněžních ústavů, spořitelen, pojišťoven, dobročinných institucí aj.266 Dále
měla působnost v záležitostech obecních – ta se odrážela v rozhodovací moc o spojení obcí a
změnách jejich hranic a dohlížení nad zachování kmenového jmění obcí. Územně se kryly s okresy
soudními, bylo jich tedy více než okresů politických (výkon státní správy).
Vývoj meziobecní spolupráce v ČR byl ovlivněn vývojem od roku 1948 do roku 1989, kdy došlo k
omezení samosprávného charakteru obcí, a na spolupráci mezi obcemi se nekladl důraz. To
samozřejmě nevylučovalo neformální kontakty a vzájemnou inspiraci. Z institucionálního hlediska
se ovšem podporovala přímá integrace obcí, kdy vedle administrativního slučování bylo
podporováno i vytváření místních národních výborů pro několik obcí, jejichž identita zůstala
formálně zachována. V původních obcích pak působily občanské výbory. Integrace obcí, založená
na vytvoření systému střediskových obcí, nenalezla přílišnou podporu ze strany občanů a naopak
ideu jakéhokoli sdružování obcí pro další vývoj spíše diskreditovala. Možnost administrativního
slučování obcí či municipalizace není dlouhodobě předmětem odborného diskursu a není ze strany

V roce 1864 došlo v Čechách ke zřízení okresních samospráv. Do vedení okresů byla volena okresní zastupitelstva, která
ze svých členů volila okresní výbory a okresního starostu.
266 Okresní zastupitelstvo bylo také druhou stolicí v rozhodovací pravomoci v oblasti samostatné působnosti obcí.
Zastupitelské okresy zřizovaly celou řadu fondů a také sociálních a zdravotních ústavů. Náležela zde i péče o chudinství a
zdravotnictví. Okresy měly i kapitálovou účast v obchodních a akciových společnostech. Okresní zastupitelstva zřizovaly a
také udržovaly okresní silnice. Viz. Hledíková, Z., Janák, J., Dobeš, J., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po
současnost, nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2007, str. 30, 305
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311

českého státu navrhována267. Příčin této skutečnosti bylo více. Významnou roli hrálo především
faktické opomenutí principu dobrovolnosti, nedostatek ekonomické motivace, podvázání rozvoje
obytných funkcí i dostupnosti veřejných služeb v obcích, které nebyly střediskové a v neposlední
řadě i výběrovost daného řešení.
V roce 1990 se úsilí soustředilo na obnovení obecní samosprávy a otázky meziobecní spolupráce
nestály v popředí. Dříve integrované obce se většinou rozpadly a počet obcí se tak značně zvýšil,
tím spíše, že původní legislativní zábrany pro desintegraci byly slabé. Zákon ČNR č. 367/90 Sb., o
obcích, ve svém původním znění vůbec úpravu meziobecní spolupráce dobrovolných svazků obcí
neobsahoval explicitně, pouze odkazoval na Občanský zákoník č.40/1964 Sb., § 20f-20j. Tyto
paragrafy však současně upravovaly i činnost zájmového sdružení právnických osob (což byla další
možnost spolupráce mezi obcemi). Dobrovolné svazky obcí měly v tehdejší době taxativně vymezen
okruh možných činností (např. školství, zdravotnictví, kultura apod.), naopak zájmová sdružení
právnických osob mohla svou činnost zaměřit na jakoukoliv oblast.
Významnou formou, ve které se realizovaly meziobecní kontakty, se stala Okresní shromáždění.
Tato instituce byla zřízena zákonem č. 321/92 Sb., kterým byl novelizován zákon o Okresních
úřadech. V tomto Shromáždění byly zastoupeny obce podle stanoveného klíče, tzv. směrné číslo,
přičemž rozhodujícím faktorem byl počet obyvatel. Okresní shromáždění kontrolovalo činnost
okresního úřadu, schvalovalo a kontrolovalo jejich rozpočet a hospodaření, prosazovalo společné
zájmy obcí u okresního úřadu a schvalovalo rozdělení dotací obcím. Naposled uvedená kompetence
byla stanovena zcela nevhodně, neboť vedla k silným rozporům mezi zástupci jednotlivých obcí a
v některých případech až k faktické nefunkčnosti Okresního shromáždění. Vzhledem k tomu, že
okresní úřad představoval územní orgán státní správy s všeobecnou působností, jeho činnost se
pouze okrajově dotýkala činnosti obcí a měst v samostatné působnosti. Shromáždění mohlo v
mezích zákona ukládat úkoly přednostovi okresního úřadu. Tato situace měla ve vztahu k okresnímu
úřadu vedle kontrolní funkce rovněž iniciační úlohu. I když institut Okresního shromáždění
představoval provizorium, fungovalo poměrně dlouho. Fakticky vedlo k vytvoření „odvozené“
územní samosprávy na úrovni okresu. Přestože legitimita shromáždění vycházela primárně ze
samostatné působnosti obcí, znamenalo zavedení směrného čísla prolomení formálně rovného
postavení obcí. To vyústilo ve vytvoření nové instituce samosprávného typu pro celé území okresu.
Pouze přechodný charakter této instituce legitimizoval její nedostatečné zakotvení v právním řádu
(tj. bez vazby na Ústavu ČR).
Názory na fungování Shromáždění se liší. Je nesporné, že sehrálo pozitivní úlohu v období, kdy
nebyla konstituována regionální samospráva. Odvozený charakter tohoto sboru, bez primární
legitimity vzešlé z přímých voleb, odrážel nezájem o vytvoření plnohodnotné samosprávy na
okresní (mikroregionální, nadobecní) úrovni. Šlo však o významný nástroj, který umožňoval obcím
spolurozhodovat o rozvoji okresu a o rozdělení finančních zdrojů. Do zákona č. 147/2000 Sb., o
Okresních úřadech, již nebyla Okresní shromáždění již zahrnuta. V systému české veřejné správy
nemá tento institut v současnosti nástupce.
I když okresní shromáždění fungovala jen asi osm let, přesto je možné je svým způsobem zařadit
do kontextu dlouhé historie okresní samosprávy. Důležitým hlediskem posouzením postavení obcí
bylo, jakým způsobem bylo dosahováno úradku, tj. rozhodnutí tohoto tělesa. Každá obec okresu

Ekonomické pohnutky k zachování integrity obcí či jejich slučování, které obsahovala pravidla o rozpočtovém určení daní,
byla ze zákona odstraněna.
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měla prostřednictví zástupce (zástupce ale mohl reprezentovat několik obcí) své zastoupení
v Okresním shromáždění, nikoliv však jeden hlas. Mechanismus spočívající ve stanovení počtu členů
shromáždění a směrného čísla vedl k „vyvážení“ hlasu obce dle počtu obyvatel. Usnesení
shromáždění pak bylo přijímáno většinou zástupců. Zvolený mechanismus výrazně vyvažoval
postavení jednotlivých obcí, a to za účelem snadného prosazení rozhodnutí reprezentujícího zájmy
většiny obyvatel obcí okresu. Cílem zřejmě bylo i zabránění projevům lokálního partikularismu a
oportunismu, zlepšení průchodnosti rozhodovacích procesů a posílení účinnosti přijímaných
rozhodnutí.268
Pokus o systémový přístup ke spolupráci obcí na bázi meziobecní spolupráce představoval návrh
Společenství obcí (2005)269. Koncept vycházel z pozitivních zkušeností s uzavíráním svazků obcí
(mikroregionů) s cílem systémově posílit společné řešení hospodářského a sociálního rozvoje
celého spádového mikroregionu tvořeného správním obvodem ORP prostřednictvím společného
výkonu některých samostatných působností obcí v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotních
služeb, životního prostředí, dopravní obslužnosti a vytváření podmínek pro hospodářský a sociální
rozvoj území apod. Společenství obcí mělo také zajišťovat pro své členské obce i výkon některých
delegovaných přenesených působností. Společenství obcí mělo být samostatnou veřejnoprávní
korporací založenou na dobrovolné dohodě obcí na základě uzavřené zakladatelské smlouvy.
Zákon měl stanovit podstatné náležitosti zakladatelské smlouvy, včetně stanovení rozsahu
společného výkonu samostatných i přenesených působností obcí270.
Tento model vycházel z klasických principů meziobecní spolupráce, avšak předpokládalo se, že jde
o spolupráci vyžadovanou zákonem. Vycházelo se z teze, že dobrovolnost spolupráce nevylučuje
zákonnou úpravu jejího územního, kompetenčního a organizačního základu. Předpokládalo se
rovné postavení obcí tvořících společenství. Pro rozhodnutí shromáždění zástupců se navrhoval
souhlas 3/5 většiny hlasů přítomných členů shromáždění zástupců. Instituce společenství obcí se
v systému českého veřejného práva nakonec neprosadila.
V ČR spíše existují podmínky pro prohloubení meziobecní spolupráce než pro slučování obcí. Jak
uvádí Jiří Ježek v komentářích k šetření mezi zástupci obcí: „většina respondentů se shoduje v
názoru, že větší pozornost než slučování obcí, by měla být věnována podpoře dobrovolné
meziobecní spolupráce. Pro 68,2 % respondentů to je nejlepší cesta, jak konsolidovat místní správu
v České republice. Kritikové slučování obcí nejčastěji uvádějí, že v případě slučování by došlo ke
ztrátě místní identity a výjimečnosti (63,6 % respondentů). Často v této souvislosti upozorňují na
zkušenosti Francie a Itálie, kde existuje silná lokální identita lidí a zmíněné země se snaží problémy
roztříštěné sídelní struktury řešit cestou spolupráce, nikoliv slučování. Také české návrhy, které se
zrodily v roce 2004 na Ministerstvu vnitra ČR, vycházely právě z francouzských zkušeností (tzv.
společenství obcí).

Jetmar a kol.: Meziobecní spolupráce INSPIRATIVNÍ CESTA, JAK ZLEPŠIT SLUŽBY VEŘEJNOSTI; Svaz měst a obcí České
republiky, I. vydání, říjen 2015, ISBN: 978-80-906042-2-3
269 Jetmar: Teze spolupráce obcí při zajišťování dostupnosti statků a služeb v rámci územního obvodu ORP
Svazek obcí územního obvodu ORP, SMO ČR 2012
270 Společenství mělo mít své orgány obdobné orgánům obce: Shromáždění zástupců jako nejvyšší orgán, předsedu
společenství obcí, tajemníka úřadu společenství obcí atd. Kompetence těchto orgánů měly být vymezeny zákonem a dále
dopracovány ve statutu společenství obcí, který bude dále upravovat ustanovení všech orgánů společenství, jejich postavení,
úkoly, práva a povinnosti, způsob svolávání shromáždění zástupců, jeho působnost a způsob rozhodování, schválení
tajemníka úřadu společenství obcí a jeho postavení, působnost a postavení kontrolního orgánu.
268
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Největší obavy se týkají toho, že slučování obcí by vedlo k oslabení rozhodovacího vlivu slučovaných
obcí a k upřednostňování rozvoje centrálních obcí na úkor okrajových. Malé obce se např. obávají,
že v případě dopravní obslužnosti by byly obsluhovány pouze centrální obce a nikoliv obce
přičleněné. Myšlenku slučování podporuje asi 12 % respondentů, především zástupci měst. Muselo
by se ale jednat o dlouhodobý proces, koordinovaný shora (7,6 % respondentů), ale bohužel chybí
politická podpora, domluva klíčových politických stran o nutnosti takové změny (5,3 %).“271
Typy spolupráce obcí v ČR
Spolupráci obcí je možno odlišit:
a) dle formy – neformální vs. formalizovaná, respektive neinstitucionalizovaná vs.
institucionalizovaná,
b) dle právní regulace – veřejnoprávní vs. soukromoprávní formy,
c) dle okruhu participujících subjektů – meziobecní spolupráce v pravém slova smyslu
(omezená na spolupráci pouze mezi obcemi), smíšená spolupráce obcí zahrnující další
aktéry (veřejné subjekty, včetně organizačních složek či příspěvkových organizací státu;
ziskově orientované subjekty a neziskové organizace, jejichž postavení a činnost je upravena
soukromým právem),
d) tematicky dle sledovaného účelu, řešených úkolů.
Neformální spolupráce obcí je jedním z nejčastěji se vyskytujících způsobů interakce mezi obcemi.
Jako vhodný příklad je možné uvést darovací smlouvy na nákup hasičského automobilu, hasičské
stříkačky, sanitky, operačních pomůcek, opravy farních kostelů, soutěže obcí, zapůjčení komunální
techniky apod.
Možnosti meziobecní spolupráce dle současné právní úpravy jsou následující:










dobrovolný svazek obcí – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – pro úpravu soukromoprávních smluvních vztahů mezi
obcemi (např. při koupi nemovitosti od jiné obce),
dále NOZ – pro založení právnických osob jím upravených (jedná se např. o ústavy, nadace
apod.)
§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) – pro úpravu smluvních vztahů uzavíraných za účelem plnění svých úkolů v oblasti veřejné
správy,
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – pro založení právnické osoby (jedná se např.
o společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti či družstva).
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - školská právnická osoba, zakládaná obcemi, nebo i dobrovolným
svazkem obcí.
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – smlouva o
společném postupu zadavatelů, kterou lze uzavřít v případech, kdy obce chtějí společným
postupem zadat konkrétní veřejnou zakázku.

Ježek, J.: Meziobecní spolupráce v České republice v roce 2015: výsledky empirického výzkumu
http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/09_jezek_meziobecni_spoluprace.pdf
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314

Tabulka 3.1:Modely spolupráce obcí

Model

Typ
Dobrovolné svazky obcí
Společné právní osoby

A/Mezi obecní
spolupráce

B/Smíšené modely
spolupráce obcí s
dalšími aktéry v
území

Veřejnoprávní smlouvy
Školské právnické osoby
Spolupráce v rámci ITI a
Integrovaného plánu
rozvoje území
Místní akční skupiny
Destinační společnosti

Legislativní opora/finanční podpora
§49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
§35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích + Příslušné
zvláštní zákony
Část pátá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád +
Příslušné zvláštní zákony
§§124 - 140 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon
ITI- čl. 36 nařízení EP a Rady 1303/2013, čl. 7
nařízení EP a Rady 1301/2013, § 8 odst. 14 zákona
248/2000 sb.
Podpora z Programu rozvoje venkova Ministerstvo
zemědělství
Podpora z Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech Ministerstvo pro
místní rozvoj

a další.
Zdroj: PROCES, 2017.

Hodnocení spolupráce mezi obcemi
3.2.1 Dobrovolné svazky obcí
Dobrovolné svazky obcí (dále také DSO) představují hlavní mechanismus podpory meziobecní
spolupráce. Jedná se o speciální právnickou osobu veřejného práva, určenou výlučně ke vzájemné
spolupráci obcí, a to v samostatné působnosti. Dnes DSO představují jednu z nejrozšířenějších a
z hlediska sledovaného účelu jednu z nejvariabilnějších forem meziobecní spolupráce v ČR.
Právní úprava problematiky meziobecní spolupráce vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění (dále také „zákon o obcích“). Konkrétně ustanovení § 46 právě
citovaného zákona výslovně stanoví, že obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně
spolupracovat.
Dle § 47 zákona o obcích nelze na spolupráci výhradně mezi obcemi použít ustanovení nového
občanského zákoníku o spolku (§ 214 a násl. NOZ) a o smlouvě o společnosti (§ 2716 a násl. NOZ).
Dle aktuálního výkladu nicméně je tyto formy spolupráce možné využít tehdy, pokud budou do
spolupráce v občanskoprávních vztazích přibrány též fyzické či právnické osoby (jiné spolky či
obchodní korporace).
Tento institut nebyl v porevolučním zákoně o obcích (zákon č. 367/1990 Sb.) původně obsažen.
Záhy se však ukázala potřebnost této úpravy. Zákonem č. 302/1992 Sb. byly do zákona o obcích
v roce 1992 zařazeny § 20a až 20d, na základě kterých mohly obce vytvářet DSO, jejichž předmětem
činnosti mohly být jen taxativně vymezené pravomoci.
Postavení svazků, jejich vznik a zánik byl do té doby upraven Občanským zákoníkem (jmenovitě
§ 20f a následující). Podle téhož ustanovení občanského zákoníku mohly obce utvářet i zájmová
sdružení právnických osob, na která se však nevztahoval režim DSO. Obec mohla na DSO převést i
část svého majetku a to včetně finančních prostředků ovšem jen v rozsahu, který umožňoval výkon
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činností, které byly na DSO přeneseny. Zákon neobsahoval žádné ustanovení, podle kterého by
majetek převedený na DSO zůstával ve vlastnictví obce.“272
Podle § 49 zákona č. 128/2000 o obcích mají obce právo na to být členy svazku založeným za účelem
spolupráce při výkonu samostatné působnosti. Svazek obcí se tedy stará především o plnění úkolů
veřejné správy v oblastech školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného
pořádku, ochrany životního prostředí, péče o zvířata, cestovního ruchu, komunálních odpadů a
odpadních vod, technické infrastruktury, místních komunikací a provozování systémů veřejné
osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území. Spolupracovat je možné v oblasti
zajištění vytápění (zdrojů energií) ale i těžbě nerostných surovin (provozování lomů apod.) či lesním
hospodářství, správě domovního a bytového fondu, provozování sportovních, kulturních zařízení
apod.
Dobrovolné svazky obcí jsou samostatnými právnickými osobami. Dle současné právní úpravy
nemohou být zakládány za účelem výkonu přenesené působnosti. Ač to zákon výslovně neuvádí, z
podmínek pro vznik svazku vyplývá, že svazek obcí není považován za právnickou osobou
založenou za účelem podnikání. DSO vzniká na základě zápisu do rejstříku svazků obcí vedeného
příslušným krajským úřadem. Problematika obsahu zápisu a jeho změn např. v rámci transformace
dobrovolného svazku obcí je řešena v § 49 odst. 4 zákona o obcích.
Dobrovolné svazky obcí vznikají na základě rozhodnutí veřejnoprávní korporace – obce. Proto je
svazek ve své činnosti i hospodaření zcela závislý na vůli svých zakladatelů – obcí a logicky i na
podmínkách, které obcím vymezuje zákon. Jakékoliv další jednání svazku (od okamžiku, kdy
nabude způsobilost k právním úkonům) je tedy vázáno vůlí zakladatelských obcí, kterou obce
vyjádří v zakladatelské smlouvě a ve stanovách. Přesné vyjádření dovoleného či zakázaného jednání
svazku je v zájmu zakladatelských obcí, protože závazky svazku vůči jiným osobám jsou právoplatné
a svazek odpovídá za nesplnění svých povinností. V konečném důsledku takové závazky svazku
musí vyrovnat obce, které jsou členy svazku.
Základní členění svazků, se kterým se obecně operuje, je dle sledovaného účelu. Monotematickým
svazkem obcí je myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou
aktivitu, která může být ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného
cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí
založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem
vybudování kanalizace apod. Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech,
přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není
časově omezena. V organizační struktuře mohou být kromě nutného nejvyššího orgánu
zastupujícího zúčastněné obce také další orgány, představující výkonnou, kontrolní či
administrativní úlohu. Jedná se tedy o kolektivní výkonný orgán, individuální orgán, kterému je
svěřeno jednání jménem svazku navenek (statutární orgán), kolektivní kontrolní orgán a
specializovaný administrativně-technický orgán.273

Sabová H.: Svazky obcí a jejich majetek
JETMAR, M. a kol. (2015) Meziobecní spolupráce - inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti; Praha: Svaz měst a obcí
České republiky, 2015, ISBN: 978-80-906042-2-3.
272
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Organizační struktura svazku:
a) Nejvyšší orgán svazku je složen ze zástupců jednotlivých členských obcí, přičemž každá obec
má při přijímání rozhodnutí stejný počet hlasů (resp. každá jeden hlas). Rozhodnutí
jsou přijímána na základě souhlasu prosté většiny přítomných členů, přičemž minimální
počet přítomných pro naplnění usnášeníschopnosti je polovina.
b) Výkonný orgán (často označován jako „rada“) řídí běžnou činnost svazku. Rozhoduje
o konkrétních opatřeních k naplňování cílů svazku, a to vždy v souladu s usneseními
nejvyššího orgánu a stanovami svazku. V jeho čele stojí tzv. statutární orgán svazku.
c) Statutárním orgánem svazku je jednotlivec (zpravidla označován jako „předseda“), který
jedná jménem svazku a zastupuje jej navenek. Jeho zástupcem je předem zvolený člen
výkonného orgánu, který funkce statutárního orgánu vykonává v jeho nepřítomnosti,
případně na základě pověření statutárním orgánem či nejvyšším orgánem. Statutární orgán
zodpovídá za vedení daňové agendy svazku, vedení řádného účetnictví a archivaci
dokumentů svazku.
d) Kontrolní orgán je obsazen lichým počtem osob, přičemž stanovami svazku je nastavena
neslučitelnost funkcí členů kontrolního orgánu a výkonného orgánu. Kontrolní činnost
směřuje k prověřování souladu činnosti výkonného a statutárního orgánu s usneseními
nejvyššího orgánu a právními předpisy České republiky. Kontrola může upozorňovat i na
rozpor rozhodnutí nejvyššího orgánu s legislativou, problémy v účetnictví atd.
Administrativně-technický orgán není nadán rozhodovací pravomocí, funguje jako zpracovatel
běžné správní agendy, která souvisí s každodenním fungováním svazku. Tento orgán má především
za úkol napomáhat hladkému fungování výkonného a statutárního orgánu svazku. Co se týče
financování svazku, vychází tento z kombinace tří způsobů získávání peněžních zdrojů. Jednak může
svazek čerpat a využívat příjmy, které mu plynou z jeho vlastní činnosti. Další zdroje jsou získány
v okamžiku zakládání svazku od zakládajících (příp. přistupujících) členů, kteří musí před vstupem
do svazku složit na jeho bankovní účet smluvený vstupní vklad, jehož výše je pevně určena ve
stanovách, přičemž je reflektován počet obyvatel dané vstupující obce. Třetím způsobem jsou pak
pravidelné každoroční členské příspěvky, jejichž konkrétní výše je pro každý následující kalendářní
rok stanovována rozhodnutím nejvyššího orgánu. Způsob výpočtu je však i zde odvislý od počtu
obyvatel jednotlivých členských obcí. Tímto způsobem je možné reagovat na četnost a nákladnost
plánovaných akcí svazku, a zároveň není nabourána demokratická povaha DSO.274
Za služby poskytované přímo občanům členských obcí je možné požadovat úhradu přímo od těch
občanů, jimž je služba poskytována. Jako příklady je možné uvést poskytování služeb mobilní
pečovatelskou službou, dále školní autobus. V těchto případech může svazek obcí nebo jeho
servisní středisko inkasovat platby přímo od konkrétních občanů. I v těchto případech by měla platit
zásada, že ceny za služby jsou nastaveny tak nízko, aby nebyl problém s jejich inkasováním. Pokud
je nelze pořídit za přijatelnou cenu, potom může být řešením dotování těchto služeb z rozpočtu
svazku. Zatím nelze přímo inkasovat od občanů platbu za odpady. Místní poplatek je ve výhradní
kompetenci obcí, kterou nelze přenést na svazek. Jistě je k uvážení, zda nezměnit legislativu tak,
aby platby za odpady mohly inkasovat svazky obcí nebo jejich organizace. Značně by to ulehčilo
práci zejména malým obecním úřadům.

274

Jetmar a kol.: Meziobecní spolupráce INSPIRATIVNÍ CESTA, JAK ZLEPŠIT SLUŽBY VEŘEJNOSTI; Svaz měst a obcí České
republiky, I. vydání, říjen 2015, ISBN: 978-80-906042-2-3
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Dalším možným zdrojem prostředků jsou dotace a příspěvky. Typově lze dotace a příspěvky dělit
na mimořádné, jednorázové a pravidelné, opakující se. Mimořádné dotace by měly sloužit k pokrytí
jednorázových výdajů, např. pro pokrytí výdajů při nastartování činnosti svazku.
Svazek obcí je povinen se při svém hospodaření řídit ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Svazek hospodaří i s majetkem, který získal vlastní
činností. (Nelze se však domnívat, že se jedná o majetek ve „vlastnictví“ svazku. Svazek i s takovým
majetkem pouze hospodaří způsobem stanoveným zakladateli.) Stanovy svazku musí obsahovat
ustanovení o vypořádání majetkového podílu při vystoupení obce ze svazku či při přistoupení obce
do svazku. Členské obce se stanoveným způsobem (musí být uvedeno ve stanovách svazku) podílejí
na rozdělení zisku a na úhradě ztráty svazku. Jako právnická osoba je svazek účetní jednotkou ve
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Hospodaření svazku upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V současné době neexistují žádné finanční nástroje, které by přímo či nepřímo systematicky
financovaly spolupráci obcí ve smyslu stabilního zdroje příjmu (odhlížíme od projektů SMO ČR
financovaných z ESIF, které usilovaly o zvýšení povědomí o přínosech meziobecní spolupráce pro
obce, respektive směřovaly k pilotnímu ověření některých přístupů). Na úrovni státu neexistují
žádné podpůrné nástroje, které by reflektovaly zájem obcí společně aktivně koordinovat svůj rozvoj,
podporovaly úsilí o hledání cest, jak zajistit skutečnou dostupnost veřejných služeb občanům a
řízení jejich kvality ze strany obcí. Absence speciálních nástrojů podpory DSO na národní úrovni
souvisí rovněž s dosavadním postojem státu k těmto entitám, které jsou nahlíženy jako čistě
fakultativní instituce, které si obce vytvářejí s ohledem na specifické rozvojové potřeby. Nejsou
pojímány jako systémové řešení nadobecních úkolů veřejné správy v širším území (funkčním
mikroregionu).
V roce 2016275 DSO hospodařily s příjmy ve výši 3,1 mld. Kč, což bylo výrazně méně nežli v
předchozích pěti letech, kdy se jejich výše pohybovala v rozmezí 4,9 - 8,2 mld. Kč (nejvyšší úroveň
8,2 mld. Kč byla dosažena v roce 2015). Důvodem byl pokles objemu přijatých transferů, které
představují základní zdroj financování činnosti DSO (transfery ze státního rozpočtu, ze státních
fondů, z rozpočtů krajů a rozpočtů regionálních rad, a z rozpočtů členských obcí). Jejich celková
výše činila 2,0 mld. Kč, zatímco v roce předchozím to bylo 7,1 mld. Kč. Pokles souvisel mj. s
přechodem na nové programové období pro čerpání prostředků z fondů EU a projevil se proto
zejména v části přijatých investičních transferů (pokles o 4,6 mld. Kč). Zde je zřejmá závislost DSO
na účelových investičních dotacích poskytnutých z rozpočtů organizačních složek státu, případně
krajů (v minulém programovém období pak i regionů soudržnosti).
Naproti tomu vlastní příjmy DSO byly vykázány ve stejné výši jako v předchozím roce, tj. 1,1 mld.
Kč. Tvořily je nedaňové příjmy ve výši 1,0 mld. Kč (zejména příjmy z pronájmu majetku, příjmy z
vlastní činnosti) a kapitálové příjmy ve výši 0,1 mld. Kč.
Výdaje DSO činily 2,2 mld. Kč a proti předchozímu roku byly nižší o 6,3 mld. Kč. Pokles byl
koncentrován v části kapitálových výdajů, dosáhly pouze 1,1 mld. Kč, zatímco v předchozím roce to
bylo 7,3 mld. Kč. Z hlediska odvětvové struktury směřovala největší část výdajů, stejně jako v

Údaje převzaty ze Státního závěrečného účtu za rok 2016, https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plnenistatniho-rozpoctu/2016/statni-zaverecny-ucet-za-rok-2016-31478
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předchozích letech, do odvětví vodního hospodářství. Jejich objem dosáhl 1,4 mld. Kč, z toho
kapitálové výdaje činily 1,0 mld. Kč.
Hospodaření DSO skončilo s přebytkem 0,8 mld. Kč (v roce 2015 byl vykázán schodek 0,3 mld. Kč).
V rozpočtu byl předpokládán mírný přebytek 0,1 mld. Kč.
Z hlediska zaměření činnosti uvedeného ve zřizovatelské listině (podle paragrafů rozpočtové
skladby) se největší počet DSO řadil do oddílu 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
(celkem 251 DSO) a do oddílu 23 - Vodní hospodářství, kde předmětem činnosti je především
zajišťování zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a správa ve vodním
hospodářství (166 DSO). Dále pak do oddílu 37 - Ochrana životního prostředí, kde se jedná zejména
o zajišťování sběru a svozu komunálních odpadů a nebezpečných odpadů, využívání a
zneškodňování odpadů, péči o vzhled obce a veřejnou zeleň, činnosti k ochraně půdy a krajiny
apod. (35 DSO).
Každá obec může být členem více svazků najednou. V České republice aktuálně existuje 729276
dobrovolných svazků obcí. Je ovšem potřeba podotknout, že část těchto svazků již splnila účel, ke
kterému byly založeny, a tak jsou nyní v podstatě „mrtvé“ a existují pouze formálně. Jedná se
především o ty svazky, které neprovozují veřejnou infrastrukturu či nezajišťují veřejné služby, ale
soustředily se na dotační poradenství a management, jiné poradenství pro obce (např. ekonomické),
či se svého času zaměřily na rozvoj cestovního ruchu apod. Jednalo se o aktivity, které jsou nabízeny
obcím i tržně v podobě komerčních služeb. Jiným důvodem byla neschopnost financovat odborný
aparát dobrovolných svazků obcí, které tak podobně jako malé obce byly schopny nabízet služby
pouze v omezeném rozsahu a nedostatečné kvalitě. Ochabnutí zájmu o sdružování obcí je dobře
patrné na poklesu počtu DSO ze 782 v roce 2008 na 720 v roce 2014277. Dalším důvodem byl přesun
části aktivizačních činností (získávání dotačních prostředků) z DSO na MAS, které získaly bohaté
zdroje financování z ESIF – zdroje na provoz MAS i možnost rozdělování dotací místním aktérům.
Přestože založení MAS bylo v řadě případů iniciováno ze strany DSO, jejich následná činnost
v některých regionech zastínila činnost svazku obcí (včetně převzetí či sdílení části personálních
kapacit), což vedlo k ochabnutí činnosti či úpadku vlastního DSO.
Dobrovolné svazky obcí mohou zakládat další právnické osoby – příkladem je např. školská
právnická osoba.

Státní závěrečný účet za rok 2016, https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statnihorozpoctu/2016/statni-zaverecny-ucet-za-rok-2016-31478
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Státní závěrečný účet za rok 2016, https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statnihorozpoctu/2016/statni-zaverecny-ucet-za-rok-2016-31478
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SWOT analýza pro DSO
Silné stránky









Svobodná vůle obcí při rozhodování
Rovnost obcí při rozhodování (jedna
obec=jeden hlas)
Možnost využití personální kapacity
DSO obcemi, které nemají možnost
zajistit si tuto kapacitu samy
Komplexnější řešení
nadobecních/regionálních problémů
Možnost členství obce v různých
účelových DSO
Variabilita účelu založení DSO
(monotematické, polyfunkční DSO)
Předávání příkladů dobré praxe

Příležitosti











Slabé stránky
Velké množství nefunkčních DSO
Časté členství obcí v několika DSO –
tříštění kapacity
 Výrazné překryvy hranic DSO
 Nepokrytí celého území ČR
strukturou DSO
 V podstatě konsensuální způsob
rozhodování
 Nemožnost vázat akty DSO občany a
subjekty působící na území členských
obcí
 Aktivity a provoz DSO jsou
financovány především z rozpočtu
členských obcí a z vlastní činnosti,
případně z dotačních titulů
Hrozby



Posílení právního postavení DSO vůči
členům, možnost zavazovat akty
subjekty na území členských obcí
Posílení funkčnosti DSO, zavedení
principu dvojí (kvalifikované) většiny
při hlasování (většiny obcí, většiny
občanů)
Decentralizace úkolů ze strany státu a
krajů na speciální formu DSO, které
by naplňovalo tyto unikátní
pravomoci v rámci území
mikroregionu (např. tvořeného
správním územím ORP).
Posílení a rozsáhlejší využití
personálních kapacit DSO
Využití DSO jakožto lobbistické
organizace k prosazování společných
zájmů a postupů vůči státním
orgánům a kraji
DSO je díky dlouhodobé existenci
ověřenou formou spolupráce obcí.













Složitost řízení DSO, hospodaření se
svěřeným majetkem
Slabost stávající instituce DSO při
managementu veřejných služeb
Vyprázdnění činnosti DSO, nejasné
výsledky
Neschopnost generovat přidanou
hodnotu pro obce, dosáhnout
ekonomických úspor
Únava z angažmá obcí ve velkém
počtu účelových, monotematických
DSO
Složité finanční vypořádávání při
odchodu členské obce z DSO,
Neakceptování členství v DSO po
ukončení dotačního titulu
zajišťujícího provoz DSO (tedy riziko
neudržitelnosti nastavených aktivit
DSO)
Konkurence jiných, smíšených forem
spolupráce (např. MAS)

Reflexe zkušeností z příkladů dobré praxe:
Obce do DSO vstupují z toho důvodu, aby byly požadované činnosti zajištěny, veřejná služba byla
občanům poskytnuta, neboť samostatné obce nemají kapacity, zdroje (personální, finanční,
technologie) tyto aktivity realizovat. S tím souvisí i vytváření kapacit pro akvizici externích zdrojů
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pro další rozvoj spolupracujících obcí (získávání dotací, dotační management). Další motivací je
vytváření pozitivních externalit, které mají zkvalitnit prostředí pro život občanů (kultivace veřejného
prostoru, odpočinková a relaxační místa, cyklostezky apod.), pro podnikání (rozvoj cestovního
ruchu, přitažení externí poptávky po službách poskytovaných v území). Jiným sledovaným účelem
může být získání dodatečných zdrojů vyplývajících z ekonomické činnosti DSO (využívání svěřeného
majetku apod.). Avšak zpravidla se při činnosti DSO jedná o dosažení výnosů z rozsahu tj. pokles
jednotkových nákladů v souvislosti s realizací aktivit společně (ekonomická efektivnost).
Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku a řeší
problémy především malých obcí (tj. aktivity nejsou směřovány např. vůči městu v postavení ORP,
neboť se ho netýkají, či je řeší jiným způsobem). Povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu
s účelem založení svazku, tím zůstává nedotčena.
Svazek vedle své hlavní činnosti vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti a směřující k podpoře hlavní činnosti svazku anebo hospodárnému
využívání majetku svazku, a to v následujících oblastech:
 projektové a dotační poradenství,
 zpracování a administrace žádostí o dotace,
 zpracování zadávacích dokumentací a administrace výběrových řízení,
 pořádání odborných vzdělávacích seminářů a školení,
 výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Tyto aktivity může nabízet na komerční bázi i obcím, které zatím nejsou členy svazku, jakož i dalším
veřejným (příspěvkové organizace) či soukromým subjektům (neziskové organizace, malé a střední
podniky).
Svazek vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů a to jak pro obce, tak pro (školy či
dětský domov). Ukázkovým příkladem řešení problémů jsou aktivity DSO při problematice plnění
povinností vyplývající ze zákona o střetu zájmů.
3.2.1.1 Rozšířený model DSO - Centrum společných služeb
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také
„Centra společných služeb“ (CSS), je aktivitou SMO ČR. Do určité míry navazuje na projekt
Meziobecní spolupráce z let 2013 až 2015. Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné
fáze probíhá v období let 2016 až 2019.
Cílem projektu je dle SMO ČR zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb,
zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám, zlepšení
informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách, zvýšení dostupnosti a kvality
poskytovaných veřejných služeb pro občany, přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní
a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které
povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce. Jedná se tedy o vytvoření silného administrativního zázemí v rámci vybraných DSO
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s cílem ověřit jeho schopnost poskytovat obcím a městům odborně náročné a kvalitní služby za
zvýhodněných podmínek.
Celkový počet zapojených DSO, kde došlo ke zřízení tzv. Center společných služeb, tj. společné
administrativní kapacity pro zajištění konkrétních služeb, je 83 (seznam viz příloha). Jejich
prostřednictvím je do Projektu zapojeno 1686 obcí, ve kterých žije 2,1 milionu obyvatel ČR. Počet
zaměstnanců CSS je aktuálně 226. Na základě informací poskytnutých ze strany SMO ČR CSS od
začátku projektu poskytla starostům, zastupitelům nebo občanům desítky tisíc služeb.
Prostřednictvím CSS je zajišťováno278:
1.

2.
3.
4.
5.

poradenství ostatní související se samosprávnou činností obcí (32 %) z toho se nejčastěji
vyskytovaly aktivity v podkategoriích např. činnost orgánů obce (39 %) či ekonomická a
pracovní agenda (14 %).
projektové poradenství (17 %) z toho kupříkladu životní prostředí (15 %), školství (10 %) či
odpadové hospodářství (8 %).
GDPR (20 %)
veřejné zakázky (8 %)
příprava a realizace projektů (6 %).

Podíl odborného poradenství tvořil na celkovém množství aktivit 76 %. Nařízení GDPR zabrala
celých 20 % kapacity CSS.
CSS vykázala celkem 2196 aktivit v oblasti Odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jednalo se o
odborné poradenství, ale i o samotné zpracování veřejných zakázek jako celek. Aktivity byly
zaměřené zejména na oblast školství, kde bylo vykázáno 210 aktivit, dále životního prostředí 153
aktivit a doprava 150 aktivit. Zapojená CSS ve sledovaném období sama úspěšně zpracovala 263
veřejných zakázek. Z 88 % se jednalo o zakázky malého rozsahu a pohybovaly se z 66 % do 1 000
000 mil. Kč. Předmětem zpracovaných veřejných zakázek byly ze 42 % dodávky, z 40 % stavební
práce a z 18 % služby. V 10 % případů bylo využito odpovědné zadávání.
Realizační tým na úrovni SMOČR zajišťuje metodické vedení, organizuje školení, sdílení příkladů
dobré praxe mezi jednotlivými CSS. CSS připravovala a realizovala projekty meziobecní spolupráce.
K 31. 12. 2017 to bylo 1385 projektů v různých fázích realizace. Ke konci sledovaného období byla
ukončena realizace 410 projektů v celkovém objemu 137 867 286 Kč. Preferována je oblast
cestovního ruchu, volnočasových aktivit, životní prostředí a školství.
Na konci roku 2017 proběhlo setkání valných hromad všech DSO zapojených do projektu. Hlavním
tématem valných hromad, kromě rekapitulace činnosti CSS, bylo GDPR, novelizace zákona o střetu
zájmů, schvalování rozpočtů za rok 2017 a na rok 2018. Na valných hromadách starostové také
hodnotili kvalitu a rozsah služeb poskytovaných CSS. Dle informací SMO ČR byla finální průměrná
známka (jako ve škole) za celé druhé pololetí 2017 – 1,3. Na základě výsledků dotazníkového šetření
předpokládá 80 % dotázaných DSO zvýšený zájem členských obcí o zajištění role sdíleného
pověřence. Tuto roli mají vykonávat především DSO/CSS. Z výsledků vyplývá, že zájem o zajištění
agendy se týká zejména menších obcí, pro které je možnost pověřence a hromadné řešení agendy
finančně i organizačně výhodné. Na většinu DSO se starostové sami obrátili s prosbou o pomoc.
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Pololetní zpráva SMOČR k realizaci projektu, stav k 30.6 2018
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Níže jsou uvedeny příklady z výstupů zveřejněných ze strany SMO ČR
1/DSO a vyjednávání cen a podmínek svozu komunálního odpadu.
DSO Moravská brána v Olomouckém kraji tvořený 22 členských obcí byl úspěšný při vyjednávání
cen a podmínek svozu komunálního odpadu. V Moravské bráně však nezůstávají pouze u lepších cen
a podmínek. Rozdílnou cenu nabízeného svozu jednotlivým obcím totiž zprůměrují a zavedou jednu
cenu pro všechny členské obce, nehledě na jejich dostupnost nebo existující infrastrukturu. Toto gesto
solidárnosti ocení nejvíce malé a vzdálené obce, které by si jinak za svoz odpadu výrazně připlatily.
„Koncepčně vnímáme náš svazek jako základní platformu pro řešení různých agend. Ten hlavní a
stěžejní bonus meziobecní spolupráce vnímáme v úspoře času a prostředků obcí, kdy deset starostů
nemusí řešit stejnou problematiku, ale vyřeší ji za ně Centrum společných služeb při DSO“, říká
Kateřina Krejčí, starostka obce Sobíšky a manažerka Centra společných služeb v DSO Moravská brána.
279

2/Meziobecní spolupráce ve zlepšování veřejné infrastruktury.
Technologii na opravu asfaltových povrchů komunikací v Mikroregionu Ivančicko v Jihomoravském
kraji pořídili v loňském roce 2017 na základě požadavků obcí. Zájem využívat technologii má všech
14 měst a obcí mikroregionu.
Zkušenosti jsou zatím velmi pozitivní, protože stroj splnil očekávání, resp. obce získaly společným
zakoupením této technologie kompletní vybavení pro opravy výtluků, prasklin, děr, vypouklin na
asfaltových silnicích, cyklostezkách, chodnících, hřištích apod. Oprava 1m2 trvá zhruba 12 minut a
materiálové náklady začínají na 40 Kč. Jako materiál lze využít buď recyklovaný asfalt (broušený,
frézovaný atd.) nebo dodávaný balený klasický asfalt. Při pořizovací ceně stroje 315 tisíc korun se
investice členských obcí vrátí během několika měsíců až roku. Jako u každého sdíleného majetku je
obtížné nastavit optimální model jeho využívání. A právě zde hraje klíčovou roli Centrum společných
služeb, které zajišťuje na základě požadavků obcí zapůjčování tohoto stroje a koordinuje s ostatními
obcemi harmonogram oprav. 280
3/Společná školení a setkávání zástupců obcí v Jihočeském kraji.
V Centru společných služeb (CSS) Střední Pootaví pořádají o víkendu semináře především pro
neuvolněné starosty a pracovníky obce. Tyto akce realizují o víkendu, takže se na nich sejdou všichni,
i ti kteří by třeba nedostali v práci volno. Jako místo konání vybírají větší obce v rámci svého svazku,
aby snížili dojezdovou vzdálenost účastníků. Šetří tak nejen jejich čas na cestě, ale také náklady obcí.
Z hodinové cesty tak je nakonec 15 minut v autě. Je třeba brát v úvahu i finanční úsporu za tyto
semináře. Za rok 2017 v CSS Střední Pootaví uspořádali 5 školení v oblasti veřejných zakázek,
legislativy a účetnictví, cestovního ruch a kulturního dědictví vždy pro 40 účastníků. Pokud by obec
vyslala jednoho až dva své zástupce na veřejné školení, zaplatili by obce v průměru 2 500Kč/za osobu.
Zatímco náklady na jedno společné školení všech členských obcí v DSO vyjde na 20 000Kč pro všechny
obce. CSS Střední Pootaví tak za loňský rok ušetřilo obcím svazku přes 400 tis. Kč.
Takto organizované školení navíc mají velkou přidanou hodnotu ve vzájemném potkávání zástupců
obcí, kteří mohou efektivněji sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe. Aktivita CSS Středního Pootaví
má tak pozitivní dopad na celé území jejich mikroregionu. 281

http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/priklady-meziobecni-spoluprace-projektu-css.aspx
http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/priklady-meziobecni-spoluprace-projektu-css.aspx
281 http://smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/priklady-meziobecni-spoluprace-projektu-css.aspx
279
280

323

4/Odborné poradenství na DSO ORP Příbram
V dobrovolném svazku obcí na Příbramsku využívají meziobecní spolupráci především
k profesionalizaci výkonu veřejné správy. V DSO ORP Příbram je 16 obcí I. typu a 1 obec III. typu,
Příbram. Mezi představiteli obcí najdeme 6 uvolněných a 11 neuvolněných starostů. Jen za rok 2017
poskytlo Centrum společných služeb Příbramsko 1 987 odborných služeb, poradenství svým členským
obcím. Doba, kterou zaměstnanci CSS starostům přípravou a zpracováním odborných odpovědí,
stanovisek, podkladů apod. ušetřili, je vyčíslena na 5 961 hodin za rok. Při porovnání mzdových a
provozních nákladů CSS a kanceláří starostů lze tento ušetřený čas starostů nacenit na téměř milion
tři sta tisíc korun!
Nevyčíslitelnou přidanou hodnotou je pak důvěryhodnost a kvalita zpracovaných materiálů, jejich
legitimní orientace na potřeby a příležitosti mikroregionu a koordinovaný přístup k těmto potřebám
a příležitostem. Díky meziobecní spolupráci na bázi dobrovolných svazků dochází k snadnějšímu a
efektivnímu přenosu ověřených postupů, prevenci duplicit a úspoře lidských sil i finančních prostředků.
Starostové a starostky navíc vždy vědí, na koho se obrátit a žádaná podpora vždy přichází připravena
s hlubokými znalostmi specifik celého regionu i jednotlivých obcí. 282
5/Pracovník GDPR
Každé CSS může zaměstnat specialistu pro ochranu osobních údajů, který může zároveň vykonávat i
funkci pověřence pro členské obce DSO, až na 0,4 úvazku. Jak bude spolupráce s obcemi, jejich
školami a příspěvkovými organizacemi dále probíhat, již záleží na nastavení každého DSO. 283
3.2.1.2 Reflexe zkušeností z implementace CSS:
Uvedené řešení může být zajímavou variantou, jak by mohla vypadat jedna z forem meziobecní
spolupráce při systémovém řešení zajištění vybraných agend. Oproti předchozímu projektu
známého pod zkratkou „Obce sobě“ SMO ČR do jisté míry rezignoval na podporu spolupráci v rámci
území ORP. To se odráží i ve struktuře zapojených DSO, které se definují podle dominantního centra
(ne vždy však trojkové obce – Kdyňsko, Konicko), geograficky (Moravská Brána, Odersko),
etnograficky (Jižní Valašsko), kulturně (Památková zóna 1866, Ladův kraj) atd.
Důležitým hlediskem projektu je skutečnost, že CSS doposud zajišťují aktivity, které se váží
k samostatné působnosti obcí a jsou směřovány vůči občanům obcí (realizace společných
rozvojových projektů) nebo se týkají vnitřních procesů spojených s výkonem základní samosprávy
(veřejné zakázky, GDPR). Shrneme-li informace z dostupných zpráv, pak oproti současným DSO se
aktivity více profilují jako podpůrná administrativní kapacita, která vykrývá chybějící či nedostatečné
kapacity obcí. Tj. zajišťují služby v oblastech, které jsou pro obce nové - vznikly nové povinnosti
(GDPR) či došlo k zásadní legislativní proměně (veřejné zakázky), a obce nedisponují znalostmi či
dostatečnou kapacitou je samostatně řešit. Další zajišťované aktivity pak patří spíše k tradičním tj.
vlastní podpora činnosti obcí nebo dotační management, které již DSO pro sdružené obce zajišťují,
nebo v případě potřeby je obce poptávají komerčně.
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Je však nutné dodat, že je zde výrazná diskontinuita mezi projektem CSS a projektem „Systémová
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“, jehož aspirací byla podpora vzájemnosti a rozvoje spolupráce obcí v území ORP a
vyprofilování dominantního DSO, který by tuto spolupráci garantoval.
V případě přenesené působnosti by CSS mohlo zajišťovat aktivity spojené s tzv. vyvolaným
výkonem přenesené působnosti zaměřeným na zajištění plnění úkolů, které má samospráva vůči
státu. Při současné právní úpravě DSO jako hostitelů CSS není možné předpokládat zajištění výkonu
agend spojených s vydáváním individuálních správních aktů, správním trestáním ani podpůrných
činností s nimi spojených.

3.2.2 Společné právnické osoby
Obce zakládají právnické osoby dle soukromého práva v těch případech, kdy společný úkol obcí
vyžaduje stabilnější spolupráci (dopravní podniky, správa bytových domů, správa lesů atd.).
Na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) založením právnické osoby mezi dvěma nebo více obcemi, které vystupují jako
společník buďto v akciové společnosti (a.s.) nebo společnosti s ručeným omezeným (s.r.o.). Obec
může být členem i družstev (typickým příkladem je bytové družstvo). Každý z účastníků má ve
společnosti určitý podíl, který představuje jeho účast ve společnosti a z ní vyplývající práva a
povinnosti. Zároveň je i již existujícím svazkům obcí umožněno vstupovat do obchodních
společností jako společník, což lze odvodit z § 1 odst. 2 ve spojení s § 23 odst. 2 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 250/2000 Sb. Obchodní společnost,
družstvo je zapsána v obchodním rejstříku spravovaném rejstříkovým soudem.
Pokud se zabýváme společnými právnickými osobami, jakožto subjekty vhodnými pro meziobecní
spolupráci, pak je nutné se zmínit také o další formě, kterou je od ledna 2014 spolek (§§ 214–302
občanského zákoníku). Jedná se o jednu z forem neziskové organizace vytvářené dle soukromého
práva. Spolek, respektive zapsaný spolek, je určený pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob
(fyzických i právnických) vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami.
Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na
členy spolku, nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb,
vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené. Hlavní činností spolku dle ustanovení
občanského zákoníku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je
spolek založen. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v
hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou
činnost včetně správy spolku284. Zapisuje se do spolkového rejstříku, který je veden příslušným
rejstříkovým soudem.
V obou případech, ať již obec postupuje dle občanského či obchodního práva, může v těchto
formách spolupracovat s dalšími obcemi, nebo je okruh spolupracujících subjektů rozšířen o další

284 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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veřejné subjekty – kraj, stát, jejich organizace, zájmová samospráva, nebo i fyzické a
soukromoprávní právnické osoby.
SWOT analýza pro společné právnické osoby
Silné stránky

Slabé stránky

 Svobodná vůle obcí při rozhodování
většinou dle výše podílu případně dle
vnitřního normativního předpisu.
 Relativně jednoduchý proces založení i
zrušené právnické osoby
 Zisk z podnikání může být u obchodních
korporací příjmem jednotlivých obcí.
 Jednodušší účetnictví právnické osoby.
 Možnost působení obce ve více
společných právnických osobách
 Variabilita účelu založení společné
právnické osoby
 Možnost účasti v právnických osobách bez
ohledu na územní vazbu mezi obcemi
 Možnost účasti i dalších subjektů
 Podíl na zajištění pracovních příležitostí
v regionu
 Možnost disponovat strategickou
infrastrukturou regionu
Příležitosti

 Rozdílné záměry spolupracující subjektů
(veřejných vs. soukromých)
 Přednostní orientace obchodní korporace
na zisk
 Nemožnost pověření obchodní společnosti
či spolku výkonem agendy (správy)
v kompetenci obcí
 Rozhodování dle výše podílu nahrává
ekonomicky silnějším subjektům

 Efektivnější společné řešení problému více
obcemi
 Posílení obecního rozpočtu ze zisku
obchodní korporace
 Obchodní korporace může být významným
hráčem na poli regionální zaměstnanosti a
strategickým partnerem pro rozvoj regionu
 Obchodní korporace může být významným
subjektem pro stanovení cenové hladiny
v regionu
 Přímé zajištění veřejné služby

 Chybné vybalancování ekonomického a
veřejného zájmu obchodní společnosti
 Riziko úpadku, možnost zadlužení obce
 Změny ve vedení organizace jsou ovlivněny
výsledky komunálních voleb či proměnami
vládnoucí koalice

Hrozby

Reflexe zkušeností z příkladů dobré praxe:
Využití právnické osoby – obchodní korporace je vhodné pro zajištění služeb, které mají smíšený
charakter, respektive procházejí trhem. Za poskytované služby se poskytuje ze strany uživatelů
úhrada, která buď v plné výši pokrývá provozní náklady, odpisy a přiměřenou výši zisku, nebo
alespoň provoz a část vynaložených investic. Typicky se jedná o služby síťových odvětví jako je
provozování vodovodů a kanalizací v majetku obcí. Může se však jednat i o poskytování datových
služeb (internet) apod. Obce tak neoslabují své vlastnické právo k infrastruktuře, mají pod svojí
kontrolou investiční plán, jmenují management a kontrolují jeho činnost. Vzhledem ke skutečnosti,
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že hlavním účelem obchodních korporací je dosahování zisku, rozhodují obce prostřednictvím
nejvyššího orgánu a dozorčích institucí o jeho výši – mohou aktivně vyvažovat veřejný a komerční
zájem. Obchodní korporace – nejčastěji s.r.o. nebo a.s. se často využívá při aktivní hospodářské
činnosti obcí, jejímž účelem je maximalizace výnosů z vlastněného (často historického) majetku
(typickým příkladem je lesní hospodářství).
V případě smíšeného vlastnictví obchodní korporace, tj. podnikání obcí se soukromými subjekty,
kdy motivem zapojení soukromých partnerů je nedostatek kapitálu, podinvestovanost a nutnost
vynaložení velkého objemu prostředků nebo neznalost technologických či řídicích postupů a
nevlastnění potřebných technologií apod. se již výrazně zvyšuje riziko vychýlení zájmů společného
podniku obchodním směrem.
Při zajištění sociálních, kulturních či jiných obdobných služeb mohou obce využívat neziskových
forem soukromého práva. Tyto formy mohou být vhodné při společném postupu v oblasti zajištění
čistých veřejných služeb vyžadující ze strany pracovníků neformální, empatický přístup.
3.2.3 Veřejnoprávní smlouvy
Zařazení veřejnoprávních smluv koordinačních mezi formy spolupráce obcí se může zdát z hlediska
systematiky poněkud problematické. Z pohledu výkonu veřejné, a především státní správy
v přenesené působnosti, se jedná spíše o nouzové řešení, které modifikuje rozdělení pravomoci a
působnosti subjektů vykonávajících veřejnou moc. Nejedná se tak o meziobecní spolupráci v dikci
zákona, ale o spolupráci obcí při zajištění výkonu veřejné správy, respektive přeneseného výkonu
státní správy.
Základní právní úprava je obsažena v zák. č. 500/2004 Sb., v správní řád, §§ 159-170 v platném znění.
Důležitým rysem je smluvní charakter, zavazující dvě či více smluvních stran. Představuje
dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti
veřejného práva. Stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické
a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti
veřejné správy, mohou za účelem plnění svých úkolů vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí je obcházet a musí být v
souladu s veřejným zájmem. Uzavření veřejnoprávní smlouvy nesmí snižovat důvěryhodnost veřejné
správy, musí být účelné a správní orgán musí mít při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné
správy.
Z výše uvedeného vyplývá, že veřejnoprávní smlouvy mohou být uzavřeny jak mezi obcemi, tak
mezi obcí (obcemi) a jinými veřejnými či soukromými subjekty vykonávajícími veřejnou správu.
V případě samostatné působnosti obcí a krajů zákon vyžaduje k uzavření smlouvy přímé zmocnění
v zákoně. V praxi se nejčastěji objevují při přenesení výkonu části přenesené působnosti.
Obce tedy mohou prostřednictvím tzv. veřejnoprávní smlouvy v podstatě zúžit rozsah zákonem
svěřené přenesené působnosti tím, že delegují výkon na jinou obec. Obce, které vykonávají
přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, mohou uzavřít
veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo
část přenesené působnosti pro orgány jiné obce, která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva musí být uzavřena písemně a projevy vůle všech smluvních stran musí být
na téže listině.
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Soukromoprávním smlouvám se smlouva veřejnoprávní přibližuje v tom, že stejně jako ony je dvou
či vícestranným právním úkonem, který vzniká na základě dvou či více vzájemně adresovaných a
obsahově shodných souhlasných projevů vůle, tedy na základě svobodné nabídky (tzv. oferty) a
svobodného přijetí návrhu (akceptace). Uzavření veřejnoprávní smlouvy však může podléhat
státnímu souhlasu, který je vydáván ve správním řízení. V naprosté většině případů je reprezentován
souhlasem krajských úřadů v přenesené působnosti, souhlas Ministerstva vnitra byl vydán k cca 17
smlouvám mezi obcemi III. stupně. Na rozdíl od soukromoprávních smluv však veřejnoprávní
smlouvy upravují veřejná subjektivní práva a povinnosti pramenící z norem správního práva.
Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi subjekty veřejné správy navzájem jsou označované jako
veřejnoprávní smlouvy koordinační. Pro uzavírání, změny a rušení veřejnoprávních smluv, kterými
se modifikuje rozsah přenesené působnosti obcí, platí, s výjimkami stanovenými zákonem o obcích,
pravidla obsažená v části páté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Pomocí veřejnoprávních smluv si některé obce s rozšířenou působností řeší problémy se
zabezpečováním přeneseného výkonu státní správy (např. personální zabezpečení, chybějící
prostory pro výkon přenesené působnosti, nedostatečné technické vybavení úřadu, neefektivní
vykonávání rozsahem malé agendy).
Situaci s využitím veřejnoprávních smluv koordinačních se věnovala již studie Identifikace
kompetencí zatěžující výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím z roku 2007,
podle které jsou Veřejnoprávní smlouvy koordinační nejvíce využívanou formou, umožňující přenést
výkon některých kompetencí na jinou obec. Už tehdy se převážná většina smluv týkala řešení
přestupků, ostatní smlouvy upravují např. úpravu úřední desky, sociálně-právní ochranu dětí či
problematiku sociálního zabezpečení.
Aktuální situací se zabývá Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon
přenesené působnosti zveřejněná v únoru 2017. I v tomto materiálu bylo konstatováno, že
veřejnoprávní smlouvy jsou obcemi hojně využívány. Za jednu z příčin tohoto stavu byl označen
značný počet obcí nacházejících se na území České republiky a charakter jejich lidnatost (téměř 80
% obcí v České republice má méně než 1000 obyvatel). Objevují se zde názory, že značné množství
obcí má v souvislosti se svou velikostí problémy určité úkoly spadající do přenesené působnosti
odpovídajícím způsobem zabezpečit (obec nedisponuje dostatečným počtem kvalifikovaných
zaměstnanců, není schopná zabezpečit financování).
Uzavírání veřejnoprávních smluv využívají především obce vykonávající přenesenou působnost v
základním rozsahu a obce s pověřeným obecním úřadem. Tj. tyto smlouvy jsou uzavírány se
souhlasem krajského úřadu.
Z hlediska způsobu platby je dominantním způsobem platba vázaná za každý jednotlivý úkon.
Výrazně méně častým způsobem je paušální platba. V případě trvání veřejnoprávních smluv
převládá sjednávání jejich trvání na dobu neurčitou, když takto bylo sjednáno více než tři čtvrtiny
všech uzavřených veřejnoprávních smluv.
Další sférou, kde se často institut veřejnoprávní smlouvy používá, je sféra činnosti obecní policie.
Obec není povinna obecní policii zřídit. Tento orgán obce může být kdykoliv zřízen i zrušen
zastupitelstvem obce v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky obce. Obec nebo
obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním
samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě
bude obecní policie této obce vykonávat úkoly na území obce nebo obcí, které obecní policii
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nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy. Veřejnoprávní smlouva vyžaduje ke svému
uzavření nebo změně obsahu souhlas krajského úřadu285.
SWOT analýza pro veřejnoprávní smlouvy
Silné stránky

Slabé stránky

 Svobodná vůle obcí při uzavírání
smlouvy
 Možnost přenosu působnosti na
přirozenou spádovou obec
 Pružnější úprava výkonu veřejné správy,
která více odpovídá požadavkům,
personálním možnostem i regionálním
zvyklostem
 Reaguje na vertikální dekoncentraci

 Nesystémové, spíš doplňkové řešení zajištění
výkonu správy
 Přednostně určeno k zajištění přeneseného
výkonu
 Nadužívání institutu VPS ze strany (zejména
malých) obcí
 Problematická stránka financování výkonu
přenesené působnosti
 Zákonná omezení uzavření smlouvy s libovolnou
obcí
Hrozby

Příležitosti
 Systémová změna působnosti u agend, u
kterých dochází k většinovému přenos
výkonu
 Vyprofilování institutu veřejnoprávních
smluv jako doplňkového řešení pro snížení
administrativní zátěže dopadající na
nejmenší obce
 Posílení úhrady státu za výkon přenesené
působnosti
Reflexe zkušeností z příkladů dobré praxe:

 Znepřehlednění výkonu správy v území z hlediska
občana i státu z důvodu nadužívání VPS
 Vzhledem k obrovskému rozsahu se může jednat
o reálnou korekci nastavení systému správy,
přeneseného výkonu; o vybočení z představ
zákonodárce
 Možnost vypovědět smlouvu jednou ze stran
(bez ohledu na zájmy druhé)
 Možná finanční zátěž pro menší obce

Bylo zjištěno, že k 1. 1. 2017 bylo mezi obcemi uzavřeno celkem 7 102 veřejnoprávních smluv na
výkon přenesené působnosti286. Nejčastějšími agendami jsou: přestupková agenda (v případě této
agendy se jedná spíše o pravidlo než výjimečný stav a výkon státní správy v oblasti přestupků je tak
značně nepřehledný a lze doporučit převedení této agendy na ORP), zápisy údajů do informačních
systémů, sociálně-právní ochrana dětí, pozemní komunikace či evidence obyvatel. Počet smluv
uzavřených obcemi tak převyšuje počet obcí samotných. Jestliže zákonodárce zamýšlel institut
veřejnoprávní smlouvy za nástroj doplňkový, který dolaďuje výkon veřejné správy (úžeji státní
správy v území), pak nastalý stav řadí veřejnoprávní smlouvy mezi hlavní nástroje upravující poměry
při výkonu veřejné správy na úrovni malých obcí. V tomto směru je signifikantní především
hromadný přesun výkonu agendy přestupků, kdy si reálný život vynutil fakticky odlišné řešení
výkonu správy, než předjímal zákon.

V případě řešení krizové situace, nebo když je pořádána veřejnosti přístupná sportovní, kulturní nebo obdobná
společenská akce a je potřeba využit služeb obecní policie, uzavírají starostové smlouvu o poskytnutí strážníků. O uzavření
veřejnoprávní smlouvy informuje starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, hejtmana kraje, na jehož území
se obec nachází; v případě, že je na území obce pořádána společenská akce, informuje starosta obce o uzavření
veřejnoprávní smlouvy krajský úřad kraje, na jehož území se obec nachází.
286KVB (2017) Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti. Praha: MV ČR.
285
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3.2.4 Školská právnická osoba
Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle školského zákona, zák. č. 561/2004
Sb., jejíž hlavní činností je poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 a
školských služeb.
Školská právnická osoba je formou právnické osoby, jejíž hlavní činností podle § 124 školského
zákona287 je vždy poskytování vzdělávání a školských služeb. Školská právnická osoba může vedle
hlavní činnosti uskutečňovat i doplňkovou činnost, která však nesmí být na úkor hlavní činnosti.
Zřizovatelem školské právnické osoby může být mj. obec či několik obcí anebo svazek obcí. Zřizuje
se zřizovací listinou či smlouvou a vzniká zápisem do rejstříku školských právnických osob.
V případě školských právnických osob zřízených veřejným zřizovatelem - svazkem obcí, obcemi,
jsou zachovány úzké vazby na zřizovatele, neboť územní samosprávné celky (a zprostředkovaně i
svazky obcí) nesou primární zákonnou odpovědnost za zajištění vzdělávání.288
SWOT analýza pro školské právnické osoby
Silné stránky




Svobodná vůle obcí či DSO při
zřizování školské právnické osoby
Přímá vazba na školský zákon
Zachování vztahu na zřizovatele, který
nese primární zodpovědnost za
zajištění vzdělávání

Příležitosti







Slabé stránky




Speciální forma spolupráce vázaná
pouze na oblast vzdělávání
Malá četnost využívání této formy ze
strany obcí a DSO
Omezené sdílení příkladů dobré
praxe

Hrozby

Větší podpora uplatnění této formy
spolupráce ze strany MŠMT
Prokázání ekonomické efektivity
tohoto řešení při zajištění vzdělávání
v území
Umožňuje zvyšovat kvalitu vzdělávání
Udržení služby v menších obcích
Sdílení příkladů dobré praxe




Možnost rozporů mezi zřizovateli
Nedosažení očekávaných efektů
z hlediska ekonomiky (úspory),
nedosažení požadované kvality
služby

Reflexe zkušeností z příkladů dobré praxe: 289

Zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA zřízená dobrovolným svazkem obcí. Metodický návod pro obecní samosprávy, dobrovolné
svazky obcí a ředitele jimi zřizovaných škol a školských zařízení, MŠMT, msmt.cz/file/7176_1_1/download/
287
288
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Tato forma spolupráce mezi obcemi se vyskytuje velmi omezeně, v podstatě raritně. Jedná se o
jednotky případků za celou ČR. Není příliš zřejmé, proč není masověji využívána, přestože existující
příklady dokládají její ekonomickou oprávněnost. Jedním z důvodů je pravděpodobně
nedostatečné povědomí o existenci této právní formy mezi představiteli obcí a nedostatečná
propagace příkladů dobré praxe ze strany MŠMT.
Založením školní právnické osoby spolupracující obce, respektive DSO usilují o naplnění
následujících cílů. Hlavním cílem je udržet dostupnost služeb školských zařízení pro občany
sdružených obcí, zabránit likvidaci škol jako jednoho z center života obce. K tomu má vést větší
ekonomické efektivita provozu i ekonomicky racionální investiční politika. Dílčími cíli tedy jsou:
1) Dosažení úspor provozních nákladů spojených se s vytvořením jednotného sytému
managementu, ekonomického řízení a vedení účetnictví pro všechny zapojené školy.
2) Koordinace investiční politiky jednotlivých obcí – školní budovy, školní kuchyně, sportovní
zázemí,
3) Efektivní kapacitní vytěžování jednotlivých školních budov – koncentrace výuky, stupně,
organizování svozu a rozvozu žáků školním autobusem apod.
4) Zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru – učitelé s potřebnými aprobacemi.
3.2.5 Spolupráce obcí a měst v aglomeracích prostřednictvím Integrované územní investice
(ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ).
Zvláštní formu spolupráce obcí a měst představuje kooperace v metropolitní oblasti
prostřednictvím tzv. integrované územní investice (ITI) anebo aglomerací v rámci Integrovaných
plánů rozvoje území. Jedná se o nové nástroje směřující ke koordinaci investičních a dalších
rozvojových aktivit měst a obcí v rámci vymezených aglomerací, který je podporován ze strany EU
v rámci politiky územního rozvoje (v kontextu politiky soudržnosti). Jedná se o širší evropský proud,
který reaguje koncentraci obyvatel v zázemí velkých měst, srůstání aglomerací a potřebě nastavit
způsob řízení rozvoje takovéhoto území s ohledem na udržitelný rozvoj, plánování veřejných služeb
apod. S tím souvisí proces vytváření velkých městských regionů, který probíhá v řadě evropských
zemí (typicky Francie) a následná decentralizace rozhodování z regionální a národní úrovně.
Smyslem je tedy na základě společné strategie umožnit spolurozhodování představitelů
aglomerace o využití části ESIF.
Bezprostředním motivem k vytvoření ITI v ČR je tedy právní úprava obsažená v čl. 36 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, kde je tento
nástroj popsán jako speciální forma územního rozvoje) a čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních
ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č.
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1080/2006.290 Důležitým hlediskem existence ITI je garantování minimálního objemu prostředků
(EFRR), který musí být na potřeby ITI vynaloženo.
ITI v ČR jsou určeny pro metropolitní oblasti/sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc
obyvatel, a to metropolitní oblasti Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a sídelních aglomerací Ústeckochomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace vymezené ve Strategii regionálního
rozvoje ČR 2014-2020. Jejich jádry jsou největší města - Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Ústí nad Labem,
Olomouc. Nástroj ITI umožňuje ve vymezeném území metropolitní oblasti plánovat, koordinovat a
realizovat vybrané projekty, které budou financovány z různých operačních programů. Nositelem
ITI zodpovědným za zpracování a naplňování strategie integrovaných teritoriálních investic na
území aglomerace je jádrové město291, a to na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje v aktuálním znění. Podrobnější úprava vztahů je řešena metodickými
doporučeními předloženými MMR.
IPRÚ, které jsou zaměřeny na menší aglomerace – jedná se o zbývající krajská města České
Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec spolu s Jabloncem and Nisou, Zlín + Mladá Boleslav; své
aktivity v podstatě soustředí jen na jádrové město. Jejich činnost není zastřešena přímo účinnými
evropskými nařízeními ani českou legislativou (tj. zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje), je kryta pouze usneseními vlády a ze strany některých operačních programů z tohoto titulu
nejsou uznávány a podporovány.
Je nutno říci, že neexistuje motivace na straně jádrových měst a jejich reprezentace přistoupit
k systematickému řešení rozvojových potřeb v kontextu širšího území (zázemí). Podobně v řadě
aglomerací je viditelná spíše obranná pozice menších obcí vůči silnému sousedovi. Je paradoxem
činnosti MMR, že přestože dlouhodobě zastřešuje jak regionální tak i územní politiku ČR, jakož i
nastavuje a interpretuje územní dimenzi kohezní politiky, tak existují rozdíly v chápání a vymezování
aglomerací mezi těmito jednotlivými politikami. V současné době usiluje MMR o sjednocení
přístupu k vymezování aglomerací ČR.
SWOT analýza pro ITI a IPRÚ
Silné stránky

Slabé stránky

 Evropská podpora rozvoje aglomerací
 ITI jsou vymezeny jako speciální nástroj
územního rozvoje

 Nerozvinutá debata o roli aglomerací v rozvoji
ČR
 Absence koordinačních a řídicích struktur
zodpovědných za rozvoj aglomerací v ČR

EFRR podporuje v rámci operačních programů udržitelný rozvoj měst prostřednictvím strategií, které stanoví integrovaná
opatření k řešení hospodářských, environmentálních, klimatických, demografických a sociálních problémů, s nimiž se
městské oblasti potýkají, s ohledem na potřebu podporovat vazby mezi městy a venkovem.
Udržitelný rozvoj měst se uskutečňuje prostřednictvím integrovaných územních investic podle článku 36 nařízení (EU) č.
1303/2013 nebo prostřednictvím zvláštního operačního programu, nebo prostřednictvím zvláštní prioritní osy podle čl. 96
odst. 1 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013.
Nejméně 5 % z prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost se přidělí
na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, přičemž města, subregionální nebo místní orgány odpovědné za
provádění udržitelných městských strategií (dále jen „městské orgány“) odpovídají za úkoly týkající se přinejmenším výběru
operací v souladu s čl. 123 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013, popřípadě v souladu s čl. 123 odst. 7 uvedeného nařízení.
Orientační částka pro účely odstavce 2 tohoto článku se stanoví v daném operačním programu nebo programech.
291 §8 odst. 14 zákona 248/200 Sb. Města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc a hlavní
290

město Praha zpracovávají a naplňují udržitelné městské strategie. Za tímto účelem mohou uzavírat s dalšími
obcemi veřejnoprávní smlouvy. Správním orgánem pro řešení sporů z těchto smluv je Ministerstvo.
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 Vyčlenění minimálního objemu prostředků
pro ITI (z EFRR)

Příležitosti
 Strategický rozvoj území aglomerace,
sladění zájmu velkých měst a malých obcí
 Překročení formálních administrativních
hranic obcí při přípravě strategických
koncepcí, realizaci investic
 Nastavení systému řízení rozvoje
aglomerací
 Realizace strategických investic
 Vyšší efektivita veřejných investic

 Chybí národní legislativní úprava pro nastavení
spolupráce
 Zvláštní mix řízení ITI a IPRÚ při rozdělování
ESIF – kombinace samostatné a přenesené
působnosti
 Nejasná legitimita řídicích struktur
 Nevhodné zvolení témat, která by měla být
prostřednictvím ITI či IPRÚ řešena
 Nedostatečná demokratická legitimita řídicích
struktur
Hrozby
 Neprokazatelnost přínosů z důvodu chybně
zvolených tematických priorit (došlo k vybrání
témat, která není vhodné z úrovně aglomerace
řešit)
 Diskreditace přístupu z důvodu
nedostatečného nastavení řízení
 Zpochybnění legitimity řídicích struktur, riziko
nezákonného postupu
 Rozpory mezi nositelem a realizátorem
 Nepřipravenost české legislativy na další
generaci podpory ITI ze strany EU
 Nejasná budoucnost IPRÚ

Reflexe zkušeností z příkladů dobré praxe:
Implementace ITI a IPRÚ je důkazem nedostatečného koncepčního přístupu k rozvoji aglomerací
jako národních a regionálních center rozvoje a růstu. S výjimkou ustanovení evropské legislativy
týkající se jejich spolufinancování z ESIF (to se však vztahuje pouze k ITI) není v ČR nastaveno žádné
právní prostředí pro jejich fungování. Zvolený model řízení vyvolává řadu otázek ohledně jeho
funkčnosti, efektivnosti, demokratické legitimity a dokonce i zákonnosti.
Bohužel neschopnost dosáhnout domluvy mezi jádrovým městem a obcemi v zázemí, která by byla
reprezentovaná uzavřením smlouvy či lépe v kontextu současné legislativy založením speciálního
DSO, vedla k poměrně nejasnému nastavení vztahů mezi obcemi a jádrovým městem aglomerace
při přípravě a implementaci strategie. Část vztahů je řešena formou veřejnoprávní smlouvy,
pravděpodobně však není uzavírána se všemi obcemi tvořícími území aglomerace. Administrátoři
zodpovědní za vyhlašování výzev ITI jsou úředníky pověřeného magistrátu a vykonávají svoji činnost
v rámci přenesené působnosti. Dokonce se zdá, že navzdory záměru EU podpořit decentralizaci
vystupují vůči jádrovým městům i dalším obcím (a jejich samosprávné roli) tvořící aglomeraci jako
zprostředkující subjekt operačních programů financujících ITI respektive nepřímo coby
představitelé řídicích orgánů těchto operačních programů (tj. výkon státní správy).
Další společný postup obcí při rozvoji aglomerací si vyžaduje daleko solidnější národní právní
úpravu. Po vzoru jiných zemí by se mělo jednat o samostatnou právní entitu, která by vystupovala
samostatně, tj. disponovala by unikátními vlastními kompetencemi, případně kompetencemi
delegovanými obcemi (v samostatné působnosti). Není nezajímavé, že výše uvedené aglomerace
se svým vymezením v podstatě z 60-70 % kryjí s územími samosprávných krajů, respektive
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obráceně, tj. kraje byly konstruovány jako jádro se svým zázemím; logickým důsledkem odlišné
schopnosti jader vázat širší území jsou výrazné rozdíly ve velikosti území i populace jednotlivých
krajů ČR. Již při vymezování aglomerací a nastavování administrativních struktur se projevovaly
obavy a jisté napětí ze strany krajské politické reprezentace.
3.2.6 Místní akční skupiny
Místní akční skupina je organizace spojující subjekty veřejné správy (obce, svazky obcí či jimi
zřizované právnické osoby), podnikatelské a neziskové subjekty a občany. Cílem tohoto
společenství je obnova a rozvoj venkovského prostředí, ve kterém aktivně působí. Jedná se tedy o
spolupráci, jejímž cílem nemůže být výkon veřejné správy či garantování veřejných služeb, ale
zpravidla jím není ani zajištění konkrétních veřejných služeb. Spíše jde o podporu života místní
komunity, volnočasových aktivit, podporu podnikání apod.
Charakter MAS respektive komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) jako místního partnerství
pro území venkova je přímo regulován evropskými předpisy. Tento charakter dokládá i menšinové
zastoupení veřejného sektoru (obcí) v MAS, respektive na hlasovacích právech (maximálně 49 %)292.
Volba právní formy je pak ponechána na členském státu EU, z povahy věci se však jedná o
neziskovou organizaci soukromého sektoru. Právní formy místních akčních skupin jsou nejčastěji
zapsané spolky a obecně prospěšné společnosti. První místní akční skupina v České republice
vznikla v roce 2002 a v dnešní době jich podpořených dotačně funguje 178.
Místní akční skupiny pracují metodou LEADER/CLLD. Tato metoda je založena na principu zdola –
nahoru. Další principy spolupráce jsou existence místní rozvojové strategie, mezisektorové
partnerství a spolupráce, hledání integrovaných řešení, uplatňování inovativních přístupů a
vytváření sítí. Metoda CLLD je jeden z tzv. integrovaných nástrojů regionální politiky EU
realizovaných v ČR spolu s ITI a IPRÚ. Místní akční skupiny jsou organizovány v Národní sítí Místních
akčních skupin České republiky, z.s, která hájí jejich zájmy a reprezentuje je navenek.
Jejich existence je bezprostředně spojena s financováním z evropských zdrojů (ESIF).
V programovém období 2007–2013 bylo 112 místních akčních skupin zapojeno do implementace
Programu rozvoje venkova ČR a rozdělovalo prostředky na realizaci projektů podporující obnovu a
rozvoj venkova ve svém území. Podpořené projekty byly hlavně z oblastí zemědělství, podnikání,

Viz NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Článek 32 Komunitně vedený místní rozvoj: 1. Komunitně vedený místní rozvoj je podporován z EZFRV, který je označován
jako LEADER – místní rozvoj, a může být podporován z EFRR, ESF nebo ENRF. Pro účely této kapitoly se na tyto fondy dále
odkazuje jako na „příslušné fondy ESI“.
2. Komunitně vedený místní rozvoj:
a) se zaměřuje na konkrétní subregionální oblasti;
b) je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické
zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých
zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv;
c) se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast;
d) je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí
a případně spolupráci.
292
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cestovního ruchu, dopravní a technické infrastruktury, revitalizace veřejných prostranství, občanské
vybavenosti, infrastruktury pro trávení volného času či obnovy památek.
V současném programovém období 2014–2020 je 178 místních akčních skupin zapojeno do
implementace pěti programů, tj. Integrovaný operační program, Program rozvoje venkova ČR,
Operační program Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí a Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Celková alokace na projekty podpořené MAS činí necelých 17 miliard Kč.
Obrázek 3.1: Mapa pokrytí ČR jednotlivými místními akčními skupinami

Místní akční skupiny nejsou jen distributory dotačních prostředků, ale řada z nich realizuje množství
dalších aktivit. Jedná se zejména o realizaci různých projektů, pořádání společenských a
vzdělávacích akcí, podpora obcí v oblasti strategického plánování, spolupráce se školami v různých
oblastech, propagace aktivit cestovního ruchu a regionálních výrobců či zapůjčování mobiliáře na
akce v území.
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SWOT analýza pro MAS
Silné stránky







Partnerství obcí, soukromého
neziskového a ziskového sektoru
Rovnost subjektů při rozhodování
(jedna obec=jeden hlas)
MAS představuje ověřenou formu
spolupráce obcí a dalších partnerů
Možnost využití personální kapacity
MAS obcemi, které nemají možnost
zajistit si tuto kapacitu samy
(například jako projektová kancelář)
Flexibilita členství v MAS tj. i mimo
hranice správného obvodu ORP,
hranic okresu a kraje Předávání
příkladů dobré praxe

Příležitosti





Slabé stránky
Nejedná se o veřejnoprávní
korporaci, je to neziskovka
 Obce respektive veřejný sektor drží
menšinu hlasovacích práv
 Není možné využít pro výkon veřejné
správy; na MAS není možné přenést
výkon agendy obcí 1. typu
 Aktivity a provoz MAS jsou
financovány z ESIF a
spolufinancovány z rozpočtu
členských obcí a z vlastní činnosti a
případně jiných dotačních titulů
 Zpravidla nevlastní žádný majetek
 Charakter MAS/CLLD přímo
regulován evropským právem
v kontextu rozvoje venkova
Hrozby


Aktivizace života na venkově
Rozsáhlejší využití personálních
kapacit MAS při řešení potřeb
komunit
Posílit nezávislost místních akčních
skupin při vymezování témat podpory









Nedůvěra některých organizací a části
odborné veřejnosti k MAS
Riziko vytracení se obecného zájmu
reprezentovaného obcemi z důvodu
převážení zájmu soukromého
držícího majoritu hlasů
Ztráta atraktivity spolupráce při
poklesu financování z ESIF
Rizika vyplývající z chybné
implementace operačních programů
a dopady závazků na obce
Riziko okamžitého přerušení
nabízených služeb v případě rozpadu
partnerství

Reflexe zkušeností z příkladů dobré praxe:
MAS nejsou a ani nemohou být součástí soustavy veřejné správy respektive být pověřeny výkonem
veřejné správy. Jedná se o soukromoprávní subjekty neziskového charakteru, které přispívají
k aktivizaci veřejné správy, podnikatelských aktivit či dobrovolnické činnosti. Z povahy věci vyplývá,
že jejich členy nejsou větší města, jádra regionů. Z toho plyne, že jednotlivé MAS často nepředstavují
funkční mikroregiony. Zaměření na rozvoj venkova, které se odráží v účelovém vymezení obvodu
jednotlivých MAS, znamená, že jejich území je neskladebné ke správním jednotkám, které používá
český stát.

336

Komunitně vedený místní rozvoj v ČR reprezentovaný MAS bude mít svoji roli při zajištění
integrovaného rozvoje i v nové generaci politiky soudržnosti. Důležitý je jeho akční, aktivistický
rozměr. Zaměří se na subregionální oblasti, měl by být veden akčními skupinami, které zastupují
místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy, v nichž není rozhodování kontrolováno jednou
zájmovou skupinou. Odtud plyne, že ani EK neuvažuje ve svém návrhu společného nařízení s rolí
MAS v systému veřejné správy či jinou systémovou rolí při řízení veřejných služeb. Za určitých
okolností mohou MAS plnit v omezeném rozsahu úlohu zprostředkujícího subjektu financujícího
operačního programu. Komunitně vedený místní rozvoj bude možno podporovat i z EFRR, ESF+ či
ENRF.
Inspirativní příklady meziobecní spolupráce ze zahraničí
Meziobecní spolupráce funguje prakticky ve všech evropských státech293. Pozornost tomuto tématu
je věnována v podkapitole 1.4. Právní úpravy zpravidla vycházejí z tradic jednotlivých států, lze však
vysledovat určité společné rysy. Faktory ovlivňujícími meziobecní spolupráci v jednotlivých zemích
jsou:
a) charakter sídelní struktury (velikost sídel, hustota sídel a velikost průměrné vzdálenosti mezi
nimi), relace mezi sídly jako základními jednotkami osídlení a obcemi jako představiteli
nejnižší úrovně veřejné správy a samosprávy,
b) působení dopadů realizovaných administrativních reforem, jejichž cílem bylo:
 ovlivnit počet obcí (slučování obcí probíhalo v řadě evropských zemí v 60. – 80. letech
dlouhodobější pozitivní efekty se projevily především v severských, protestantských
zemích),
 upravit vztahy mezi obcemi navzájem (podpora meziobecní spolupráce) a dalšími
úrovněmi veřejné správ v souvislosti s decentralizací úkolů státu na nižší územní
jednotky,
 zavádět progresivní modely řízení inspirované v podnikové praxi - new public
management, smart administration, good governance,
 podpora spolupráce jednotlivých úrovní veřejné správy - víceúrovňová veřejná správa,
 podpora spolupráce veřejné správy s dalšími aktéry působícími v území (představitelé
občanské společnosti, hospodářští a sociální partneři) na bázi partnerství.
c) povaha místní správy, model územní samosprávy (struktura orgánů obce, vztah mezi nimi,
rozdělení úloh volených orgánů a profesionálních manažerů při řízení obce) ovlivňující
spolupráci:
 systémy s duální strukturou, kde místní úroveň centrální správy a komunální vláda
existují vedle sebe a mají odlišné kompetence,
 sloučené systémy, kde je státní správa na lokální úrovni ovlivňována jak samosprávou,
tak centrální vládou,
 smíšené systémy,
d) rozdělení úlohy mezi volenými exekutivními orgány a profesionálními manažery při řízení
obcí:
 model dominantního starosty, tento model zřetelně zdůrazňuje principy politického
vedení, zosobněné v postavě starosty, nad principy profesionálního vedení.

293

Podrobně viz MAGRE, J,; BERTRANA, X: Místní samosprávy a manažeři místní samosprávy v sedmnácti evropských zemích
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 model kolektivního vedení - v modelu kolektivního vedení, rozhoduje kolektivní orgán
(například výkonná rada), který má na starosti většinu výkonných pravomocí. Tato
výkonná rada se skládá z radních s vládnoucí odpovědností a předsedá jí starosta,
 výborové vedení - na základě minimálního institucionálního řešení je v některých zemích
pravomoc organizace místních samospráv poměrně velká a to někdy vede ke vzniku
velmi odlišných forem organizace. Společným znakem v místních samosprávách těchto
zemí je výskyt kolegiálního výkonného orgánu, který vykonává funkce strategického
řízení a koordinace. Je velký rozdíl ve výkonu exekutivních funkcí, které jsou obsazovány
jmenováním, manažeři místní samosprávy často dosahují vyššího významu v otázkách
odpovědnosti a spolurozhodování,
 zastupitelsko-manažerský model – v rámci tohoto modelu jsou všechny výkonné funkce
v rukách profesionálního manažera místní samosprávy, který je jmenován
zastupitelstvem.
Spolupráce obcí ve Francii
Struktura obcí ve Francii, která je obdobná jako v České republice, vedla k výraznému rozvoji
meziobecní spolupráce. V roce 2013 bylo registrováno ve Francii 2 456 společenství obcí (v ČR
svazky obcí), ve kterých je sdružena valná většina z 36 681 obcí. Francie s vysokým počtem obcí
čelila dilematu, zda obce slučovat nebo podpořit meziobecní spolupráci. Již od konce 19. století
bylo možné vytvářet tzv. sdružení obcí. Syndikát obcí s jednou kompetencí (Syndicats à vocation
unique - SIVU) byl uzákoněn v březnu 1890 a umožňoval spolupráci i obcí, které spolu přímo
nesousedily. Jednalo se o formu meziobecní spolupráce založenou na existenci jednoúčelových
zařízení jako například elektrifikace venkova, zásobování pitnou vodou spolu s distribucí a produkcí,
snižování množství odpadků, doprava osob, televizní antény, hubení komárů, územní plány apod.
Z důvodu své úzké specializace docházelo k postupnému poklesu dynamiky. Kolem roku 1960
existovalo přibližně 10 000 jednoúčelových sdružení. Relativně brzy se ukázala nevýhoda úzkého
zaměření syndikátů, ale k rozšíření na jednotky zajišťujícími více kompetencí (Syndicat à vocation
multiple - SIVOM) došlo až zákonem z ledna 1959. Syndikáty tak začaly společně zajišťovat také
např. údržbu komunikací, sportovišť, podporu turistického ruchu až po uspořádání některých
záležitosti povinné školní docházky. Od roku 1935 fungují také smíšené syndikáty, které umožňují
spolupráci obcí a dalších úrovní samosprávy. Navzdory relativně rozšířené spolupráci
prostřednictvím syndikátů, zůstávala francouzská samospráva roztříštěná. Nevýhody
fragmentované samosprávy si francouzská vláda dlouhodobě uvědomovala, proto s účinností od
ledna 1972 vstoupil v platnost zákon o slučování a seskupování obcí. Slučování se však ukázalo jako
nevhodná cesta, neboť vzniklo pouze necelých tisíc sloučených jednotek, z nichž se třetina zase
rozdělila. Nejvíce se sloučilo 12 obcí, ale obvykle šlo o dvě nebo tři obce. Celkově se dopad zákona
hodnotí zpětně jako neúspěch, který vedl ke změně ve vnímání racionalizace samosprávy.
Jestliže se slučování ukázalo jako nevhodný způsob zefektivnění samosprávy, pak dalším krokem
byla posílená spolupráce. Řešení bylo spatřováno v meziobecním, víceúčelovém zařízení.
Decentralizace, demokratizace a posilování územní samosprávy se odrazily v systémové podpoře
meziobecní spolupráce. Významný rozdíl od výše popsaných syndikátů představovala skupina
povinných kompetencí a dále možnost, resp. v některých případech povinnost, jednotného ukládání
místních daní v rámci společenství. Po několika legislativních úpravách, které se vztahovaly obvykle
jen na spolupráci obcí v okolí velkých měst, došlo v roce 1992 ke schválení zákona o územní
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správě294, který bývá označován za nejvýznamnější normu posilování sdružování obcí. Zákon totiž
stanovil podmínky vzniku a fungování společenství obcí (communauté de communes), která měla
vznikat ve venkovských oblastech, a společenství měst (communauté urbaine). Zlomovým
momentem bylo přijetí Zákona č. 99-586 ze 12 července 1999, nazývaný též zákonem
„Chevenement“, kterým byly nastaveny parametry těsnější spolupráce obcí (nový statut struktur
meziobecní spolupráce, zjednodušení a sladění pravidla fungování těchto struktur, daň
z hospodářské činnosti).
Společenství obcí řídí rada, která se původně skládala z volených představitelů jednotlivých obcí,
dnes jsou voleni přímo občany. Každé obci musí příslušet alespoň jeden mandát a naopak žádná
obec nesmí disponovat nadpoloviční většinou. Rada volí svého předsedu a místopředsedy.
Rozhodnutí ohledně rozsahu kompetencí se schvalují buď dvěma třetinami hlasů (současně
reprezentujících více než polovinu obyvatel), nebo polovinou hlasů (reprezentujících více než dvě
třetiny obyvatel).
Existují celkem tři základní formy sdružení (respektive společenství): sdružení měst, sdružení
aglomerace a sdružení obcí.
A. Sdružení obcí povinně vykonává na místo sdružených obcí následující okruhy kompetencí:
územní a podobné plánování, urbanistické studie, podpora podnikání, cestovního ruchu, provoz
rekreačních přístavu a letišť, zřizování informačních center, prevence povodní, řízení vody v krajině,
odpadové hospodářství a dále údržba míst pro kočující obyvatele. Za určitých podmínek si mohou
státem uznané turistické obce zachovat pravomoci v rámci cestovního ruchu. Dále musí sdružení
vykonávat alespoň tři z následujících osmi okruhů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ochrana životního prostředí
bytová politika
výstavba a údržba komunikací
výstavba a údržba kulturní, sportovní infrastruktury, dále zřizování mateřských a prvního
stupně základních škol
sociální politika
kanalizace
dodávka vody
zajištění tzv. center služeb veřejnosti.

Pokud se společenství rozhodne pro daňový systém dle článku 1609 nonies C Zákonu o daních,
jsou v této kompetenci zahrnuty stavba, řízení a údržba zón s činnostmi z oblasti průmyslu,
obchodu, služeb, řemesel, cestovního ruchu, přístavů a letišť; Řízení vodních prostředí a prevence
povodní, za podmínek stanovených článkem L. 211-7 Zákonu o životním prostředí (a/c 1. 1. 2016).
Převod kompetencí vyžaduje stejný hlasovací poměr, tedy kvalifikovanou většinu, jako při
schvalování vzniku sdružení. Při výkonu kompetencí je třeba sledovat společný zájem sdružení, který
musí potvrdit alespoň dvě třetiny zastupitelů. O financování investic a poskytování dotací se pak
rozhoduje prostou většinou. Smluvně lze také zajistit výkon kompetencí v oblasti sociální služeb,
které by jinak příslušely departementu.
Dohoda či rozhodnutí o výstupu ze sdružení či zrušení sdružení musí obsahovat postupy přesunu
zaměstnanců, vydělení daňových příjmů.
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Administration Territoriale de la République (proto bývá označován jako "zákon ATR").
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B. Sdružení aglomerace – subjekt musí obsahovat při svém vzniku minimálně 50 tis. obyvatel,
z čehož centrum s minimálně 15 tis. obyvateli. Limity se nevztahují na sdružení, které zahrnuje
město se sídlem departementu, pak se limit snižuje na 30 tis. obyvatel. V případě tohoto sdružení
legislativa obsahuje seznam kompetencí, které musí od členských obcí převzít tentokrát všechny.
C. Městské sdružení – subjekt, který sdružuje sousedící obce, jejichž souhrnný počet obyvatel
přesahuje 250 tis. obyvatel, jehož cílem je solidární rozvoj území. V případě, že sdružení obsahuje
město, které v důsledku výše zmiňovaného sloučení regionů ztratilo statut regionálního centra,
nemusí, pokud s tím členské obce souhlasí, minimální počet obyvatel splnit. Sdružení povinně
vykonává místo obcí kompetence ve všech následujících oblastech:
1. Hospodářský, sociální a kulturní rozvoj – podpora průmyslových a obchodních zón, kulturních,
sportovních a sociokulturních zařízení, zřizování collèges (odpovídá II. stupni základních škol) a
středních škol a podpora vysokoškolského vzdělání, cestovního ruchu.
2. Rovnoměrný rozvoj oblasti: územní plánování s důrazem na městský prostor, organizace
dopravní obslužnosti území, údržba silnic, plánování hromadné dopravy.
3. Sociální zajištění a politika bydlení: zajištění sociálního bydlení, správa doplatků na bydlení, správa
bytového fondu.
4. Řešení problematiky měst: předcházení městské kriminalitě.
5. Veřejné služby: voda a kanalizace, správa hřbitovů, kontrola jatek, požární ochrana, zásobování
teplem a chladem, kontraktování dodávek elektřiny a plynu, provoz stanic pro dobíjení
elektromobilů.
6. Životní prostředí: odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, boj proti hluku, podpora úspory
energií, protipovodňová opatření.
7. Zřizování míst pro parkování kočovných obyvatel.
Sdružení se může smluvně dohodnout s departementem na výkonu kompetencí v sociální oblasti,
které jsou jinak určeny vyššímu územnímu celku. Smlouva musí rovněž obsahovat finanční zajištění
těchto kompetencí. Obdobná smlouva může být uzavřena v případě plánování veřejné dopravy.
Zastupitelstvo sdružení a zastupitelstva členských obcí se mohou dohodnout na rozšíření
kompetencí v souladu s veřejným zájmem území, takové rozšíření musí schválit alespoň polovina
zastupitelstev obcí, které reprezentují minimálně polovinu obyvatel sdružení. V případě
kompetencí, které v území vykonává stát či regiony, musí být záměry povinně konzultovány se
sdružením.
D. Metropole – sdružení musí zahrnovat více než 400 tis. obyvatel, resp. v příměstských lokalitách
650 tis. obyvatel. Do metropolí se po roce 2015 transformovaly všechna sdružení v okolí největších
francouzských měst s výjimkou Paříže a Lyonu, které mají v zákoně zvláštní úpravu. Vyhláškou se
stanoví rozloha metropole a jejích hlavní město. Rozsah kompetencí se výrazně neliší od městského
sdružení, vyhláškou jej lze na základě shody členských obcí rozšířit295.

Např. vyhláška č. 1078/2014, o zřízení metropole Toulouse, obsahuje rozšíření o sjednocení pravidel reklamy, údržbu
cyklostezek nebo realizaci archeologického výzkumu.
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Zvláštní postavení má Metropole du Grand Paris, která kromě Paříže zahrnuje celé tři sousedící
departementy, specifická úprava se týká také Métropole Lyon a La métropole Aix-MarseillProvence.
Od roku 2015296 se připravovalo vytváření větších celků, tedy ke slučování sdružení. Výsledkem je
pokles počtu sdružení mezi roky 2016 a 2017 o téměř 40 %, přičemž počet obyvatel sdružených
obcí se nemění.
V Německu se nastavení meziobecní spolupráci liší v jednotlivých zemí. Nejdůležitější formou
meziobecní spolupráce je účelový svaz, který má právní subjektivitu. Členy nemusí být jen obce, ale
také okresy, kraje, společnosti, instituce, nadace, právnické i fyzické osoby. Dále je možné vytvořit
pracovní společenství (bez právní subjektivity), vzájemné dohody, případně obchodních
společností. Existuje systém financování horizontální (mezi spolkovými zeměmi) a vertikální (v rámci
dané země). Obce a svazy dostávají rovněž účelové dotace.
Specifickou formu meziobecní spolupráce představují svazky zaměřené na spolupráci v oblasti
správních agend. V bavorském správním společenství, které má formu korporace veřejného práva
je základem zakladatelská smlouva, odsouhlasená zastupitelstvy členských obcí, a její registrace.
V principu se jedná o spolky sousedících obcí, které slouží ke zlepšení výkonu a síly jejich členů.
Spolky jsou řízeny obecním shromážděním, jež je složeno ze zástupců jednotlivých členských obcí,
a to v početním zastoupení odpovídajícím počtu obyvatel a velikosti jednotlivých obcí. Ve vedení
spolku je starosta.
Mezi hlavní úkoly bavorských spolků patří především výkon agendy v rámci přenesené působnosti
státní správy pro své členy, s výjimkou přijímání stanov a nařízení. Ministerstvo vnitra, staveb a
dopravy může pomocí právního předpisu rozhodnout, že některé úkoly přenesené působnosti
zůstanou u členských obcí. Samostatná působnost zůstává na obcích, zatímco spolek působí spíše
jako orgán pro běžnou agendu státní správy. Spolek může být zřízen na základě dobrovolnosti, ale
také proti vůli členů, existuje-li k tomu důvod ve veřejném zájmu. VG může vykonávat vlastní
působnost obcí.297
V Sasku zákon připouští dvě základní formy spolupráce obcí.
1/Vyšší formu spolupráce obcí v Sasku při výkonu správy představuje správní svaz (svazek), který je
subjektem veřejného práva. V rámci zakladatelské smlouvy je delegováno plnění některých úkolů
obecních samospráv na tento svazek, který je přitom vázán pokyny členských obcí. Obce tedy
zůstávají nositeli svých práv a povinností a samy přijímají rozhodnutí. Svým legislativně právním
postavením správní svazek odpovídá víceméně bavorskému pojetí správního společenství. Hlavním
účelem svazku je posílení jejich výkonnosti a administrativní kapacity, a to při zachování právní
nezávislosti jednotlivých členů – zejména obcí. Zakládané správní svazy musely mít alespoň 5 000
obyvatel (výjimky byly možné), avšak podporováno bylo spíše zakládání ještě o poznání větších
jednotek. Na správní svazek je z jednotlivých obcí kompletně přenesena agenda spojená

Detailní a kritický rozbor zákona „NOTRe“ http://www.lagazettedescommunes.com/391310/decryptage-de-la-loi-notre/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVGemO/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1; Die
Mitgliedsgemeinden können durch Zweckvereinbarung einzelne Aufgaben und Befugnisse des eigenen Wirkungskreises
auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen.
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s nařízeními a vyhláškami a dále agenda územního plánování. Další působnosti mohou členové na
svazek přenést na základě veřejnoprávní smlouvy. Na žádost jedné nebo více členských obcí mohou
být svěřené úkoly za určitých okolností a se souhlasem většiny členů svazku převedeny zpět do
jejich působnosti. Momentálně funguje v Sasku 6 správních svazů zahrnujících celkem 21 členských
obcí. Jejich počet nicméně klesá: v roce 1998 existovalo 26 svazů s celkem 111 obcemi.
2/ Nižší formu představuje správní společenství, které však nepředstavuje korporaci veřejného
práva. Správní společenství vznikala uzavřením dohody mezi sousedícími obcemi o tom, že jedna
z těchto obcí bude pro ostatní členy společenství vykonávat právě ty úkoly, které vykonává správní
svaz VB. V červenci 2017 fungovalo v Sasku 66 správních společenství sdružujících dohromady 163
měst a obcí. Podobně jako v případě správních svazů však jejich počet klesá, a to od roku 2000, kdy
jich fungovalo ještě 108 a sdružovaly celkem 264 obcí.
3.3.1 Účelový svaz
Obce, správní svazy, okresy a mohou vytvořit účelový svaz - korporaci veřejného práva, a převést
na něj určité úkoly. Svaz může vykonávat kompetence pro jednotlivé členy svazu, přičemž tato
působnost může být omezena jen na část člena svazu (např. na část obce – tedy osadu apod.).
Členem svazu mohou být i jiné subjekty, jako například instituce, organizace apod. Členství
jednotlivých členů může být rovněž omezeno jen na určitý časový úsek. Na účelový svaz se převádí
práva a povinnosti týkající se výkonu přenesené působnosti. V lednu 2016 fungovalo v Sasku 172
účelových svazů, jejichž nejčastější náplní je agenda pitné vody a odpadních vod.
3.3.2 Účelová dohoda
Obce, správní svazy, okresy a účelové svazy se mohou dohodnout (odsouhlasit), že jedna ze
zúčastněných stran (jedna obec nebo jiná forma) bude vykonávat určitou působnost za všechny
členy dohody, a to na základě dohody o účelu. Tato entita přebírá od ostatních členů veškerá práva
a povinnosti, které se dané působnosti týkají. Na základě dohody o účelu může být rovněž
dohodnuto takové uspořádání, kdy jeden ze členů vykonává úkoly za ostatní strany a dle jejich
pokynů, avšak odpovědnost jednotlivých členů za výkon této působnosti zůstává nedotčena.
3.3.3 Komunální pracovní společenství
Obce, správní svazy, okresy a účelové svazy mohou vytvořit komunální pracovní společenství, na
nichž se dále mohou podílet i další entity, například korporace, instituce, nadace, fyzické a právnické
osoby aj. Účelem komunálních pracovních společenství je radit svým členům ve společných
záležitostech, plánování a jejich vlastní činnosti orgánů tak, aby bylo dosaženo ekonomického a
funkčního naplňování úkolů svěřených členům skupiny. Komunální pracovní společenství
nepřijímají rozhodnutí, která by byla pro jejich členy závazná, a odpovědnost orgánů jednotlivých
členů tak členstvím v nich zůstává nedotčena.
V Rakousku je zákonem upraven jak vznik a fungování sdružení obcí, tak finanční podpora
meziobecní spolupráce jiných územních seskupení. Vzhledem ke spolkovému charakteru státu
existují rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Situace se liší rovněž s ohledem na to, zdali
proběhlo slučování či ne. V rámci sdružení jsou vykonávány úkoly spadající do vlastní působnosti
(např. technická infrastruktura, vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství), případně
mohou být sdružení zakládána za účelem racionalizace některých činností. Důsledně je dodržován
princip dobrovolnosti. Periodicky se objevuje motivace obcí k účasti ve sdružení ze strany
spolkových zemí.
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Na Slovensku nabývá meziobecní spolupráce podobných forem jako v Česku – smlouva ke splnění
konkrétního úkolu, společné obecní úřady, zřízení sdružení obcí, založení právnické osoby podle
zvláštního zákona.
Spolupráce na základě smlouvy je základním formou meziobecní spolupráce. Jedná se o písemnou
smlouvu uzavřenou za účelem uskutečnění konkrétního úkolu nebo činnosti, a to na dobu určitou
nebo neurčitou. Jejím předmětem nemůže být vznik nové právnické osoby. Platnost smlouvy je
podmíněna souhlasem nadpoloviční většiny všech zastupitelů každé z dotčených obcí. Speciálním
případem smlouvy o meziobecní spolupráci je pak uzavření smlouvy o zřízení společného obecního
úřadu.
3.3.4 Společné obecní úřady
Smlouvou mezi obcemi je možné zřídit rovněž společný obecní úřad (SOÚ), jenž vykonává
dohodnuté činnosti pro více obcí. Přestože se zpravidla jedná o spolupráci vzájemně okolních
menších obcí, není pravidlem, že spolu obce se společným obecním úřadem musí přímo sousedit.
Nezbytnými náležitostmi smlouvy o zřízení SOÚ jsou: určení sídla společného obecního úřadu, jeho
organizační struktura, způsob financování a určení starosty, jenž bude plnit úlohu správního orgánu
SOÚ a zastupovat jej v majetkoprávních a pracovněprávních věcech. Také smlouvu o zřízení
společného obecních úřadu lze uzavřít na dobu určitou i na dobu neurčitou.
Od roku 2002 jsou SOÚ zakládány ve velkém, a to primárně s motivací úspor nákladů na výkon
správní agendy jednotlivých obcí, zejména pak v oblastech stavebního zákona a územního
plánování, což jsou pro menší obce často velmi náročné agendy. Jak vyplývá z Přehledu společných
obecních úřadů v evidenci MV SR, fungovalo v březnu roku 2016 na Slovensku celkem 234
společných obecních úřadů.298
Společný obecní úřad není samostatnou právnickou osobou, principiálně se tedy podobá spíše
konceptu účelových dohod uzavíraných mezi obcemi v Sasku (například v kontrastu se správními
sdruženími v Bavorsku). Zřízením společného obecního úřadu tak nedochází k narušení identity či
právního postavení obcí, nýbrž jen k přesunu pravomocí na jinou (zpravidla větší) obec. Okruh
činností prováděných SOÚ není omezen jen na výkon přenesené působnosti, běžně tak dochází
k transferu také agendy samosprávné. Přesný rozsah jejich působnosti je stanoven v rámci smlouvy.
Společné obecní úřady ve slovenských podmínkách nicméně nemají rozhodovací pravomoci, ty
vykonává starosta SOÚ, jenž pro tyto účely zastupuje obce. Společný úřad, jako takový, tak slouží
primárně k přípravě podkladů, odborných návrhů a běžné agendě, přičemž rozhodnutí zůstávají na
orgánech nadále samostatných obcí.299 K činnostem přeneseným nejčastěji z obcí na společné
obecní úřady se dle údajů Ministerstva vnitra SR řadí agendy stavebního zákona, školství,
vodohospodářství či civilní ochrany.300

298

Počet platný k 31. březnu 2016, Viz Prehľad spoločných obecných úradov v evidencii Ministerstva vnútra SROV.
Dostupný online:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiKyYyagZfdAhWvMewKH
ZYZCNAQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.minv.sk%2F%3Fspolocne-obecneurady%26subor%3D245852&usg=AOvVaw2HnBZJcpFpYvWfUEKYoy6w.
299
Viz např. http://www.crs.sk/storage/medziobecna-spolupraca-p-ch.pdf.
300
Data Ministerstva vnitra SR k roku 2011. Viz např. http://www.crs.sk/storage/medziobecna-spolupraca-p-ch.pdf.
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3.3.5 Sdružení obcí
Další formou meziobecní spolupráce je institut sdružení obcí. V tomto případě dochází k založení
nové právnické osoby, a to za souhlasu nadpoloviční většiny všech zastupitelů každé z dotčených
obcí. Předmět jejich činnosti není taxativně vymezen, nicméně nejčastěji vyvíjí sdružení obcí činnosti
zejména v oblasti sociálních věcí, péče o životní prostředí (především shromažďování, odvoz a
zpracování komunálního odpadu a odvádění a čištění odpadních vod), místní dopravy, školství,
kultury či místního cestovního ruchu. V srpnu 2018 bylo registrováno celkem 355 sdružení obcí.
V některých zemích může být vytváření intermunicipálních struktur povinné pro vykonávání určitých
veřejných služeb – např. ve Finsku je svobodné rozhodování o vytvoření intermunicipálních struktur
doplněno zákonem, který nařizuje, že některé veřejné služby (kterými jsou pověřeny obce) musí být
vykonávány v rámci meziobecní spolupráce. Jedná se například o provoz nemocnic (speciální
zdravotnické služby – intermunicipální nemocnice poskytují 95 % speciální zdravotní péče),
poskytování péče o invalidy apod.
Finsko mělo v minulosti vysoce fragmentovanou strukturou. Během let 1955 až 2017 se však snížil
počet obcí z 557 na 311. Středně velká finská obec má cca 6000 obyvatel. Postavení všech obcí je
rovné a okruh úkolů, které mají zajišťovat, se neliší. Mezi základní povinnosti obcí patří služby
v oblasti vzdělávání, provoz technické infrastruktury, ale např. i zajištění základní a specializované
zdravotní péče. Je však zřejmé, že finanční možnosti a kapacita obcí se s ohledem na jejich velikost
liší a to je jedním z důvodů vzniku meziobecní spolupráce na dobrovolné bázi. Proto pokud nejsou
schopny služby zajistit vlastními silami, řeší to spoluprací. Dalšími společně zajišťovanými aktivitami
jsou odpadové hospodářství, veřejná doprava, střední školství, kulturní a volnočasová (rekreační)
zařízení. Meziobecní spolupráce spočívá v kooperaci s jinou obcí či jiným veřejným poskytovatelem
služeb.
Meziobecní spolupráce dříve kompenzovala i absenci druhé úrovni území samosprávy, tj. ústava
z roku 1919 předpokládala vytvoření regionální samosprávy, ale to nenastalo. Až v roce 2015 byly
ze strany vlády zahájeny k přípravě této reformy (očekávaná účinnost od 2019). Od 20. let byly
vytvářeny společné úřady k zajištění úkolů vyžadující větší území rozsah – veřejné služby jako jsou
sociální zařízení, nemocnice. Nyní se meziobecní spolupráce soustředí na zajištění speciálních
zdravotních služeb, poskytování služeb pro postižené osoby ale i regionální plánování.
V případě mandatorní regionální meziobecní spolupráce (povinná spolupráce kompenzující absenci
regionální samosprávy) je spolupráce regulována zákonem. Zpravidla se jedná u využití společných
úřadů či využití kapacit větší obce - společné aktivity jsou pak zajištěny jednou z obcí. V případě
společného úřadu (samostatný právní subjekt) je vytvářena rada, na jejíž činnosti se podílí každá
participující obec (zástupce je vyslán radou své obce). Vztah mezi obcemi je založen smluvně. Avšak
i v případě zajištění úkolů úřadem jedné z obcí bývá zpravidla vytvářen politický orgán, který
reprezentuje jednotlivé obce. Možnost vytváření těchto struktur je přímo upravena v zákoně o
obcích.
V případě fakultativní spolupráce mohou obce zakládat společné podniky, nadace a spolky dle
soukromého práva. Obce mohou pro zajištění služeb vstupovat do soukromých podniků a
samozřejmě i nakupovat dodávku služeb od soukromého subjektu.

3.3.6 Shrnutí poznatků
Ve zkoumaných zemích se přistupuje k meziobecní spolupráci odlišně s ohledem na rozdílnost
místní tradice a nastavení místní správy. Je však možné vysledovat následující společné rysy – počet
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sídel je zpravidla výrazně vyšší než počet obcí. Administrativní slučování obcí či jejich municipalizace
vyvolané hlediskem hospodárnosti, ekonomické soběstačnosti obcí apod. se v některých zemích
neuskutečnily pro odpor místních komunit či proběhla jen částečně, nebo vyřešila sledované
problémy jen z části. I v administrativně vytvořených velkých obcích je tak na úrovni místních částí
potřeba vytvářet alespoň minimální reprezentaci zde žijícího obyvatelstva, která by byla partnerem
orgánů obce/města.
Z hlediska provozní ekonomie je žádoucí realizovat řadu administrativních, správních úkonů
(agend) ale i poskytování veřejných služeb na nadobecní úrovni. Tj. dosažený stupeň decentralizace
narazil na své limity. Z důvodu nedostatečné kapacity jsou aktivity zajišťovány s obtížemi, či v nízké
kvalitě a je potřebné je řešit společně. Důvodem jsou technické či technologické aspekty
(provozování síťových služeb), ekonomické úspory, zodpovědnost státu za dostupnost služeb
zajišťovaných občanům obcemi.
Proto s ohledem na předchozí výsledky správních reforem postupují v jednotlivých státech odlišně.
Ve Francii, kde neproběhlo slučování obcí, se meziobecní spolupráce týká samosprávných aktivit a
posilováním postavení sdružení (společenství) v systému místní správy (na úkor departmentů,
regionů, decentralizací ze strany ústředních institucí). Důraz je kladen na zajištění rozvojových aktivit
a veřejných služeb pro občany. Vytvořená sdružení fakticky vedla ke vzniku nových úrovní veřejné
správy, které se stávají klíčovými partnery jak pro ústřední správu, tak pro nové velké regiony.
V zemích, kde došlo k poklesu počtu obcí, se pozornost soustředí na posilování jejich
administrativních kapacit formou společného postupu, nebo přímo na zajištění výkonu přenesené
působnosti, a to často prostřednictvím sdružení, svazku. Tyto formy, doplňují a dolaďují systém
veřejné správy na místní úrovni s ohledem na místní specifika.
Důraz na řádné zajištění interních administrativních aktivit vyplývajících z postavení obcí jako
subjektů veřejné správy a zajištění svěřeného výkonu správy je kladen i v zemích, kde nedošlo k tak
zásadní decentralizaci a dekoncentraci výkonu státní správy jako v ČR, tj. i v zemích, kde se na
výkonu místní správy významně podílí i územní úřady (reprezentující stát, či členský stát federace)
s všeobecnou působností.
Role obcí s rozšířenou působností ve vztahu ke správnímu obvodu
V tomto oddíle je na základě požadavku zadavatele věnován prostor rozboru role obcí s rozšířenou
působností v samostatné působnosti ve vztahu k obcím ležícím ve správním obvodu tj. analýza
možnosti zavedení povinnosti „starat se“ o další obce v rámci obvodu.
Institut obce s rozšířenou působností je v kontextu platné právní úpravy spojen pouze s výkonem
přenesené působnosti. Postavení obce s rozšířenou působností vůči obcím ve svém správním
obvodu je z pohledu samostatné působnosti formálně rovné. Obce jsou samostatné právní
korporace, právnické osoby veřejného práva, které se spravují samy. Jejich samostatná působnost
je zakotvená v ústavním právu na samosprávu a čl. 101 Ústavy, podle něhož je obec samostatně
spravována zastupitelstvem. Obec tedy nemůže být samostatně spravována orgány jiné obce.
Z hlediska výkonu samostatné působnosti jsou si tedy obec, která je obcí s rozšířenou působností
a obec se základním rozsahem přenesené působnosti, z hlediska současné právní úpravy zcela
rovny. Toto je formálně právní rovina diskuse.
Podíváme-li se na postavení obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností, dále v textu rovněž
„trojkových obcí“, z pohledu potřeb občanů, je zřetelná jejich role jako centra veřejných a

345

komerčních služeb v území, či jako místa koncentrace pracovních příležitostí. Odtud lze odvodit, že
mají vyšší hierarchické postavení v sídelní struktuře a funkčně integrují území.
K uskutečňování většiny denních aktivit obyvatelstva dochází na území obce nebo v rámci širšího
území, avšak menšího než kraj, tj. ve spádovém, funkčním (nodálním) mikroregionu. Na základě
zkoumání denní dojížďky (vyjížďky)301 je možno říci, že funkční regiony často odpovídají územnímu
obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém obec s rozšířenou působností představuje centrum
vyšších služeb (střední školy, specializovaná zdravotní péče) a především pestrou nabídku
pracovních příležitostí (jde o ohnisko místního trhu práce). Správní obvody obcí s rozšířenou
působností byly vytvořeny pro potřeby zajištění části výkonu přenesené působnosti nově
ustavených ORP po zrušení okresních úřadů, avšak při jejich vyváření byly zohledňovány územní
vazby a došlo tak i k obnovení řady přirozených vazeb zpřetrhaných správní reformou z roku 1960
(vytvoření velkých okresů). Přestože v mezidobí došlo v území k řadě posunů, lokalizace nových
podniků, prohloubení efektu suburbanizace, periferizace některých venkovských území, postavení
většiny měst ORP jako mikroregionálních center prvního či druhého řádu se potvrdila. Je nutno
dodat, že v zázemí velkých center, v suburbanizovaných oblastech se prosazuje atraktivita center
vyššího řádu (pestřejší nabídka služeb, specializované trhy práce), která může oslabovat řídicí úlohu
„trojkových“ obcí. Naopak ve venkovských a periferních oblastech mohou trojkové obce sehrávat
unikátní a klíčovou úlohu stabilizátora nebo i hybatele ekonomického života.
Hampl a Dostál302 hodnotí vytvoření 205 administrativních jednotek jako pozitivní. Nové územní
jednotky dle jejich názoru více odpovídají socioekonomické struktuře země než předchozí členění
na 77 okresů. Jsou konstruovány s ohledem na preferenci každodenního prostorového pohybu
obyvatelstva (denní dojížďka) a se zohledněním historických a místních souvislostí. Posílení správní
úlohy měst pověřených funkcí ORP zpravidla prohloubilo nodální (tj. uzlovou, propojovací) funkci
těchto sídel.303
Jinou otázkou je, zdali si tuto úlohu vedení trojkových obcí uvědomuje a chce ji aktivně posilovat a
rozvíjet. V případě menších a středně velkých ORP se projevuje silná identita s celým územím,
správním obvodem ORP a pocit odpovědnosti za jeho rozvoj. Jedná se o historicky budovanou
vzájemnost mezi městem a okolními obcemi, která byla posilována správní funkcí města – politická
správa na úrovni okresu, okresní samospráva. V řadě správních obvodů ORP s naprosto
dominantním postavením trojkové obce (populačně, ekonomicky), které je tvořeno pouze několika
obcemi, je identita ORP přímo propojeno se správním obvodem a postavení ostatních obcí jako
partnerů může být marginalizováno.
Posilování zodpovědnosti ORP za rozvoj celého správního obvodu, který můžeme ztotožnit
s mikroregionem, je možné řešit následujícími formami:
1. Svěření nových samosprávných kompetencí ORP zaměřených na rozvoj širšího území
2. Vytváření nových kompetencí pro ORP v rámci přenesené působnosti
3. Využití stávající právní formy DSO pro řešení společných úkolů v rámci území ORP

Viz např. studie Stanislava Krafta a kol. zpracovaná pro potřeby SMO ČR (2014) v rámci projektu „Obce sobě“ na základě
dat ze sčítání (SLBD) 2011
302 HAMPL, M., DOSTÁL, P. (2007): Geography and territorial administration in the Czech Republic: Issues of fragmentation
and rescaling. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
303 Jetmar, Hužera: Význam a postavení územního obvodu obce s rozšířenou působností ve struktuře regionálního rozvoje.
Svazek obcí územního obvodu obce s rozšířenou působností.
http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/c02_jetmar_huzera_vyznam_a_postaveni_f.pdf
301
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4. Rozšíření činnosti DSO na sféru výkonu přenesené působnosti
5. Vytvoření nové právní formy svazku, specificky určeného pro koordinaci rozvojových aktivit v
území ORP
6. Vytvoření institutu okresní samosprávy v rámci území definovaného ORP
3.4.1 Svěření nových samosprávných kompetencí ORP zaměřených na rozvoj širšího území
S ohledem na schopnost ORP funkčně integrovat území se nabízí přímé posílení i samostatné
správní a rozvojové úlohy města v tomto směru. Při nedotčení samostatné existence okolních obcí
by se jednalo o vytvoření druhé vrstvy územně samosprávných aktivit, jejichž výkon by se
neomezoval pouze na vlastní území města, ale byly by vztaženy na celé území ORP.
Takovéto řešení však není v souladu se stávající právní úpravou, neboť by předjímalo rozšíření
územní působnosti volených orgánů obce ORP na území okolních obcí. Došlo by tak k rozrůznění
právně rovného postavení obcí při výkonu samostatné působnosti. Širší územní působnost by si
vyžádala novou úpravu legitimity rozhodování. Jde především o zachování odpovědnosti volených
orgánů za své rozhodování voličům a zde je kámen úrazu, neboť zastupitelé a radní trojkové obce
nebyli voleni občany okolních obcí a postrádají tak legitimitu zastupovat jejich zájmy. Je zřejmé, že
by bylo nutné vytvořit těleso (kolektivní orgán), které by reprezentovalo zájmy občanů dalších obcí
tvořících území ORP. Zřejmě by s ohledem na vysoký počet zastupitelů nebylo možné rozšiřovat
stávající zastupitelstvo trojkové obce o zastupitele dalších obcí. V případě tohoto řešení by
zastupitelstvo trojkové obce o vlastních záležitostech rozhodovalo v užším složení, v případě
záležitostí týkajících se širšího území pak v rozšířené podobě. Bylo by však možné uvažovat o
oddělené reprezentaci jednotlivých obcí od zastupitelstva trojkové obce, která by buď byla přímo
volena občany, nebo nepřímo zastupiteli spolupracujících obcí ze svého středu, a měla mandát hájit
zájmy jednotlivých obcí. V kontextu reminiscence na někdejší okresní shromáždění je možné
uvažovat i o reprezentaci na úrovni starostů obcí, v případě tohoto řešení by však docházelo
k mísení role výkonné (na úrovni obce) a usnášecí na úrovni mikroregionu.
Jinou otázkou je postavení jednotlivých obcí při vlastním rozhodování respektive význam jejich
hlasu s ohledem na různou populační velikost i význam obcí v sociálním a ekonomickém rozvoji
mikroregionu. Tj. v případě reprezentativního charakteru kolektivního orgánu (1 obec je
reprezentovaná jedním zástupcem) by objektivně muselo dojít k nerovnosti hlasů jednotlivých obcí.
V případě přímé volby občany by mohlo dojít k volbě většího počtu zástupců za populačně větší
obce. Toto řešení však s sebou nese riziko oslabení vazby na rozhodovací mechanismy jednotlivých
obcí, mandát by nebyl vázán usneseními zastupitelstva či rady mateřské obce.
Poznámka:
Způsob dosahování konsensu, respektive přijímání usnesení je obecnější povahy a týká se i dalších
uvažovaných forem spolupráce v území funkčního mikroregionu. Jde o to, jak na jedné straně zabránit
marginalizaci postavení malých obcí, na straně druhé pak jak dosáhnout rozhodnutí, které bude
prospěšné pro většinu obyvatelstva území. Ideálním řešením by bylo dosažení Paretovské efektivity,
tj. usnesení přinášející užitek všem, přijatelné je i řešení, kde se zvyšuje užitek většině a které nesnižuje
užitek menšině.
Je zřejmé, že možnost dosažení konsensu s růstem počtu zúčastněných v rozhodovacím pokles strmě
klesá. Největším rizikem při rozhodování je zahlcení rozhodovacího mechanismu procedurálními
otázkami a neschopnost přijmout jakékoliv usnesení. Proto se na rozhodování různých úrovní
kolektivních orgánů tvořenou zástupci občanů uplatňuje princip kvalifikované většiny nebo dvojí
většiny.
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V prvním případě je usnesení možné přijmout pouze při souhlasu zástupců, výrazně překračující
prostou většinu, zpravidla se uplatňuje hledisko 3/5 nebo 2/3 hlasů členů (klasickým příkladem je
rozhodování parlamentu o ústavě, ústavních zákonech). Důležitá je však i základna, ze které se tento
podíl počítá. Jedná se nastavení hlasovacího kvóra, tj. kvantitativní podmínky pro platnost hlasování.
V případě hlasování zástupců obcí, by se kvalifikovaná většina týkala počtu obcí (v tom případě obce
mají rovný hlas bez ohledu na velikost) nebo podílu reprezentovaného obyvatelstva území (hlas obcí
má různou váhu s ohledem na počet občanů obce). Obě řešení však mohou vést k nežádoucímu
chování v podobě hlasovacích koalic malých obcí (ale s velkým počtem členů) proti populačně velkým.
Vhodnějším je uplatnění principu dvojí většiny, kdy musí být splněno hledisko souhlasu většiny obcí
reprezentujících většinu obyvatelstva území. Jedna nebo druhá, případně obě většiny mohou být
kvalifikované. Tj. usnesení může být přijato např. 2/3 obcí, reprezentujících více než 50 % obyvatel. Je
zřejmé, že by mělo být zájmen přijímat usnesení, která budou v zájmu velké většiny obcí. Proto
považujeme za vhodné uplatnit zásadu kvalifikované většiny na obě kritéria, a to větší proporcí tj. 2/3
většina, případně ještě o trochu více posílit kritérium počtu obcí.
Uplatněné dvojí kvalifikované většiny se uplatňuje při hlasování ve společenstvích obcí, ustavených ve
Francii. ČR má zkušenosti s uplatnění dvojí většiny při hlasování v Radě EU304.
Ke schválení jakéhokoli rozhodnutí je většinou zapotřebí kvalifikované většiny:
o 55 % zemí (u současných 28 členských států to znamená 16 zemí),
o které dohromady počtem obyvatel reprezentují alespoň 65 % celkového počtu obyvatel EU.
K zablokování rozhodnutí je zapotřebí nejméně 4 zemí (které představují alespoň 35 % celkového
počtu obyvatel EU).
Využití tohoto mechanismu je vhodné pouze pro společný postup v případě řešení úkolů s
dopadem na celé území mikroregionu. Jednalo by se o originální, obligatorně dané kompetence
(právo samostatného rozvoje mikroregionu, tvorba strategického plánu, úkoly v oblasti
ekonomického rozvoje apod.) získané prostřednictvím decentralizace ze strany státu či kraje nebo
převedené z přenesené formy doposud vykonávané ORP (možnost převodu nevrchnostenské
správy jako je např. koordinace v oblasti územního plánování, sociálních služeb, regionálního
rozvoje apod.). Naopak složitost nastavení rozhodovacího mechanismu v podstatě znemožňuje
převod pravomocí od obcí ze spodu, tj. zajišťování vybraných aktivit pro několik obcí tj. pouze pro
část území.
Celý rozhodovací mechanismus by bylo nutné doplnit alespoň o organizační a administrativní
složku (volený předseda/předsedající v jiné variantě předsedá tělesu starosta/primátor trojkové
obce a voleni jsou jeho zástupci, administrativní zázemí - sekretariát). Rozšířené zastupitelstvo/
shromáždění by mohlo vytvářet podobně jako obecní své výbory. Výhodou je možnost využít
kapacity odborného aparátu úřadu trojkové obce (zpravidla městský úřad, magistrát) pro realizaci
schválených usnesení.
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Výjimku představují citlivá témata, jako je např. zahraniční politika či daně, vyžadují jednomyslné schválení
(všechny státy musí být pro). Procedurální a administrativní otázky vyžadují schválení prostou většinou.
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3.4.2 Vytváření nových kompetencí pro ORP v rámci přenesené působnosti
Jedná se řešení, které je nyní v praxi zhusta využíváno. Znamená vytvoření nové agendy, a to 1)
faktickým vznikem nových pravomocí, věcné působnosti z důvodu zavedení nové politiky, nebo 2)
převodem úkolů doposud zajišťovaných ze strany ústřední správy, teoreticky i ze strany územních
orgánů státní správy, případě zajišťované kraji (dekoncentrace), 3) vytvoření koordinační či
pojišťovací role ORP pro aktivity, které jsou na dobrovolné bázi zajišťovány obcemi v samostatné
působnosti.
Problémem využití institutu přeneseného výkonu je jeho vrchnostenský charakter, který je
směrován jak vůči obcím tak i dalším aktérům. Organizování výkonu agendy, používané procesy a
postupy jsou regulovány správním právem a výstupy mají nezřídka formu správního aktu.
Důsledkem užití tohoto postupu, který je z hlediska legislativců nejsnadnější při řešení akutních
potřeb zajištění výkonu správy, je narůstající zatížení trojkových obcí výkonem přenesené
působnosti, který rozsahem vázání kapacit již výrazně převyšuje samosprávnou činnost obcí III.
stupně.
Dalším kritickým momentem je nedostatek demokratické legitimity. Do výkonu těchto aktivit
nezasahuje volená reprezentace trojkové obce, není možné plánované aktivity zakomponovat do
širších rozvojových konceptů, strategií apod. vytvářených v samostatné působnosti.
3.4.3 Využití stávající právní formy DSO pro řešení společných úkolů v rámci území ORP
ORP mohou stejně jako jakékoliv jiné obce spolupracovat prostřednictvím DSO s tím, že s ohledem
na populační zastoupení budou pravděpodobně největším finančním přispěvatelem do rozpočtu
svazku. Lze očekávat aktivní účast na činnosti svazku, je zde možnost zapojení odborných kapacit,
kterými disponuje městský úřad ORP. V rámci projektu „Obce sobě305“ SMO ČR usiloval o
vyprofilování existujícího, nebo založení nového DSO, který by působil v rámci správního území ORP
a umožnil by koordinaci aktivit obcí, či společný postup při zajištění veřejných služeb.
Vedení ze strany ORP by nemuselo být požadováno, je však zřejmé, že bez účasti dominantního
města působícího v území by taková spolupráce nedávala dobrý smysl. Okruh zajišťovaných úkolů
se odvíjí od působnosti obcí v samosprávné rovině, respektive nepřesahuje tematickým záběrem
stávající praxi DSO.
Problémem činnosti současné formy dobrovolného svazku je faktická nutnost dosažení konsensu
při rozhodování, nedostatečné majetkové vybavení a finanční slabost. Ve fungování se odráží
osobní preference aktuálních starostů jednotlivých obcí, což znemožňuje realizovat strategičtější
aktivity. Problémem pak může být vynutitelnost dohodnutých závazků vůči orgánům sdružených
obcí. To se odráží v nedostatečné funkčnosti řady DSO, které měly ambici pokrýt svými aktivitami
mikroregiony vymezené územím ORP. Záběr činnosti DSO je limitován nemožností přímo zavazovat
svými akty občany a další subjekty působící na území participujících obcí.
Výhodou tohoto řešení je možnost vyhnout se přímé novelizaci právních předpisů. Vytvoření
soustavy takovýchto DSO je možné podpořit metodicky (zřízení, činnost) a zajištěním stabilních
zdrojů (příspěvků) na úhradu provozních nákladů.
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Základní informace: http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/ukoncene-projekty/meziobecni-spoluprace/default.aspx.
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3.4.4 Rozšíření činnosti DSO na sféru výkonu přenesené působnosti
DSO jsou určeny pro zajištění aktivit, které se sdružené obce rozhodly řešit společně. Týká se tedy
samostatné působnosti obcí. Funkční DSO působící v území ORP by však, vedle výše uvedených
aktivit, mohlo jako doplněk své činnosti zajišťovat i úkoly, které jsou odstupňovaně svěřeny obcím
ve formě přeneseného výkonu. Tj. pro část obcí v území by zabezpečily výkon správy, který by byl
jinak převeden prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Výhodou by bylo nezatěžování úředních
kapacit trojkové obce místně příslušnou agendou malých obcí. Oproti stávající praxi více než 7000
veřejnoprávních smluv uzavřených mezi obcemi by se jednalo o systémovější řešení s tím, že by
nedocházelo k dalšímu posilování až zahlcování městských úřadů ORP.
Toto řešení by vyžadovalo zákonnou úpravu možnosti svěření výkonu přenesené působnosti i na
DSO, případně vytvoření nové formy svazku uřčenou pouze pro tento účel. Důsledkem by bylo
posílení odborného aparátu zajišťujícího chod a výkon činností DSO.
Z pohledu činnosti dozorových orgánů by došlo k rozšíření okruhu subjektů zajišťujících výkon
státní správy a k velmi pestré situaci v jednotlivých územích. Je zřejmé, že s ohledem na charakter
vykonávané činnosti by stát, respektive Ministerstvo vnitra, výrazným způsobem nastavoval
podmínky fungování takovýchto svazků včetně metodického vedení. V případě správního řízení by
druhoinstančním orgánem byl obdobně jako v případě obcí krajský úřad.
Jedná se o uvažovanou alternativu k současnému neuspokojivému stavu výkonu přenesené
působnosti ze strany nejmenších obcí, jehož důsledkem je obrovské množství veřejnoprávních
smluv. V kontextu stávajícího způsobu zajištění přeneseného výkonu je předmětem úvah
v podstatě jen efektivní zajištění přestupkové agendy. Jiným řešením, mimo rámec svazku, by
bylo svěření tohoto výkonu obcím druhého stupně a oživení tak jejich úlohy v systému územní
veřejné správy.

3.4.5 Vytvoření nové právní formy svazku, specificky určeného pro koordinaci rozvojových
aktivit v území ORP
Vytvoření nové právnické osoby veřejného práva, která by sdružovala obce a města v území ORP,
je další variantou řešení spolupráce v rámci území ORP. V tomto případě by zákon o obcích byl
rozšířen o speciální formu svazku obcí, který by sdružoval obce v území ORP pro koordinované
zajištění veřejných služeb, rozvoj území dle představ obcí. Důležitým odlišením od stávajících DSO
by byla možnost této nové právní entity svými akty (vyhlášky, rozhodnutí apod.) přímo zavazovat
občany sdružených obcí a subjekty působících na jejich území.
Na takto fungující svazek, který by zajišťoval úkoly svěřené ze strany participujících obcí, by bylo
možné převést kompetence doposud zajišťované centrálně (podpora ekonomiky, průmyslové zóny;
dopravní obslužnost – partner pro kraje) nebo z nemožnosti jiného funkčního řešení převedené do
výkonu přenesené působnosti (územní plánování pro území ORP, koordinace v oblasti sociálních
služeb, školství, sociálního bydlení apod.). Důsledkem by byla skutečná decentralizace rozhodování,
posílení možnosti občanů a místní politické reprezentace rozhodovat o rozvoji území. Je zřejmé, že
takto vytvořené svazky obcí s profesionálním zázemím by se staly klíčovým územním aktérem a
partnerem pro kraj i stát.
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Možný okruh samostatných kompetencí vykonávaných svazkem v samostatné působnosti:306
 Regionální/místní rozvoj - tvorba programu rozvoje funkčního mikroregionu (ORP),
koordinační a podpůrná role vůči rozvojovým aktivitám obcí,
 územní plánování pro celé území ORP – pořízení územního plánu, územně plánovacích
podkladů apod.
 koordinace v oblasti sociálních služeb, vytváření koncepcí, provozování sociálních zařízení,
sociální bydlení, rozdělování investičních dotací, případně i sféra sociální práce (bez oblasti
zaměstnanosti) a sociálně právní ochrana dětí,
 koordinace v oblasti základního školství, předškolního vzdělávání, MAP, stanovení
spádových obvodů základních škol, rozdělování investičních dotací,
 koordinace dostupnosti základních zdravotních služeb v území,
 vybrané aktivity dopravního úřadu - udělování licencí dopravcům, stanovení podmínek
provozování silniční linkové osobní dopravy, schvalování jízdních řádů veřejné silniční
linkové osobní dopravy pro linky, pro něž vydal licenci, kontrola použití finančních
prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou z rozpočtu kraje
nebo ze státního rozpočtu aj.,
 rozvoj cestovního ruchu - koncepce, produkty, podpora rozvoje infrastruktury,
 podpora malého a středního podnikání, koordinace budování průmyslových zón,
 koordinace péče o krajinu, realizace opatření pro udržení vody v krajině a snižující dopady
změn klimatu,
 koordinace odpadového hospodářství, tvorba plánů, organizace nakládání s odpady,
 koordinace v oblasti kultury – kulturní zařízení, jejich dostupnost.
Je zřejmé, že naplňování samostatných kompetencí, jejichž nositelem by byla tato nová forma
svazku obcí, si vyžaduje účast všech obcí tvořících dané území. Zapojení obcí ve formě členství a
podílení se na organizování činnosti svazku by mělo být z počátku na dobrovolném základě.
Členství trojkové obce by mělo být povinné od samého počátku, a to z toho titulu, že vedle
přirozené role spádového centra mikroregionu je při výkonu přenesené působnosti v rámci
správního území ORP přirozeným a hlavním partnerem pro uvažovaný svazek a zároveň přispívá
největším podílem na financování svazku. Žádoucím konečným stavem je přímá účast všech obcí.
V mezidobí lze předpokládat zapojení nečlenských obcí ve smyslu jejich účasti na poskytované
službě či prostřednictvím ad hoc jednání v případě realizace aktivit, které se jich bezprostředně
dotýkají.
Otázkou je forma právní úpravy takovéhoto svazku. V podstatě by se musela definovat speciální
forma samostatné působnosti obcí, kterou by zákon požadoval vykonávat společně. Tj. formálně
by odkazoval na samosprávné postavení obcí, ale z hlediska sledovaného účelu a efektivity je

Většina agend je doposud vykonávána městským úřadem ORP v přenesené působnosti. Odtud plyne, že náklady na
zajištění výkonu by se po přesunu na svazek nemusely zvyšovat. Je však zřejmé, že distribuce finančních prostředků
prostřednictvím rozpočtových kapitol by se změnila. Problematika sociální práce – výplata nepojistných sociálních dávek je
nyní zajištěna prostřednictvím Úřadu práce; do roku 2012 obce zajišťovaly výplatu dávek hmotné nouze, příspěvku na péči
a dávek osobám se zdravotním postižením. Převod agend by nemusel znamenat opuštění sítě kontaktních pracovišť, které
by byly sdíleny Úřadem práce i pracovníky svazku. Nově zavedené kompetence v oblasti koordinace regionálního/místního
rozvoje včetně oblasti cestovního ruchu a podpory malého a středního podnikání by byly financovány z přiřazených příjmů
svazku.
306
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vyžadována vzájemná koordinace obcí v území mikroregionu. Toto řešení hraničí s potřebou změny
Ústavy, která upravuje postavení územní samosprávy.307
Prostřednictvím této instituce by bylo možné zajišťovat i administrativní úkony spojené s výkonem
samostatné působnosti obcí (výběr poplatků za odvoz odpadu apod.) na základě požadavku všech
či pouze části participujících obcí.
Doplňkově by mohlo vykonávat i správní agendy na něj přenesené prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy (především oblast přestupků). V tomto případě by však došlo k proměně charakteru
svazku z čistě samosprávného na smíšený.
Uvedený svazek by vedle svých unikátních kompetencí mohl na základě požadavků obcí přebírat i
další kompetence a to v rozsahu, který by mu všechny obce či jejich část členstva svěřila
(subsidiarita). Podobně by mohl zřizovat zařízení, která by zajišťovala služby pro občany všech obcí
nebo pro část mikroregionu (sportovní, kulturní), zřizovat zařízení v oblasti sociální, školství,
zdravotnictví, provozovat komunální podniky (odpadové hospodářství apod.), plnit úlohu
developera (průmyslové zóny, sociální bydlení). Tj. mohl by převzít i stávající role DSO. Finanční
příspěvek obcí by byl rozlišen s ohledem na okruh služeb, které pro ně svazek zajišťuje.
Vznik takového svazku s unikátními kompetencemi, jejichž bezproblémové naplňování je v zájmu
obyvatel mikroregionu, sdružených obcí i státu, zajišťujícího na dobrovolné bázi i další úkoly
(přesun z úrovně obcí rozhodnutím všemi členy či jen části), vyžaduje nastavení řádného a
garantovaného způsobu financování. Financování by mělo být diferenciováno v kontextu
různorodosti spektra zajišťovaných služeb.

1) Financování chodu svazku při zajištění unikátních samosprávných kompetencí
Jedná se o získání provozních zdrojů na chod svazku a poskytování služeb v povinném rozsahu.
S ohledem na nastavený způsob financování podobných institucí (obce, kraje – jejichž činnost
v území by byla komplementární k aktivitám svazku) je legitimní vést diskusi o vyčlenění části příjmů
sdílených daní ve prospěch svazku. Alternativou je poskytování neúčelové dotace z rozpočtové
kapitoly Všeobecná pokladní správa, kapitoly MV či MMR.
Doplňkovým zdrojem financování jsou příjmy z poplatků za poskytované služby, příspěvky obcí
odstupňované dle počtu obyvatel, případně příjmy z majetkových účastí a hospodářské činnosti
svazku.
2) Financování chodu svazku při zajištění fakultativních úkolů svěřených obcemi
Jedná se o financování aktivit samosprávného typu v působnosti obcí, které obce požadují řešit
prostřednictvím svazku. Financování je zajištěno prostřednictvím příspěvků obcí, které se rozhodly
realizovat úkoly společně. Doplňkově může být podpořeno účelovými či neúčelovými dotacemi
z rozpočtové kapitoly MMR, resortů věcně příslušných k zajišťované agendě, mimorozpočtových
fondů státu, z rozpočtu krajů apod.

V případě, že bude nutná úprava Ústavy hlavy sedmé – Územní samospráva, bylo by patrně vhodnější přímo usilovat o
vytvoření územní samosprávy pro funkční mikroregion (území ORP).
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3) Financování chodu svazku při zajištění fakultativních úkolů mající charakter výkonu
správy delegovaných na svazek obcemi
Jedná se o činnosti mající administrativní povahu a související s vnitřním chodem obcí a jsou
v samostatné působnosti (rozpočetnictví, účetnictví, zadávání veřejných zakázek, vedení právní
agendy, GDPR, výběr místních poplatků) nebo mají formálně charakter výkonu veřejné správy
(reportovací povinnosti, statistiky), případně se jedná o výkon správy na úseku přestupků (tj.
uvažovaný smíšený model svazku).
Financování je zajištěno prostřednictvím příspěvků obcí, které se rozhodly realizovat úkoly společně,
respektive, pro které je služba zajištěna. Doplňkovým (výrazně menšinovým) zdrojem financování
by mohla být účelová dotace z rozpočtové kapitoly MV.
V případě výkonu přestupkové agendy je možné uvažovat o zachování stávajícího financování
z rozpočtové kapitoly do rozpočtu obcí a následně transferem do rozpočtu svazku, stejně jako
přímého převodu prostředků do rozpočtu svazku.
4) Financování investičních potřeb svazku při zajištění obligatorních samosprávných
kompetencí
Financování je zajištěno prostřednictvím účelových dotací z rozpočtových kapitol věcně příslušných
rezortů, mimorozpočtových fondů, rozpočtů krajů, které jsou unikátně či přednostně zaměřeny na
tyto svazky. Spolufinancování je zajištěno z dalších zdrojů svazku.
5) Financování investičních potřeb svazku při zajištění fakultativních aktivit
Financování je zajištěno prostřednictvím účelových dotací z rozpočtových kapitol věcně příslušných
rezortů, mimorozpočtových fondů, rozpočtů krajů, které při posuzování projektu budou svazky
oproti dalším žadatelům preferovat. Spolufinancování je zajištěno z dalších zdrojů svazku.
3.4.6 Vytvoření institutu okresní samosprávy v rámci území definovaného ORP
V českém kontextu se trochu pozapomnělo, že vedle politické správy respektive výkonu státní
správy na úrovni okresu existovala i silná tradice okresní samosprávy. Ta měla za úkol řešit společné
úkoly, které přesahovaly místní rozměr. Jednalo se o provozování sociálních a zdravotnických
zařízení, řešení dopravy, ale i o podporu neziskových a vzájemných aktivit. Významná úloha okresní
samosprávy byla i na úrovni finančnictví (okresní záložny). Současný tematický záběr by mohl
odpovídat popisu speciálního svazku obcí ORP. Existence okresní samosprávy by podobně jako v
případě obecní a krajské předjímala bytí, výskyt společenství obyvatel na okresní (nadobecní) úrovni
s právem na samosprávu a tedy i orgánu přímo voleného občany, který by je reprezentoval.
Vytvoření plnohodnotné samosprávy na úrovni mikroregionu, okresu vyžaduje změnu Ústavy ČR.
Mírnější variantou by bylo vytvoření okresní samosprávy, jejíž legitimita by vycházela ze
samostatného postavení obcí. Tj. usnášecí orgán by nebyl volen přímo občany, ale tvořen zástupci
jednotlivých obcí s různou vahou hlasu. Úradku by bylo možné dosáhnout např. dosažením dvojí
(kvalifikované) většiny – počtu obcí, počtu obyvatel.
Existence institutu okresní samosprávy by mohla následně vést k diskusi ohledně postavení ORP a
snahám o vytvoření samostatných okresních správních struktur v odděleném či spojenému modelu
uspořádání.
3.4.7 Současné diskuse problematiky a doporučení
Při formulování úvah o podpoře koordinace a spolupráce mezi obcemi v rámci mikroregionu
definovaného územím ORP je potřebné brát v úvahu i jisté napětí, které se může vyskytovat mezi
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silným centrem – městem a menšími venkovskými obcemi. Je nutno uvést, že se vyskytují území,
kterým ekonomicky a populačně zcela dominuje trojková obec – statutární město, zbytek území
tvoří větší či menší počet malých obcí v podstatě představující zázemí. Území se vyvíjí jako celek,
přestože je formálně administrativně rozděleno. Život obyvatel obcí je přímo či nepřímo ovlivněn
fungováním velkého města, jsou mezi nimi intenzivní vazby a jsou funkčně propojeny. Vzájemně se
ovlivňují, je proto nutné, aby jejich vývoj probíhal koordinovaně a ve vzájemném souladu. Malé
obce však mohou být tou velkou přehlížené či stavěny do pasivní pozice. Partnerství pak není
možno nastavit, neboť o ně trojková obec nejeví zájem. V praxi se vyskytly pokusy vytvářet alianci
spolupracujících obcí, které tvořily prstenec kolem nezúčastněného ORP. Naopak menší obce si
občas vynucují při spolupráci se silným ORP větší postavení, než by jim vzhledem k jejich úloze a
možnostem příslušelo, např. lpěním na formální rovnosti (jedna obec = jeden hlas) při rozhodování,
furiantstvím.
Obavy z posilování role ORP a tím i oslabení formálního vlivu malých obcí dlouhodobě prezentuje
SMS ČR: „Žádáme, aby bylo zcela upuštěno od ambice posílení role ORP jako aktéra plánujícího v
intencích celého správního obvodu. Tento záměr koliduje s dikcí Ústavy ČR a obecního zřízení, které
garantují právo na samosprávu. Odpovědností a výsostným právem každé jednotlivé obce je
plánování svého rozvoje samostatně, samozřejmě při zohlednění širších územních vztahů.“
Odmítání se týká nejen vzniku samosprávných či kvazi samosprávných kompetencí ORP
vykonávaných na území správního obvodu, ale i posilování výkonu přenesené působnosti ORP
(respektive koncentrace výkonu přenesené působnosti směřované vůči občanům a dalším
soukromoprávním subjektům).
SMS ČR nejenže zdůrazňuje, ale přímo lpí na formální rovnosti postavení malých obcí a velkých
měst. Při uzavírání spolupráce trvá na zachování této rovnosti (1 obec= 1 hlas) a její dobrovolnosti.
Jeho postoj v podstatě konzervuje současný stav, který je však ne příliš utěšený (větší množství
nefunkčních DSO, účast obce v několika DSO, odrazení zájmu velkých měst zapojit se do
spolupráce, důsledkem je absence koordinace aktivit v území, převádění v podstatě samosprávných
agend pod institut přeneseného výkonu) a nevyhovující pro potřeby systémové meziobecní
spolupráce v území ORP, která by obligatorně zajišťovala vybrané služby veřejné správy, veřejné
služby.
SMS na druhou stranu považuje regionální úlohu ORP na úseku přenesené působnosti na území
svého správního obvodu jako neoddiskutovatelnou. Avšak objevují se obavy z dalšího posilování
trojkových obcí. „Je otázkou, do jaké míry tento rozsah nadále posilovat, a to především s ohledem
na dostupnost veřejné správy pro občany obcí, které se nacházejí ve větších vzdálenostech od ORP.
Lze opět vyjmenovat příklady, kdy konkrétní agenda byla obcím I. typu odebrána a převedena na ORP
a tato skutečnost způsobila nejen problémy s pokrytím agendy vlastními úředníky ORP, ale především
problémy s dostupností dané agendy občanům. I vzhledem k různorodosti velkostí obcí v ČR, jejich
početního zastoupení v jednotlivých regionech, s ohledem na potenciální personální kapacitu daného
úřadu obce I. typu a případně i s ohledem na historické vazby je potřeba uvažovat o efektivnějším a
stabilnějším rozdělení výkonu přenesené působnosti na jednotlivé subjekty tak, aby tento výkon více
odpovídal potřebám občanů.“ SMS se dlouhodobě snaží zabránit převodu výkonu přenesené
působnosti z jedničkových, případně dvojkových obcí na trojkové.
Postoj druhého zájmového sdružení obcí – Svazu měst a obcí ČR, které sdružuje všechny velikostní
kategorie a typy obcí je dlouhodobě pružnější. Spíše zdůrazňuje hledisko zajištění dostupnosti a
kvality služeb veřejné správy a veřejných služeb v území. Přestože rovněž podporuje decentralizaci
a blízkost služeb občanům, důležité je i hledisko funkčnosti řešení a reálné dostupnosti. V tomto
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směru se nevyhýbá řešením, která by zajistila systémovou spolupráci obcí, jak dokazující aktivity
realizované v posledních letech.
Z výše uvedených důvodů se při realizaci úkolů veřejné správy na mikroregionální úrovni spíše
přikláníme k hledání řešení na bázi systémové meziobecní spolupráce organizované zespodu
s výraznou podporou státu (legislativní úprava, metodická a finanční podpora, preference při
poskytování podpory) tj. varianta nové formy svazku obcí operujícího v území ORP – funkčního
mikroregionu, nebo ve formě okresní samosprávy (jejíž prosazení by však znamenalo razantní zásah
do struktury veřejné správy a vyžádalo by si i změnu Ústavy) v podobě legitimity odvozené od obcí.
Dílčí závěr
Česká republika, podobně jako jiné země, se skládá z velkého množství sídel, jejichž počet se
v podstatě nemění. To se odráží i v poměrně vysokém počtu samostatných obcí, jejichž množství je
vůči sídlům zhruba poloviční. Soubor obcí tvoří i malé obce s několika desítkami či stovkami
obyvatel.
V ČR existuje prostor pro prohloubení, zintenzivnění a především systémové nastavení meziobecní
spolupráce. Její posílení by mělo přispět k eliminaci problémů a nevýhod vyplývajících z velkého
množství malých obcí, které jsou přehlcené stále se zvyšujícím množstvím administrativní zátěže a
nemají dostatečné finanční ani administrativní kapacity k zajištění místních služeb, které občané
poptávají. Správné a účelné nastavení forem meziobecní spolupráce může být výrazným impulsem
pro komplexnější rozvoj území přesahující hranice jedné obce, tj. mikroregionu, funkčního území.
Pro zajištění výkonu veřejné správy respektive služeb veřejné správy je možné využít pouze formy
veřejného práva, respektive využít institutu veřejnoprávní korporace. Při zajištění konkrétních úkolů
v oblasti rozvoje, zajištění vybraných veřejných služeb, při podpoře života komunity, naplňování
ekonomických cílů obce vstupují i do dalších institucionalizovaných forem spolupráce, které se
mohou účastnit i fyzické právnické osoby soukromého práva.
Dosavadní spolupráce obcí a měst je založena na iniciativě zdola a spočívá ve společném řešení
úkolů, které byly na společnou entitu ze strany obcí převedeny, případně byla pověřena výkonem.
Tato iniciativa je ovlivněna především motivací a zájmem představitelů obcí a měst, stejně tak jako
vzájemnými vztahy mezi jednotlivými představiteli obcí navzájem. Udržitelnost vzájemné
spolupráce mezi obcemi a městy i jednotlivých rozvojových projektů a strategií je tak do značné
míry závislá na politických zástupcích a jejich preferencích, znalostech i postojích k území, včetně
postojů k významu vytváření partnerských vztahů s partnery v obecném slova smyslu. Výměna
politických představitelů v důsledku voleb je významným rizikem kontinuity fungování svazků
meziobecní spolupráce i rozvoje obcí a měst sdružených v těchto dobrovolných svazcích obcí.
Současné možnosti nastavení a rozvíjení funkčního partnerství mezi obcemi a městy jsou však do
určité míry limitovány chybějící vládní strategií, legislativou, programy i cílenými dotačními tituly,
které by podpořily tuto iniciativu zdola.
Současný stav meziobecní spolupráce v ČR realizované prostřednictvím instituce DSO v podstatě
odpovídá situaci ve Francii před cíleným posílením meziobecní spolupráce prostřednictvím
společenství obcí (měst). Tj. je zde velké množství DSO s nedostatečnou dynamikou,
nepřipravených převzít systémovou roli při podpoře výkonu veřejné správy a sehrát roli
koordinátora rozvoje na mikroregionální úrovni. Činnost řady DSO byla v minulých letech v oblasti
podpory místního rozvoje oslabena razantním nástupem MAS se štědrou finanční podporou z ESIF.
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Přestože se objevovaly návrhy na zapojení MAS (respektive CLLD) do výkonu veřejné správy na
místní úrovni, zdá se, že již existuje shoda na tom, že z povahy role i právní formy MAS nelze ani na
úrovni obcí prvního typu k tomuto přesunu přistoupit. Francouzský přístup k posilování role obcí
prostřednictvím systematické podpory společenství obcí, což umožnilo i další decentralizaci úkolů,
je možné považovat pro ČR za inspirativní.
S ohledem na využívání společného modelu a vzhledem k existenci tří základních úrovní delegování
výkonu přenesené působnosti na obce, je možné výkon státní správy zpravidla zařadit do těchto tří
úrovní. Z historických důvodů se výkon několika agend odehrává mimo tuto hierarchii. Spojený
model není ve veřejné diskusi zpochybňován, přestože v podstatě znamená výrazné oslabení
viditelnosti státu v území. Těžiště výkonu přenesené působnosti se postupně koncentruje na ORP.
Neschopnost zajistit výkon daného úseku státní správy v přenesené působnosti na příslušné obci
je řešen jeho přenosem prostřednictví veřejnoprávní smlouvy. Zcela dominuje přesun výkonu
přestupkové agendy. Řešením této situace je buď udržení či rozšíření okruhu obcí druhého stupně
a zde koncentrovat výkon nejčastěji přenášených agend (klasicky přestupkové řízení) nebo
podpoření vzniku svazků, které by tyto aktivity zajišťovaly (tj. jednalo by se o obdobu správního
společenství – Bavorsko, respektive správního svazku - Sasko). Mohlo by se také jednat o
doplňkovou aktivitu k samosprávné činnosti svazku obcí v případě, že by se jednalo pouze o řešení
problematiky přestupků. Veřejnoprávní smlouvy by pak již upravovaly ojedinělé specifické situace.
Prolomením současné právní úpravy by tedy bylo umožnění převodu výkonu přenesené působnosti
na DSO a vytvoření svazku smíšené povahy. Na Slovensku existuje možnost využívání společného
obecního úřadu, který byl součástí české legislativy do roku 1989. Existence společného obecního
úřadu, který je dle českého zákona o obcích orgánem obce, by v našem kontextu mohla být
považována za negativní reminiscenci na slučování obcí.
I přes značný počet různých svazků meziobecní spolupráce, které v posledních desetiletích
moderního vývoje české územní správy vznikly, nebyla instituce meziobecní spolupráce v českém
právním řádu dostatečně právně vymezena. Současná úprava postavení DSO v zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění je využitelná pro zřízení jednoúčelových svazků různého tematického
zaměření, i pro víceúčelové svazky, u kterých však nepředpokládá jejich roli jako systémového prvku
veřejné správy. Neuplatňují se některé principy typické pro organizaci správy, jako je skladebnost.
Respektování těchto principů je však podmínkou pro posílení postavení víceúčelových svazků a
možnosti další decentralizace rozhodovacích úkolů v oblasti rozvoje a zajištění veřejných služeb (tj.
i získání unikátních kompetencí přímo svěřených svazku).
Stávající legislativní úprava pro činnost DSO, v rámci které se realizuje i činnost Center společných
služeb, je z řady důvodů nedostatečná. Jedná se o problematiku úpravy vztahu DSO vůči členským
obcím – způsob dosahování stanoviska, úradku (absolutní aplikace pravidla 1 obec= 1 hlas odrazuje
velká města od účasti na činnosti svazku a může zabránit přijímání řešení, výhodných pro většinu
obyvatel území i většinu obcí). Dalším problémem bývá vynutitelnost závazků přijatých v rámci DSO
vůči orgánům jednotlivých obcí. V neposlední řadě se jako limitující ukazuje nemožnost vázat akty
DSO občany sdružených obcí a další subjekty (např. podnikatelské) působící na jejich území.
V případě samostatné působnosti obcí je zřejmé, že z pohledu konkrétní obce je neefektivní a
nehospodárné požadovat zajištění společných služeb ze strany dvou či více svazků (placení několika
členských příspěvků, zvýšené administrativní náklady, rozmělněná a tedy nedostatečná odborná
kapacita). Jedná se zejména o zajištění právního poradenství, ekonomických agend, poradenských
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a konzultačních služeb v oblasti dotačního managementu a zadávání veřejných zakázek, služeb IT
podpory apod. Z hlediska ekonomického fungování sdílených administrativních kapacit
poskytujících společné služby musí být obsluhované území co nejvíce kompaktní, tj. vykryté
územími obcí bez mezer a výběžků.
Při vytváření systémových nástrojů podporujících výkon veřejné správy by se mělo vzít v úvahu, že
obce jsou i základní administrativní jednotkou a reflektovat principy skladebnosti spojené
s výkonem veřejné správy. Neboť pouze tak se mohou silné svazky stát partnerem ORP, ale i krajů
či orgánů státu působících v území.
ČR má několik možností, jak zajistit řešení úkolů, které mají nadobecní, mikroregionální rozměr, tj.
z hlediska účelnosti, účinnosti i hospodárnosti i s ohledem na princip subsidiarity je potřebné je
řešit na nižší než krajské úrovni. V tomto směru se jako možná varianta jeví posílení samosprávné
role města v pozici ORP coby přirozeného ekonomického a správního centra území, což by však
znamenalo novou definici jeho širší působnosti i pravomocí a v podstatě zásadní změnu přístupu k
základní územní samosprávě.
Jiným řešením je využití institutu dobrovolného svazku obcí, odstranění slabin a jeho zásadní
posílení z hlediska rolí i financování. V případě území ORP je možné uvažovat o speciálním svazku
obcí, který by disponoval i vlastními unikátními kompetencemi, upravenými zákonem, aniž by byla
dotčena možnost delegování úkolů zespodu tj. ze strany zúčastněných obcí (včetně případného
převodu výkonu přenesené působnosti). Tato varianta se nám jeví jako progresivní a z hlediska další
evoluce jako nejperspektivnější.
Třetím, zcela odlišným přístupem je obnovení okresní samosprávy, a to buď jako zcela samostatné
prostřední úrovně územní samosprávy mezi obecní a krajskou, tj. s přímou volbou ze strany občanů,
nebo v odvozené podobě získávající svoji legitimitu od sdružených obcí. Vytvoření okresní
samosprávy na úrovni ORP by mohlo vést i k vytvoření spojeného modelu výkonu správy na této
úrovni. Podrobně viz předchozí kapitola.
Využití institutu veřejnoprávní smlouvy ve všech výše uvedených variantách je navrhováno pouze
jako doplňkové. Veřejnoprávní smlouvy by v případě potřeby měly spíše ad hoc dolaďovat
nastavený systém s ohledem na dílčí místní specifika. Použití soukromoprávních forem spolupráce
obcí včetně MAS je pro účely zajištění výkonu veřejné správy nejen nevhodné ale v podstatě i
nemožné.
Má-li být meziobecní spolupráce oproti stávajícímu stavu posunuta na vyšší úroveň, je nezbytná
silná počáteční motivace pro spolupracující obce. Spolupráce je pro obce prospěšná v mnoha
dimenzích – ekonomické (úspory při společných nákupech komodit či služeb), zvýšení kvality
poskytovaných služeb (možnost jejich profesionálnějšího výkonu), zlepšení výkonu služeb veřejné
správy (kvalitnější a zkušenější administrativní aparát). Nicméně pro rozvoj meziobecní spolupráce
jsou v řadě zemí uplatňovány motivační mechanismy – ať již finanční zvýhodnění pro spolupracující
obce, zvláštní (dosud neexistující) služby různých státních agentur či úřadů pro spolupracující obce
či jiné nástroje, jejichž potřebnost a lákavost může vyplynout z komunikace s dotčenými obcemi.
I v ČR se ukazuje jako jednoznačně výhodné zavést systematickou finanční podporu struktury DSO
tak, aby veškeré náklady nemusely být hrazeny ze strany členských obcí pouze formou příspěvků
na činnost. Tato podpora by měla charakter příspěvku na činnost těchto DSO s dostatečnou
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administrativní kapacitou (CSS), který by pokrýval část provozních nákladů a vytvářel zdroje na
reprodukci majetku potřebného k zajištění společných služeb.
Podíl na RUD nebo pravidelné dotace v podobě příspěvku na provoz by byly nejlepším nástrojem
pro dlouhodobé zajištění činnosti svazků obcí. Základní dotací by měl být příspěvek na zajištění
administrativní činnosti svazků obcí. Řešením může být jak samostatná položka ve státním rozpočtu,
tak určitý podíl z rozpočtového určení daní samosprávným celkům (RUD) v řádu promilí, maximálně
1 % z celkového objemu přerozdělovaných peněz. Řešení prostřednictvím RUD by bylo stabilnější,
změnit zákon o RUD je přece jen mnohem obtížnější. Dalším motivačním nástrojem je systémová
preference svazků při poskytování účelových investičních dotací a to vypisováním dotačních titulů
pouze pro svazky (respektive svazek v území ORP), nebo jejich zásadní preferencí vůči ostatním
žadatelů.
Podpora meziobecní spolupráce prostřednictvím definování vnějšího institucionálního rámce
nevyřeší všechny problémy a limity jejího vytváření a rozvíjení na místní úrovni (politická vůle,
nedostatek zdrojů, absence partnerů, dlouhodobý horizont pozitivních přínosů spolupráce), může
však přispět k posílení funkčních a aktivních svazků obcí a měst a k posílení jejich role v budování
územní soudržnosti na místní úrovni.
Při posilování meziobecní spolupráce je potřeba postupovat citlivě, reflektovat rozdílnou
připravenost území. Vzhledem k významu měkkých faktorů jako je identita obyvatelstva
s mikroregionem, lokální rivalita, patriotismus se mohou efekty meziobecní spolupráce prosazovat
s odlišnou intenzitou. Část obecní reprezentace je dodnes traumatizována škodami napáchanými
neuváženým a necitlivým přístupem k obcím při zavádění tzv. střediskových obcí v 70. a 80. letech
minulého století, které bylo v konečném důsledku hlavní příčinou obrovského dezintegračního
procesu na začátku 90. let a stojí ještě dnes do značné míry za odporem obcí k omezování agend,
které vykonávají. Motivace obcí při zavádění prvků meziobecní spolupráce je tedy pro budoucnost
efektivního výkonu veřejné správy v regionech naprosto klíčová.
Spolupráce obcí tedy může být dvojího charakteru. Jednak může jít o dobrovolnou spolupráci,
anebo může jít o spolupráci vyžadovanou zákonem spojenou s existencí samostatných, unikátních
kompetencí. Vzhledem k současnému trendu k rozsáhlé decentralizaci musí být přinejmenším
z počátku dobrovolnost dodržena, ale může být legislativou a finančními nástroji výrazně
podpořena, preferována. Dobrovolnost spolupráce nevylučuje zákonnou úpravu jejího územního,
kompetenčního a organizačního základu. V této souvislosti je třeba odlišovat klasický dobrovolný
svazek obcí (DSO) zaměřený k řešení otázek analogických u sdružování soukromoprávních subjektů
a společenství obcí vykonávajícího i veřejnou správu.
Aplikovat postupy použité v zahraničí jako celek do našich podmínek za současné situace není
legislativně ani politicky možné. Je však možné využít některých poznatků a zkušeností (např. z
Francie, Německa, Rakouska atd.). Francouzské zkušenosti jsou velmi vhodné pro náš stát, neboť i
oproti celoevropskému trendu snižovat počet obcí, se francouzská veřejná správa snaží o jejich
zachování. Z Francie a Rakouska je vhodné převzít zásadu nezbytné finanční motivace a
kontrolovatelných povinných úkolů.
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4

Mikroregionální struktura vhodná pro diferenciaci výkonu veřejné správy

Kapitola je zaměřena na identifikaci mikroregionálních struktur vhodných pro diferencovaný výkon
veřejné správy v územích. Je proto nutné zhodnotit, nakolik současný stav respektuje přirozená
mikroregionální centra pro výkon agend ve veřejné správě na úrovni nižší, než je správní obvod
obce s rozšířenou působností. Okruh kompetencí současných pověřených obecních úřadů je
omezený a vedle toho existuje síť stavebních úřadů a matrik postavená právně a územně na jiném
základě než POÚ. Kompetence na této prostorové úrovni nejsou vždy stanoveny vyhovujícím
způsobem, což způsobuje vysoké procento využívání veřejnoprávních smluv 308 z důvodu
nedostatečné kapacity (např. personální, prostorové) pro zajištění svěřených agend. Na jedné straně
tak dochází k zatěžování malých obcí výkonem přenesené působnosti nad možnosti jejich
administrativní kapacity a na druhé straně není využit správní potenciál obcí nezařazených mezi
obce s pověřeným obecním úřadem.
Předmětem analýzy je návrh nejvhodnější mikroregionální správní struktury z hlediska přirozených
prostorových vazeb. Dále je zhodnoceno správní vymezení kraje, okresu, ORP, POÚ ve vztahu
k přirozeným mezoregionálním a mikroregionálním strukturám. Mikroregionální struktura bude
respektovat hlediska geografická (přirozená spádovost, velikost celku apod.) a hlediska správně vědní (možnost vytvoření funkčního vnitřně členěného úřadu) včetně připravovaného návrhu
legislativní úpravy územně správního členění státu.
Dále bude v této kapitole věnována pozornost návrhu přenesení kompetencí státní správy, které
jsou vybrány na základě významné správní náročnosti, ekonomické relevance, kvalifikační
náročnosti v území a které budou dále analyzovány z hlediska jejich možného přesunu vertikálně i
horizontálně, např. tedy mezi jednotlivými typy obcí a kraji či z hlediska možného přesunu mezi
samostatnou a přenesenou působností a naopak, tak aby došlo k vyšší efektivitě, hospodárnosti a
výkonu při odpovídající kvalitě (dispozice kvalifikovanými lidskými zdroji dle zákonných požadavků
k výkonu patřičné agendy) při zachování dostupnosti výkonu veřejné správy občanům s
přihlédnutím k objektivním specifikům některých agend.
Identifikace mikroregionálních struktur pro zajištění výkonu veřejné správy
V rámci socioekonomické regionalizace, která je provedena v poddíle 1.3.1.3, jsou identifikovány
4 stupně středisek: makroregionální, mezoregionální, mikroregionální a lokální. V rámci
podkapitoly jsou prověřeny současné správní jednotky, zda odpovídají reálným funkčním vztahům
v území na mezoregionálním stupni a nižším stupni, tzn., že budou prověřeny územní úrovně
výkonu veřejné správy (vymezené v oddíle 1.2.1) konkrétně úroveň 4 (tj. kraj), úroveň 2 (tj. ORP) a
úroveň 1 (současné POÚ i nově vymezené POÚ v oddíle 1.3.2).
4.1.1 Porovnání výsledků regionalizace se správními obvody veřejné správy ČR
V tomto oddíle bude porovnáno vymezení krajů, ORP, POÚ s uvedeným výsledkem prostorové
regionalizace v pododdíle 1.3.1.3. Při porovnání regionalizace, která byla provedena na základě

Viz MVCR (2017) Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti. Dostupné na:
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-optimalizace-potrebnosti-verejnopravnich-smluv-na-vykon-prenesenepusobnosti.aspx
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dojížďkových vztahů a vazeb, je nutno zohlednit kromě přirozených vazeb i prostorové rozmístění
veřejné správy na základě principu prostorové dostupnosti úřadů.
4.1.1.1 Porovnání regionalizace s vymezením krajů
Socioekonomická regionalizace neidentifikovala krajské město Jihlava jako mezoregionální
centrum, tato skutečnost je důvodem rozdělení Kraje Vysočina mezi makroregion Prahy a
mezoregion Brna (je nutno uvést, že význam Jihlavy dle Hampla přesto v sídelní struktuře ČR roste).
Rovněž je na této úrovni v roce 2011 zřetelně zmenšený mezoregion Ústí nad Labem, který
nepokrývá většinu Ústeckého kraje, to je důvod, proč jeho význam v sídelní struktuře ČR klesá. Vliv
makroregionu Praha zasahuje prostřednictvím dojížďkových proudů výrazně do Jihočeského kraje
(mikroregion Tábor, Milevsko, Písek, Blatná, Strakonice, Vimperk, Dačice), Libereckého kraje
(mikroregion Česká Lípa a Jilemnice) a do Královehradeckého kraje (mikroregion Jičín, Vrchlabí a
Turnov). Ostatní mezoregiony se do určité míry kryjí s krajskými hranicemi. Větší přesahy lze
identifikovat u vlivu Brna na mikroregiony Polička, Svitavy, Moravská Třebová, které leží
v Pardubickém kraji. Dále je patrný vliv Ostravy na mikroregiony Valašské Meziříčí a Rožnov pod
Radhoštěm, které leží ve Zlínském kraji, přesto jsou dojížďkové proudy silnější na Ostravu. Tato
skutečnost je částečně dokladem setrvačnosti historických vazeb a vztahů vzniklých v rámci
bývalého Severomoravského kraje. Naopak pod Zlín spadá mikroregion Veselí nad Moravou, který
byl součástí Jihomoravského kraje.
Z porovnání výsledků regionalizace s krajským členěním vyplývá, že ačkoliv některé kraje
nepokrývají vymezení jako mezoregiony dle uvedených kritérií dle Hampla, přesto v praxi naplňují
svou funkci v pokrytí potřeb občanů z hlediska dostupnosti veřejné správy. Z tohoto důvodu lze
tvrdit, že je možno kraje/vyšší uzemní samosprávné celky považovat za nejlépe prostorově
rozmístěné územní celky v současnosti v porovnání s Rakouskem (Spolkové země), Slovenskem
(Kraje) i Maďarskem (Župy)309, při dodržení principu prostorové ekvity (tj. možnosti občanů využívat
služeb veřejné správy). Možnost spravedlivého přístupu k veřejné správě z hlediska její dostupnosti
pro občany a naplnění principu subsidiarity v demokratickém státě je oprávněným důvodem
existence současných krajů dominující nad hlediskem zdánlivé ekonomické efektivity, která by při
aplikaci přinesla velké politické neshody a tlaky občanů proti pro ně nevýhodné změně.
Dekoncentrace a decentralizace státní moci přinesla občanům možnosti vyjadřovat se a působit
proti změnám takového druhu. Jedinou možností, kde by bylo možné navrhnout změnu krajských
hranic je u okresu Praha – východ, Praha – západ, kde jsou intenzivní dojížďkové proudy do hlavního
města v porovnání k celkové populaci, jak je uvedeno v kapitole 5. Tato problematika je blíže
rozvedena (včetně možností jejího řešení) v Analýze rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých
statutárních městech, městských částech a městských obvodech, kterou zpracovala společnost
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. v roce 2018.
4.1.1.2 Porovnání regionalizace s vymezením ORP
Při porovnání mikroregionálních center s ORP bylo identifikováno, že 35,6 % ORP nesplňuje tuto
roli. Mezi 73 ORP bylo identifikováno 15 ORP nad 10 000 obyvatel, které nemají vlastní spádovou
oblast (viz níže uvedená tabulka). Bylo zjištěno, že je to především z důvodů existence silného
makroregionálního nebo mezoregionálního centra v bezprostřední blízkosti. Mezi největší sídla bez
spádové oblasti patří města v zázemí Ostravy (Havířov, Orlová). Dalším identifikovaným důvodem
je existence větších měst v blízkosti hranic státu, která nemohou z tohoto důvodu vytvořit přirozený

HALÁS, M., a kol. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187406#pone-0187406-g012
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spadový region např. Český Těšín, Aš, Bohumín. Podrobněji viz tabulka v příloze č. 4.1. U
dvojjaderných mikroregionů jsou obě jádra považována za mikroregionální centrum.
Tabulka 4.1: ORP s 10 tis. a více obyvateli bez statusu mikroregionálního centra
Pořadí ORP
Počet obyvatel ORP Pořadí ORP
1 Havířov
76 694
9 Bílina
2 Orlová
29 896
10 Říčany
3 Český Těšín
24 394
11 Hlučín
4 Bohumín
21 649
12 Šternberk
5 Kralupy nad Vltavou
18 472
13 Aš
6 Otrokovice
18 343
14 Nový Bor
7 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
17 537
15 Kuřim
8 Neratovice
16 426
Zdroj: PROCES Socioekonomická regionalizace, ČSÚ, SLDB 2011.

Počet obyvatel ORP
15 401
14 003
13 917
13 574
12 643
11 882
11 540

Pokud zvolíme nejnižší prostorovou úroveň lokalit, pak lze identifikovat, že roli mikroregionálního
ani lokálního centra nesplňuje 18,5 % ORP, tj. 38 ORP, přičemž 10 ORP má nad 10 tis. obyvatel.
Z předchozí tabulky roli lokálního centra splňuje Havířov, Otrokovice (přestože jsou Otrokovice
územně srostlé se Zlínem, vytvářejí svou spádovou oblast na úrovni lokality), Brandýs nad LabemStará Boleslav, Šternberk, Aš. Mezi nejmenší ORP, která tyto role neplní, patří Konice, Židlochovice,
Stod a Nepomuk. Lze zobecnit, že se jedná většinou o ORP v zázemí velkých měst nebo o ORP ležící
na hranicích krajů (Konice, Kralovice, Nepomuk).
Tabulka 4.2: ORP bez statusu mikroregionálního nebo lokálního centra
Pořadí
ORP
Počet obyvatel Pořadí
ORP
1 Orlová
29 896
20 Holice
2 Český Těšín
24 394
21 Kravaře (S)
3 Bohumín
21 649
22 Bučovice
4 Kralupy nad Vltavou
18 472
23 Železný Brod (PS)
5 Neratovice
16 426
24 Slavkov u Brna
6 Bílina
15 401
25 Rosice
7 Říčany
14 003
26 Jablunkov
8 Hlučín
13 917
27 Luhačovice (S)
9 Nový Bor
11 882
28 Náměšť nad Oslavou
10 Kuřim (S)
11 540
29 Trhové Sviny
11 Ivančice
9 468
30 Vizovice (S)
12 Lysá nad Labem
8 803
31 Pohořelice (S)
13 Tišnov
8 780
32 Votice (S)
14 Bílovec
7 387
33 Blovice
15 Přeštice
7 275
34 Nepomuk (S)
16 Šlapanice
7 109
35 Stod
17 Nýřany
6 965
36 Židlochovice
18 Český Brod
6 915
37 Kralovice
19 Černošice
6 849
38 Konice
Zdroj: PROCES Socioekonomická regionalizace, ČSÚ, SLDB 2011.
Pozn.: (S) = ORP zařazeny do seznamu na návrh Senátu; (PS) doplněno Poslaneckou sněmovnou.

Počet obyvatel
6 581
6 570
6 396
6 276
6 207
5 740
5 732
5 172
4 996
4 983
4 673
4 667
4 552
4 177
3 809
3 801
3 562
3 497
2 792

Níže je popsáno, jak koresponduje výčet ORP nesplňujících roli mikroregionálního ani lokálního
centra s ORP, které byly doplněny do systému v průběhu legislativního procesu návrhu zákona o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. V prvním návrhu bylo
ze strany Ministerstva vnitra k výkonu funkcí zrušených OkÚ navrženo 179 ORP, ze kterých jen dvě
vybraná města nedosahovala min. limitu 4 tisíc obyvatel (Plasy s 2,7 tis. obyvatel v Plzeňském kraji
a Konice s 3,1 tis. obyv. v Olomouckém kraji). V 7 případech se nepodařilo naplnit hranici 15 tis.
obyvatel spádového obvodu (v Plzeňském kraji Planá s 10,4 tis. a Nýrsko se 14,1 tis., v Pardubickém
kraji Žamberk s 12,6 tis. a Choceň s 14,9 tis., v Jihočeském kraji Bechyně s 10,4 tis., Týn n. Vltavou s
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11,8 tis. a Veselí n. Lužnicí s 12,2 tis.). K tomuto návrhu proběhla diskuse, na základě které byl
vytvořen druhý návrh MV, upravený a rozšířený, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1120 ze
dne 7. listopadu 2001 jako součást návrhu zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a obcí s rozšířenou působností. V něm vláda schválila změny v původním souboru ORP a jejich
zvýšení na 192. Z původních 179 bylo ve vládním návrhu akceptováno 161 měst, vyřazeno tedy bylo
18. Naopak vládní návrh obsahoval 31 nově zařazených měst.
Druhý návrh prošel Poslaneckou sněmovnou a počet ORP byl během schvalování v Poslanecké
sněmovně navýšen o 2 obce na 194 (Železný Brod a Varnsdorf). Senátem bylo znění zákona
projednáno a v květnu 2002 vráceno Poslanecké sněmovně s připomínkami rozšiřujícími počet ORP
o dalších 11310, a to Králíky, Kravaře, Kuřim, Lipník n. Bečvou, Luhačovice, Nepomuk, Odry, Pacov311,
Pohořelice, Vizovice, Votice. Ta vrácený zákon následně v červnu 2002 ve znění navrženém Senátem
schválila (zákon č. 314/2002 Sb.). K němu pak Ministerstvo vnitra vydalo prováděcí vyhlášku č.
388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů
obcí s rozšířenou působností. Do seznamu ORP se nakonec dostalo 205 měst.
Z doplněných 13 ORP Poslaneckou sněmovnou nebo Senátem v rámci legislativního procesu přijetí
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou
působností je celkem 8 ORP, které nesplňují roli mikroregionálního nebo lokálního centra (viz tab.
4.2). Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci legislativního procesu byly navrženy ORP, které jsou
problematické, jelikož neplní roli mikroregionálního nebo lokálního centra a často dle počtu
obyvatel ve správním obvodu patří mezi nejmenší SO ORP, např. SO ORP Králíky (8 555 obyvatel),
SO ORP Pacov (9 485 obyvatel), Nepomuk (11 476 obyvatel). Podrobnější informace jsou v tabulce
v příloze č. 4.1.
Dále je nutno poznamenat, že vymezení správních obvodů ORP prošlo vývojem, v některých
případech obce ležící na pomezí vlivu dvou ORP na základě svých preferencí úspěšně docílily
přeřazení k většímu či atraktivnějšímu správnímu centru ORP. Např. v případě SO ORP Konice se po
hlasování občanů 3 obce (Přemyslovice, Pěnčín a Laškov, celkem s 1,6 tis. obyv.) rozhodly – proti
návrhu vlády - připojit ke správnímu obvodu ORP Prostějov, především kvůli spádu za prací a vyšší
vybaveností a tím i lepšímu dopravnímu spojení. Tyto změny ve správních obvodech ORP probíhaly
i po vydání vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, která z toho důvodu byla několikrát
aktualizována.

310
311

Všechna tato města byla již předtím neúspěšně navrhována jednotlivými poslanci v Poslanecké sněmovně.
Pacov byl jako jediný z těchto 11 ORP uveden mezi navrženými ORP již v prvním návrhu MV ČR.
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4.1.1.3 Porovnání regionalizace s vymezením POÚ
POÚ, které nevykonávají funkci ORP, je celkem 183, z toho roli lokálního centra splňuje jen 19 POÚ,
tj. 10,4 %. Rovněž na základě analýzy dojížďky, která je provedena v kapitole 5, je prokázáno, že roli
spádových center lépe naplňují ORP než úroveň POÚ. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nově
stanovené lokality nepokryly 89,6 % POÚ, pak ani metoda provedené regionalizace na úrovni lokalit
dle modifikovaného metodického postupu dle Hampla není také vhodná pro analýzu prostorové
úrovně, která je nižší než vymezení ORP, a modifikace nepřinesla potřebné závěry. Přestože jsme
novou metodou modifikace Hampla snížili vymezení lokalit na úroveň menší než je polovina
velikosti mikroregionálního centra (lokality mají poloviční hodnoty pro vymezení kritérií pro
mikroregion), čímž jsme se dostali na úroveň ORP z 82 %, ale úroveň POÚ jsme tím pokryli z 10 %.
Následovně vyvstaly dva možné protikladné důvody a jejich interpretace:
1/POÚ jsou špatně historicky vymezeny ze zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem v platném znění. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem byly
stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. ze dne 15. 8. 2002 v platném znění, což
znamená, že je otázkou, zda tato úroveň výkonu veřejné správy je v území vůbec potřebně využita
a má-li tedy dále existovat,
2/Na prostorové úrovni POÚ je nutno aplikovat zcela odlišný přístup tak, jak to je provedeno
v oddíle 4.1.3. Klíčovým principem je zde potom dopravní dostupnost do vymezených POÚ na
základě principů prostorové ekvity a až následně se vyhodnotí jejich prostorová uzavřenost
z hlediska dojížďkových vztahů (index vnitřní dojížďky=vyjížďka v rámci POÚ/populace v POÚ) a
intenzita spjatosti obcí s POÚ na základě dojížďkových proudů ze všech obcí do centra POÚ. Tyto
2 možnosti vyvolávají vstup do odborné diskuze, která by měla vyhodnotit, zda princip prostorové
dostupnosti (ekvity) je dostatečným důvodem pro další existenci POÚ, která je ekonomicky
nákladná a jejich činnost by mohla být převedena na ORP. Výsledek analýzy je, že existence POÚ
není bezprostředně nezbytná, její současnou činnost je možno převést na ORP, ale v případě, že
bude rozhodnuto o zachování této úrovně z důvodů prostorové ekvity, jsou možné 2 varianty
využívající úroveň POÚ:
1. Zvýšit počet POÚ na 649 a pověřit je výkonem dalších agend včetně matriční a stavební
působnosti ve svém správním obvodu při zachování skladebnosti SO ORP tak, jak je
navrženo v oddíle 4.1.3.
2. Zachovat současný počet POÚ a převést na ně další agendy.
Podrobná analýza vhodného přesunu agend je provedena v podkapitole 4.2.
Tabulka 4.3: Lokální centra bez výkonu funkce ORP
Pořadí Lokální centra
Počet obyvatel centra Pořadí
1 Štětí
8 852
11
2 Choceň
8 702
12
3 Letovice
6 637
13
4 Slavičín
6 611
14
5 Veselí nad Lužnicí
6 386
15
6 Letohrad
6 318
16
7 Kojetín
6 170
17
8 Strážnice
5 703
18
9 Ledeč nad Sázavou
5 381
19
10 Vrbno pod Pradědem
5 335
Zdroj: PROCES Socioekonomická regionalizace, ČSÚ, SLDB 2011.
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Lokální centra
Česká Skalice
Velká Bíteš
Heřmanův Městec
Jemnice
Police nad Metují
Bor
Přibyslav
Hanušovice
Třemošnice

Počet obyvatel centra
5 171
5 042
4 997
4 293
4 183
4 140
3 864
3 253
3 080

4.1.2 Návrh mikroregionální struktury na úrovni ORP
Předmětem oddílu je návrh nejvhodnější mikroregionální správní struktury z hlediska přirozených
prostorových vazeb na úrovni ORP.
4.1.2.1 Identifikace ORP nesplňujících význam centra osídlení
Na základě regionalizace byly identifikovány SO ORP, jejichž správní obce nejsou mikroregiony ani
lokality (44 ORP). Oproti předchozímu oddílu je zde uvedeno 6 ORP, které tvoří dvojjádrová centra
mikroregionů, která nejsou sídelně srostlá, spolupůsobí však při integraci příslušného regionu a
zároveň vykazují silnou vzájemnou dojížďkovou propojenost:
2. Ústí nad Orlicí (ORP) <=> Česká Třebová (ORP),
3. Žamberk (ORP) <=> Letohrad (POÚ),
4. Rumburk (ORP) <=> Varnsdorf (ORP),
5. Kadaň (ORP) <=> Klášterec nad Ohří (POÚ) (obce územně sousedí, intenzita propojení je
velká, velikostní kritéria pro úroveň mikroregionů však samotná Kadaň nesplňuje).
V oddíle 1.3.1 je popsána metodika, jakým způsobem byly vymezeny regiony a lokality. Na základě
další analýzy sídelní struktury s přihlédnutím k dojezdu veřejnou hromadnou dopravou do nových
správních center viz kapitola 5, byla rovněž zohledněna i jejich rozloha, počet obyvatel a počet obcí.
Tyto procesy vedly k návrhu nové struktury ORP, která respektuje přirozené prostorové vztahy
v území. Z hlediska reálných funkčních vazeb lze identifikovat 3 kategorie SO ORP, které nesplňují
roli mikroregionálního centra ani lokálního centra:
a) SO ORP k potenciálnímu zrušení z důvodu malé spádové oblasti a existence silnějších
center v okolí.
b) SO ORP vhodné ke změnám ve struktuře SO ORP, které by měly být sledovány v efektivitě
a případně přehodnoceny ve své funkčnosti, případně přeřazeny do kategorie A nebo C.
c) SO ORP beze změny nebo SO ORP, které by se zvětšily o zrušené SO ORP.
Rozdělení výše uvedených SOORP do uvedených 3 kategorií je znázorněno v tabulce níže.
Tabulka 4.4: SO ORP nesplňující význam center osídlení z hlediska sídelní struktury
SO ORP
1
2

A
A

3

A

4

Mezoregion

100,6
200,9

Počet
obyvatel
21 263
26 268

Jablonec nad Nisou

74,1

12 190

11

Ústí nad Orlicí + Česká
Třebová

Ústí nad Orlicí +
Česká Třebová

79,7

18 102

5

Teplice

Teplice

123,6

22 590

8

Prostějov
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Pardubice
Zlín
Zlín
Třinec
Rumburk + Varnsdorf
Kadaň + Klášterec nad
Ohří
Ústí nad Orlicí + Česká
Třebová
Rumburk + Varnsdorf
Benešov

Prostějov
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Pardubice
Zlín
Zlín
Třinec
Rumburk + Varnsdorf
Kadaň + Klášterec
nad Ohří
Ústí nad Orlicí +
Česká Třebová
Rumburk + Varnsdorf
Benešov

178,0
229,0
271,2
259,1
213,7
178,2
146,0
44,4
88,9

10 744
12 068
22 486
23 093
17 693
18 796
17 021
25 939
20 060

21
19
30
24
14
15
16
2
6

449,6

42 832

19

190,5

26 348

16

266,3
288,9

32 776
12 456

12
15

Mikroregion

Lokalita

Kravaře (S)
Nový Bor
Železný Brod
(PS)

Ostrava
Praha

Opava
Česká Lípa

Opava
Česká Lípa

Liberec

Jablonec nad Nisou

A

Česká Třebová

Pardubice

5

A

Bílina

6
7
8
9
10
11
12
13
14

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Konice
Blovice
Přeštice
Stod
Holice
Luhačovice (S)
Vizovice (S)
Český Těšín
Varnsdorf (PS)

Ústí nad
Labem
Olomouc
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Pardubice
Zlín
Zlín
Ostrava
Praha

15

C

Kadaň

Praha

16

C

Ústí nad Orlicí

Pardubice

17
18

C
C

Rumburk
Votice (S)

Praha
Praha
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Rozloha

Počet
obcí
9
16

Praha

Praha

Praha

184,4

Počet
obyvatel
20 988

Praha

Praha

Praha

131,2

31 590

18

Praha

Praha

Praha

113,1

31 782

12

Praha

Praha

Praha

121,1

25 870

9

Praha
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

Praha
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

Praha
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

377,3
580,3
172,2
77,0
174,4
343,1
342,1
194,2
195,3

68 288
142 910
24 251
22 855
25 887
68 364
31 167
33 168
14 211

52
79
17
10
24
40
59
24
13

Brno

Brno

Brno

211,2

13 413

27

Brno
Brno
Brno
170,9
Brno
Brno
Brno
157,7
Ostrava
Třinec
Třinec
176,1
Ostrava
Ostrava
Ostrava
72,9
Ostrava
Ostrava
Ostrava
45,1
Ostrava
Ostrava
Ostrava
162,4
Ostrava
Ostrava
Ostrava
165,3
České
40 C Trhové Sviny
České Budějovice
České Budějovice
452,4
Budějovice
41 C Nepomuk (S)
Plzeň
Plzeň
Plzeň
308,7
42 C Kralovice
Plzeň
Plzeň
Plzeň
659,3
43 C Nýřany
Plzeň
Plzeň
Plzeň
627,4
44 C Žamberk
Pardubice
Žamberk + Letohrad
Žamberk + Letohrad
281,6
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, evidence obyvatel 2018
Pozn.: (S) = ORP zařazeny do seznamu na návrh Senátu; (PS) doplněno Poslaneckou sněmovnou.

16 031
23 313
22 686
33 354
37 498
25 582
40 599

20
18
12
3
3
12
15

18 969

16

11 476
22 253
56 308
29 273

26
44
54
27

SO ORP
19

C

20

C

21

C

22

C

23
24
25
26
27
28
29
30
31

C
C
C
C
C
C
C
C
C

32

C

33
34
35
36
37
38
39

C
C
C
C
C
C
C

Český Brod
Kralupy nad
Vltavou
Neratovice
Lysá nad
Labem
Říčany
Černošice
Ivančice
Kuřim (S)
Rosice
Šlapanice
Tišnov
Židlochovice
Pohořelice (S)
Náměšť nad
Oslavou
Bučovice
Slavkov u Brna
Jablunkov
Bohumín
Orlová
Bílovec
Hlučín

Mezoregion

Mikroregion

Lokalita

Rozloha

Počet
obcí
24

Ve výše uvedené tabulce je identifikováno 44 ORP, které jsou rozděleny do 3 výše uvedených
skupin. Kategorie A je tvořena SO ORP, které jsou z hlediska rozlohy a počtu obcí ve správním
obvodě menší a v relativní blízkosti jsou jiná správní centra ORP, která jsou dobře dopravně
dostupná. Specifickým případem je SO ORP Nový Bor, který je v této kategorii největší, ale při
spojení se SO ORP Česká Lípa by průměrný dojezd z obcí v okolí významně nevzrostl. Dále je nutno
přihlédnout k tomu, že většina obcí v SO ORP Nový Bor má intenzivní dojížďkové proudy do SO
ORP Česká Lípa (např. Česká Lípa, Doksy, Mimoň).
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SO ORP z kategorie A jsou vymezeny níže.
SO ORP Kravaře

SO ORP Nový Bor

Správní obvod ORP by v případě jeho zrušení byl
rozdělen mezi správní obvody ORP Hlučín a ORP
Opava.

Správní obvod ORP by v případě jeho zrušení byl
přiřazen k SO ORP Česká Lípa.

SO ORP Železný Brod

SO ORP Česká Třebová

Správní obvod ORP by byl v případě jeho zrušení
rozdělen mezi správní obvody ORP Jablonec nad
Nisou a ORP Turnov.

Správní obvod ORP by byl v případě jeho zrušení
přiřazen do SO ORP Ústí nad Orlicí.
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SO ORP Bílina

Správní obvod ORP by byl v případě jeho zrušení
přiřazen do SO ORP Teplice.
Zdroj: Regionalizace na základě dojížďkovosti ze SLDB 2011, viz kapitola 4.

4.1.2.2 Identifikace potenciálně nových ORP
Na základě demografického vývoje lze doporučit pouze případný potencionální vznik nových
SO ORP v zázemí hlavního města Prahy. Nově vzniklé ORP by měly ve svém správním obvodu
24 118 – 81 180 obyvatel. Vzhledem k vývojovému trendu od roku 2006, kdy vzrostl počet obyvatel
v zázemí Prahy téměř o polovinu (z původně 166 tis. obyvatel v roce 2006 je na stejném území v
roce 2017 cca 246 tis. obyvatel) a trend bude narůstat i v dalších letech, z tohoto důvodu je potřeba
připravit infrastrukturu na nárůst počtu obyvatel. Návrhy na vytvoření nových ORP ze současných
POÚ přihlížejí k dopravní dostupnosti správních center ovlivněných přírodními bariérami, například
řekami.
Tabulka 4.5: Změny počtu obyvatel v POÚ v zázemí Prahy v letech 2008 - 2018
Počet obyvatel k 1.1.
Změna za 10 let
Nové
Počet
POÚ
SO ORP
obcí
2008
2018
Počet
%
ORP Roztoky
13
19 331
26 150
6 819
35,27%
Roztoky
13
19 331
26 150
6 819
35,27%
ORP Jesenice
22
34 715
47 791
13 076
37,67%
Jesenice
9
19 219
28 095
8 876
46,18%
Jílové u Prahy
13
15 496
19 696
4 200
27,10%
ORP Hostivice
20
24 752
34 711
9 959
40,24%
Hostivice
20
24 752
34 711
9 959
40,24%
ORP Černošice
24
27 250
34 258
7 008
25,72%
Černošice
11
17 871
21 374
3 503
19,60%
Mníšek pod Brdy
13
9 379
12 884
3 505
37,37%
ORP Brandýs n. Labem-St. Bolesla
43
61 879
82 992
21 113
34,12%
Brandýs n. L.-St. Boleslav
27
31 490
41 273
9 783
31,07%
Čelákovice
7
17 732
22 351
4 619
26,05%
Úvaly
9
12 657
19 368
6 711
53,02%
ORP Odolena voda
15
16 303
24 923
8 620
52,87%
Odolena Voda
15
16 303
24 923
8 620
52,87%
Zdroj: ČSÚ, data k 1. 1.
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Ze zkušenosti zástupců veřejné správy při polostrukturovaných rozhovorech a v dotazníkovém
průzkumu obyvatel pro tento projekt však zaznívaly názory, že není nutné i v SO ORP, ve kterých
došlo k velkému nárůstu obyvatel, zřizovat nová správní centra, pokud původní SO ORP mají zřízené
detašované pracoviště v hlavním městě Praha, kde všichni pravidelně dojíždějí. Toto tvrzení platí
pouze za současného stavu výkonu agend na ORP, v případě změn kompetencí je možné očekávat
změnu postoje. Tato problematika je blíže diskutována v analýze Statutárních měst312.
Na níže uvedeném mapovém výstupu zpracovaném na základě dat od mobilního operátora z roku
2015 jsou zobrazeny denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti. Je zde patrné, že během
pracovního dne jsou obyvatelé tmavě modrých oblastí v zázemí Prahy přítomni na území hlavního
města Prahy. Zpět do místa bydliště se vracejí ve večerních hodinách.
Obrázek 4.1: Denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti

Zdroj: NEMEŠKAL, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK M. (2016): Denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti.
Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech,
2018, PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Zpracováno pro MV ČR.
312
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4.1.2.3 Diskuze k návrhu mikroregionální struktury na úrovni ORP
V rámci podkapitoly 1.2 a 1.3 je proveden rozbor regionalizace a stability vymezených
mikroregionů, který prokázal, že se snižuje funkce středisek nižšího řádu ve prospěch
mikroregionálních center. Dochází k snižování počtu funkčních mikroregionů (míněno pracovních
mikroregionů), (od roku 1991 do roku 2011 se jedná o pokles o 20,7 %), tzn., že rostla jejich velikost
a přesto klesala jejich uzavřenost z hlediska trhu práce, tzn., že počet dojížďkových vztahů do
zaměstnání přes hranice vymezených mikroregionů tedy roste.
Z hlediska stanovení obecných kritérií pro vymezování ORP lze využít následující kritéria:
1) ORP by mělo vytvářet mikroregionální centrum nebo lokální centrum
2) minimální velikost správního obvodu ORP ve výši 10 000 obyvatel, kritérium nesplňuje SO
ORP Králíky (8 555 obyvatel) a SO ORP Pacov (9 485 obyvatel)
3) minimální velikost správního centra ve výši 3 000 obyvatel, kritérium nesplňuje ORP Konice
(2 803 obyvatel)
4) dopravní dostupnost obcí ve správním obvodu do 50 km a do 60 min VHD (viz návrh
standardu v kapitole 5) nesplňuje 6,2 % obcí ve správních obvodech ORP
Rovněž je vhodné přihlédnout v rámci obecných kritérií i ke vzdálenosti po silniční síti mezi
správními centry ORP, přičemž průměrná vzdálenost mezi ORP je 16,08 km a střední hodnota
(medián) je 15,65 km. 75 % ORP se nachází do vzdálenosti 19,57 km (horní kvartil). Největší
vzdálenost vykazuje Jeseník a naopak nejkratší vzdálenost je mezi Jilemnicí (v Libereckém kraji) a
Vrchlabím (v Královehradeckém kraji). Ostatní ORP s nejkratší vzdáleností leží ve stejném kraji. Je
nutno uvést, že pro vyhodnocení vymezení nového správního centra nebo zrušení správního centra
je zásadní populační velikost správního obvodu ORP, jelikož i dojezd 8 km do potenciálního nového
správního centra by při potenciálním zrušení SO ORP s více než 20 000 obyvateli313 (např. Český
Těšín) znamenalo výrazné snížení vnější efektivity veřejné správy.
Tabulka 4.6: Nejkratší a nejdelší vzdálenosti dvou správních center ORP po silniční síti
Z ORP (počet obyvatel)
DO ORP (počet obyvatel)
Nejkratší vzdálenost (tj.
Jilemnice (5 410)
<=>
Vrchlabí (12 494)
pod 10 km)
Rumburk (11 094)
<=>
Varnsdorf (15 429)
Kravaře (6 668)
<=>
Opava (57 019)
Poděbrady (14 111)
<=>
Nymburk (15 062)
Orlová (29 108)
<=>
Karviná (53 522)
Litovel (9 866)
<=>
Uničov (11 396)
Ústí nad Orlicí (14 163)
<=>
Česká Třebová (15 512)
Šlapanice (7 486)
<=>
Brno (379 527)
Český Těšín (24 599)
<=>
Třinec (35 302)
Nové Město nad Metují (9 504)
<=>
Náchod (20 132)
Železný Brod (6 082)
<=>
Semily (8 421)
Nejdelší vzdálenost (tj.
Vimperk (7 383)
<=>
Strakonice (22 888)
nad 30 km)
Broumov (7 524)
<=>
Náchod (20 132)
Jeseník (11 271)
<=>
Bruntál (16 495)
Zdroj: ŘSD, k 1. 1 .2018

Vzdálenost (v km)
8,49
8,64
8,76
8,94
8,98
9,11
9,33
9,73
9,77
9,78
9,85
30,70
31,20
42,49

Zásadním kritériem pro vymezování SO ORP je demografický vývoj, jelikož výkon většiny agend
ORP není uvolněn od místní příslušnosti a je tedy v přímém vztahu k počtu obyvatel ve SO. Při
prostorovém rozmístění veřejné správy je zcela zásadní demografická prognóza, která stanovuje
potenciální počet uživatelů služeb veřejné správy. Výsledná predikce demografického vývoje má

Z hlediska struktury SO ORP v ČR je pouze 23 % SO ORP menších než 20 000 obyvatel a v rozmezí 20 000 – 30 000
obyvatel se nachází dalších 25,9 % SO ORP. Z výše uvedených důvodů lze považovat tuto hranici za opodstatněnou.
313
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zásadní význam na rozšiřování nebo zužování agend veřejné správy v území. V příloze č. 4.2a jsou
identifikovány SO ORP s negativním demografickým vývojem, u kterých je provedená i
demografická prognóza.
Zde je nutné poznamenat, že v rámci legislativního procesu při schvalování zákona č. 314/2002 Sb.
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností bylo
navrženo ze strany Poslanecké sněmovny a Senátu přidat 13 ORP, z nichž však některé neplní roli
mikroregionálního nebo lokálního centra (celkem 8), příp. dle počtu obyvatel ve správním obvodu
patří mezi nejmenší SO ORP, např. SO ORP Králíky (8 555 obyvatel), SO ORP Pacov (9 485 obyvatel),
SO ORP Nepomuk (11 476 obyvatel). Podrobnější informace jsou v tabulce v příloze č. 4.1.
Prostorové vztahy dané dojížďkou jsou zásadní pouze u agend, které jsou uvolněny od místní
příslušnosti. Při analýze dojížďkových vztahů je nutno vycházet z podílu vyjížďky z obce do
správního centra, která je vztažena k celkovému počtu obyvatel v obci, jelikož dojížďkový proud je
často tvořen malým počtem ekonomicky aktivních osob v produktivním věku. Většina obyvatel
zůstává na území obce (např. senioři, matky s dětmi, nezaměstnaní, osoby pracující na území obce),
při zrušení úřadu by tato skupina byla znevýhodněna. Dodržování principu prostorové ekvity při
rozmístění úřadů zaručuje přístupnost úřadů všem skupinám obyvatel, více podkapitola 5.2.
Na základě výše uvedených analýz s přihlédnutím k požadavkům na stabilitu územního členění lze
považovat současnou strukturu SO ORP jako nejvhodnější pro výkon státní správy na územní úrovni
2. Přestože některé ORP nesplňují funkci mikroregionálního střediska a jiné se vylidňují, není tento
proces natolik zásadní, aby se přistoupilo k radikální změně ve vymezení SO ORP. Z hlediska analýzy
výkonu státní správy v území v rámci spojeného modelu jsou základními jednotkami ORP, ve
kterých žije k 1. 1. 2018 dle běžné evidence obyvatelstva 56,3 % obyvatel ČR, v tomto případě je
započítána i Praha, proto je nutné velmi opatrně přistupovat ke změně ve vymezení SO ORP
s uvědoměním si dlouhodobosti dopadu této změny.
V rámci této studie byla na žádost MV ČR provedena analýza vhodnosti přiřazení obcí do správních
obvodů ORP dle dopravní dostupnosti IAD a VHD, dále na základě dojížďkových proudů ze SLDB
2011, která je uvedena v příloze č. 4.3. Jelikož od zřízení SO ORP uplynulo teprve 15 let, v rámci
kterých ještě došlo ke změnám jejich správních obvodů vyvolaných ze strany obcí, je možné
považovat současný stav za optimální. Tato skutečnost je potvrzena i na základě provedeného
výzkumu obyvatel a podnikatelů314, kdy bylo zjištěno, že je pro ně významné a z jejich pohledu i
efektivní, aby veřejná správa byla pro ně poskytována ve správních centrech, které se zásadně
nemění. Z pohledu obyvatel i podnikatelů lze považovat změny za neefektivní, pokud narušují jejich
dlouhodobé prostorové chování, např. cesty za službami, za prací zvláště, když prokazatelně existuje
dlouhodobost jejich prostorového chování (viz pododdíl 1.2.3.1), proto nelze doporučit změnu
správních hranic.
4.1.3 Návrh vhodné mikroregionální správní struktury na úrovni POÚ
Předmětem oddílu je návrh nejvhodnější mikroregionální správní struktury z hlediska přirozených
prostorových vazeb na úrovni nižší než ORP. Po využití dostupných geografických a sociologických
metod pro stanovení mikroregionální struktury je nutno konstatovat, že úroveň POÚ se nevyznačuje
pozitivním dojížďkovým saldem (ověřeno diskriminační analýzou), tuto úroveň na základě
dojížďkových vazeb nelze identifikovat a to i v případě, že vezmeme v potaz pouze dojížďku do
škol, která se vyznačuje kratší dobou dojezdu než do zaměstnání. Jak bylo výše uvedeno, roste vliv

314

PROCES 2018, dotazníkové šetření obyvatel a podnikatelů byl realizován v rámci tohoto projektu.
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a význam mezoregionálních center, tím se počet mikroregionálních center pomalu snižuje a snižuje
se i význam obcí, které zajišťují výkon přenesené působnosti na úrovni POÚ. Ze sociologického
hlediska nelze opominout historický význam některých POÚ, který se změnil prostorovým chováním
obyvatel na nevýznamná sídla z dříve významnějších měst (např. Vrbno p. Pradědem, Velvary,
Vranov nad Dyjí). Tento proces byl ještě zesílen individualizací společnosti, snížením územní identity
a snižováním soudržnosti obyvatel jako důsledek globalizačních procesů zasahujících celou
evropskou společnost315.
Klíčovým principem pro návrh mikroregionální struktury pod úrovní ORP je dopravní dostupnost
vymezených POÚ na základě principů prostorové ekvity. Tímto principem byla vymezena nová
spádová oblast potenciálních POÚ. Postup je dále rozveden v kapitole 5 při tvorbě scénářů.
Kritériem pro vymezení spádové oblasti byla zvolena dostupnost individuální automobilovou
dopravou z důvodu horšího dojezdu do POÚ VHD, volba tohoto kritéria je zcela legitimní, jelikož
49,9 % dojížďkových proudů v ČR je realizováno automobilem, přičemž podíl některých okresů
dosahuje 70 % automobilovou dopravou (okres Tachov, Rokycany, viz tabulka v příloze 4.1).
Tabulka 4.7: Podíl dojížďky dle druhu dopravního prostředku
Druh
Počet
%
Individuální automobilová doprava
676 501
49,9%
Veřejná hromadná doprava
619 557
45,7%
Jinak
60 931
4,5%
Celkem
1 356 989
100,0%
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.

Specifikace
z toho 81,7 % automobil řidič
z toho 46,3 % autobus a 16,3 % MHD

Následně byla vyhodnocena uzavřenost navržených POÚ z hlediska dojížďkových vztahů (index
vnitřní dojížďky měřen jako vyjížďka v rámci POÚ/populace v POÚ v %) a index intenzity spjatosti
obcí s POÚ (index spjatosti obcí je měřen jako podíl celkové dojížďky obcí z SO POÚ k celkovému
počtu obyvatel v těchto obcích v %). Níže je uvedený mapový výstup indexu spjatosti obcí pro scénář
S650b, který ukazuje rozmístění 649 obcí bez omezení velikosti správního obvodu, které by mohly
mít statut POÚ. Nejvyšší intenzity tento index dosahuje v zázemí velkých měst a naopak nejnižších
hodnot v periferních oblastech.

FOLDYNOVÁ, I. a kol. Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024). Ostrava:
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, 2015
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Obrázek 4.2: Scénář S650b vyhodnocení všech dojížďkových proudů

Navrhovaný scénář počítá se zřízením 266 nových POÚ a zrušením 5 POÚ (Hlubočky, Hodkovice
nad Mohelkou, Jablonné v Podještědí, Loket a Vratimov). Pokud by měl být na všech stavební úřad,
bylo by zřízeno 157 nových úřadů, je však nutno uvést, že jejich celkový počet by se zvýšil pouze o
32, jelikož v současnosti je 616 stavebních úřadů (bez hl. m. Prahy). Rovněž by ve 29 případech byly
zřízeny matriční úřady, kde by došlo k redukci ze současného počtu 1 231 (bez hl. m. Prahy).
Navržená struktura je skladebná dle SO ORP.
Tabulka 4.8: Počet úřadů při variantě 650 bez omezení
Úřad

Počet
Ano

%

Ne

Celkem

Ano

Ne

Celkem

MÚ

620

29

649

95,5%

4,5%

100%

SÚ

492

157

649

75,8%

24,2%

100%

POÚ
*383
266
649
59,0%
41,0%
100%
Pozn.: Ze současných 388 POÚ zůstane v rámci varianty 383 POÚ a je navrženo zrušení 5 POÚ (Hlubočky, Hodkovice nad
Mohelkou, Jablonné v Podještědí, Loket a Vratimov).

Na druhou stranu je nutno konstatovat, že současná struktura POÚ z hlediska obou indexů
dosahuje nejlepších hodnot (viz níže uvedená tabulka), a to i při porovnání scénářů S400a a S400b,
které jsou srovnatelné z hlediska počtu správních center a které mají rovnoměrnější rozdělení
správních obvodů dle populace (tj. správní obvody jsou homogennější a lépe dostupné individuální
automobilovou dopravou. S rostoucím počtem center klesá velikost správních obvodů, a proto
logicky klesá jejich uzavřenost (Index vnitřní dojížďky). S rostoucím počtem center klesá i význam
správního centra, proto klesá i intenzita spjatosti správního centra s obcemi ve správním obvodu
(Index intenzity spjatosti obcí).
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Tabulka 4.9: Vyhodnocení současného stavu POÚ a všech navržených scénářů
Index intenzity spjatosti obcí
Index vnitřní dojížďky
Typ scénáře
Průměr
Medián
Průměr
Medián
Současné POÚ
6,6%
5,8%
11,8%
10,9%
S400a
6,5%
5,7%
11,0%
10,0%
S400b
6,2%
5,3%
10,9%
9,9%
S450a
6,3%
5,4%
10,6%
9,5%
S450b
6,0%
5,0%
10,5%
9,4%
S500a
5,6%
4,6%
10,1%
8,9%
S500b
5,5%
4,4%
10,0%
8,7%
S550a
5,0%
4,0%
9,7%
8,3%
S550b
5,0%
4,0%
9,5%
8,0%
S600a
4,9%
3,4%
9,3%
7,8%
S600b
4,8%
3,1%
9,1%
7,5%
S650a
3,7%
2,2%
9,0%
7,4%
S650b
4,5%
2,6%
8,7%
7,0%
Pozn.: Index spjatosti obcí je měřen jako podíl celkové dojížďky obcí z SO POÚ do centra POÚ k celkovému počtu obyvatel v těchto
obcích.
Index vnitřní dojížďky=vyjížďka v rámci POÚ/populace v POÚ.

4.1.4 Identifikace variant pro výkon veřejné správy na mikroregionální úrovni
Rozbor jednotlivých prostorových úrovní pro výkon veřejné správy je proveden v rámci podkapitol
1.3 Návrh optimalizace územně správní struktury a 5.3 Návrh standardů dostupnosti úřadů.
Na základě předchozích analýz v podkapitole 4.1, zejména v oddíle 4.1.3, jsou vytvořeny níže
uvedené návrhy tří Variant, které budou dále v rámci oddílů 4.2.4 a 4.2.5 posouzeny z hlediska
nákladů a přínosů.
Varianta 1: Zrušení současných POÚ bez náhrady a přesun jejich agend na ORP.
Varianta 2: Zachování současných POÚ s přesunem vybraných agend z obcí nebo z ORP
na POÚ.
Varianta 3: Návrh nové struktury, která bude mít 649 POÚ s matričními i stavební úřady.
Nová hustější struktura POÚ (aplikací scénáře S650b se zvýší počet POÚ na 649),
jejichž správní centra jsou lépe dostupná z obcí v SO, přičemž SO POÚ jsou
skladebné dle SO ORP. Tyto lépe dostupné POÚ budou pověřeny výkonem
matričního a stavebního úřadu a dalšími agendami.
Výběr jednotlivých agend vhodných k přesunu dle výše uvedených variant výkonu veřejné správy
na mikroregionální úrovni je uveden v oddíle 4.2.2.
4.1.4.1 Odůvodnění variant
Varianta 1 – odůvodnění výběru varianty Zrušení současných POÚ bez náhrady a přesun jejich
agend na ORP:
Z pohledu ekonomického je nejefektivnější poskytování statní správy na co nejvyšší hierarchické
mikroregionální úrovní, tzn. v současné době na úrovni ORP. Na základě rozboru z kapitoly 5 je
právě SO ORP z hlediska dopravní dostupnosti a to jak automobilovou, tak i veřejnou hromadnou
dopravou dostatečně dobře dostupný. Průměrná dostupnost do ORP automobilovou dopravou je
12 min. a jen 25 % obcí má delší dostupnost než 16 min. Pokud se zaměříme na skutečné dojížďkové
proudy, tak do správního centra ORP dojíždí průměrně více osob než do správního centra POÚ.
Tato varianta zohledňuje skutečnost kompetenčního vyprázdnění POÚ, tzn., že v současné době
POÚ vykonává oproti obci se základní působností navíc pouze agendu sociální práce v rámci
pomoci v hmotné nouzi a agendu vydávání rybářských lístků, dále všechna POÚ zajišťují výkon
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agendy matrika a stavební úřad, tyto 2 agendy jsou však zajišťovány i vybranými obcemi se základní
působností.
Na základě provedeného dotazníkového šetření obyvatel, které bylo realizováno v roce 2018
v rámci tohoto projektu, uvedlo 31,3 % respondentů, že naposledy navštívilo správní centrum ORP
v minulém týdnu, když k tomu připočteme dalších 49,0 % obyvatel, kteří ve správním centru ORP
bydlí, získáme 80,3 % obyvatel, pro které není problém navštívit úřad v ORP (viz oddíl 1.2.1).
Varianta 2 - odůvodnění výběru varianty Zachování současných POÚ s přesunem vybraných
agend z obcí nebo z ORP na POÚ:
Současná POÚ jsou kompetenčně vyprázdněné, ale z hlediska nižší mikroregionální úrovně lze
současnou strukturu POÚ dle kritéria uzavřenosti, tzn., že obyvatelé dojíždějí jen v rámci daného
SO POÚ, měřené Indexem vnitřní dojížďky a také z důvodu intenzity spjatosti správního centra
s obcemi ve správním obvodu POÚ (Index intenzity spjatosti obcí) považovat v porovnání
s ostatními mikroregionálními úrovněmi, které byly vytvořeny v kapitole 5, za dostatečně splňující
kritéria výkonu veřejné správy v území, i když oba indexy nedosahují úrovně SO ORP. To lze
prokázat porovnáním současných SO POÚ se scénáři S400a a S400b, které jsou srovnatelné dle
počtu správních center, ale index spjatosti a index vnitřní dojížďky dosahuje u těchto scénářů nižších
hodnot. Na druhou stranu navrhované scénáře S400a a S400b mají rovnoměrnější rozdělení
správních obvodů dle populace (tj. správní obvody jsou homogennější a lépe dostupné individuální
automobilovou dopravou). Návrh Varianty 2 je pro další posouzení zcela legitimní, jelikož současná
POÚ mají větší zázemí, personální zajištění i povinnost zřídit funkci tajemníka podle § 110 obecního
zřízení. Jsou také blíže obcím v jejich správních obvodech než ORP.
Varianta 3 - odůvodnění výběru varianty Návrh nové struktury, která bude mít 649 POÚ s
matričními i stavební úřady:
Při návrhu Varianty 3 je vycházeno ze skutečnosti, že Česká republika v rámci všech zemí OECD,
vykazuje nejrozdrobenější sídelní strukturu tvořenou 6 254 obcí a 4 vojenskými újezdy k 1. 1. 2018.
Z tohoto důvodu je návrh existence 649316 pověřených úřadů optimálním řešením, jelikož pomůže
překonat rozdrobenost obcí a na tuto úroveň může být převeden výkon některých agend z obcí se
základní působností, které nemají dostatečné personální ani odborné kapacity a často je výkon
agend zajišťován přímo starostou nebo na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí.
Pro nejnižší mikroregionální strukturu byl zvolen scénář S650b z důvodu jeho nejlepší dopravní
dostupnosti individuální automobilovou dopravou do správních center POÚ. Pro obyvatele obcí v
SO POÚ se jedná o nejoptimálnější variantu z hlediska doby dojezdu. V rámci scénáře S650b je do
10 minut dostupné správní centrum POÚ ze 78,4 % obcí, do 15 minut z 94,8 % obcí a do 20 minut
z 98,9 % obcí. Podrobněji rozvedeno v oddíle 1.3.2, mapový výstup je uveden v oddílu 5.3.3. Rovněž
navržených 649 POÚ má na svém území základní devítiletou školu a zdravotnické zařízení.
Navrhovaný scénář dodržuje skladebnost území dle ORP a rovněž počítá i s dodržením skladebnosti
této úrovně pro obvody matričních a stavebních úřadů

K stejným závěrům došel i Matula (viz MATULA, M (2018b): Vývoj, stav a perspektivy prostorového uspořádání veřejné
správy, in: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štátě (ed. I. Palúš), Košice, UPJŠ, 2018, p. 15.)
316

374

4.1.4.2 Nutné legislativní změny z hlediska územního vymezení
Varianta 1
V zákoně č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů
a) V § 3 zrušit bod a) správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem,
b) Zrušit přílohu č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb. obce s pověřeným obecním úřadem
V zákoně č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018317
a) V příloze č. 8 odst. 1 písm. A tabulce stanovující hodnoty koeficientů „A“ a „B“ zrušit
řádek 4, „Působnost pověřeného obecního úřadu“.
b) V příloze č. 8 odst. 1 písm. B tabulce stanovující hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“
zrušit řádek „Působnost pověřeného obecního úřadu“.
c) V příloze č. 8 odst. 2 písm. B slova „orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem“
zrušit.

Varianta 2
Bez legislativních úprav – zůstává současný stav.
Varianta 3
V zákoně č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů upravit přílohu č. 1 k zákonu 314/2002, a to
přidáním názvů všech nových obcí s pověřeným obecním úřadem dle krajů.

Toto je současné označení zákona o státním rozpočtu České republiky. Každý rok je schvalován nový zákon podobného
jména, změna by se tedy projevila i všech budoucích zákonech o státním rozpočtu.
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Analýza možných změn kompetencí orgánů veřejné správy
Pro analýzu možných změn kompetencí je nutné identifikovat agendy vhodné k možným
vertikálním a horizontálním přesunům, dále pak legislativní změny a ekonomické dopady spojené
s jejich přesunem. Cílem této kapitoly je zpracování RIA.

4.2.1 Popis současného stavu
Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon (čl. 105 Ústavy
České republiky). Zákonem svěřenou státní správu orgány samosprávy vykonávají v přenesené
působnosti. Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou
působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost (§ 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
Na plnění úkolů v přenesené působnosti obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek (§ 62 zákona
o obcích).
Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými
právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních
úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou
zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich
publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí) a opatřeními příslušných orgánů
veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona (§ 61 odst.
2 písm. b) zákona o obcích). Metodickou a odbornou pomoc v těchto věcech vykonává vůči
orgánům obcí krajský úřad.
Rozsah přenesené působnosti není na všech obcích stejný. Všech 6 254 obcí vykonává přenesenou
působnost v základním rozsahu. Některé z nich pak vedle přenesené působnosti v základním
rozsahu vykonávají na základě zákony jim svěřených kompetencí přenesenou působnost v širším
rozsahu. Tu pak vykonávají nejen na území své obce, tzn. pro své občany, ale zpravidla také pro
občany jiných obcí, tzn. pro občany obcí spadajících do jejich správního obvodu318. Jedná se o:
 obce s matričním úřadem (1 232 obcí),
 obce se stavebním úřadem (617 obcí),
 obce s pověřeným obecním úřadem (388),
 obce s rozšířenou působností (205).
Tabulka 4.10: Rozdělení obcí podle rozsahu přenesené působnosti
2012
počet obcí
podíl (%)
Obce I
5004
80,1
Obce s matričním úřadem
623
10,0
Obce s matričním i stavebním úřadem
219
3,5
Obce se stavebním úřadem (bez matričního úřadu)
11
0,2
Obce s pověřeným obecním úřadem (které nejsou ORP)
183
2,9
Celkem
6040
96,7
Obce s rozšířenou působností
205
3,3
Praha
1
0,0
Celkem
6246
100,0
Zdroj: ČSÚ, Registr sčítacích obvodů a budov, data k 1. 1., bez vojenských újezdů
Kategorie obcí

2018
počet obcí
podíl (%)
5016
80,1
626
10,0
217
3,5
10
0,2
183
2,9
6048
96,7
205
3,3
1
0,0
6254
100,0

Konkrétní rozdělení kompetencí mezi úřady obcí různých kategorií lze nalézt v Registru práv a povinností dostupném na
https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/.
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Přenesená působnost zpravidla představuje výkon vysoce specializovaných a komplexních
správních agend vyžadujících práci odborně proškolených a na jednotlivé agendy specializovaných
úředníků se zvláštní odbornou způsobilostí a náležitou praxí v oboru. Obce mohou řešit výkon
některých agend uzavřením veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí.
Obce jako veřejnoprávní korporace jsou oprávněny uzavírat veřejnoprávní smlouvy, jak za účelem
plnění svých úkolů v přenesené působnosti, tak za účelem plnění svých úkolů v působnosti
samostatné319. Této možnosti je využíváno především u obcí se základní působností. Zákonné
zmocnění k uzavírání veřejnoprávních smluv, jejichž předmětem je delegace určitých úkolů
stanovených obcím v přenesené působnosti, je obsaženo v ustanovení § 63320 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Jak již bylo výše uvedeno, nejvíce je v ČR obcí se základní působností výkonu přenesené působnosti
(5 865). V současné době tyto obce vykonávají činnosti na základě 78 zákonů321, v gesci celkem 16
ústředních správních úřadů, tzn., že počet zákonů, kterými se obce se základní působností při
výkonu přenesené působnosti musí v roce 2018 řídit, se zvýšil o 13 zákonů oproti roku 2012, což je
nárůst o 20 %. Počet zákonů převyšuje počet agend, jelikož výkon přenesené působnosti se v rámci
některých agend řídí několika zákony.
Tabulka 4.11: Výčet resortů svěřujících obcím I. typu přenesenou působnost

Ústřední správní úřad
Ministerstvo vnitra (MV)

Počet zákonů
2012
2018

Ústřední správní úřad
Státní úřad pro jadernou
bezpečnost (SÚJB)
Národní bezpečnostní
úřad (NBÚ)
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
(MŠMT)
Ministerstvo obrany (MO)
Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR)
Ministerstvo kultury
(MK)
Český úřad zeměměřický
a katastrální (ČÚZK)
Český statistický úřad
(ČSÚ)

21

27

Ministerstvo spravedlnosti
(MS)

9

4

Ministerstvo zemědělství
(MZe)

6

8

Ministerstvo financí (MF)
Ministerstvo životního
prostředí (MŽP)
Ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV)

6

6

4

5

3

3

Ministerstvo dopravy (MD)

3

5

3

5

2

4 Celkem zákonů

Ministerstvo průmyslu a
obchodu (MPO)
Ministerstvo zdravotnictví
(MZd)

Počet zákonů
2012
2018
1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

0

1

1

1

2

65

78

Zdroj: MV – Katalog činností obcí, aktualizace k 1. 7. 2018

Jedinou oblastí v samostatné působnosti obce, ve které je možné veřejnoprávní smlouvy uzavírat, je výkon činnosti obecní
(městské) policie. Viz Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti, 2017.
Zpracoval: KVB advokátní kancelář s. r. o.
320 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 63: „Obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním
obvodu obce s rozšířenou působností, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat
přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) účastníkem
veřejnoprávní smlouvy. Předmětem veřejnoprávní smlouvy nemůže být přenesená působnost, která je na základě zákona
svěřena orgánům jen některých obcí. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu.
321 Katalog činností obcí platný k 1. 7. 2018.
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Rozdělení agend dle typů obcí
Největší rozsah působnosti v území mají obce s rozšířenou působností, nejmenší rozsah obce se
základní působností. ORP vykonávají všechny předmětné agendy, které byly vybrány ze strany MV
a jsou podrobně popsány v rámci kapitoly 2 této studie (celkem 29), nejde však o všechny agendy,
které ORP vykonávají. Obce s pověřeným obecním úřadem mají pouze o několik kompetencí více
než obce se základní působností, i když mají k dispozici větší zázemí a personální vybavení. Oproti
obcím se základní působností vykonávají pro obce ve správním obvodu pouze agendu sociální
práce v rámci pomoci v hmotné nouzi a vydávání rybářských lístků, dále všechna POÚ zajišťují výkon
agendy matrika a stavební úřad. Kompetence obcí s pověřeným obecním úřadem byly dříve širší,
jelikož vykonávaly např. agendu živnostenského úřadu, občanských průkazů a cestovních dokladů,
které jsou v současné době vykonávány pouze na ORP.
Pojem „agenda“ není právně definován, avšak autoři po domluvě s MV neanalyzovali jednotlivé
správní činnosti, ale komplexy činností seskupené do agend. Proto dochází k určitému
zjednodušení, které si autoři uvědomují.
V rámci jedné agendy jsou vykonávány různé správní činnosti, které jsou vykonávány různými typy
obcí, např. ORP vykonává v rámci agendy silniční správní úřad více činností než POÚ či obce se
základní působností (podrobně uvedeno v kap. 2 v rámci jednotlivých agendových karet).
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Tabulka 4.12: Výkon agend přenesené působnosti dle jednotlivých typů obcí
Agendy PP
Obec se základní
Obec s pověřeným
Obec s rozšířenou
působností
obecním úřadem
působností
Občanské průkazy
x
Řidičské průkazy
x
Cestovní doklady
x
Evidence obyvatel
x
x
x
Matrika
x*
x
x
Czech POINT
x
x
x
Registr řidičů
x
Registr silničních vozidel
x
Silniční správní úřad a dopravní úřad
x
x
x
Zkušební komisaři
x
Přestupková agenda
x
x
x
Územní plánování
x
x
x
Stavební úřad
x*
x
x
Speciální stavební úřad
x
Památková péče
x
Obecní živnostenský úřad
x
Sociálně právní ochrana dětí
x
Sociální práce
x**
x
Veřejné opatrovnictví
x
x
x
Vodoprávní řízení
x
Ochrana přírody a krajiny
x
x
x
Odpadové hospodářství
x
x
x
Ochrana lesa a myslivost
x
Ochrana ovzduší
x
Ochrany zemědělského půdního fondu
x
Ochrana zvířat
x
Rybářství
x
x
Správa a vymáhání pohledávek z PP
x
x
x
Volby
x
x
x
Celkem agend
10*
14
29
Zdroj: Vlastní zpracování PROCES
Pozn.: * Jen některé obce vykonávají k základní působnosti i agendu matriky nebo stavebního úřadu.
** Výkon PP je realizován pouze v oblasti hmotné nouze (zákon 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), ne v oblasti
sociální práce (dle § 92 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Provedené zhodnocení náročnosti výkonu agend, a to z hlediska kvalifikační náročnosti, správní
náročnosti i ekonomické relevance, bylo provedeno na základě realizovaných rozhovorů se zástupci
hlavních aktérů, a to obcí se základní působností, POÚ a ORP, dále krajů, ministerstev, zájmových
organizací municipalit. Výstupy předmětných rozhovorů byly srovnány s „Analýzou optimalizace
potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti“ zpracované pro MV v roce
2017 (zpracovala KVB advokátní kancelář s. r. o.), kdy byly prověřeny agendy v oblasti přenesené
působnosti a byly identifikovány ty, u kterých vyvstala potřeba řešit možnost jejich přesunu na jiný
typ obce.
Současně s revizí agend bylo nutné zodpovědět, kolik obcí patří ke skupině menších obcí, tzn. má
méně než 1 000 obyvatel (pojem je vztažený k legislativnímu omezení vzniku nové obce, kdy
minimální hranice pro vznik nové obce je 1 000 obyvatel), jelikož tyto obce mají minimální
personální aparát. Obcí do 1 000 obyvatel bylo k 1. 1. 2018 v ČR 4 800, což je 76,8 %. Obcí s méně
než 500 obyvateli je v ČR 3 426, tzn. 54,7 %, obcí s méně než 200 obyvateli je 23,7 %, tzn. téměř
čtvrtina. U nejmenších obcí většinu agend řeší přímo starosta, často neuvolněný.
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Tabulka 4.13: Velikostní struktura obcí vykonávajících PP v základním rozsahu nebo v rozsahu POÚ
Velikostní struktura
Počet obcí
Podíl (%)
(dle počtu obyvatel)
2012
2018
Rozdíl
2012
2018
0 - 99
469
442
-27
7,8%
7,3%
100 - 199
997
990
-7
16,5%
16,4%
200 - 299
889
871
-18
14,7%
14,4%
300 - 399
642
647
5
10,6%
10,7%
400 - 499
485
473
-12
8,0%
7,8%
500 - 999
1365
1377
12
22,6%
22,8%
1000 - 1499
486
509
23
8,0%
8,4%
1500 - 1999
240
245
5
4,0%
4,1%
2000 - 2999
225
247
22
3,7%
4,1%
3000 - 3999
107
111
4
1,8%
1,8%
4000 - 4999
56
55
-1
0,9%
0,9%
5000 - 9999
74
75
1
1,2%
1,2%
10 000 a více
5
6
1
0,1%
0,1%
Celkem obcí
6040
6048
100,0%
100,0%
Zdroj: ČSÚ, Registr sčítacích obvodů a budov, data k 1. 1.

Rozdíl
-0,5%
-0,1%
-0,3%
0,1%
-0,2%
0,2%
0,4%
0,1%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

Definice problému:
1. Přenesená působnost zpravidla představuje výkon vysoce specializovaných a komplexních
správních agend vyžadujících práci odborně proškolených a na jednotlivé agendy
specializovaných úředníků se zvláštní odbornou způsobilostí a náležitou praxí v oboru. O
personálním a institucionálním zabezpečení výkonu přenesené působnosti obecně platí, že čím
je obec větší, tím je levnější výkon specializované správní agendy, a to z důvodu úspor z rozsahu.
S tím také souvisí i vyšší specializace jednotlivých úředníků pro jednotlivé agendy a kvalitnější
výkon přenesené působnosti, jelikož ročně řeší více případů. Pokud na úřadech malých obcí
vykonávají úředníci i několik specializovaných agend najednou, a v každé z nich poměrně malý
počet případů, může tím trpět samotná kvalita vykonávaných agend.
2. Dlouhodobým problémem především v malých obcích je, že zde neexistuje profesionální
výkonný aparát a řadu činností v přenesené působnosti vykonává starosta osobně, což popisuje
i analytický dokument Ministerstva vnitra (2012) „Analýza výkonu státní správy u obcí se
základním rozsahem přenesené působnosti (s návrhem řešení)“
3. Problém může indikovat i vysoký počet uzavíraných veřejnoprávních smluv v rámci některých
agend. Dle „Analýzy optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené
působnosti“ 322 z roku 2017 obce využívají uzavírání veřejnoprávních smluv často, celkem jich
bylo uzavřeno v oblasti přenesené působnosti 7 102, a to v řadě oblastí, přičemž typickými
oblastmi jsou: přestupková agenda (4 982 veřejnoprávních smluv), zápis údajů do informačních
systémů (703 veřejnoprávních smluv), sociálně-právní ochrana dětí (546 veřejnoprávních smluv),
pozemní komunikace (410 veřejnoprávních smluv) či evidence obyvatel (386 veřejnoprávních
smluv). Více než 75 % veřejnoprávních smluv je uzavřeno na dobu neurčitou, tzn., že obce již
nepočítají s obnovením výkonu těchto agend.

Analýza optimalizace potřebnosti veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti, 2017. Zpracoval: KVB
advokátní kancelář s. r. o., Teplého 2786, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. Zpracováno pro Ministerstvo vnitra.
322
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4. Problém podjatosti – „Systémovou podjatostí správního orgánu se přitom rozumí situace, kdy
z rozhodování o určité věci musejí být vyloučeny všechny úřední osoby příslušného správního
orgánu, včetně osoby stojící v čele orgánu, a to pro jejich služební či zaměstnanecký poměr
k subjektu veřejné správy (zpravidla obci či kraji), který má na výsledku příslušného správního
řízení takový zájem, že existuje reálné riziko, že by jejich postoj k věci mohl být ovlivněn i jinými
než zákonnými hledisky. Jako nejčastější příklad systémové podjatosti bývají uváděny stavební
úřady, kde úředníci stavebních úřadů coby zaměstnanci obcí v rámci výkonu přenesené státní
správy často rozhodují o záměrech, na jejichž povolení má příslušná obec konkrétní zájem. Tyto
obce přitom bývají nezřídka přímým účastníkem příslušného správního řízení. Tím může být
narušena nestrannost rozhodování příslušných úředníků stavebních úřadů v důsledku jejich
závislosti na obci jako zaměstnavateli.“ (Zdroj: www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/htkonec-namitkam-systemove-podjatosti)
Při hledání řešení výše uvedených aspektů je třeba zohlednit
a. potřebu místní znalosti při výkonu agendy;
b. dosáhnout adekvátního přiblížení se občanovi – pokud tomu tak není, vynakládají
občané vysoké náklady např. na cestovné, vznikají vysoké náklady ušlé příležitosti apod.
Identifikace dotčených subjektů:


občané (veřejnost)



podnikatelské subjekty



příslušná ministerstva



krajské úřady (KÚ),



obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP),



pověřené obecní úřady (POÚ),



obce se základní působností,



kontrolní orgány aj.

Cíl: Najít optimální mikroregionální strukturu, která by optimalizovala celkové administrativní a další
náklady spojené s plněním zákonných povinností na obou stranách při omezeních obsažených
v bodu 2) a 3) výše.

4.2.2 Identifikace agend vhodných k možným vertikálním a horizontálním přesunům
včetně legislativních změn
4.2.2.1 Analýza agend vykonávaných na obcích se základní působností
Vzhledem k tomu, že výkon přenesené působnosti na menších obcích do 1000 obyvatel (výkon PP
v základním rozsahu) je z důvodu minimálního (případně žádného) personálního aparátu náročný,
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jsou níže zhodnoceny všechny agendy vykonávané na obcích se základní působností, kterých se
také týká většina návrhů na přesun výkonu agend.
U každé agendy je hodnocen její výkon slovně a dále dle níže uvedených kritérií.
1. Správní náročnost – znamená náročnost výkonu agendy včetně odborné náročnosti.
2. Zrušení místní příslušnosti – v rámci tohoto kritéria bylo u agendy doporučeno zrušení
místní příslušnosti v rámci kapitoly 2.
3. Heterogenita – velká šíře úkonů, které jsou v rámci agendy vykonávány.
4. Četnost – posouzeno dle četnosti úkonů, tzn. menší četnost úkonů/rok znamená riziko vyšší
chybovosti v rámci výkonu dané agendy a je tedy důvodem k přesunu agendy na vyšší
stupeň.
Přesun agendy lze navrhnout v tom případě, pokud jsou alespoň 3 kritéria splněna (případně
částečně splněna). Splnění požadovaného počtu kritérií v tabulce u hodnocených agend je
podmínkou nutnou, nikoliv postačující pro přesun agendy. Finálním rozhodovacím pravidlem by
měla být skutečnost, že přínosy převáží negativní dopady z přesunu agendy.
U jednotlivých agend níže je v rámci doporučení navrženo buď ponechání výkonu agendy na
obci se základní působností, anebo přesun výkonu agendy na POÚ či ORP. V rámci doporučení je
uveden návrh na přesun výkonu agend pro každou z Variant 1-3323 samostatně.
4.2.2.1.1 AGENDA EVIDENCE OBYVATEL
Dle názoru zpracovatele by agenda Evidence obyvatel měla zůstat v působnosti obcí základního
typu s ohledem na skutečnost, že občané se zde přihlašují k trvalému pobytu. Bylo by nelogické,
aby se občan k trvalému pobytu v určité obci hlásil v obci s pověřeným úřadem nebo v obci s
rozšířenou působností. Uvedené přihlášení má ve většině případů i souvislost s přihlášením k
místním poplatkům. Přesunem uvedené agendy na obec s pověřeným obecním úřadem nebo na
obec s rozšířenou působností by došlo k oddálení státní správy občanům v území.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.14: Podmínky pro přesun agendy evidence obyvatel
Podmínka

Splněna

Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna


Nesplněna





Doporučení:
Přesun agendy není doporučen v rámci žádné varianty.

Varianta 1 - zrušení POÚ bez náhrady a přesun agend na ORP
Varianta 2 - přesun vybraných agend na současné POÚ
Varianta 3 - nová struktura, která bude mít 649 POÚ s matričními i stavební úřady
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4.2.2.1.2 AGENDA CZECH POINT
Agendu CZECH POINT vykonávají v rámci obcí základního typu matriční úřady a obce, které jsou
uvedeny ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a
zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech
veřejné správy). Z uvedeného tedy vyplývá, že dnes již agendu CZECH POINT nevykonávají všechny
obce základního typu plošně. Uvedená agenda poskytuje komfort občanům obce získat některé
výpisy z různých informačních systémů. Výkon uvedené agendy poskytují také některé pobočky
České pošty, s.p., ale naopak tuto agendu neposkytují pobočky České pošty, s.p. v malých obcích.
Přesunem agendy CZECH POINT by zcela jistě došlo k poškození občanů v obcích základního typu
a současně by obcím základního typu byla odebrána jedna část příjmů, kterou za vyhotovení výpisů
ze systému CZECH POINT dnes mají.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.15: Podmínky pro přesun agendy CZECH POINT
Podmínka

Splněna

Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna


Nesplněna





Doporučení:
Přesun agendy není doporučen v rámci žádné varianty.

4.2.2.1.3 SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
Agenda silničního správního úřadu se u obcí základního typu postupem času zúžila pouze na
rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní
komunikace z této kategorie a na výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. S
ohledem na výše uvedené je zřejmé, že přesun působnosti uvedené agendy směrem na pověřené
obecní úřady, případně obecní úřady s rozšířenou působností, by byl vhodný, neboť se jedná v
rámci uvedeného zákona pouze o velmi úzký rozsah působnosti a obce základního typu nemají
odborně způsobilé osoby pro výkon uvedené agendy.
K této agendě bylo v roce 2017 uzavřeno 410 veřejnoprávních smluv, v 70 % na dobu neurčitou,
tzn., že obce již nepočítají s obnovením výkonu těchto agend. V porovnání s dalšími agendami,
u kterých dochází k převodu jejich výkonu veřejnoprávní smlouvou, je tato agenda 4. nejčetnější.
Novelou provedenou zákonem č. 370/2016 Sb. došlo s účinností k 14. 12. 2016 ke změně, která
měla za cíl svěřit výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. S ohledem na tuto skutečnost bylo očekáváno
významné snížení veřejnoprávních smluv v dané oblasti, ale k 1. 1. 2018 jich neubylo.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
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Tabulka 4.16: Podmínky pro přesun agendy silniční správní úřad
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna



Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost





Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se přenesení výkonu agendy silničního správního úřadu z obcí se základní
působností na obce s rozšířenou působností (205 ORP) vzhledem k odborné náročnosti
problematiky.
Varianta 2: Navrhuje se přenesení výkonu agendy silničního správního úřadu z obcí se základní
působností na obce s pověřeným obecním úřadem (388 POÚ) vzhledem k odborné náročnosti
problematiky.
Varianta 3: Navrhuje se přenesení výkonu agendy silničního správního úřadu z obcí se základní
působností na obce s pověřeným obecním úřadem (649 POÚ) vzhledem k odborné náročnosti
problematiky.
Nutné legislativní změny:
Varianta 1: V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
a) V § 40 odst. 1 větě první slova „a obecní úřad“ zrušit.
b) Činnost dle § 40 odst. 5 písm. a) převést jako písmeno e) pod odst. 4 a samotný odst. 5 vč.
písm. b) zrušit.
c) V § 44a slova „nebo obecnímu úřadu“ zrušit.
Varianta 2 a 3: V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
a) V § 40 odst. 1 za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním úřadem“.
b) V § 40 odst. 5 za slova „Obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním úřadem“.
c) V § 44a za slova „nebo obecnímu úřadu“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním úřadem“.

4.2.2.1.4 PŘESTUPKOVÁ AGENDA
Agenda přestupková je již dnes zpravidla vykonávána na obcích s pověřeným obecním úřadem
nebo na obcích s rozšířenou působností na základě veřejnoprávních smluv. Obce základního typu
vykonávají uvedenou agendu zpravidla na větších obecních úřadech s několika odbory. Výkon této
agendy je vysoce odborně náročný a z toho důvodu také velmi zatěžující především pro menší obce
s malým personálním aparátem.
Dle ustanovení § 60 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění
pozdějších předpisů, je dle odst. 1 správním orgánem příslušným k řízení obecní úřad obce
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s rozšířenou působností (nestanoví-li zákon jinak). Dle odst. 2 je obecní úřad příslušný k řízení
o přestupcích
a)
b)
c)
d)

proti pořádku v územní samosprávě,
proti veřejnému pořádku,
proti občanskému soužití,
proti majetku.

Komise k projednávání přestupků jako zvláštní orgán obce mají zpravidla zřízeny obce s pověřeným
obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. K této agendě bylo v roce 2017 uzavřeno 4 982
veřejnoprávních smluv, z toho 78 % bylo uzavřeno na dobu neurčitou, tzn., že obce již nepočítají s
obnovením výkonu této agendy. Z předešlého vyplývá, že 80 % obcí v ČR řeší výkon přenesené
působnosti přestupkové agendy veřejnoprávní smlouvou, a tím převodem na jinou obec, nejčastěji
na ORP nebo POÚ. V roce 2018 zůstal počet veřejnoprávních smluv uzavřených k výkonu této
agendy beze změn.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.17: Podmínky pro přesun přestupkové agendy
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna



Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost





Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se přenesení výkonu přestupkové agendy z obcí se základní působností na
obce s rozšířenou působností (205 ORP) vzhledem k odborné náročnosti problematiky.
Varianta 2: Navrhuje se přenesení výkonu přestupkové agendy z obcí se základní působností na
obce s pověřeným obecním úřadem (388 POÚ) vzhledem k odborné náročnosti problematiky.
Varianta 3: Navrhuje se přenesení výkonu přestupkové agendy z obcí se základní působností na
obce s pověřeným obecním úřadem (649 POÚ) vzhledem k odborné náročnosti problematiky.

Nutné legislativní změny:
Varianta 1: V zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
a) V § 60 odst. 2 zrušit.
Varianta 2 a 3: V zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
a) V § 60 odst. 2 za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním úřadem“.
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4.2.2.1.5 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Agenda územního plánování na úrovni obcí základního typu spočívá v pořizování územního plánu
obcí a spolupráci při jeho tvorbě s obcí s rozšířenou působností324. S ohledem na skutečnost, že
uvedená agenda souvisí s rozvojem území konkrétní obce, je zcela nelogické tuto agendu přesouvat
na obce s pověřeným obecním úřadem nebo na obce s rozšířenou působností. S ohledem na
skutečnost, že k návrhům obce na změnu funkčního využití území se vyjadřují dotčené orgány,
přičemž jejich stanoviska musí být respektována, je vhodné uvedenou pravomoc ponechat v území.
V nedávné době došlo k přesunu vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci ze
stavebních úřadů obcí základního typu na úřady územního plánování obcí s rozšířenou působností.
Je otázkou, zda tento přesun byl vhodný s ohledem na skutečnost, že stanoviska vydávaná
stavebními úřady vycházela z územních plánů obcí a byla vydávána odborně způsobilými osobami.
Uvedeným krokem došlo zcela nepochybně k oddálení státní správy občanům v území. Stanovisko,
které mohli občané získat u svého stavebního úřadu, nyní musí požadovat u obce s rozšířenou
působností, přičemž jde zcela jistě o úkon, který by zvládl stavební úřad obcí základního typu.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.18: Podmínky pro přesun agendy územní plánování
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna



Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost




Doporučení:
Přesun agendy není doporučen v rámci žádné varianty.

4.2.2.1.6 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
V rámci agendy ochrany přírody a krajiny je v působnosti obcí se základní působností povolování
kácení dřevin rostoucích mimo les. Toto povolování je vydáváno formou rozhodnutí. Zde je nutno
uvést, že převedením uvedené pravomoci na obce s pověřeným obecním úřadem nebo na obce s
rozšířenou působností by došlo k oddálení státní správy občanům. Spíše než úroveň, na které je
uvedená pravomoc vykonávána, je důležité, kdo tuto agendu na konkrétní obci vykonává. Lze
konstatovat, že na malých obcích základního typu, kde je starosta uvolněný či neuvolněný bez
právního vzdělání a znalosti správního řádu a dále jeden pracovník na plný či částečný úvazek, který
zajišťuje veškeré agendy na obecním úřadě také bez znalosti správního řádu, nebude tato agenda
odborně zajištěna a zcela jistě vykonávána správně. Jsou známy případy, kdy při kácení dřevin v
těchto obcích nebyla vydávána rozhodnutí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Naopak v obcích i základního typu, kde jsou zřízeny odbory nebo výkon agendy je zajišťován
odborně způsobilou osobou, může být agenda kácení dřevin rostoucích mimo les vykonávána na

Dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, § 6, odst. 4: „Obecní úřad, který nevykonává
působnost podle odstavců 1 až 3, poskytuje informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace“.
324
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odborné úrovni bez jakýchkoliv závad, ale je zde podstatné riziko, že při odchodu této osoby bude
problematické nalézt další odborně způsobilou osobu.
Je nutné počítat s tím, že pro výkon uvedené agendy je potřebné posouzení dřeviny na místě. To
by při přesunu agendy znamenalo zvýšené náklady na dopravu úředníka v rámci správního obvodu
obce s pověřeným obecním úřadem nebo obce s rozšířenou působností. Prioritní však v rámci
výkonu této agendy je, aby posouzení prováděla odborně způsobilá osoba i za cenu navýšení
nákladů na dopravu.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.19: Podmínky pro přesun agendy ochrana přírody a krajiny
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna



Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost





Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se přenesení výkonu agendy ochrana přírody a krajiny z obcí se základní
působností na obce s rozšířenou působností (205 ORP) vzhledem k odborné náročnosti
problematiky.
Varianta 2: Navrhuje se vzhledem k odborné náročnosti problematiky přenesení výkonu agendy
ochrana přírody a krajiny z obcí se základní působností na obce s pověřeným obecním úřadem 388
POÚ), kde tuto pravomoc vykonávají osoby se zvláštní odbornou způsobilostí stejně jako na obcích
s rozšířenou působností, jelikož v rámci území mají obce základního typu blíže k obcím s pověřeným
obecním úřadem.
Varianta 3: Navrhuje se vzhledem k odborné náročnosti problematiky přenesení výkonu agendy
ochrana přírody a krajiny z obcí se základní působností na obce s pověřeným obecním úřadem (649
POÚ), kde tuto pravomoc vykonávají osoby se zvláštní odbornou způsobilostí stejně jako na obcích
s rozšířenou působností, jelikož v rámci území mají obce základního typu blíže k obcím s pověřeným
obecním úřadem.
Nutné legislativní změny:
Varianta 1: V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
a) V § 75 odst. 1 písm. a) zrušit.
b) V § 76 odst. 1 písm. a) a b) zrušit a převést pod § 77, Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností.
c) V § 77 odst. 1 písm. q) zní:
uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené
působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních
úřadů.
d) V § 77a odst. 3 zní:
Krajské úřady na území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu
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působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.
e) V § 78a odst. 1 zní:
Na území vojenských újezdů vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní úřady
v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obcí s rozšířenou
působností, orgánů krajů, Agentury a správ národních parků, není-li k ní příslušné Ministerstvo
obrany.
f) § 79a zní:
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, magistrátům statutárních měst nebo úřadům
městských částí hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené
působnosti.
Varianta 2 a 3: V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
a)
b)
c)
d)

V § 75 odst. 1 písm. a) zrušit.
V § 76 odst. 1 písm. a) a b) zrušit a převést pod § 76 odst. 2, Pověřené obecní úřady.
V § 77 odst. 1 písm. q) zní:
uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené
působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních
úřadů.
e) V § 77a odst. 3 zní:
Krajské úřady na území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu
působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.
f) V § 78a odst. 1 zní:
Na území vojenských újezdů vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní úřady
v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obcí s rozšířenou
působností, orgánů krajů, Agentury a správ národních parků, není-li k ní příslušné Ministerstvo
obrany.
g) § 79a zní:
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
pověřenému obecnímu úřadu, obecnímu úřadu, magistrátům statutárních měst nebo úřadům
městských částí hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
4.2.2.1.7 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V rámci agendy odpadového hospodářství je nutné rozdělit výkon této agendy v přenesené
působnosti u obcí I. typu na správu místních poplatků, což souvisí s vydáním obecně závazné
vyhlášky o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem. Dále se jedná dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, § 80: odst. 1 o pravomoc kontrolovat
podle zákona o odpadech, zda právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání
využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s
touto obcí nebo nemají zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o
odpadech a zda nepodnikající fyzická osoba se zbavuje odpadu v souladu s tímto zákonem a
pravomoc v oblasti odstraňování autovraků (§ 37, odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
ve znění pozdějších předpisů.
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Z pohledu správy místního poplatku lze logicky uvažovat, že pokud obec takový místní poplatek
zavede (obecně závaznou vyhláškou), pak by jej orgán obce měl i spravovat. Agendu by nebylo
vhodné přesouvat na obce s pověřeným obecním úřadem nebo obce s rozšířenou působností,
neboť značným problémem se jeví povinnost mlčenlivosti správců daní a poplatků vůči třetím
osobám. Prakticky by pak obec základního typu, která zavedla na svém území místní poplatek,
neměla možnost získat žádné konkrétní informace o výběru a případně i o vymáhání uvedených
poplatků a jejich nedoplatků.
Stejné pravidlo platí v oblasti oprávnění ke kontrole, zda právnické osoby nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem
bez písemné smlouvy s touto obcí nebo nemají zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v
souladu se zákonem o odpadech, neboť výkon této pravomoci přímo souvisí se systémem, který je
v obci zřízen zpravidla obecně závaznou vyhláškou a její porušení by musel např. starosta na POÚ
nebo ORP hlásit.
Obdobně i pravomoc v oblasti odstraňování autovraků je zcela jistě vhodné ponechat na úrovni
obcí základního typu, které tímto zajišťují péči na svém území, a v případě výskytu autovraku budou
situaci řešit. Přesun na obce s pověřeným obecním úřadem nebo obce s rozšířenou působností by
vzdálil výkon dané činnosti od občanů i území obce, jelikož by jim např. starosta danou skutečnost
musel z obce se základní působností nahlásit. Výkon agendy by pro POÚ či ORP s sebou nesl
zvýšené náklady na dopravu úředníků v rámci správního obvodu.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.20: Podmínky pro přesun agendy odpadové hospodářství
Podmínka

Splněna

Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost

Částečně
splněna


Částečně
nesplněna

Nesplněna





Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se ponechání výkonu agendy odpadové hospodářství na obcích se základní
působností.
Varianta 2: Navrhuje se ponechání výkonu agendy odpadové hospodářství na obcích se základní
působností.
Varianta 3: Navrhuje se přenesení výkonu agendy odpadové hospodářství z obcí se základní
působností na obce s pověřeným obecním úřadem, kterých bude 649. Z důvodu zvýšení počtu POÚ
se sníží vzdálenost dojezdu z obcí do správního centra POÚ na 12,2 km u 90 % obcí.

Nutné legislativní změny:
Varianta 3: V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
a) V § 37 odst. 3 větě první za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním
úřadem“.
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b) V § 37 odst. 3 větě druhé za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním
úřadem“.
c) V § 37 odst. 4 větě druhé za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním
úřadem“.
d) V § 66 odst. 9 zní:
Přestupky podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem,
přestupky podle odstavců 2 a 5 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností,
přestupky podle odstavce 6 projednává krajský úřad a přestupky podle odstavců 2 až 5 a 7
projednává inspekce.
e) V § 69 odst. 5 větě první za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním
úřadem“.
f) V § 70 za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním úřadem“.
g) V § 71 písm. l) za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním úřadem“.
h) § 78 odst. 2 písm. h) zní:
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem a
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
i) V § 80 v názvu paragrafu za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním
úřadem“.
j) V § 80 odst. 1 za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním úřadem“.
4.2.2.1.8 SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Z PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
Správa a vymáhání pohledávek z přenesené působnosti by měla zůstat v rámci působnosti obcí se
základní působností, a to zejména s ohledem na skutečnost, že je vhodné, aby obec měla přehled
o svých pohledávkách za třetími osobami a dále, že s výkonem této agendy jí v souladu se správním
řádem může pomoci obecný správce daně, tzn. příslušný celní úřad dle jeho místní příslušnosti.
Naopak přesunem uvedené agendy na obce s pověřeným obecním úřadem nebo obce s rozšířenou
působností by došlo ke značnému zatížení těchto obcí v uvedené oblasti. Je nutné také přihlédnout
ke skutečnosti, že možnosti požádat o vymožení pohledávek příslušný celní úřad jako obecného
správce daně, v dnešní době využívají i některé obce s pověřeným obecním úřadem. Docházelo by
tak pouze k přeposílání dokumentů mezi jednotlivými úřady.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.21: Podmínky pro přesun agendy správa a vymáhání pohledávek z přenesené působnosti
Podmínka

Splněna

Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna


Nesplněna





Doporučení:
Přesun agendy není doporučen v rámci žádné varianty.
Je předpokládáno, že správa a vymáhání pohledávek z přenesené působnosti by v zájmu obce byla
realizována, i když by tato činnost nespadala do přenesené působnosti, ale byla by přesunuta do
samostatné působnosti. Na druhou stranu se jedná o pohledávky z přenesené působnosti, tzn., že
v případě jejich neuhrazení by byla obec nucena hradit jejich vymáhání (včetně mzdových nákladů
osob, které realizují výkon této agendy) z finančních prostředků na samostatnou působnost,
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zatímco v současné době je výkon této agendy hrazen v rámci přenesené působnosti, tzn. ve stejné
působnosti, ve které vznikly.
4.2.2.1.9 STAVEBNÍ ÚŘAD
V rámci agendy stavebního úřadu je uvedená činnost vykonávána i na obcích se základní
působností, ne však plošně, tzn. jen na některých obcích se základní působností (správní obvody
obecných stavebních úřadů stanoví prováděcí právní předpis). Jde o agendu, která je využívána
občany a právnickými osobami v území, přesunem této agendy na obce s pověřeným obecním
úřadem nebo obce s rozšířenou působností by došlo zásadně k oddálení státní správy občanům v
území. Zde je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že výkon uvedené agendy zajišťují odborně
způsobilé osoby, jejichž odborná způsobilost je shodná jak na obcích se základní působností, tak
na obcích s pověřeným obecním úřadem nebo na obcích s rozšířenou působností. Pokud stavební
úřad obec základního typu nemá, pak by bylo vhodné zajistit výkon stavebního úřadu na obci s
pověřeným obecním úřadem v rámci správního obvodu pověřeného obecního úřadu, neboť v praxi
často dochází k případům, že obce základního typu ze správního obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem spadají do obvodu stavebního úřadu jiné obce s pověřeným obecním úřadem.
Z výše uvedených důvodů by nejvhodnějším řešením byl přesun agendy stavebního úřadu na větší
počet POÚ, které budou blíže obcím ve správním obvodu, tzn. aplikace scénáře S650b (Varianta 3),
dle kterého se zvýší počet POÚ na 649, které jsou velmi dobře dopravně dostupné.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.22: Podmínky pro přesun agendy stavební úřad
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna



Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost





Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se ponechání výkonu agendy stavební úřad na obcích se základní působností,
na kterých je již vykonáván.
Varianta 2: Navrhuje se ponechání výkonu agendy stavební úřad na obcích se základní působností,
na kterých je již vykonáván.
Varianta 3: Navrhuje se přenesení výkonu agendy stavební úřad z obcí se základní působností na
obce s pověřeným obecním úřadem, kterých v rámci této varianty je 649 (včetně současných ORP).
V současné době je 616 obcí se stavebním úřadem (bez hl. m. Prahy). Přijetím Varianty 3 by zůstalo
492 obcí se stavebním úřadem, který je v sídle POÚ. Dále by nově vznikl stavební úřad ve 157 nově
vzniklých POÚ. Předpokládá se zánik stavebních úřadů ve zbývajících obcích se základní působností,
tzn. 124 obcích.
Nutné legislativní změny:
Varianta 3: V zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
a) V § 13 odst. 1 písm. e) zrušit.
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4.2.2.1.10 MATRIKA
Agendu matriky vykonávají obecní úřady, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce Ministerstva vnitra
č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů. V tomto seznamu jsou uvedeny i obce základního typu. Výkon dané
agendy zajišťují osoby, jejichž znalosti byly přezkoušeny minimálně v rámci matriční zkoušky, tzn.,
že daná agenda vyžaduje určitou odbornost. Plošným přesunem agendy na ORP či současná POÚ
by došlo k oddálení státní správy občanům v území. Je nutné zde však zmínit také skutečnost, že
na některých obcích je v rámci matriční agendy provedeno jen několik úkonů/rok325. Dále je
potřebné, aby byly sjednoceny matriční obvody se správními obvody obcí s pověřeným obecním
úřadem, neboť v praxi často dochází k případům, že obce základního typu ze správního obvodu
obce s pověřeným obecním úřadem spadají do matričního obvodu jiné obce s pověřeným obecním
úřadem. Z výše uvedených důvodů by nejvhodnějším řešením byl přesun matriční agendy na větší
počet POÚ, které budou blíže obcím ve správním obvodu, tzn. aplikace scénáře S650b (Varianta 3),
dle kterého se zvýší počet POÚ na 649, které jsou velmi dobře dopravně dostupné.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.23: Podmínky pro přesun matriční agendy
Podmínka

Splněna

Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost

Částečně
splněna




Částečně
nesplněna

Nesplněna



Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se ponechání výkonu agendy matrika na obcích se základní působností, na
kterých je již vykonáván.
Varianta 2: Navrhuje se ponechání výkonu agendy matrika na obcích se základní působností, na
kterých je již vykonáván.
Varianta 3: Navrhuje se přenesení výkonu agendy matrika z obcí se základní působností na obce
s pověřeným obecním úřadem, kterých v rámci této varianty je 649 (včetně současných ORP).
V současné době je 1 231 obcí s matričním úřadem (bez hl. m. Prahy). Přijetím Varianty 3 by zůstalo
620 obcí s matričním úřadem, který je v sídle POÚ. Medián počtu úkonů/rok je u těchto obcí 179,7.
Dále by 29 nově vzniklých POÚ nově získalo matriční úřad. Předpokládá se zánik 611 matričních
úřadů, u kterých je medián počtu úkonů/rok mnohem nižší, a to 43,5 úkonů/rok, mezi tyto obce
spadají i ty, které mají jen několik úkonů/rok. Mezi obcemi s matričním úřadem, které nejsou POÚ
by však v některých případech měl matriční úřad být ponechán z důvodu vysokého počtu úkonů,
např. obce, na jejichž území jsou známé hrady a zámky a pořádají se tam ve zvýšeném počtu svatby
(Karlštejn, Šťáhlavy, Litultovice, Zlatá Koruna apod.).

325

MV ČR (2018), Analýza výkonu matriční agendy v letech 2014 až 2016
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Nutné legislativní změny:
Varianta 3:
1. V zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů
i.
V § 2 odst. 1 písm. a) větě první za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným
obecním úřadem“.
ii.
V § 11a odst. 4 za slova za slova „obecního úřadu“ doplnit slova „obce s pověřeným
obecním úřadem“.
iii.
V § 41 odst. 1 písm. a) za slova „obecním úřadem“ doplnit slova „obce s pověřeným
obecním úřadem“.
iv.
V § 88 za slova „obecních úřadů“ doplnit slova „obcí s pověřeným obecním úřadem“.
v.
§ 95a zní:
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu
měst Brna, Ostravy a Plzně, úřadům městských částí nebo městských obvodů územně
členěných statutárních měst, obecnímu úřadu obce s pověřeným obecním úřadem,
starostovi, místostarostovi nebo pověřenému členu zastupitelstva podle tohoto zákona
jsou výkonem přenesené působnosti.
2. Ve vyhlášce č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
a) V § 1 odst. 1 písm. a za slova „obecní úřad“ doplnit slova „obce s pověřeným obecním
úřadem“
b) V příloze 1, Seznamu matričních úřadů v České republice a vymezení jejich správních
obvodů, upravit patřičně uvedené obce.

4.2.2.1.11 VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
Agendu veřejného opatrovnictví vykonávají dnes obce se základní působností. Na jedné straně
dochází k situacím, kdy v obcích se základní působností, kde je zřízen ústav sociálních služeb
například jako příspěvková organizace kraje, zajišťuje obec funkci veřejného opatrovníka mnoha
osobám, což může obec značně zatěžovat. Na druhou stranu dnes obec může požádat soud, aby
při rozhodování o ustanovení veřejného opatrovníka stanovil obec s pověřeným obecním úřadem
nebo obec s rozšířenou působností. Je-li to vhodné a možné, soudy ustanoví jako veřejného
opatrovníka jinou obec. Při posuzování uvedené agendy je však také nutno přihlédnout k situaci
opatrovance. Soud zpravidla stanoví obci, která je veřejným opatrovníkem, vyplácení kapesného či
dohled nad opatrovancem. Pokud například veřejný opatrovník má opatrovanci vyplácet každý den
kapesné ve výši 100 Kč a opatrovanec se pro kapesné každý den dopravuje do obce s pověřeným
obecním úřadem autobusem, přičemž polovinu kapesného utratí za dopravu, není výkon
opatrovnictví zcela jistě vykonáván ideálně. Není ani v silách obce s pověřeným obecním úřadem
vykonávat dohled nad opatrovancem v obcích v rámci celého správního obvodu. Zde se naopak
jeví výkon této agendy z úrovně obce se základní působností jako velice výhodný a praktický. V
uvedené oblasti by bylo vhodné umožnit jednotlivým obcím se základní působností a obcím s
pověřeným obecním úřadem uzavírat veřejnoprávní smlouvy na výkon uvedené agendy, což
v současné době není možné, příp. ponechat uvedenou agendu na rozhodovací praxi soudu, který
z předložených podkladů obcí rozhodne o tom, zda výkonem veřejného opatrovníka bude
pověřena obec se základní působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem. Přesun uvedené
agendy z obcí se základní působností by zcela jistě v některých případech vedl k poškození
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opatrovanců a k oddálení státní správy těmto osobám v území. V případě přesunu agendy na
pověřený obecní úřad by bylo nutné zajistit možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi POÚ a
obcí se základní působností, která by v případě zájmu nadále mohla na základě uzavřené
veřejnoprávní smlouvy agendu veřejného opatrovnictví vykonávat.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.24: Podmínky pro přesun agendy veřejné opatrovnictví
Podmínka

Splněna

Částečně
splněna

Částečně
nesplněna

Nesplněna



Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost





Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se ponechání výkonu agendy veřejné opatrovnictví jednotlivým obcím se
základní působností za podmínky úpravy legislativy, na základě které bude obci umožněno uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro tuto agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné
opatrovnictví místo ní. V případě neřešení situace bude nadále záležet na rozhodovací praxi soudu,
který z předložených podkladů obcí rozhodne o tom, zda výkonem veřejného opatrovníka bude
pověřena obec se základní působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem.
Varianta 2: Navrhuje se ponechání výkonu agendy veřejné opatrovnictví jednotlivým obcím se
základní působností za podmínky úpravy legislativy, na základě které bude obci umožněno uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro tuto agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné
opatrovnictví místo ní. V případě neřešení situace bude nadále záležet na rozhodovací praxi soudu,
který z předložených podkladů obcí rozhodne o tom, zda výkonem veřejného opatrovníka bude
pověřena obec se základní působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem.
Varianta 3: Navrhuje se přenesení výkonu agendy veřejné opatrovnictví z obcí se základní
působností na obce s pověřeným obecním úřadem (649 POÚ) za podmínky možnosti uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi POÚ a obcí se základní působností, která by v případě zájmu nadále
mohla na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy agendu veřejného opatrovnictví vykonávat.
Nutné legislativní změny:
Varianta 3: V zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, § 471 odst. 3 zní:
Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec s pověřeným obecním úřadem, kde v jejímž
správním obvodu má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění
úkolů tohoto druhu; jmenování veřejného opatrovníka podle jiného zákona není vázáno na jeho
souhlas.
4.2.2.1.12 VOLBY
Určité pravomoci v oblasti agendy voleb zajišťuje i obec se základní působností. Jde o činnosti,
které jsou zpravidla delegovány na starostu obce, např. jmenování zapisovatele okrskové volební
komise, stanovení počtu a sídel volebních okrsků, jmenování členů okrskových volebních komisí. Až
na jmenování zapisovatele jde o činnosti, které může obec základního typu zajistit efektivněji než
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obec s pověřeným obecním úřadem nebo obec s rozšířenou působností, u kterých se jeví logické
ponechat je na obcích se základní působností.
Činnost jmenování zapisovatele by měla být přesunuta na POÚ, který zároveň plní i činnosti
registračního úřadu, a zodpovídal by tedy i za to, že jmenovaní zapisovatelé splňují stanovené
požadavky.
V rámci uvedené agendy je však nutné upozornit, že by bylo vhodné sjednotit volební obvody se
správními obvody obcí s pověřeným obecním úřadem zejména u voleb do Senátu Parlamentu
České republiky. Jsou známy případy, že obec s pověřeným obecním úřadem má ve svém správním
obvodu například jednu obec, která spadá do jiného senátního obvodu a při volbách do uvedeného
senátního obvodu zajišťuje příslušná obec s pověřeným obecním úřadem činnosti registračního
úřadu i v sobotu pouze pro jednu obec, což se jeví jako značně neefektivní.
Následující tabulka kvalitativně hodnotí, zda jsou splněna kritéria diskutovaná v úvodu tohoto
oddílu.
Tabulka 4.25: Podmínky pro přesun agendy voleb
Podmínka

Splněna

Správní náročnost
Zrušení místní příslušnosti
Heterogenita
Četnost

Částečně
splněna


Částečně
nesplněna

Nesplněna





Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se ponechání výkonu agendy volby na obcích se základní působností kromě
činnosti jmenování zapisovatele, která by byla přenesena na obec s rozšířenou působností (205
ORP).
Varianta 2: Navrhuje se ponechání výkonu agendy volby na obcích se základní působností kromě
činnosti jmenování zapisovatele, která by byla přenesena na pověřený obecní úřad (388 POÚ).
Varianta 3: Navrhuje se ponechání výkonu agendy volby na obcích se základní působností kromě
činnosti jmenování zapisovatele, která by byla přenesena na pověřený obecní úřad (649 POÚ).

Nutné legislativní změny:
Varianta 1
1. V zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, § 14c odst. 1 písm. e) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s rozšířenou působností.
2. V zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, § 15
odst. 1 písm. e) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s rozšířenou působností.
3. V zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, § 15
odst. 1 písm. f) zní:
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jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s rozšířenou působností.
4. V zákoně č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, §
16 odst. 1 písm. f) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s rozšířenou působností.
5. V zákoně č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, § 14 odst.
1 písm. f) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s rozšířenou působností.
Varianta 2, 3:
1. V zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, § 14c odst. 1 písm. e) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s pověřeným obecním úřadem.
2. V zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, § 15
odst. 1 písm. e) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s pověřeným obecním úřadem.
3. V zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, § 15
odst. 1 písm. f) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s pověřeným obecním úřadem.
4. V zákoně č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, §
16 odst. 1 písm. f) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s pověřeným obecním úřadem.
5. V zákoně č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, § 14 odst.
1 písm. f) zní:
jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), pokud je
starostou obce s pověřeným obecním úřadem.
4.2.2.2 Rozšíření výkonu agend na POÚ rozšířením kompetencí
Rozšíření výkonu agend na POÚ je logické, jelikož mají větší zázemí, personální zajištění i povinnost
zřídit funkci tajemníka podle § 110 obecního zřízení. Jsou také blíže obcím v jejich správních
obvodech než ORP. Rozšíření výkonu přenesené působnosti na POÚ přispěje k přiblížení veřejné
správy občanům s využitím již vybudované infrastruktury.
4.2.2.2.1 AGENDA SOCIÁLNÍ PRÁCE
Výkon přenesené působnosti ORP a POÚ v oblasti sociální práce a hmotné nouze vyplývá
z ustanovení:
• zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, § 93 a § 93a pro účely výkonu
sociální práce obecními úřady obcí s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 a
následujících,
• zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění, § 7 a § 63 až § 65 při
výkonu sociální práce obecními úřady POÚ a ORP.
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Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době je výkon přenesené působnosti v oblasti sociální
práce zajištován pouze na obecních úřadech ORP. Na základě realizovaných rozhovorů se zástupci
MPSV vyvstává již delší dobu potřebnost rozšíření výkonu této agendy dle ustanovení § 92 a
následujících i na obecních úřadech POÚ.
V roce 2016 byl v rámci projektu „Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací
sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací“
326
realizován sociologický průzkum v obcích (ORP a POÚ), ze kterého na základě odpovědí
sociálních pracovníků z POÚ vyplynulo, že sociální pracovníci na POÚ v praxi, byť v malé míře,
vykonávají i činnosti podle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, i
když k jejich výkonu jsou oprávněni pouze sociální pracovníci ORP. Jako důvod bylo uváděno, že
záležitost byla neodkladná, že k tomu došlo z časových důvodů (tzn. ušetření času klienta), že
sociální pracovník disponoval potřebnými znalostmi i časem pro vyřízení záležitosti klienta apod.
Na základě výstupů projektu bylo doporučeno přijetí zákonné úpravy vedoucí k rozšíření
kompetencí POÚ v oblasti výkonu sociální práce v přenesené působnosti do obdobné úrovně
s ORP. V současné době je připravován návrh na úpravu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Doporučení:
Varianta 1: Navrhuje se ponechání současného stavu, jelikož POÚ budou v rámci této varianty
zrušeny.
Varianta 2: Navrhuje se rozšíření výkonu sociální práce v rámci agendy sociálních věcí na obcích
s pověřeným obecním úřadem (388 POÚ), a to ve stejném rozsahu jako je tomu na obcích
s rozšířenou působností.
Varianta 3: Navrhuje se rozšíření výkonu sociální práce v rámci agendy sociálních věcí na obcích
s pověřeným obecním úřadem (649 POÚ), a to ve stejném rozsahu jako je tomu na obcích
s rozšířenou působností.
Nutné legislativní změny:
Varianta 2, 3:
1. V zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů § 92 zní:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem
a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby
nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem
trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,
b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné
výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností

Projekt č. TB04MPSV004 s názvem „Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci
veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací“ financovaný Technologickou agenturou ČR.
Zpracovalo ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. na základě výzkumné potřeby MPSV.
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jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom
spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou
České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními
samosprávnými celky,
c) na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb25) zjišťuje, zda je nezbytné
poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a
zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě
poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož
zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,
d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje
činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování
osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.

4.2.2.3 Přesun agend z přenesené působnosti do samostatné působnosti
Na základě analýzy, posouzení expertního týmu a realizovaných rozhovorů s aktéry veřejné správy
v území byly identifikovány činnosti, které jsou doporučeny k přesunu z přenesené působnosti do
samostatné působnosti:
1. Jedná se o zajišťování odchytu volně pobíhajících zvířat na území obce, který v současné
době spadá do výkonu přenesené působnosti a je vykonáván dle zákona č. 166/1999 Sb., § 42
odst. 1 písm. b), jelikož tuto činnost obec zajistí z důvodu ochrany svých obyvatel, i když činnost
bude spadat do samostatné působnosti.
2. Jedná se o správu a vymáhání pohledávek z přenesené působnosti, která v současné době
spadá do výkonu přenesené působnosti. U této agendy je předpokládáno, že by v zájmu obce
byla realizována, i když by její výkon nespadal do přenesené působnosti, ale byl by přesunut do
samostatné působnosti. Na druhou stranu se jedná o pohledávky z přenesené působnosti, tzn.,
že v případě jejich neuhrazení by byla obec nucena hradit jejich vymáhání (včetně mzdových
nákladů osob, které realizují výkon této agendy) z finančních prostředků na samostatnou
působnost, zatímco v současné době je výkon této agendy hrazen v rámci přenesené
působnosti, tzn. ve stejné působnosti, ve které pohledávky vznikly.

4.2.2.4 Přesun agend v přenesené působnosti na kraj
Na základě analýzy, posouzení expertního týmu a realizovaných rozhovorů s aktéry veřejné správy
v území byly identifikovány činnosti v přenesené působnosti, které jsou doporučeny k přesunu
z obcí s rozšířenou působností na kraje. V rámci agendy územního plánování a stavebního řízení
by bylo vhodné přesunout na úroveň krajů:
1. Koordinaci a zpracování prostorových informací pro potřeby územního plánování
V současné době na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění mají obce
s rozšířenou působností povinnost pořizovat prostorové informace v rámci územně analytických
podkladů včetně jejich pravidelné aktualizace, kdy informace z území jsou zpracovávány
u jednotlivých ORP různým způsobem a výstupy nejsou jednotné. Z hlediska ekonomické efektivity,
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vybudování IT struktury pro prostorové databáze by tyto informace zpracovával kraj a ORP by
pouze naplňovaly vymezené databáze. Na základě služeb WMS by obce měly jednotný
autorizovaný přístup k prostorovým informacím pro potřeby územního plánování.
Tím by došlo ke zjednodušení řízení správy těchto prostorových informací a větší pozornost by byla
věnována metodické správnosti naplňovaných dat. Na základě tohoto kroku by byla očekávaná i
větší přesnost těchto informací a závěrů analýz z nich plynoucích. Rovněž zpracování rozboru
udržitelného rozvoje území, který je zpracováván v současné době v rámci územně analytických
podkladů za každou ORP, by bylo realizováno jednotně za kraj na krajské úrovni.
2. Schvalování a územní řízení liniových staveb republikového
Přesun schvalování liniových staveb vymezených PÚR ČR (globální stavby ve státním zájmu) z obcí
s rozšířenou působností na krajské úřady, kdy kraj bude představovat prvoinstanční stupeň a
národní úroveň druhý instanční stupeň. K tomuto kroku je potřeba přikročit z důvodu efektivnějšího
procesu při jejich schvalování, na krajské úrovni je rovněž oproti nižším územním stupňům veřejné
správy silnější záruka správních aktů bez vad.
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4.2.3 Posouzení návrhu variant řešení
V rámci tohoto oddílu jsou posouzeny změny výkonu agend (viz oddíl 4.2.2) v návaznosti na návrhy
změn územně správní struktury v rámci Variant 1-3, které byly podrobně zdůvodněny v oddíle 4.1.4.
Varianta 0: Zachování současného stavu
Varianty obecně:


Varianta 1 - zrušení POÚ bez náhrady a přesun agend na ORP



Varianta 2 - přesun vybraných agend na současné POÚ (388 POÚ)



Varianta 3 - nová struktura, která bude mít 649 POÚ s matričními i stavební úřady

Varianty konkrétně: aplikace na agendy vykonávané obcemi se ZP a POÚ
Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

ZP  ORP

ZP  POÚ

ZP  POÚ (649)

PŘESTUPKOVÁ AGENDA

ZP  ORP

ZP  POÚ

ZP  POÚ (649)

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

ZP  ORP

ZP  POÚ (649) +
způsobilost*
ZP  POÚ (649)

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Bez přesunu

ZP  POÚ +
způsobilost*
Bez přesunu

STAVEBNÍ ÚŘAD

Bez přesunu

Bez přesunu

ZP  POÚ (649)

MATRIKA

Bez přesunu

Bez přesunu

ZP  POÚ (649)

Bez přesunu + VPS**

Bez přesunu + VPS**

ZP  POÚ (649) + VPS**

Zapisovatel*** ZP  ORP

Zapisovatel*** ZP  POÚ

Zapisovatel*** ZP  POÚ
(649)
Rozšíření kompetencí
ORP na POÚ

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
VOLBY
AGENDA SOCIÁLNÍ PRÁCE

Bez přesunu

Rozšíření kompetencí
ORP na POÚ
Pozn.: *Pravomoc vykonávají osoby se zvláštní odbornou způsobilostí stejně jako na ORP
**Obci bude umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy pro tuto agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné
opatrovnictví místo ní
***Navrhuje se přenesení pouze činnosti jmenování zapisovatele
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4.2.4 Identifikace ekonomických nákladů a přínosů:
Náklady
Přesun výše
 Mzdové a režijní náklady, pokud bude změna znamenat změnu tabulkových platů
 Převod úvazků z POÚ na ORP - úprava stávajících prostor na ORP
 Pronajmutí nových kancelářských prostor v případě potřeby
 Náklady na zajištění prostor pro ukládání dokumentace
 Transformační náklady na vznik nových pracovních míst - pořízení počítače, softwaru,
vozového parku, kancelářského vybavení apod.
= v optimálním případě budou konvergovat k nule
 Náklady na dopravu jak pro ORP (např. v případě kontrol), tak i pro občany (podnikatele) +
časové hledisko
 Možná určitá míra ztráty místní znalosti
Přesun níže
 Mzdové a režijní náklady, pokud bude změna znamenat změnu tabulkových platů
 Převod úvazků z ORP na POÚ - úprava stávajících prostor
 Pronajmutí nových kancelářských prostor v případě potřeby
 Náklady na zajištění prostor pro ukládání dokumentace
 Transformační náklady na vznik nových pracovních míst - pořízení počítače, softwaru,
vozového parku, kancelářského vybavení apod.
= v optimálním případě budou konvergovat k nule
Přínosy
Přesun výše
 Snížení míry nezákonných rozhodnutí (vyšší profesionalita úřadů, jednotnější řízení a
metodické vedení úřadů = sjednocení činnosti)
 Přínosy v podobě odstranění podezření z podjatosti
 Úspory z rozsahu
Přesun níže
 Úspory z dopravy jak pro ORP (např. v případě kontrol), tak i pro občany (podnikatele) +
časové hledisko
 Lze využít lokální znalosti úředních osob
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4.2.5 Kvantifikace ekonomických nákladů a přínosů a identifikace jejich nositelů:
Následující kvantifikace bude vycházet především ze dvou předpokladů.
 Prvním předpokladem budou počty úkonů, které se u jednotlivých úřadů přesunou
v závislosti na hodnocené variantě. Tyto hodnoty vychází z dotazníkového šetření
provedeného v rámci části 3 této VZ327. Je však třeba mít na paměti, že jde o přibližné
hodnoty, neboť většina úřadů se ZP a POÚ tuto informaci kontinuálně nesleduje a dotazníky
vyplnily zpětnou investigací v čase.
 Druhým vstupem do výpočtu budou náklady občanů plynoucí z času, který stráví delším
dojezdem na úřad. Zde vycházíme z hodinových nákladů veřejné správy, neboť dle
aktuálních statistických dat jsou mzdy v soukromé sféře mírně nižší než ve sféře veřejné.
Tyto náklady pak násobíme dvakrát, protože předpokládáme cestu tam a zpět, a z důvodu
konzervativnosti odhadu přičítáme ještě polovinu téže částky s očekáváním, že občan
nebude mít úřad např. přímo na cestě do zaměstnání. Prodloužení dojezdové vzdálenosti
při posunu agendy výše vychází z výpočtů provedených v rámci této části.
Tuto kategorii nákladů můžeme nazývat náklady ušlé příležitosti. Jde ovšem pouze o přiblížení
možného řádu újmy, která může občanům vzniknout při implementaci jednotlivých variant.
Opomíjíme zde fakt, že cena volného času se u občanů může lišit od ceny pracovního času,
podnikatelé nepřichází časem stráveným cestou na úřad pouze svou odměnu za provedenou práci,
nýbrž i výstup z jejich podnikatelské činnosti atp. Tyto aspekty lze však pouze slovně uvést, přesněji
je kvantifikovat nelze.
Obdobný závěr lze učinit i o dalších kategoriích nákladů a přínosů, které by implementaci
hodnocených variant doprovázely. U jednotlivých agend je zmíníme opět v kvalitativním podání.
4.2.5.1 Varianta 1
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
U varianty 1 předpokládáme při přesunu agendy na úroveň ORP náklady občanů na dojezd na úřad
ve výši přibližně 10,4 mil. Kč. Náklady veřejné správy se budou odvíjet od počtu kontrol.
Předpokládáme, že z titulu přesunu úkonů na vyšší úroveň budou samotné náklady na výkon
obdobné. Náklady se zvýší pouze kvůli delšímu dojezdu na místo šetření. Protože za počet kontrol
ani délku trvání nemá zpracovatel údaje, uvedení konkrétní částky by bylo pouze spekulací.
Můžeme pouze ilustrativně spočítat, že pokud by bylo provedeno na úrovni každého ORP o 100
místních šetření více a úředník najel cestou na kontrolu a zpět v průměru celkem 20 km navíc, při
ceně 2+4 Kč na kilometr by roční náklady na kontroly stouply o 3 mil. Kč.
Mezi hlavní přínosy bude patřit snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší profesionalitě
úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření z podjatosti,
eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů a realizace úspor z rozsahu.
PŘESTUPKOVÁ AGENDA
Protože zpracovatel neměl k dispozici data za počty všech přestupků, vycházel z následujících
informací. Od 4. čtvrtletí 2016 v ČR funguje Centrální evidence přestupků. Tato evidence však
zaznamenává pouze vybrané přestupky. V roce 2017 bylo do této evidence zapsáno 115 928
přestupků. Frekvenci návštěvnosti lze na základě výše uvedených čísel pouze odhadovat, protože

MVČR (2018d): Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně
příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady). EEIP, a.s. a ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, z.ú.
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zdaleka ne všechny přestupky jsou v tomto čísle zachyceny. Pokud by byly, náklady občanů na
dojezd z posunu agendy na ORP by se mohly pohybovat v řádech statisíců Kč. Hodnota je nízká
z toho důvodu, že počet všech přestupků byl rozdělen mezi obce se ZP, POÚ a ORP poměrem
daným strukturou úvazků v této agendě, jichž jich nejvíce vykázaly ORP.
Klíčové přínosy budou mít opět formu snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší
profesionalitě úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření
z podjatosti, eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů či realizace úspor z rozsahu.
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
U varianty 1 předpokládáme při přesunu agendy na úroveň ORP náklady občanů na dojezd na úřad
ve výši přibližně 9,5 mil. Kč. Náklady veřejné správy se budou opět odvíjet od počtu kontrol.
Předpokládáme, že z titulu přesunu úkonů na vyšší úroveň budou samotné náklady na výkon
obdobné. Náklady se zvýší pouze kvůli delšímu dojezdu na místo šetření. Řádově mohou za všechny
ORP dosahovat jednotek miliónů Kč.
Mezi hlavní přínosy bude patřit snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší profesionalitě
úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření z podjatosti,
eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů či realizace úspor z rozsahu.
VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
Co se týče agendy veřejného opatrovnictví, předpokládáme, že v rámci varianty 1 bude obci
umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy pro tuto agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat
veřejné opatrovnictví namísto ní. Dopady této varianty je však obtížné kvantifikovat
VOLBY
Ve variantě 1 se u této agendy navrhuje pouze přenesení činnosti jmenování zapisovatele.
V takovém případě očekáváme dopady v zanedbatelné výši.
4.2.5.2 Varianta 2
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
U varianty 2 budou náklady na dojezd občanů na úřad obecně nižší. Při přesunu agendy na úroveň
POÚ očekáváme náklady občanů na dojezd na úřad ve výši přibližně 6,2 mil. Kč. Náklady veřejné
správy se budou standardně odvíjet od počtu kontrol. Opět není důvod nepředpokládat, že z titulu
přesunu úkonů na vyšší úroveň budou samotné náklady na výkon obdobné. Náklady se opět zvýší
pouze kvůli delšímu dojezdu na místo šetření. Protože za počet kontrol ani délku trvání kontrol také
nemá zpracovatel údaje, uvedení konkrétní částky by bylo pouze spekulací. Můžeme pouze
ilustrativně spočítat, že pokud by bylo provedeno na úrovni každého ORP o 50 místních šetření více
a úředník najel cestou na kontrolu a zpět v průměru celkem 10 km navíc, při ceně 2+4 Kč na kilometr
by roční náklady na kontroly stouply o 750 000 Kč.
Mezi hlavní přínosy bude patřit snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší profesionalitě
úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření z podjatosti,
eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů a realizace úspor z rozsah. Přínosy budou
nicméně nižší než ve variantě 1.
PŘESTUPKOVÁ AGENDA
U této agendy lze znovu zopakovat, že zpracovatel neměl k dispozici data za počty všech přestupků.
Vycházel proto z informací Centrální evidence přestupků. V roce 2017 bylo do této evidence
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zapsáno 115 928 přestupků. Frekvenci návštěvnosti lze na základě výše uvedených čísel pouze
odhadovat, protože zdaleka ne všechny přestupky jsou v tomto čísle zachyceny. Pokud by byly,
náklady občanů na dojezd z posunu agendy na ORP by se mohly pohybovat v řádu nižších statisíců
Kč. Hodnota je opět nízká z toho důvodu, že počet všech přestupků byl rozdělen mezi obce se ZP,
POÚ a ORP poměrem daným strukturou úvazků v této agendě, jichž jich nejvíce vykázaly ORP.
Klíčové přínosy budou mít opět formu snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší
profesionalitě úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření
z podjatosti, eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů či realizace úspor z rozsahu.
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
U varianty 2 předpokládáme při přesunu agendy na úroveň ORP náklady občanů na dojezd na úřad
ve výši přibližně 4,3 mil. Kč. Náklady veřejné správy se budou opět odvíjet od počtu kontrol.
Předpokládáme, že z titulu přesunu úkonů na vyšší úroveň budou samotné náklady na výkon
obdobné. Náklady se zvýší pouze kvůli delšímu dojezdu na místo šetření. Řádově mohou za všechny
ORP dosahovat statisíců Kč.
Mezi hlavní přínosy bude patřit snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší profesionalitě
úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření z podjatosti,
eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů či realizace úspor z rozsahu.
VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
Co se týče agendy veřejného opatrovnictví, předpokládáme, že v rámci varianty 2 bude také obci
umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy pro tuto agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat
veřejné opatrovnictví namísto ní. Dopady této varianty je však obtížné kvantifikovat
VOLBY
I ve variantě 2 se u této agendy navrhuje pouze přenesení činnosti jmenování zapisovatele.
V takovém případě očekáváme dopady v zanedbatelné výši.
AGENDA SOCIÁLNÍ PRÁCE
V optimálním případě očekáváme, že náklady budou konvergovat k nule. Úspory z dopravy jak pro
ORP (např. v případě kontrol), tak i pro občany (podnikatele) se budou odvíjet od počtu úkonů
realizovaných v rámci agendy. Tyto údaje však dostupné nejsou. Přínosem bude i možnost využít
lokální znalosti úředních osob.

4.2.5.3 Varianta 3
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
U varianty 3 budou náklady na dojezd občanů na úřad obecně nižší. Očekáváme je ve výši přibližně
5,1 mil. Kč. Náklady veřejné správy se budou odvíjet od počtu kontrol. Opět lze předpokládat, že
z titulu přesunu úkonů na vyšší úroveň budou samotné náklady na výkon obdobné. Náklady se
opět zvýší pouze kvůli delšímu dojezdu na místo šetření. Protože za počet kontrol ani délku trvání
kontrol také nemá zpracovatel údaje, uvedení konkrétní částky by bylo pouze spekulací. Budou
řádově v obdobné výši jako u Varianty 2.
Mezi hlavní přínosy bude patřit snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší profesionalitě
úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření z podjatosti,
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eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů a realizace úspor z rozsahu. Přínosy budou
nicméně nižší než ve variantě 1.
PŘESTUPKOVÁ AGENDA
U této agendy zpracovatel opět vycházel z informací Centrální evidence přestupků. V roce 2017
bylo do této evidence zapsáno 115 928 přestupků. Frekvenci návštěvnosti lze na základě výše
uvedených čísel pouze odhadovat, protože zdaleka ne všechny přestupky jsou v tomto čísle
zachyceny. Pokud by byly, náklady občanů na dojezd z posunu agendy na ORP by se mohly
pohybovat v řádu nižších statisíců Kč. Hodnota je opět nízká z toho důvodu, že počet všech
přestupků byl rozdělen mezi obce se ZP, POÚ a ORP poměrem daným strukturou úvazků v této
agendě, jichž jich nejvíce vykázaly ORP.
Klíčové přínosy budou mít opět formu snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší
profesionalitě úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření
z podjatosti, eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů či realizace úspor z rozsahu.
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
U varianty 3 předpokládáme náklady občanů na dojezd na úřad ve výši přibližně 3,5 mil. Kč. Náklady
veřejné správy se budou opět odvíjet od počtu kontrol. Předpokládáme, že z titulu přesunu úkonů
na vyšší úroveň budou samotné náklady na výkon obdobné. Náklady se zvýší pouze kvůli delšímu
dojezdu na místo šetření. Budou řádově v obdobné výši jako u varianty 2.
Mezi hlavní přínosy bude patřit snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší profesionalitě
úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření z podjatosti,
eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů či realizace úspor z rozsahu.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
U agendy odpadového hospodářství odhadujeme náklady občanů na dojezd na úřad ve výši
přibližně 3,3 mil. Kč. Náklady veřejné správy se budou opět odvíjet od počtu kontrol.
Předpokládáme, že z titulu přesunu úkonů na vyšší úroveň budou samotné náklady na výkon
obdobné. Náklady se zvýší pouze kvůli delšímu dojezdu na místo šetření. Řádově mohou dosáhnout
statisíců Kč za rok.
Mezi hlavní přínosy bude tradičně patřit snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší
profesionalitě úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření
z podjatosti, eliminace škod plynoucích z těchto dvou aspektů či realizace úspor z rozsahu.
STAVEBNÍ ÚŘAD
U stavebních úřadů očekáváme náklady občanů na dojezd na úřad ve výši přibližně 44 mil. Kč, a to
z toho titulu, že obce se ZP a POÚ provádí v porovnání s ORP velké množství úkonů. Náklady
veřejné správy se budou opět odvíjet od počtu kontrol. Předpokládáme, že z titulu přesunu úkonů
na vyšší úroveň budou samotné náklady na výkon obdobné. Náklady se zvýší pouze kvůli delšímu
dojezdu na místo šetření. Řádově mohou dosáhnout miliónů Kč za rok.
Mezi hlavní přínosy bude tradičně patřit snížení míry nezákonných rozhodnutí (díky vyšší
profesionalitě úřadů a jednotnějšího řízení a metodického vedení úřadů), odstranění podezření
z podjatosti, což je velmi významný a často řešený faktor u této agendy, eliminace škod plynoucích
z těchto dvou aspektů či realizace úspor z rozsahu.
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MATRIKA
U varianty 3 předpokládáme při přesunu agendy na úroveň nových POÚ náklady občanů na dojezd
na úřad ve výši přibližně 4 mil. Kč.
VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
Protože se zpracovateli nepodařilo spolehlivě odhadnout případný počet úkonů spojených s jedním
opatrovníkem, nebudeme u této agendy uvádět žádné konkrétní číslo za očekávané přínosy a
náklady.
VOLBY
Ve variantě 3 se u této agendy navrhuje pouze přenesení činnosti jmenování zapisovatele.
V takovém případě očekáváme dopady v zanedbatelné výši.
AGENDA SOCIÁLNÍ PRÁCE
V optimálním případě očekáváme, že náklady budou konvergovat k nule. Úspory z dopravy jak pro
ORP (např. v případě kontrol), tak i pro občany (podnikatele) se budou odvíjet od počtu úkonů
realizovaných v rámci agendy. Tyto údaje však dostupné nejsou. Přínosem bude i možnost využít
lokální znalosti úředních osob.
Následující tabulky již jen shrnují výše uvedené závěry.
Tabulka 4.26: Odhadovaný počet přesouvaných úkonů
Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

110 855

87 659

87 659

PŘESTUPKOVÁ AGENDA

8 505

3 530

3 530

101 260

60 272

60 272

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

-

-

57 104

STAVEBNÍ ÚŘAD

-

-

757 912

MATRIKA

-

-

69 970

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

32 616
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Tabulka 4.27: Odhad nákladů a přínosů
Náklady

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

10,4
+ řádově mil. Kč
0,8

6,2
+ řádově stovky tisíc Kč
0,3

5,1
+ řádově stovky tisíc Kč
0,2

9,5
+ řádově mil. Kč
-

4,3
+ řádově stovky tisíc Kč
-

STAVEBNÍ ÚŘAD

-

-

MATRIKA

-

-

3,5
+ řádově stovky tisíc Kč
3,3
+ řádově stovky tisíc Kč
44,0
+ řádově mil. Kč
4,1

Nelze kvantifikovat

Nelze kvantifikovat

n.a.

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Zanedbatelné

-

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

+++++

+++

++

PŘESTUPKOVÁ AGENDA

+++++

+++

++

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

+++++

++++

+++

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

-

-

++

STAVEBNÍ ÚŘAD

-

-

++

MATRIKA

-

-

++

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

++

++

+

VOLBY

++

+++

++++

-

+++

++

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
PŘESTUPKOVÁ AGENDA
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
VOLBY
AGENDA SOCIÁLNÍ PRÁCE
Přínosy

AGENDA SOCIÁLNÍ PRÁCE

Z hlediska agregovaných přínosů (tj. součet kladných hodnocení „+“) z předchozí tabulky se jeví
celkově jako nejvhodnější varianta 3.
Dílčí závěr
Na základě výše uvedených analýz s přihlédnutím k požadavkům na stabilitu územního členění lze
považovat současnou strukturu SO ORP jako nejvhodnější pro výkon státní správy na územní úrovni
2. Přestože některé ORP nesplňují funkci mikroregionálního střediska a jiné se vylidňují, není tento
proces natolik zásadní, aby se přistoupilo k radikální změně ve vymezení SO ORP. Z hlediska analýzy
výkonu státní správy v území v rámci spojeného modelu jsou základními jednotkami ORP, ve
kterých žije k 1. 1. 2018 dle běžné evidence obyvatelstva 56,3 % obyvatel ČR, v tomto případě je
započítána i Praha, proto je nutné velmi opatrně přistupovat k jejím změnám s vědomím
dlouhodobého dopadu jakékoliv změny, která může být i nevratná v případě nevhodného,
nešetrného řešení na této územní úrovni.
Na úrovni 1 byl na základě maximalizace principu ekvity zvolen jako nejvhodnější scénář S650b,
který vytváří 649 správních center POÚ z důvodu jejich velmi dobré dopravní dostupnosti
individuální automobilovou dopravou. V rámci scénáře S650b, tj. POÚ (649), je do 10 minut
dostupné správní centrum POÚ ze 78,4 % obcí, do 15 minut z 94,8 % obcí a do 20 minut z 98,9 %
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obcí. Scénář S650b vytváří novou hustější strukturu POÚ (649), jejíž správní centra jsou lépe
dostupná z obcí v SO, přičemž SO POÚ jsou skladebné dle SO ORP.
V rámci analýzy možných změn kompetencí orgánů veřejné správy byly identifikovány agendy,
u nichž je doporučen přesun jejich výkonu vertikálně nebo horizontálně. Vzhledem k tomu, že je
v rámci celé kapitoly pracováno se třemi variantami návrhů (Varianta 1-3), je návrh na přesun u
některých agend doporučen jen v rámci některé varianty. Jako Varianta 0 je označeno zachování
současného stavu.
Varianty obecně:
 Varianta 1 - zrušení POÚ bez náhrady a přesun agend na ORP
 Varianta 2 - přesun vybraných agend na současné POÚ
 Varianta 3 - nová struktura, která bude mít 649 POÚ s matričními i stavebními úřady
Zhodnocení variant
Vertikální přesun kompetencí
Z hlediska agregovaných přínosů se jeví celkově jako nejvhodnější varianta 3, kdy se na novou
strukturu POÚ přesunou vybrané agendy z obcí se základní působností, tímto dojde k
požadovanému snížení administrativní zátěže spojené s výkonem statní správy na těchto obcích. Z
tohoto důvodu je návrh existence 649 pověřených úřadů optimálním řešením, jelikož pomůže
překonat rozdrobenost obcí a na tuto úroveň může být převeden výkon některých agend z obcí se
základní působností, které nemají dostatečné personální ani odborné kapacity a často je výkon
agend zajišťován přímo starostou nebo na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí.
Tato varianta vyřeší i problém, že současné POÚ jsou kompetenčně vyprázdněné. Navrhovaná
varianta oproti současnosti dodržuje celkovou skladebnost území kraj>SO ORP>SO POÚ,
skladebnost je dodržena i pro obvody matričních a stavebních úřadů. V rámci Varianty 1 byly
identifikovány následující vhodné agendy k přesunu (viz oddíl 4.2.2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Silniční správní úřad;
Přestupková agenda;
Ochrana přírody a krajiny;
Odpadové hospodářství;
Stavební úřad;
Matrika;
Veřejné opatrovnictví (obci bude umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy pro tuto
agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné opatrovnictví místo ní);
8. Volby (navrhuje se přenesení pouze činnosti jmenování zapisovatele).
Dále se předpokládá rozšíření kompetencí POÚ (649) z ORP v rámci agendy sociální práce.
Varianta 2 využívá již současně vytvořenou strukturu POÚ, proto jsou již připravené kapacity, jak
prostorové, tak personální, na jejich obecních úřadech. V rámci varianty 2 dojde k posílení POÚ,
především přesunem agend z obcí se základní působností. Oproti variantě 1 však dojde k nárůstu
dojezdové vzdálenosti pro občana, a tím i navýšení doby dojezdu na úřad, tzn. snížení vnější
efektivity veřejné správy.

408

V rámci Varianty 2 byly identifikovány následující vhodné agendy k přesunu z obcí se základní
působností:
1. Silniční správní úřad;
2. Přestupková agenda;
3. Ochrana přírody a krajiny - pravomoc vykonávají osoby se zvláštní odbornou způsobilostí,
stejně jako na ORP;
4. Veřejné opatrovnictví bez přesunu - obci bude umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro tuto agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné opatrovnictví místo ní;
5. Volby zapisovatel - navrhuje se přenesení pouze činnosti jmenování zapisovatele.
Dále se předpokládá rozšíření kompetencí současných POÚ (388) z ORP v rámci agendy sociální
práce.
Nejméně příznivá z pohledu občanské dostupnosti veřejné správy je varianta 1, která centralizuje
výkon veřejné správy do 205 ORP, které však často nejsou dobře dopravně a časově dostupné.
V rámci Varianty 2 byly identifikovány následující vhodné agendy k přesunu z obcí se základní
působností:
1. Silniční správní úřad;
2. Přestupková agenda;
3. Ochrana přírody a krajiny - pravomoc vykonávají osoby se zvláštní odbornou způsobilostí,
stejně jako na ORP;
4. Veřejné opatrovnictví bez přesunu - obci bude umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro tuto agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné opatrovnictví místo ní;
5. Volby zapisovatel - navrhuje se přenesení pouze činnosti jmenování zapisovatele.
Horizontální přesun kompetencí
Byl identifikován vhodný přesun agend z přenesené působnosti do samostatné působnosti v oblasti
zajišťování odchytu volně pobíhajících zvířat na území obce a v oblasti správy a vymáhání
pohledávek z přenesené působnosti.
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5

Analýza rozmístění veřejné správy v území

V této kapitole je proveden rozbor rozmístění veřejné správy dle správních obvodů z hlediska
hustoty zalidnění území a dojezdových vzdáleností do správních center. Dále jsou zde analyzovány
přirozené prostorové vztahy mezi správními centry a obcemi v jejich správním obvodu. Tyto vztahy
se projevují realizovanou dojížďkou do zaměstnání nebo do školy. Analýza prostorových vztahů
vychází z dat z ČSÚ, především ze SLDB, a je pro vybraný Pardubický kraj doplněna analýzou dat
mobilních operátorů. Tento přístup spočívající ve využití dat mobilních operátorů byl vybrán
z důvodu klesající kvality získávání dat dojížďky do zaměstnání a do škol ze SLDB. V kapitole jsou
porovnány výsledky obou metod zjišťování informací, ke kterým je přistoupeno jako ke
komplementárním datovým zdrojům, které mají za účel zvýšit validitu a reliabilitu závěrů analýzy.
Cílem kapitoly je stanovení optimální míry prostorové dostupnosti úřadů. Nutno podotknout, že
tímto způsobem nelze stanovit dostupnost kontaktních pracovišť Úřadu práce, jelikož nemají
vymezený správní obvod, tzn., není zde stanovena místní příslušnost jejich agend. Do analýzy jsou
promítnuty jak požadavky na principy subsidiarity, tak nezbytná prostorová koncentrace úřadů
potřebná k zachování kvality správních služeb a udržitelnosti finančních nákladů na výkon veřejné
správy v území.
Na základě provedené regionalizace v kapitole 1.3 je nutné při úvahách o optimálním rozmístění
veřejné správy z hlediska územní dostupnosti provést analýzu stability vymezených regionů. Na
základě poznatků ze sociologických průzkumů je prokázáno, že na změny v územní organizaci
veřejné správy si obyvatelé zvykají 10-20 let (desetiletí)328. Tato setrvačnost obyvatel ve vnímání
organizovanosti prostoru vyžaduje hledání stabilních řešení v čase, které je nutno založit na analýze
minulého chování obyvatel v kombinaci s prediktivními odhady do budoucna.
Relativně menší míra proměnlivosti při hodnocení dojížďky obyvatel odráží silnější vazbu mezi
přirozenou spádovostí mikroregionálních center a organizací celého sídelního systému. Hierarchie
jednotlivých center v sobě dle analýzy odráží dlouhodobý vývoj urbanizační, sociální, ekonomický
aj. (rozmístění dojížďkových proudů reflektuje primárně gravitační působení nejvýznamnějších
center, kdy vahou je zejména jejich ekonomická síla) a současné změny v sídelní struktuře,
rozmístění obyvatel i pracovních příležitostí mohou tento vývoj ovlivňovat jen částečně. Tato
skutečnost však automaticky neznamená neměnný význam jednotlivých mikroregionálních center
(podrobně viz oddíl 1.3.). Ke změnám za posledních 20 let došlo zejména v aglomeracích a v
zázemích největších měst či v oblastech ležících na rozhraní vlivu více mikroregionálních center.
Analýza dostupnosti služeb veřejné správy v území
Pro vytvoření kontextu hodnocení a analýzu celkového prostorového rozmístění veřejné správy
z hlediska hustoty zalidnění byly zvoleny konkrétně tyto úřady (viz níže), a to z důvodu největší

Např. 15 realizovaných skupinových diskuzí (FG) v rámci celé ČR v projektu Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel
obcí a měst - TB020MMR024, (PROCES, 2015), nebo 10 FG z roku 2018 realizovaných v rámci projektu VELKÝ HISTORICKÝ
ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – IDENTITA, KULTURA A SPOLEČNOST ČESKÉHO SLEZSKA V PROCESU SPOLEČENSKÉ
MODERNIZACE S DOPADEM NA KULTURNÍ KRAJINU Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje národní kulturní identity (NAKI II.) DG18P02OVV047 (ACCENDO, 2018).
328
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četnosti návštěv jejich agend, tudíž u nich lze předpokládat největší potenciální efekt při řešení
prostorové optimalizace veřejné správy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

obecní úřady na obcích II. a III. typu
matriční a stavební úřady
územní pracoviště finančních úřadů
okresní pracoviště České správy sociálního zabezpečení
kontaktní pracoviště Úřadu práce
katastrální pracoviště Katastrálního úřadu
krajské úřady

Pro rámcové posouzení dostupnosti úřadů je zásadní vlastností jejich rozmístění v prostoru, které
lze vyjádřit pomocí míry hustoty rozmístění úřadů, která je určena počtem úřadů na 1 000 km2.
Druhým možným vyjádřením této vlastnosti je inverzní funkce k této míře, která vyjadřuje
průměrnou velikost správního obvodu. Jelikož kontaktní pracoviště ÚP nemá svůj správní obvod
(pouze je stanoven správní obvod krajských poboček Úřadu práce ČR), byla zvolena míra hustoty.
Z hlediska rozmístění úřadů mají největší hustotu pracoviště CZECH Pointů, následují matriční a
stavební úřady včetně POÚ. ORP a územní pracoviště finančních úřadů a kontaktní pracoviště Úřadu
práce mají podobnou hustotu v území.
Obrázek 5.1: Hustota úřadů v ČR na 1 000 km2

Zdroj: ČSÚ, RSO k 1. 1. 2018.

Pokud se zaměříme na mezikrajské rozdíly, které jsou uvedeny v následující tabulce, pak lze z
rozmístění úřadů vysledovat určité trendy:








Hustota úřadů nesouvisí s rozlohou kraje, to znamená, že Středočeský kraj, který je
nejrozsáhlejší, vykazuje nadprůměrnou hustotu všech analyzovaných úřadů a Jihočeský kraj,
který je druhý nejrozlehlejší, naopak hustotu podprůměrnou.
Jen některé typy úřadů vykazují závislost na hustotě zalidnění, konkrétně nejvyšší závislost
na hustotě zalidnění vykazují ORP (míra korelace 0,87) a POÚ (míra korelace 0,78), se
zcela minimální závislostí na hustotě obyvatelstva jsou v krajích rozmístěny CZECH Pointy.
Nejvyšší rozdíly mezi hustotou jednotlivých typů úřadů v rámci krajů jsou u CZECH Pointů,
matričních a stavebních úřadů, kterých je nejvíce. U větších úřadů jsou výraznější rozdíly u
kontaktních pracovišť ÚP, kde jsou nadhodnoceny kraje Liberecký, Moravskoslezský a
Ústecký.
Matriční úřady jsou nejhustěji zastoupeny v moravských krajích a v kraji Středočeském, kde
se hustota pohybuje nad hranicí 18 úřadů na 1 000 km2.
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Stavební úřady jsou nejhustěji zastoupeny v Moravskoslezském kraji, Libereckém kraji a
Královéhradeckém kraji, kde se hustota pohybuje nad hranicí 10 úřadů na 1 000 km2.

Tabulka 5.1: Míra hustoty úřadů na 1 000 km2 v jednotlivých krajích ČR
Hustota úřadů na 1 000 km2
Hustota
Kraj
zalidnění*
CZP
MU
SU
POU
ORP
FU
UP

KAT

OKR

KRAJ

Moravskoslezský

222,06

47,51

19,89

11,79

5,52

4,05

2,95

4,42

1,47

1,10

0,18

Jihomoravský

164,61

78,74

22,40

8,90

4,73

2,92

2,23

2,92

1,25

0,83

0,14

Ústecký

153,80

56,01

14,61

7,12

5,62

3,00

2,81

3,93

1,69

1,31

0,19

Zlínský

147,13

71,41

24,22

9,08

6,31

3,28

3,03

3,28

2,02

1,01

0,25

Liberecký

139,50

56,90

14,22

11,06

6,64

3,16

3,16

4,74

1,58

1,26

0,32

Středočeský

123,79

77,14

18,03

9,61

5,03

2,38

2,20

2,38

1,01

0,92

0,00

Olomoucký

120,11

67,34

18,21

7,21

3,79

2,47

1,90

3,22

1,14

0,95

0,19

Královéhradecký

115,80

65,98

13,45

10,09

7,35

3,15

2,94

3,15

1,05

1,05

0,21

Pardubický

114,70

67,27

11,51

9,29

5,75

3,32

2,43

3,76

0,89

0,89

0,22

Karlovarský

89,32

35,34

12,99

6,95

4,23

2,11

2,11

3,02

0,91

0,91

0,30

Plzeňský

75,93

42,10

11,64

5,10

4,58

1,96

1,70

1,57

0,78

0,65

0,13

Vysočina

74,89

60,19

13,10

5,59

3,83

2,21

2,06

2,80

1,03

0,74

0,15

Jihočeský
63,65
36,49
11,23
4,57
3,68
1,69
1,69
1,99
Zdroj: ČSÚ
Pozn.: Úřady v rámci členěných statutárních měst jsou agregovány na jeden úřad v rámci města.
* Hustota zalidnění je počet obyvatel na km2

0,70

0,70

0,10

Na základě výše uvedeného rozboru míry hustoty jednotlivých typů úřadů nelze blíže stanovit
závislosti mezi hustotou zalidnění a rozložením úřadů v území. Proto bylo vytvořeno následující
mapové schéma, ve kterém jsou srovnány hustota zalidnění a rozložení výše uvedených typů úřadů
v obcích. Na schématu pozorujeme prostorovou korelaci mezi těmito jevy, nicméně lze identifikovat
i obce s nízkou hustotou zalidnění, ale s vyšší koncentrací úřadů. Jedná se především o periferní
oblasti, např. mikroregion Javornicko, oblast Šumavy. Obecně nižší zalidnění pak lze identifikovat
v Kraji Vysočina, Jihočeském a Plzeňském kraji.
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Obrázek 5.2: Schéma hustoty zalidnění a rozložení úřadů v obcích

Zdroj: ČSÚ, RSO a běžná evidence obyvatel.
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Pro analýzu základního rozmístění služeb veřejné správy a jejich dostupnosti v území byly zvoleny
následující 4 základní prostorové úrovně:
a) správní obvody krajů
b) současné územní vymezení okresů (tato kategorie je zařazena pro stanovení jejího
potenciálu při návrhu variant)
c) správní obvody ORP
d) správní obvody POÚ
5.1.1 Dopravní dostupnost individuální dopravou v území
Dopravní dostupnost správních center individuální automobilovou dopravou (dále také IAD) lze
analyzovat vzdáleností z definičního bodu obce (tj. centrum obce) po silniční síti do správního
centra nebo na základě doby dojezdu vztažené ke třídě silniční sítě. Tyto dva ukazatele jsou na sobě
závislé. Závislost je prokázána neparametrickým Spearmanovým koeficientem pořadové korelace,
který dosahuje hodnoty 0,98, což ukazuje na velmi silnou závislost, protože maximální hodnota
koeficientu je 1. Nedoporučujeme spojovat oba ukazatele do jednoho indexu dostupnosti, jelikož
se zde zhoršuje jednoznačnost interpretace, proto byly pro statistickou analýzu využity oba
ukazatele zvlášť. Jelikož rozložení hodnot obou ukazatelů je podobné, pro mapové zobrazení byla
využita doba dojezdu v minutách. Výpočet doby dojezdu je proveden dle metodiky v příloze č. 5.5.
Jedná se o průměrné doby dojezdu, které jsou mírně vyšší, než poskytují údaje od konvenčních
routeplannerů329 (např. GoogleMaps, mapy.cz), jelikož v rámci průměrné rychlosti je zohledněna i
kompenzace prodloužení doby dojezdu v ranních a odpoledních špičkách a velikost obce (tj. dojezd
z okrajů obce do centra). Z výše uvedeného vyplývá, že stanovená doba dojezdu algoritmem je
limitní a vždy je dodržena.
S rostoucí velikostí správního obvodu roste vzdálenost dojezdu do správního centra, průměrná
vzdálenost je od 9 km do POÚ až po 43 km do krajského města. Nutno podotknout, že 50 % všech
úřadů (tj. medián) je dostupných u POÚ do 8,6 min, u ORP do 11 min, bývalá okresní města do 18
minut a krajská města do 39,5 min. U POÚ má pouze 25 % obcí (tj. horní kvartil) dobu dostupnosti
delší než 12,4 min, u ORP je to 16,1 min, u bývalých okresních měst je to nad 25,5 min a u krajských
měst nad 53,5 min.
Tabulka 5.2: Základní statistické charakteristiky

Statistické charakteristiky
Průměr
Medián
Dolní kvartil
Horní kvartil

POÚ
9,06
8,34
5,39
12,04

Vzdálenost (v km)
ORP
Okres
11,93
19,42
10,76
18,27
7,08
11,83
15,65
25,84

Kraj
43,03
40,87
27,55
56,64

Doba dojezdu IAD (min)
POÚ
ORP
Okres
Kraj
9,34
12,18
19,32
41,05
8,62
10,97
18,13
39,47
5,58
7,19
11,77
26,41
12,43
16,11
25,57
53,52

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018

Nejhůře dostupné úřady z hlediska nejdelší doby dojezdu (IAD) jsou na prostorové úrovni POÚ v
pohraniční Brandov a Český Jiřetín s dojezdem 35 min do správního centra Litvínov (podrobněji viz
následující tabulka).

Mezi routeplannery jsou rozdíly, nejkratší doby dojezdu má GoogleMaps, seznam respektive mapy.cz má doby dojezdu
vyšší.
329
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Tabulka 5.3: Pět obcí s nejdelší dobou dojezdu od správního centra/okresu (v min)

1
2
3
4
5

POÚ
Obec
Brandov
Český Jiřetín
Zahrádky
Snět
Šetějovice

Čas
35,67
34,31
33,79
33,01
32,98

ORP
Obec
Lubnice
Vratěnín
Korolupy
Uherčice
Myslín

Čas
46,77
46,50
44,03
43,22
41,59

Okres
Obec
Dešná
Županovice
Modrava
Budeč
Báňovice

Kraj
Čas
65,93
62,84
62,42
62,36
60,48

Obec
Bílá Voda
Bernartice
Vidnava
Javorník
Velká Kraš

Čas
123,26
116,07
114,09
113,98
113,29

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018

Rozložení časové dostupnosti v obcích na území ČR dle jednotlivých prostorových úrovní je zřetelné
na níže zobrazeném box plotu. Je zde viditelný nárůst doby dojezdu se zvyšující se prostorovou
úrovní. Rozdíly mezi dostupností obcí do správních center POÚ a ORP nejsou tak výrazné jako u
vyšších prostorových úrovní okresů a krajů. Porovnání zhoršení dopravní dostupnosti některých
obcí ve všech prostorových úrovních (agregace) je provedeno na konci tohoto oddílu.
Obrázek 5.3: Box – plot distribuce doby dojezdu z obcí do správních center/ okresů (v min)

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018
Pozn.: Přerušované čáry ukazují vymezení doby dojezdu po 60 minutách.

Při mezikrajském srovnání je zřetelná zhoršená dopravní dostupnost do všech prostorových úrovní
a to u krajů Jihočeského, Jihomoravského a Kraje Vysočina. Naopak velmi dobrá dostupnost je
identifikována u krajů Libereckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského. Je zde patrný vliv
sídelní struktury, velikosti kraje a hustoty jednotlivých úřadů v krajích. Velké kraje s rozdrobenou
sídelní strukturou tvořenou malými obcemi mají zhoršenou dopravní dostupnost. Menší kraje, např.
Liberecký, který je z hlediska rozlohy nejmenší (není zahrnuto hlavní město Praha), dosahuje velice
dobré dostupnosti ve všech prostorových úrovních. Karlovarský kraj, který je druhý nejmenší,
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dosahuje dobrých hodnot dostupnosti z hlediska dojezdu do krajského centra, ale z hlediska ORP
a POÚ nikoliv, což je dáno nižší hustotou těchto úřadů na území kraje. Moravskoslezský kraj je, na
rozdíl od zbývajících krajů ČR, charakteristický sídelní strukturou složenou z větších obcí, nejčetnější
obce mají mezi 1 000 – 2 000 obyvatel, na rozdíl od ČR, kdy nejčetnější obce jsou ve velikostní
kategorii 200 – 500 obyvatel. Z tohoto důvodu vykazuje MSK velice dobrou dostupnost, ačkoliv je
jedná o kraj střední velikosti.
Tabulka 5.4: Medián délky dojezdu po silniční síti do správního centra v krajích v minutách
Název kraje
POÚ
ORP
Okres
Jihočeský
9,92
12,27
19,03
Jihomoravský
9,70
11,34
21,95
Karlovarský
9,20
11,43
15,51
Královéhradecký
7,18
10,20
16,37
Liberecký
7,45
9,77
16,47
Moravskoslezský
8,19
8,98
15,43
Olomoucký
9,19
10,10
16,55
Pardubický
7,62
10,15
18,73
Plzeňský
8,01
12,08
20,67
Středočeský
8,75
12,00
18,22
Ústecký
7,89
9,45
14,14
Vysočina
9,24
11,46
19,69
Zlínský
7,90
9,84
16,28
ČR
8,62
10,97
18,13
Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018

Kraj
50,16
39,33
26,43
34,37
31,02
35,17
32,15
40,70
34,81
47,93
38,91
41,72
30,19
39,47

Níže je uvedena schématická mapa doby dojezdu do správního centra/okresu z obce ve správním
obvodu/okresu, jednotlivé mapy ve formátu A4 jsou uvedeny v mapové příloze 5.4. Tato
schématická mapa slouží k porovnání analyzovaných prostorových úrovní, proto je dodržena stejná
škála dostupnosti dle prostorových úrovní.
Z hlediska dopravní dostupnosti obcí do správních center krajského úřadu je na tom nejhůře
Středočeský kraj a severní část Olomouckého kraje (především obce v okresu Jeseník).
U dostupnosti bývalých okresních měst dochází ke zhoršené dostupnosti z obcí v pohraničí a také
na krajských hranicích např. mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Jak už bylo uvedeno,
dostupnost správních center ORP je výrazně lepší, jsou zde patrny některé delší doby dojezdu z obcí
na státních hranicích a dále je zde patrna již výše uvedená zhoršená dostupnost na krajských
hranicích mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Zhoršená dostupnost je i v rámci SO ORP Česká
Lípa. Dopravní dostupnost správních center POÚ je opět u některých obcí v pohraničí a na krajských
hranicích např. mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. Rovněž je problematická dostupnost
obcí do správního centra POÚ v SO ORP Znojmo.
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Obrázek 5.4: Schématická mapa doby dojezdu do správního centra/okresu z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018
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Syntéza informací dle analyzovaných správních úrovní
Nelze zobecnit a přijmout závěr330, že pokud má obec špatnou prostorovou dostupnost do jedné
ze 4 zvolených prostorových úrovní, např. ORP, musí mít také špatnou dostupnost do ostatních 3
prostorových úrovní. To znamená, že na celkové úrovni nedochází ke kumulaci horších dostupností
jednotlivých obcí na 4 prostorových úrovních, kde by se zhoršená dostupnost zvyšovala počtem
ostatních úrovní. Je zřejmé, že zhoršená prostorová dostupnost se týká pouze jednotlivých obcí,
které jsou identifikovány prostřednictvím souhrnného ukazatele dostupnosti. Pro jeho výpočet byla
jednotlivým kategoriím časové dostupnosti přidělena bodová hodnota.
Tabulka 5.5: Bodové nastavení souhrnného ukazatele dostupnosti IAD
Kategorie
Bodová hodnota
5 minut a méně
7
5,01 – 10 minut
6
10,01 – 15 minut
5
15,01 – 30 minut
4
30,01 – 45 minut
3
45,01 – 60minut
2
Více než hodinu
1
Zdroj: PROCES.

Hodnota ukazatele dostupnosti individuální automobilovou dopravou byla stanovena pro každou
obec. Teoreticky nejlepší hodnota ukazatele je tedy 28, které dosáhlo 23 obcí, které tvoří krajská
města a jejich bezprostřední zázemí, teoreticky nejnižší pak 4.
Obecně nejhůře byly hodnoceny obce ležící na hranicích jednotlivých krajů (především Jihočeského
a Středočeského kraje a Kraje Vysočina). Dále se jedná především o obce v horských oblastech
Šumavy, Jeseníku a v oblasti Podyjí. Oproti těmto oblastem relativně lépe vychází oblast Beskyd,
kde hodnota ukazatele neklesla v rámci žádné obce pod 10 bodů.
Zhoršená dostupnost úřadů v ORP Znojmo je způsobena velkou četnosti obcí tj. 111 a dále absencí
významnějších center, které by mohly plnit funkci ORP. Zlepšení dostupnosti úřadu by v tomto
případě mohlo nastat prostřednictvím mobilních úřadů nebo detašovaných pracovišť s omezenou
pracovní dobou z ORP Znojmo. Funkci POÚ v ORP Znojmo splňuje Vranov n. Dyjí, Hrušovany n.
Jevišovkou. Obec Vranov n. Dyjí spadá mezi 3 POÚ, které mají pod 1000 obyvatel. V rámci
navrhovaného standardu v oddíle 5.3.3. jsou identifikovány další 2 obce, které by mohly splňovat
funkci POÚ pro zlepšení dostupnosti v tomto území. Jedná se o obce Jevišovice (1172 obyvatel) a
Tasovice (1373 obyvatel). Obě obce mají rostoucí tendenci.
Ve vztahu k prostorovému rozmístění úřadů lze konstatovat, že přes individuální zhoršenou
dostupnost především na hranicích krajů není třeba vytvářet novou krajskou strukturu úřadů a tento
jev zhoršené dostupnosti lze považovat za přirozený. Nutno podotknout, že dostupnost krajských
center je v ČR hodnocena jako nejlepší v porovnání se Slovenskem, Rakouskem (země) a
Maďarskem (župy). Z tohoto důvodu není navrhována žádná změna. Výše uvedené analýzy
dostupnosti IAD byly využity pro návrh prostorových úrovní veřejné správy a pro tvorbu standardu
jejich dostupnosti v podkapitole 5.1.3.

Dostupnost obcí z hlediska výše uvedených 4 prostorových úrovní nevykazuje na žádné z nich silnou závislost, prokázala
se pouze silnější závislost mezi POÚ a ORP (neparametrický Spearmanův koeficient korelace dosahuje pouze hodnoty 0,58).
Z výše uvedeného zjištění vyplývá, že obec s dobrou dostupností do ORP může mít zhoršenou dostupnost do bývalého
okresního města.
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Obrázek 5.5: Souhrnný ukazatel dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou
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5.1.2 Dostupnost veřejné správy veřejnou hromadnou dopravou v území
Při posuzování rozmístění veřejné správy v území je potřebné posoudit také dostupnost úřadů
veřejnou hromadnou dopravou, a to z důvodu, aby nedocházelo k znevýhodňování obyvatel, kteří
nevlastní osobní automobil. Pro určení dostupnosti úřadu bylo zvoleno datum středa 18. 4. 2018.
Toto datum bylo vybráno záměrně, jednak z důvodu, že jde o den školní docházky, není zde tedy
žádný svátek, a také o úřední den.
Vyhledávání spojení probíhalo na úrovni obcí (mezi hlavními stanicemi/zastávkami veřejné
hromadné dopravy v obcích startu a v obcích cíle cesty), spojení byla zjišťována pro dojížďku na 8.
hodinu ranní. K vyhledání spojení bylo využito jízdních řádů pravidelné veřejné linkové dopravy a
dopravních spojů provozovaných v rámci MHD. Vyhledávání proběhlo v jízdních řádech veřejné
linkové dopravy a MHD v ČR aktuálních k výše uvedenému datu 18. 4. 2018.
Pro zhodnocení dostupnosti správních center veřejnou hromadnou dopravou byla použita
databáze dopravních spojení pro jízdní řády VHD a MHD v ČR platné od 10. 12. 2017 v aktualizaci
stavu pro železniční dopravu ke dni 14. 5. 2018 a autobusovou dopravu ke dni 18. 5. 2018. Databáze
obsahuje níže uvedené údaje pro optimální spojení mezi všemi obcemi do přímé vzdálenosti
250 km:
 identifikátor obce startu
 identifikátor obce cíle
 přímá vzdálenost
 vzdálenost v km dle spojení VHD
 doba cestování při jízdě na 8:00 hod.
 počet přestupů při jízdě na 8:00 hod.
 počet spojení s příjezdem do cíle na 8:00-15:00 hod.
 identifikátory nadřazených administrativních jednotek pro obec výjezdu a cílovou obec
Ze seznamu nalezených spojení před požadovanou hodinou 8:00 se hledá optimální spojení.
Za optimální spojení se považuje takové spojení, které má nejvyšší hodnotu kritéria hodnocení
spojení. Toto hodnocení je založeno na váženém aritmetickém průměru hodnocení následujících
parametrů:
1. doba cestování;
2. počet přesedání;
3. cena;
4. vzdálenost;
5. čas odjezdu;
6. čas příjezdu;
Jednotlivé parametry jsou hodnoceny vůči nejlepšímu možnému výsledku s tím, že se u některých
faktorů tolerují malé rozdíly vůči optimu (např. malý rozdíl v ceně, vzdálenosti, době cestování). Čas
odjezdu a příjezdu je hodnocen pomocí polynomických funkcí, které umožňují nastavit nelineární
průběh vah pro zohlednění důrazu na co nejpozdější odjezd do úřadu a vhodný příjezd (ideálně 15
minut před 8.00 hodinou). Je třeba zdůraznit, že hodnocení optimality spojení nemůže být
jednoznačné, protože vychází ze subjektivního nastavení priorit výběru dle individuálních preferencí
občanů a podle zkoumaného cíle.
Výpočet počtu spojení na 8:00 až 15:00 hodinu
Započítávají se všechny spoje z daného startu, které přijedou do požadovaného cíle v časovém
intervalu na 8:00 až 15:00, tedy v době předpokládaných úředních hodin. Z tohoto seznamu se
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vyloučí anomální spojení, které se určí následovně. Ze všech nalezených spojení mezi danými 2
obcemi se spočítá aritmetický průměr cestovního času a vzdálenosti a vyloučí se ze zpracování ty
spoje, které jsou delší než hodnota aritmetického průměru + 2 směrodatné odchylky331.
Pro analýzu dopravní dostupnosti VHD jsou využity dva ukazatele průměrné délky optimálního
spojení na 8 hodinu a počet optimálních spojení na 8:00 až 15:00 hod., analýza je provedena pro 4
prostorové úrovně:





Dostupnost VHD do správních center krajských úřadů
Dostupnost VHD do bývalých okresních měst
Dostupnost VHD do správních center ORP
Dostupnost VHD do správních center POÚ

Na základě analýzy výše uvedených ukazatelů na 4 prostorových úrovních vyplývá, že do obce s
POÚ trvá dojezd průměrně 19,43 min (při průměrné vzdálenosti, kterou spoj urazí 9,2 km), do ORP
25,61 min (12,44 km), do okresního města 39,19 min (20,22 km) a do krajského města 71,03 min
(44,22 km). Průměrný počet spojení do správních center/okresů se pohybuje v rozmezí 6,9 až 8,41
spojů, přičemž roste s významností centra. Stejně tak jako počet přestupů, kdy je do obcí s POÚ
podíl spojů bez přestupů 91,67 %, do ORP 85,37 %, do okresního města 66,57 % a do krajského
města 34,14 %. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulkách níže.
Tabulka 5.6: Základní charakteristiky optimálního spojení do center/okresů veřejnou hromadnou dopravou
Ukazatel
Statistická charakteristika
POÚ
ORP
Okres
Kraj
Doba dojezdu na 8 hod. (v
min)

Délka spojení (km)

Počet spojení na 8 až 15 hod.

Průměr

19,43

25,61

39,19

71,03

Medián

16,00

22,00

35,00

68,00

Dolní kvartil

9,00

13,00

21,00

44,00

Horní kvartil

27,00

35,00

53,00

94,00

Průměr

9,20

12,44

20,22

44,22

Medián

8,00

11,00

18,00

42,00

Dolní kvartil

5,00

7,00

11,00

27,00

Horní kvartil

13,00

17,00

28,00

60,00

Průměr

6,90

7,42

7,98

8,41

Medián

5,00

5,00

6,00

7,00

Dolní kvartil

3,00

3,00

4,00

4,00

Horní kvartil

9,00

9,00

10,00

10,00

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
Tabulka 5.7: Podíl spojů podle počtu přestupů
Počet přestupů při spojení na 8:00

POÚ
Bez přestupu
91,67%
1 přestup
7,59%
2 přestupy
0,71%
3 přestupy
0,03%
4 přestupy
0,00%
Celkem
100,00%
Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.

Podíl spojů na 8 hod.
ORP
Okres
85,37%
66,57%
12,95%
30,00%
1,50%
3,03%
0,18%
0,41%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

Kraj
34,14%
54,55%
10,27%
0,90%
0,15%
100,00%

U 61 obcí (0,98 %) není optimální spoj na 8:00 hodinu do obce s POÚ, u 51 z těchto obcí rovněž
neexistuje žádný spoj na 8:00 až 15:00 hodinu. S rostoucím významem centra klesá počet obcí, které

Hodnota 2 směrodatných odchylek od průměru je statisticky brána jako vhodný ukazatel pro extrémy v měření. U
normálního rozložení hodnot je nad 2 směrodatné odchylky pouze 2,5 % extrémních případů.
331
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nemají spojení na 8:00 až 15:00. U ORP je to 41 (0,6 %), u okresních měst 37 (0,59 %) a u krajských
měst 19 (0,30 %) obcí.
Tabulka 5.8: Podíl obcí s optimálním spojením do správních center/okresů veřejnou hromadnou dopravou
Ukazatel
POÚ
ORP
Okres
Kraj
Se spojením s dojezdem na 8:00
6 192
6 190
6 170
6 136
Bez spojení s dojezdem na 8:00
61
63
83
117
Počet obcí
Bez spojení s dojezdem mezi 8:00 a 15:00
51
41
37
19
Celkem
6 253
6 253
6 253
6 253
Se spojením s dojezdem na 8:00
99,01%
98,98%
98,66%
98,11%
Bez spojení s dojezdem na 8:00
0,98%
1,01%
1,33%
1,87%
Podíl obcí
Bez spojení s dojezdem mezi 8:00 a 15:00
0,82%
0,66%
0,59%
0,30%
Celkem
100%
100%
100%
100%
Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.

Rozložení časové dostupnosti VHD v obcích na území ČR dle jednotlivých prostorových úrovní je
znázorněno na níže zobrazeném box plotu. Je zřetelný růst dostupnosti se zvyšující se prostorovou
úrovní. Do obcí s POÚ má více než čtvrtina obcí dojezd kratší než 30 minut, u ORP 35 minut, v rámci
okresních měst 54 minut a u krajských měst 95 minut.
Obrázek 5.6: Box – plot distribuce doby dojezdu VHD z obcí do správních center/ okresů (v min)

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
Pozn.: Přerušované čáry ukazuji vymezení doby dojezdu po 60 minutách.
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Pokud se zaměříme na nejhůře dostupné úřady, podle nejdelší doby dojezdu jsou na tom z hlediska
POÚ nejhůře Ježov, Píšť a Hořice s až 3 hodinovým dojezdem do správního centra Humpolec
(popsáno v podkapitole níže), dále pak obce Děkov a Nezdřev (podrobněji viz následující tabulka).
Tabulka 5.9: Pět obcí s nejdelší dobou dojezdu do správního centra/okresu (v min)
POÚ
ORP
Okres
Kraj
Pořadí
Obec
Čas
Obec
Čas
Obec
Čas
Obec
Čas
1
Ježov*
180 Ježov*
180 Nyklovice
156 Bernartice
215
2
Píšť*
176 Píšť*
176 Sulkovec
156 Černá Voda
211
3
Hořice*
174 Hořice*
174 Dunice
152 Tuhaň
208
4
Děkov
143 Úterý
138 Suchá Lhota
152 Koroužné
206
5
Nezdřev
104 Podveky
133 Bačkovice
150 Vidnava
205
Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
Pozn.: * K datu 7. 11. 2018 bylo u těchto obcí nalezeno optimálnější spojení se správním centrem, než k 18. 5. 2018, kdy byla
provedena tvorba databáze VHD.

Níže je uvedena schématická mapa doby dojezdu VHD do správního centra/okresu z obce ve
správním obvodu/okresu, jednotlivé mapy ve formátu A4 jsou uvedeny v mapové příloze 5.4. Tato
schématická mapa slouží k porovnání analyzovaných prostorových úrovní, proto je dodržena stejná
škála.
Z hlediska dopravní dostupnosti obcí VHD do správních center krajského úřadu jsou na tom nejhůře
obce na periferiích jednotlivých krajů, především pak na Šumavě (Plzeňský a Jihočeský kraj) a
Jesenicku (hlavně obce v okresu Jeseník). U dostupnosti bývalých okresních měst dochází
ke zhoršené dostupnosti z obcí v pohraničí a také na krajských hranicích např. mezi Karlovarským
krajem a Plzeňským krajem. Jak už bylo uvedeno, dostupnost správních center ORP je výrazně lepší,
jsou patrny některé delší doby dojezdu z obcí na státních hranicích a dále je zde patrna již výše
uvedená zhoršená dostupnost na krajských hranicích mezi Karlovarským a Plzeňským krajem.
Zhoršená dostupnost je i v rámci SO ORP Česká Lípa. Dopravní dostupnost správních center POÚ
je opět u některých obcí v pohraničí a na krajských hranicích např. mezi Jihočeským krajem a krajem
Vysočina. Rovněž je problematická dostupnost obcí do správního centra POÚ v SO ORP Znojmo.
Syntéza informací za všechny prostorové úrovně je provedena na závěr tohoto pododdílu.
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Obrázek 5.7: Schématická mapa doby dojezdu veřejnou hromadnou dopravou do správního centra/okresu z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
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5.1.2.1 Dopravní dostupnost správních center obcí s POÚ veřejnou hromadnou dopravou
Průměrná doba dojezdu na 8. hodinu v minutách z obce do správního centra SO POÚ je nevyšší
v Jihočeském kraji, a to 23 minut, přičemž z poloviny obcí (medián) je možno dojet do správního
centra za 20 minut. Naopak nejkratší doba dojezdu je v Ústeckém kraji. Rozložení obcí dle délky
dojezdu v jednotlivých krajích je uvedeno v grafu níže.
Tabulka 5.10: Doba dojezdu (v minutách) z obcí ze SO obce s POÚ do správních center POÚ dle krajů
Obce s optimálním
Obce bez optimálního spojení
Doba optimálního spojení VHD
spojením na 8 hod.
s dojezdem na 8 hod.
Kraj
Horní
Se spojením s
Bez spojení s
Průměr
Medián
Počet
Podíl
kvartil
dojezdem na 8 až 15
dojezdem na 8 až 15
Jihočeský
21,13
18
29
605
97,1%
3
15
Jihomoravský
21,55
18
29
672
100,0%
0
0
Karlovarský
17,85
16
26
131
98,5%
0
2
Královéhradecký
17,07
14
23
447
99,8%
0
1
Liberecký
16,82
14
23
214
99,5%
1
0
Moravskoslezský
16,63
14
23
300
100,0%
0
0
Olomoucký
20,92
20
29
398
99,3%
0
3
Pardubický
18,99
16
26
449
99,6%
1
1
Plzeňský
18,95
15
26
488
97,4%
4
9
Středočeský
20,12
17
28
1140
99,7%
0
4
Ústecký
15,16
13
22
352
99,4%
0
2
Vysočina
21,28
18
28
689
97,9%
1
14
Zlínský
17,72
15
25
307
100,0%
0
0
ČR
19,43
16
27
6192
99,0%
10
51
Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
Pozn.: Výpočet je na základě platných dat, tj. jen tam, kde tato optimální spojení existují.
Obrázek 5.8: Box-ploty délky dojezdu (v min) z obcí v SO POÚ do správního centra POÚ

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, 2018, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
Pozn.: Přerušované čáry ukazují vymezení doby dojezdu po 60 minutách.

Nejdelší střední dojezd (medián) je v obcích Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje
Vysočina, Olomouckého, Středočeského a Plzeňského, které patří mezi největší kraje v ČR.
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V předchozím grafu lze identifikovat tři extrémní hodnoty v Kraji Vysočina. Jedná se o Ježov, za
kterým následují obce Píšť a Hořice, ležící na stejné trase VHD (rozvedeno níže). Ve Středočeském
kraji má pak dojezd delší než 2 hodiny obec Děkov (POÚ v Jesenici v okrese Rakovník), kdy
autobusová linka projíždí do Jesenice přes Rakovník.
Obrázek 5.9: Trasa nejdelší doby dojezdu do správního
centra obce s POÚ (a zároveň ORP) Humpolec

Obrázek 5.10: Trasa nejdelší doby dojezdu ve
Středočeském kraji do správního centra obce z POÚ
Jesenice

Zdroj: https://mapy.cz/

Zdroj: https://mapy.cz/

Největší extrém dojezdu je v kraji Vysočina 180 minut. Jedná se o dojezd z obce Ježov do Humpolce,
na obrázku výše je zobrazena tato trasa autobusu. Cesta autem trvá 24 minut a je dlouhá 22,3 km.
Nutno podotknout, že v prázdninových jízdních řadech je spojení lepší než mimo prázdniny. Rovněž
k datu 7. 11. 2018 bylo u těchto obcí nalezeno optimálnější spojení se správním centrem než k 18.
5. 2018, kdy byla provedena tvorba databáze VHD. Dále je třeba zohlednit členitý reliéf a přírodní
barieru tvořenou vodní nádrží Švihov. Samotná vzdálenost od Humpolce je výrazně nižší a nelze
předpokládat, že by lidé do Humpolce opravdu takto jezdili. Tento příklad je zde zmíněn jako
ukázka určitého omezení v interpretaci výsledků analýzy.
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5.1.2.2 Dopravní dostupnost správních center ORP veřejnou hromadnou dopravou
Průměrná doba dojezdu na 8. hodinu v minutách z obce do správního centra SO ORP je nevyšší
v Plzeňském kraji, a to 30,64 minut, přičemž polovina obcí (medián) dojede do správního centra za
24 minut. Naopak nejkratší průměrná doba dojezdu je v Ústeckém kraji. Největší extrém, stejně jako
u dojezdů do obcí s POÚ, je dojezd z obce Ježov do Humpolce.
Tabulka 5.11: Doba dojezdu (v minutách) z obcí ze SO ORP do správních center ORP dle krajů
Obce s optimálním
Obce bez optimálního spojení
Doba optimálního spojení VHD
spojením na 8 hod.
s dojezdem na 8 hod.
Kraj
Horní
Se spojením s
Bez spojení s
Průměr Medián
Počet
Podíl
kvartil
dojezdem na 8 až 15 dojezdem na 8 až 15
Jihočeský
26,51
24
37
607
97,4%
6
10
Jihomoravský
24,86
22
34
672
100,0%
0
0
Karlovarský
27,09
22
36
133
100,0%
0
0
Královéhradecký
23,49
20
32
444
99,1%
3
1
Liberecký
22,71
19
30
214
99,5%
1
0
Moravskoslezský
19,95
17
28
300
100,0%
0
0
Olomoucký
23,96
22
32
396
98,8%
2
3
Pardubický
25,91
22
35
448
99,3%
2
1
Plzeňský
30,64
25
45
485
96,8%
7
9
Středočeský
28,95
24
39
1143
99,9%
0
1
Ústecký
19,77
17
26
351
99,2%
1
2
Vysočina
26,19
22
34
690
98,0%
0
14
Zlínský
22,05
20
32
307
100,0%
0
0
ČR
25,61
22
35
6190
99,0%
22
41
Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
Pozn.: Výpočet je na základě platných dat, tj. jen tam, kde tato spojení existují.
Obrázek 5.11: Box-ploty délky dojezdu (v min.) z obcí v SO ORP do správního centra ORP

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
Pozn.: Přerušované čáry ukazují vymezení doby dojezdu po 60 minutách.

427

Rozložení obcí dle délky dojezdu v jednotlivých krajích je uvedeno v předchozím grafu, na kterém
jsou zřejmé tři extrémní hodnoty v kraji Vysočina, a to již dříve zmíněný Ježov, za kterým následují
obce Píšť a Hořice, které leží na uvedené trase. Dojezd delší než 2 hodiny je rovněž v obcích
Plzeňského kraje (obce v SO ORP Nýřany – Úterý, Krsy, Blažim a Ostrov u Bezdružic) a
Středočeského kraje (SO ORP Kutná Hora – Podveky, Soběšín, SO ORP Křivoklát – Branov, a SO ORP
Rakovník – Karlova Ves). Nejdelší střední dojezd (medián) z obcí do správního centra ORP je
v Plzeňském, Středočeském, Karlovarském, Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina, tyto kraje se
vyznačují nejmenší mírou průměrné hustoty ORP na 1000 km2, (viz úvod podkapitoly 5.1). Kraje
Vysočina, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj mají rovněž nejnižší hustotu zalidnění, která je
v těchto krajích pod 90 obyvatel na km2.
5.1.2.3 Dopravní dostupnost okresních měst veřejnou hromadnou dopravou
Průměrná doba dojezdu na 8. hodinu v minutách z obce do okresního města je nevyšší
v Pardubickém kraji, Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina, a to zhruba 43 minut, přičemž polovina obcí
v těchto krajích (medián) dojede do správního centra za 40 minut. Naopak nejkratší doba dojezdu
je v Ústeckém kraji. Rozložení obcí dle délky dojezdu do okresního města v jednotlivých krajích je
uvedeno v následujícím grafu.
Tabulka 5.12: Doba dojezdu (v minutách) z obcí ze SO okresních institucí do okresního města dle krajů
Doba optimálního spojení
Obce s optimálním
Obce bez optimálního spojení
VHD
spojením na 8 hodinu
s dojezdem na 8 hodinu
Kraj
Horní
Se spojením s
Bez spojení s
Průměr Medián
Počet
Podíl
kvartil
dojezdem na 8 až 15
dojezdem na 8 až 15
Jihočeský
40,37
35
57
605
97,1%
8
10
Jihomoravský
42,77
40
58
672
100,0%
0
0
Karlovarský
35,39
29
48
130
97,7%
3
0
Královéhradecký
36,86
34
48
439
98,0%
9
0
Liberecký
37,29
35
51
214
99,5%
1
0
Moravskoslezský
35,38
30
48
300
100,0%
0
0
Olomoucký
35,18
33
49
396
98,8%
2
3
Pardubický
43,49
41
56
448
99,3%
3
0
Plzeňský
43,03
40
60
481
96,0%
11
9
Středočeský
36,63
33
48
1142
99,8%
0
2
Ústecký
33,12
26
46
349
98,6%
3
2
Vysočina
43,43
39
61
687
97,6%
6
11
Zlínský
38,57
35
47
307
100,0%
0
0
ČR
39,19
35
53
6170
98,7%
46
37
Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
Pozn.: Výpočet je na základě platných dat, tj. jen tam, kde tato spojení existují.
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Obrázek 5.12: Box-ploty délky dojezdu (v min) z obcí ve správním obvodě okresních institucí do okresních měst

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
Pozn.: Přerušované čáry ukazují vymezení doby dojezdu po 60 minutách.

Ve výše uvedeném grafu jsou vyznačeny obce s nejdelším dojezdem. V osmi krajích je dojezd do
okresního města delší než 2 hodiny. Nejdelší průměrný dojezd do okresních měst je v Plzeňském
kraji, Kraji Vysočina, Pardubickém, Jihomoravském, Jihočeském a Zlínském kraji. Největší extrém
dojezdu je v Kraji Vysočina (156 minut). Jedná se o obec Nyklovice, kde autobus zajíždí do obce
Olešnice.
Obrázek 5.13: Trasa nejdelší doby dojezdu z obce Nyklovice do okresního města Žďár nad Sázavou

Zdroj: https://mapy.cz/

5.1.2.4 Dopravní dostupnost krajských měst veřejnou hromadnou dopravou
Průměrná doba dojezdu na 8. hodinu v minutách z obce do krajského města je nevyšší
v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina, a to 84 min., respektive 81 minut, přičemž polovina obcí
(medián) dojede do správního centra za 89, respektive 82 minut. Naopak nejkratší doba
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optimálního dojezdu je v Karlovarském kraji. Rozložení obcí dle délky dojezdu do krajského města
v jednotlivých krajích je uvedeno v grafu níže.
Tabulka 5.13: Doba dojezdu (v minutách) z obcí ze SO krajských institucí do krajského města dle krajů
Kraj
Doba optimálního spojení
Obce s optimálním
Obce bez optimálního spojení s dojezdem na
VHD
spojením na 8 hod.
8 hod.
Průměr Medián Horní
Počet
Podíl
Se spojením s
Bez spojení s
kvartil
dojezdem na 8 až 15 dojezdem na 8 až 15
Jihočeský
84,40
89
113
603
96,8%
16
4
Jihomoravský
67,15
62
85
671
99,9%
1
0
Karlovarský
57,19
49
80
131
98,5%
2
0
Královéhradecký
66,80
66
87
437
97,5%
9
2
Liberecký
70,75
64
93
211
98,1%
4
0
Moravskoslezský
70,44
65
94
300
100,0%
0
0
Olomoucký
62,96
58
77
396
98,8%
3
2
Pardubický
66,60
63
91
442
98,0%
9
0
Plzeňský
69,23
65
93
485
96,8%
13
3
Středočeský
67,77
67
88
1136
99,3%
6
2
Ústecký
72,87
71
102
343
96,9%
10
1
Vysočina
81,12
82
109
675
95,9%
24
5
Zlínský
72,37
72
98
306
99,7%
1
0
ČR
71,03
68
94
6136
98,1%
98
19
Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
Pozn.: Výpočet je na základě platných dat, tj. jen tam, kde tato spojení existují, u Středočeského kraje bylo jako krajské město
určeno hlavní město Praha, sídlo krajského úřadu Středočeského kraje.
Obrázek 5.14: Box-ploty délky dojezdu (v min) z obcí ve správním obvodě krajských institucí do krajských měst

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
Pozn.: Přerušované čáry ukazují vymezení doby dojezdu po 60 minutách.

V osmi krajích je dojezd do krajského města delší než 3 hodiny. Nejdelší průměrný dojezd do
okresních měst je v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina, Ústeckém, Zlínském a Plzeňském kraji. Nejhorší
dostupnost do krajského města je identifikována u obcí, které leží v pohraničí a to především na
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Šumavě, v Jeseníkách. Obce s nejdelším dojezdem jsou uvedeny na speciálním mapovém výstupu
níže.
Obrázek 5.15: Dostupnost obcí VHD do krajských měst

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
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Syntéza informací dle analyzovaných správních úrovní
Z hlediska identifikovaných optimálních spojení je na tom nejlépe Moravskoslezský kraj, který na
všech prostorových úrovních dosahuje 100% pokrytí obcí optimálním dojezdem do správního
centra. Další kraje, které dosahují 100% pokrytí obcí dojezdem do POÚ, ORP, okresu, jsou kraje
Zlínský a Jihomoravský. Nejhorší pokrytí ve všech úrovních mají kraje Plzeňský, Jihočeský a Vysočina.
Pokrytí optimálního spojení v těchto krajích přesahuje ve všech hodnotách 96 % obcí. Pouze
dostupnost krajského centra v Kraji Vysočina je pod hranicí 96 %, ale ostatní úrovně jsou výrazně
lépe dostupné, než u výše zmíněných krajů (dosahují hodnoty těsně pod 98 %).
Nedá se zobecnit, že pokrytí obcí optimálním dojezdem do správních center je ovlivněno velikostí
kraje, jelikož:
1. největší kraj Středočeský vykazuje střední dopravní pokrytí,
2. větší kraje Moravskoslezský a Jihomoravský patří k nejlépe dopravně pokrytým krajům,
3. velké kraje Jihočeský, Plzeňský kraj a Kraj Vysočina mají nejhorší dopravní pokrytí,
4. malé kraje Liberecký a Karlovarský vykazují střední dopravní pokrytí.
Rovněž není prokázán vliv ani průměrné velikosti obce na dopravní pokrytí území kraje, i když MSK
vykazuje největší průměrnou velikost a nejmenší průměrnou velikost vykazuje Kraj Vysočina. Mezi
obce s menší průměrnou velikostí patří i Středočeský kraj. Průměrné pokrytí obcí optimálním
dojezdem ovlivňuje především vybudovaná silniční infrastruktura a organizace veřejné hromadné
dopravy.
Obrázek 5.16: Podíl obcí s optimálním dojezdem VHD do správních center na 8 hodin
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%

POÚ

ORP

Okres

Kraj

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení 2018, zpracování PROCES.

Průměrná doba dojezdu do správních center roste se zvyšující se prostorovou úrovní. Nejdelší dobu
dojezdu mají krajská centra. Doby dojezdu do krajských center jsou ve všech krajích průměrně nad
57 minut. Nejdelší dobu dojezdu vykazuje kraj Jihočeský a Vysočina (nad 80 minut). Doby dojezdu
do okresních center vykazují menší rozdíly než u krajů, průměrná doba dojezdu se pohybuje od 33
do 44 minut. ORP jsou průměrně dostupná do 30 min s výjimkou Plzeňského kraje, kde tato
hodnota dosahuje 30,64 min. V tomto kraji je i výrazná asymetrie dostupnosti ORP.
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Obrázek 5.17: Průměrná doba dojezdu do správních center

Průměrná doba v minutách
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Zdroj: VŠB-TU Ostrava, Databáze dopravních spojení 2018, zpracování PROCES.

Na níže uvedeném mapovém výstupu je provedena syntéza 4 prostorových úrovní. Z důvodu
syntézy byl vytvořen souhrnný ukazatel dostupnosti VHD, který agreguje hodnoty časové
dostupnosti VHD z obcí do POÚ, ORP, okresních a krajských center. Pro jeho výpočet ukazatele byla
jednotlivým kategoriím časové dostupnosti přidělena bodová hodnota (v níže uvedené tabulce).
Tabulka 5.14: Bodové nastavení souhrnného ukazatele dostupnosti VHD
Kategorie
Bodová hodnota
5 minut a méně
7
6 – 10 minut
6
11-15 minut
5
16-30 minut
4
30-45 minut
3
45-60minut
2
Více než hodinu nebo bez optimálního spojení s dojezdem na 8:00
1
Bez optimálního spojení s dojezdem na 8:00 až 15:00
0

Hodnota souhrnného ukazatele dostupnosti individuální veřejnou hromadnou dopravou byla
stanovena pro každou obec. Teoreticky nejlepší hodnota ukazatele je tedy 28, které dosáhlo 16
obcí, které tvoří krajská města a obce v jejich bezprostředním zázemí, teoreticky nejnižší je pak
hodnota 0, které dosáhlo 9 obcí, ze kterých neexistuje optimální spojení ani do jednoho z výše
uvedených center.
Obdobně jako u silniční dopravy byly nejhůře hodnoceny obce ležící na hranicích jednotlivých krajů.
Jedná se především obce v horských oblastech Šumavy, Jeseníku a Beskyd, v oblasti Podyjí a na
jižním okraji Středočeského kraje. Výše uvedené analýzy dostupnosti VHD byly využity pro návrh
prostorových úrovní veřejné správy a pro tvorbu standardu jejich dostupnosti v podkapitole 5.1.3.
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Obrázek 5.18: Souhrnný ukazatel dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou
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Analýzy dojížďkovo-vyjížďkových vztahů z hlediska rozmístění úřadu veřejné správy
Na základě přirozených vazeb v území pomocí socio-geografické analýzy je zhodnoceno nastavení
současné správní sítě na 4 prostorových úrovních. V této podkapitole je provedena identifikace
z hlediska možných změn ve výkonu veřejné správy na úrovni mikroregionální sítě.
5.2.1 Realizovaná dojížďka z obcí do správních center s výkonem veřejné správy
Pro zhodnocení skutečně realizovaných prostorových vztahů měřených daty ze SLDB 2011
konkrétně celkovou dojížďkou z dané obce do správních center vybraných 4 prostorových úrovní
úřadů byly zvoleny dva komplementární ukazatele:
1. Podíl vyjížďky do správního centra z obce k celkové vyjížďce z obce v rámci správního obvodu:
ukazatel měří intenzitu vztahu mezi obcí vyjížďky a správním centrem, tzn., pokud všichni z obce
vyjíždějí do správního centra, je jeho hodnota 100 %, může zde ovšem docházet k určitému
nadhodnocování malých obcí, ze kterých bude vyjíždět jen několik obyvatel do správního centra
a zbytek obyvatel nebude vyjíždět z obce, jelikož se může jednat o osoby mimo produktivní věk
nebo nezaměstnané. Mapy jsou uvedeny v příloze č. 5.3.
2. Podíl vyjížďky do správního centra z obce k celkovému počtu obyvatel v obci:
ukazatel měří, kolik procent obyvatel z obce dojíždí do správního centra, tato informace se jeví
jako zásadní při rozhodování o umístění úřadu, jelikož pro tuto část obyvatel obce není problém
navštívit úřad ve správním centru např. při cestě do zaměstnání, do školy. Tento ukazatel
dosahuje řádově nižších hodnot než ukazatel předchozí.
Na základě analýzy výše uvedených dvou ukazatelů na 4 prostorových úrovních je z následující
tabulky zřejmé, že největší podíl vyjížďky je do správního centra ORP (32,7 % obyvatel, kteří vyjíždějí,
mají cíl správní centrum ORP). S menším rozdílem následuje správní centrum POÚ (31,5 %) a u
bývalých okresních měst to je jen 29,7 % a u krajů 20,1 % vyjíždějících osob. Pokud tyto čísla
vztáhneme na celou populaci, tzn. ukazatel 2, tak do správního centra ORP dojíždí jen 7,6 % obyvatel
a do krajského centra jen 4,5 % obyvatel.
Tabulka 5.15: Základní charakteristiky dojížďky do správních center/okresů
Ukazatel

Statistická charakteristika
Průměr

POÚ

ORP

Okres

Kraj

31,5

32,7

29,7

20,1

Podíl vyjížďky z obce do správního centra Medián
na celkové vyjížďce z obce (v %)
Dolní kvartil

30,4

31,5

25,0

10,9

13,3

15,0

7,9

3,8

Horní kvartil

48,0
7,4

49,0
7,6

48,6
5,5

29,1
4,5

6,6

6,9

2,6

0,9

0,00

0,00

0,00

0,00

11,87

12,03

9,61

6,54

Průměr
Podíl vyjížďky z obce do správního centra Medián
na celkovém počtu obyvatel obce (v %)
Dolní kvartil
Horní kvartil
Zdroj: ČSÚ, SLDB.
Pozn. Do analýzy vstupovaly dojížďkové proudy 10 a více osob.

Správní centrum ORP plní lépe úroveň mikroregionálního centra než POÚ. Význam POÚ je výrazně
ovlivněn takovými POÚ, ve kterých je zároveň umístěno správní centrum ORP. V případě, že by
statistické charakteristiky byly spočítané jen za POÚ, ve kterých není sídlo ORP, by byl význam POÚ
výrazně nižší.
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Obrázek 5.19: Vývoj průměru a mediánu dojížďky do správních center/okresů
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Podíl vyjížďky z obce do správního centra na celkové vyjížďce z obce ( v %) Průměr
Podíl vyjížďky z obce do správního centra na celkové vyjížďce z obce ( v %) Medián
Podíl vyjížďky z obce do správního centra na celkovém počtu obyvatel obce (v %) Průměr
Podíl vyjížďky z obce do správního centra na celkovém počtu obyvatel obce (v %) Medián

Zdroj: ČSÚ, SLDB.
Pozn. Do analýzy vstupovaly dojížďkové proudy 10 a více osob.

Jelikož data vykazují silnou asymetrii dojížďky danou prostorovou vzdáleností, je vidět na výše
uvedeném grafu, jak narůstá rozdíl mezi průměrem a mediánem u větších prostorových celků. Tento
proces je patrný i na uvedených mapových výstupech, kdy dojezd do krajských a bývalých okresních
měst je především z bezprostředního okolí.
V níže uvedených schématických mapových výstupech jsou patrny rozdíly podle správního
uspořádání. Mapy ve velikosti A4 u obou ukazatelů jsou uvedeny v příloze 5.4. Rozbor mapových
výstupů je proveden dále.
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Obrázek 5.20: Schématická mapa podílu vyjížďky do správního centra/okresu z obce k celkovému počtu obyvatel v obci z dat SLDB 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Obrázek 5.21: Schématická mapa podílu vyjížďky do správního centra/okresu z obce k celkovému počtu vyjíždějících z obce z dat SLDB 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Syntéza informací dle analyzovaných správních úrovní
Pro analýzu rozmístění úřadů veřejné správy je klíčovým ukazatelem podíl vyjíždějících do správního
centra vztažený k počtu obyvatel, oproti celkovému podílu na dojížďkovém proudu, který
nadhodnocuje intenzitu vazby z menších vzdálenějších obcí, kde se dojíždění může týkat jen
několika obyvatel v produktivním věku, případně žáků a studentů. Pro umístění úřadu je klíčová
přítomnost obyvatel z obce v blízkosti správního centra veřejné správy, aby si zde mohli vyřídit
potřebné úkony bez zbytečných nových cest, a tím dochází k úsporám dopravních nákladů
z pohledu obyvatel a k časovým úsporám.
Realizovaná dojížďka do správních center krajských úřadů
Největší intenzita dojížďky je do Prahy a Brna, z menších krajských měst je to především Plzeň,
České Budějovice a Jihlava. Nejnižší dojížďka do krajských měst je do Karlových Varů a Ústí nad
Labem. Specifické postavení má Ostrava, jelikož dojížďka je zde ovlivněna polycentrickou
strukturou Ostravské aglomerace. U krajských měst dochází ze všech správních úrovní
k nejintenzivnější dojížďce z jejich zázemí. Tato skutečnost ukazuje na možnost, kdy občané, kteří
dojíždějí do krajských center, mají větší zájem vyřizovat si své záležitosti a potřeby na úřadech
v krajských městech. Jedná se především o agendy, u kterých je zrušena místní příslušnost nebo
případně další specializované služby veřejné správy, které zde jsou lokalizované. Krajská města
poskytují komplexní nabídku veřejných služeb.
Realizovaná dojížďka do okresních měst
Výrazná intenzita dojezdu je v okresech České Budějovice a Olomouc. V kraji Vysočina lze sledovat
intenzitu dojezdu kromě Jihlavy i v dalších bývalých okresních městech Žďár nad Sázavou,
Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Třebíč. Podobné závěry lze konstatovat i v Olomouckém kraji,
Jihočeském kraji i ve Zlínském. Specifikum je pro okresy Praha-východ, Brno-venkov, Plzeň-sever a
jih, kde byly zvoleny významové středy Prahy, Brna a Plzně. Na této prostorové úrovni obvykle
působí i dekoncentráty státní správy. Pro občany jsou zde poskytnuty veřejné služby širšího rozsahu,
včetně některých specializovaných služeb.
Realizovaná dojížďka do správních center ORP
Dojížďka do správních center ORP je ovlivněna vymezením správních obvodů a na území České
republiky jsou patrné výrazné rozdíly. Nejintenzivnější dojezdové vztahy jsou v SO ORP České
Budějovice, SO ORP Jihlava, SO ORP Hradec Králové, SO ORP Olomouc. Naopak je zde vidět
specifické vymezení prostorových vztahů v okolí Prahy, Brna a Plzně, kde je minimální dojížďka do
správních center ORP, které nejsou totožné s výše uvedenými velkými městy. Na této prostorové
úrovni je poskytnuta komplexní nabídka základních služeb veřejné správy. Dotazníkové šetření
prokázalo, že 80,3 % obyvatel ČR týdně navštěvuje správní centrum ORP (viz oddíl 1.2.1). Tato
úroveň je základem pro fungování správní sítě veřejné správy v území. Tato struktura je v ČR
relativně nová a občané si na ni zatím stále zvykají. Případné změny by mohly vyvolat negativní
odezvy jak ze strany občanů, tak i následovně politiků. Průměrné ORP se vyznačuje kladným
dojížďkovým saldem do zaměstnání i do škol.
Realizovaná dojížďka do správních center POÚ
Intenzita dojížďkových vztahů obcí ve SO POÚ se správním centrem POÚ je výrazně nižší, zvláště
pokud nezohledníme POÚ, které zároveň plní funkci ORP. U POÚ, které plní i funkci ORP jsou vztahy
stejné jako v předchozí mapě, ale správní obvod jejich POÚ je menší než na předchozí mapě. Např.
v rámci ORP Bruntál je relativně nižší dojížďka do POÚ Vrbno pod Pradědem nebo POÚ Horní
Benešov. Ve zbývajícím území, které spadá pod Bruntál, se nic nezměnilo. Průměrné POÚ se
vyznačuje záporným saldem vyjížďky do zaměstnání i do škol, přičemž záporné saldo do škol je
menší než do zaměstnání. Ve všech POÚ byla identifikována škola i zdravotnické zařízení.
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5.2.2 Analýza pohybu osob v obcích na základě dat mobilního operátora v Pardubickém
kraji
Správní struktura Pardubického kraje je k 1. 1. 2018 tvořena 15 ORP, 26 POÚ a 451 obcemi.
Z hlediska územních dekoncentrátů je územní struktura tvořena 4 okresy, ve kterých sídlí jak okresní
pracoviště České správy sociálního zabezpečení, tak i katastrální pracoviště Katastrálního úřadu. Na
úrovni ORP jsou umístěna územní pracoviště finančních úřadů, s výjimkou ORP Polička, Česká
Třebová, Králíky, Lanškroun. Kontaktní pracoviště ÚP jsou ve všech ORP a navíc i v POÚ Skuteč a
Třemošnice.
Tabulka 5.16: Správní struktura Pardubického kraje
Typ úřadu
Počet
Obce
451
Czech POINT
304
Matriční úřady
52
Stavební úřady
42
POÚ
26
Kontaktní pracoviště Úřadu práce
17
ORP
15
Územní pracoviště finančních úřadů
11
Katastrální pracoviště Katastrálního úřadu
4
Okresní pracoviště České správy sociálního zabezpečení
4
Krajský úřad
1
Zdroj: ČSÚ, RSO k 1. 1. 2018.
Pozn.: Úřady v rámci členěných statutárních měst jsou agregovány na jeden úřad v rámci města.

5.2.2.1 Analýza dojížďkovo-vyjížďkových vazeb ve vztahu k významným místům pobytu
Analýza dojížďkovo-vyjížďkových vztahů byla rovněž provedena analýzou měsíčního vzorku
vstupních signalizačních dat z mobilní sítě T-Mobile. Pro analýzu bylo vybráno období na sebe
navazujících 4 týdnů z běžného období, měsíce října 2017, konkrétně 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017.
Zvolené období umožňuje podchytit typické a opakované chování obyvatel, které je stěžejní pro
určení místa bydliště a pracoviště.
Metoda analýzy je postavena na výpočtu významných míst pobytu každého uživatele sítě
mobilního operátora. Každému uživateli jsou přiřazena maximálně 4 významná místa, na kterých se
většinu času pohybuje. Analýza vícera míst je možná, ale zásadním způsobem vůbec nemění
výsledky analýzy. Významné místo (nebo jen místo) se nadále uvádí zkráceně jako M (tj. M1 - M4).
Místa každého jednotlivého uživatele jsou seřazena podle následujících kritérií v tomto pořadí:




součet času celkem stráveného na místě (sestupné řazení)
počet dní, během kterých uživatel místo navštívil (sestupné řazení)
průměrná doba strávená na místě ve dni, kdy je uživatel navštívil (sestupné řazení)

Toto řazení zachycuje význam, který uživatel místu „přiřazuje“ svým pobytem a opakováním svého
pobytu. První čtyři místa v tomto řazení tvoří místa M1 až M4 pro daného uživatele.
Podle naší zkušenosti s aplikací tohoto konceptu se ukazuje, že M1 je téměř vždy domovem
uživatele. Toto nejvýznamnější místo M1 proto označujeme jako primární místo (zkráceně MP).
Primární místo považujeme za velmi dobrou, a pro požadovanou analýzu zcela dostačující,
aproximaci oblasti domova. MP je použito jako místo trvalého pobytu dále v analýze.
Místo pracoviště (zkráceně MW), je místo, na kterém uživatel vykonává činnost odpovídající
pravidelné denní dojížďce do zaměstnání. Jedná se o to z míst M2-M4, na kterém uživatel stráví
mediánem alespoň čtyři dny v týdnu, alespoň dva týdny v měsíci a při každé denní návštěvě alespoň
čtyři hodiny. Pracovištěm ve smyslu výše uvedené definice se rozumí jak práce v užším smyslu slova
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(práce na pracovišti za peníze) tak jakákoliv jiná systematická činnost vyhovující výše uvedené
definici – např. studium ve škole. MW je použito jako místo dojížďky dále v analýze.
Obrázek 5.22: Podíl vyjížďky do správního centra ORP z obce k celkovému počtu obyvatel v obci dle mobilního
operátora

Zdroj: CE-Traffic, 2017.
Obrázek 5.23: Podíl vyjížďky do správního centra ORP z obce k celkovému počtu obyvatel v obci dle SLDB

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Na základě porovnání dat z ČSÚ s daty mobilních operátorů byla provedena analýza dojezdu do
správních center ORP. Podrobně jsou rozdíly v datech rozebrány v příloze 5.1. Data SLDB vykazují
vyšší intenzitu dojížďky v zázemí Pardubic, naopak data mobilních operátorů mají výrazný dojezd
do center ORP, převážně ve východní části kraje. Tato skutečnost je doložena níže uvedenými
mapovými výstupy.
5.2.2.2 Typologie obcí dle denních rytmů pohybu osob
Pro vymezení spádových center byl využit alternativní postup na základě dat mobilních operátorů
pro stanovení denních rytmů v území332 (podrobněji k datům viz příloha 7.5.1.3). Lokalizační data
mobilních telefonů umožňují identifikovat některé procesy, které během dne v území probíhají a
které ostatními zdroji dat nelze podchytit. Na druhou stranu jsou tato data zatížena proměnlivostí
a výraznější chybovostí, např. vliv objektů nebo komunikací ležících v blízkosti hranic obce, dále
je vyšší chybovost u malých obcí, kde je nedostatečně hustá síť BTS stanic mobilních operátorů333,
dále na území obcí dochází k protichůdným procesům, které často vyrovnávají změny počtu osob
přítomných během dne. Proto nelze přesně stanovit intenzitu jednotlivých procesů, avšak je možné
zachytit obecnější denní rytmus obce, ve kterém se projeví nejvýraznější procesy.
Pro finální typologie obcí dle denních rytmů bylo nutno aplikovat robustní metody334a postupy
pro stabilizaci výsledků v čase. Konkrétní postup byl následující:
1. vstupní data dle základních územních jednotek byla agregována na úroveň obcí
2. jednotlivé třídy osob dle prostorového pohybu v jednotlivých hodinách byly agregovány na
celkový počet osob na území obce (z důvodu zvýšení robustnosti závěrů)
3. pro klasifikaci denních rytmů v běžném pracovním týdnu byly vybrány „standardní dny“ tj.,
pondělí až čtvrtek, hodnoty za jednotlivé hodiny byly agregovány mediánem v jednotlivých
dnech (průměr se neosvědčil, jelikož byl citlivý na extrémy, které byly způsobeny umělými
artefakty v datech, které jsou dány charakterem získaných údajů)
4. u každé obce byl celkový počet osob mezi 3. až 4. hodinou vybrán jako báze (tj. 100 %), ke
které se vztáhl celkový počet osob v ostatních hodinách
5. pro typologii obcí byla aplikována ne hierarchická metoda shlukování K-means
(MacQueenova metoda), z důvodu větší variability dat byly prověřeny typologie pro 10 až 8
typů. Bylo identifikováno následujících 10 typů denních rytmů pro 450 obcí Pardubického
kraje (pro 1 obec nebyly k dispozici údaje335)
Typologie denních rytmů:


Vyjížďkové obce, kde dochází ke snížení osob ve standardní pracovní době na území obce,
jedná se o typické venkovské obce a satelity v okolí větších měst
o V1 (100 obcí) Vyjížďkové obce, kde dochází k výraznému poklesu počtu osob na
území obce pod 75 % mezi 9 až 14 hodinou.
o V2 (141 obcí) Vyjížďkové obce, kde dochází k výraznějšímu poklesu počtu osob na
území obce pod 85 % mezi 9 až 14 hodinou.

Inspirací pro tento postup byly studie: POSPÍŠILOVÁ, L.- NOVÁK, J. Mobile Phone Location Data: New Challenges for
Geodemograp hic Research. Demografie, 2016, 58: 320–337. a NEMEŠKAL, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M.,
SVOBODA, P. (2016): Typologie denních rytmů lokalit v Pražské metropolitní oblasti. Specializovaná mapa. Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
332

333

Identifikační údaje základnových stanic (CGI – Cell global identity) jsou využitelný způsob získání lokalizačních údajů
mobilních telefonů, jelikož území lze rozdělit do oblastí (buněk), které obsluhují jednotlivé antény.
334 Robustní metody poskytují relativně přesné a numericky stabilní výsledky, které nejsou citlivé na extrémní hodnoty.
335 Jedná se o obec Vyšehněvice s 253 obyvateli v SO POÚ Přelouč.
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V3 (91 obcí) Vyjížďkové obce, kde dochází ke snížení počtu osob na území obce
průměrně na 90 % mezi 9 až 14 hodinou.
Stabilní obce, kde nedochází k výrazným proměnám počtu osob na území obce
o S1 (49 obcí) Stabilní obce, kde nedochází k výrazným proměnám počtu osob na
území obce (tj. s vyrovnaným průběhem během dne způsobeným buď
protichůdnými procesy, nebo nízkou fluktuací obyvatel během dne), do této
kategorie spadají jak obce nad 5000 obyvatel (Česká Třebová, Moravská Třebová,
Hlinsko, Přelouč, Choceň, Holice), tak i nejmenší sídla pod 200 obyvatel (Zářecká
Lhota, Kosořín, Víska u Jevíčka, Chrtníky, Morašice).
Dojížďkové obce
o D1 (23 obcí) Spádové obce, nebo obce ležící v jejich blízkosti, kde dochází k navýšení
počtu osob o 20 %. Do této kategorie je, kromě třech nejvýznamnějších center jako
Pardubice, Chrudim a Svitavy, přiřazeno 10 obcí s počtem obyvatel pod 1000.
Konkrétně se jedná o Rybník (826 ob.), Orel (768 ob.), Linhartice (642 ob.),
Zdechovice (607 ob.), Vítanov (452 ob.), Bezděkov (310 ob.), Vápenný Podol (247
ob.), Strakov (229 ob.), Strážná (108 ob.), Zádolí (91 ob.).
o D2 (4 obce) Vysoký podíl dojížďky k počtu obyvatel je u menších obcí s 300 až 1110
obyvateli, např. turistické středisko Dolní Moravice.
o D3 (2 obce) Vysoký podíl dojížďky k počtu obyvatel je u malých obcí pod 220
obyvatel tj. Hrobice, Barchov.
Tranzitní obce
o T1 (26 obcí) Tranzitní populačně slabé obce pod 500 obyvatel, u kterých se výrazně
projevuje symetrický nárůst počtu obyvatel v době ranní a odpolední dopravní
špičky).
o T2 (10) Tranzitní obce s vyšší mírou pohybu osob v odpoledních hodinách, jedná se
obce s méně než 260 obyvateli.
o T3 (4) Tranzitní obce s vyšší mírou pohybu osob od 7 do 19 hodin, jedná se o
populačně slabé obce Dobříkov (515 ob.), Borušov (179 ob.), Týnišťko (161 ob.),
Kukle (78 ob.).
o







Obrázek 5.24: Profil 10 typů denních rytmů u obcí v Pardubickém kraji
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Zdroj: CE TRAFIC, 2017, analýza PROCES.
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Obrázek 5.25: Profil 10 typů denních rytmů u obcí v Pardubickém kraji

I přes použití výrazně robustních metod, které minimalizují chyby vzniklé extrémy, lze na základě
výše uvedeného mapového výstupu identifikovat nesprávně zařazené obce především v kategoriích
D3 a D2 a u tranzitních obcí T1 až T3, které se nacházejí především v blízkosti významných
dopravních koridorů a u hranic SO ORP, což ukazuje omezenost využití datových výstupů mobilních
operátorů.
5.2.2.3 Denní rytmy pohybu osob ve vztahu ke správní struktuře obcí v Pardubickém kraji
Obdobným postupem pro identifikaci typů denních rytmů (pododdíl 5.2.2.2 s výjimkou bodu 5),
byly vypočítány profily denních rytmů (prostřednictvím aritmetických průměrů) dle jednotlivých
úrovní výkonu veřejné správy. Pro porovnání byla stanovena i úroveň bývalých okresních měst,
jejichž profil je velice podobný jako u krajského města Pardubice.
Obrázek 5.26: Profil denních rytmů dle typu obce z hlediska výkonu veřejné správy u obcí v Pardubickém kraji
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Zdroj: CE TRAFIC 2017, analýza PROCES.
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Na základě analýzy profilu lze identifikovat klíčovou dobu od 11 do 12 hodin, která nejlépe
diferencuje profily dle správních úrovní. V níže uvedené tabulce je provedená identifikace obcí s
potenciálem zastávat vyšší nebo nižší správní funkci, v níže uvedených grafických výstupech jsou
podrobněji rozebrány profily ORP a POÚ.
Tabulka 5.17: Identifikace sídel s potenciálem zastávat vyšší nebo nižší správní funkci
Obce s rozšířenou působností
Obce s pověřeným obecním úřadem
Typ
Obec
Profil
11 hodin*
Typ
Obec
Profil
11 hodin*
ORP
Litomyšl
ORP
125,48
Profil ORP
114,03
ORP
Vysoké Mýto
ORP
124,56
POÚ
Letohrad
ORP
111,77
ORP
Polička
ORP
121,79
Profil POÚ
106,95
ORP
Ústí nad Orlicí
ORP
120,83
POÚ
Jevíčko
POÚ1
106,10
ORP
Pardubice
ORP
120,04
POÚ
Chvaletice
POÚ1
105,39
ORP
Chrudim
ORP
118,17
POÚ
Třemošnice
POÚ1
103,63
ORP
Svitavy
ORP
115,67
POÚ
Skuteč
POÚ2
98,81
ORP
Žamberk
ORP
114,49
POÚ
Choceň
POÚ2
98,38
ORP
Lanškroun
ORP
114,43
POÚ
Jablonné nad Orlicí
POÚ2
97,22
Profil ORP
114,03
POÚ
Lázně Bohdaneč
Obec bez POÚ
88,17
Profil POÚ
106,95
POÚ
Nasavrky
Obec bez POÚ
87,59
ORP
Česká Třebová
POÚ
106,67
POÚ
Heřmanův Městec
Obec bez POÚ
86,93
ORP
Moravská Třebová
POÚ
106,21
Profil obce bez POÚ
86,59
ORP
Holice
POÚ
105,81
POÚ
Chrast
Obec bez POÚ
86,40
ORP
Přelouč
POÚ
105,53
ORP
Hlinsko
POÚ
105,47
ORP
Králíky
POÚ
105,26
Zdroj: CE TRAFIC 2017, analýza PROCES.
Pozn.: POÚ 1 – obce splňuje roli POÚ z hlediska denních rytmů, POÚ 2 – Obec splňuje roli POÚ částečně.* Údaj je v %.

V Pardubickém kraji se nachází 15 ORP, na níže uvedeném schématickém grafu lze identifikovat 9
ORP, které jsou nad profilem ORP (Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička, Ústí nad Orlicí, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Žamberk, Lanškroun), to znamená, že z hlediska profilu splňují roli
mikroregionálního a správního centra. U zbývajících 5 ORP je profil podobný profilu POÚ a z toho
lze vyvodit, že níže uvedené obce splňují pouze roli správního centra na úrovni POÚ. Jedná se o
obce: Česká Třebová, Moravská Třebová, Holice, Přelouč, Hlinsko, Králíky. Česká Třebová nesplňuje
roli správního centra, i když je v regionalizaci považována za druhé jádro mikroregionálního centra
Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. V České Třebové probíhá intenzivní rozvoj. Je zde podnik KORÁDO,
přední výrobce radiátorů a bude zde velký dopravní terminál mezinárodní společnosti METRANS.
V současné době zde dochází k přetížení silniční sítě kamionovou dopravou. Tento dopravní
terminál středoevropského významu nezajišťuje velké množství pracovních míst, jelikož pracovníci
v tomto místě zajišťují pouze koordinaci, evidenci a organizaci přepravy.
Obrázek 5.27: Profil denních rytmů u ORP v Pardubickém kraji
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Zdroj: CE TRAFIC 2017, analýza PROCES.
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V Pardubickém kraji se nachází 11 POÚ, které nejsou sídlem správního centra ORP. Pouze POÚ
Letohrad se přibližuje profilu ORP a z hlediska denních rytmů by se jí mohlo stát. Je nutno uvést, že
na základě regionalizace z kapitoly 4, je Letohrad považován za 2. jádro mikroregionálního centra
Žamberk-Letohrad. Roli POÚ splňují Chvaletice, Jevíčko a Třemošnice. Omezeně dále roli POÚ
splňují Choceň, Skuteč a Jablonné nad Orlicí. Zbývající POÚ kopírují profil obcí bez POÚ, nelze je
považovat za mikroregionální centra.
Obrázek 5.28: Profil denních rytmů u POÚ v Pardubickém kraji
115%

ORP
Letohrad
POÚ
Chvaletice
Jevíčko
Třemošnice
Choceň
Skuteč
Jablonné nad Orlicí
Lázně Bohdaneč
Heřmanův Městec
Nasavrky
Obce bez POÚ
Chrast

110%
105%
100%
95%
90%
85%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hodiny

Zdroj: CE TRAFIC 2017, analýza PROCES.

Dále bylo identifikováno 21 obcí, které nevykonávají funkci POÚ, ale jejich profil od 11 do 12 hodin
je vyšší, než hodnota 114,03 % tj. průměr profilu ORP. Z toho 13 obcí má méně než 500 obyvatel a
další 4 obce mají méně než 1000 obyvatel. U těchto obcí se projevuje určitá nestabilita použitých
dat mobilního operátora. Pouze čtyři obce mají nad 1000 obyvatel a jsou potenciálně vhodné pro
umístění POÚ. Konkrétně se jedná o obce Libchavy (1747 obyv.), Prachovice (1423 obyv.), Rybitví
(1355 obyv.) a Čeperka (1104 obyv.). V těchto obcích existují významné podniky, které ovlivňují
pozitivní dojížďku na území obce. Je vhodné uvést, že obce jsou dobře dostupné do správních
center současných POÚ. Pouze obec Prachovice je vzdálená 8,9 km od správního centra Heřmanův
Městec.
Na závěr porovnáváme profily obcí, kde jsou umístěna okresní pracoviště České správy sociálního
zabezpečení a katastrální pracoviště Katastrálního úřadu (úroveň je tvořena bývalými 4 okresními
městy) s umístěním územních pracovišť finančních úřadů, kontaktních pracovišť ÚP. V níže
uvedeném grafu jsou průměrné profily 11 územních pracovišť finančních úřadů a 17 kontaktních
pracovišť ÚP, které jsou přibližně stejné jako profil 15 ORP, tzn. podobný nárůst počtu osob na
území obce.
Obrázek 5.29: Profil denních rytmů dle pracovišť dekoncetrátů v porovnání s POÚ a ORP v Pardubickém kraji
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5.2.2.4 Celkové zhodnocení využití mobilních dat
Celkové zhodnocení využití mobilních dat pro potřeby lokalizace správních center z hlediska výkonu
veřejné správy je následující:
1. I když mobilní data mají své limity, je vhodné je využít pro zvýšení validity k datům ČSÚ,
která je nutno při analýze dojížďkových vztahů stále považovat za kardinální. Podrobněji
řešeno v oddíle 1.3.1. Rovněž je vhodné využít pro analýzy prostorových vztahů datové
soubory z registrů veřejné správy (vztah mezi bydlištěm, zaměstnáním a návštěvou úřadů,
nemocnice apod.)
2. Chyby v datech jsou způsobeny především nepřesnou lokalizací osob v malých obcích, lepší
využití má tato metoda u větších urbanizovaných celků, kde je pokrytí BTS stanic mobilních
operátorů větší. To se projevilo i při analýze denních rytmů ve správních centrech.
3. Data vykazují vyšší míru nestability, proto se musí při jejich analýze využívat robustní
metody. Přesto mohou být tyto výsledky zkreslené, proto je na závěr nutné provést validaci
výstupů a porovnat výstupy s daty z jiných datových zdrojů tzv. datovou triangulací dle
Denzina336. Triangulace je v sociálních vědách označení pro kombinaci dvou nebo více
metodologií, metod nebo různých datových souborů. Cílem triangulace je, na základě
principu komplementarity, odstranění nedostatků jednotlivých metod (nejčastěji se jedná o
kombinaci kvantitativních metod s kvalitativními metodami), které by při samostatném
použití nebyly schopny odhalit některé aspekty zkoumaného předmětu.
4. Oproti klasickým postupům zachycují prostorovou mobilitu dílčím způsobem, evidují pouze
určité události či prostorové chování specifické skupiny obyvatel. K podobným závěrům
dospěl v rámci svého výzkumu i Dr. Novák337.
5.2.3 Identifikace sídel s potenciálem zastávat vyšší správní funkci
Identifikace z hlediska možných změn v tomto oddíle je provedena na úrovni POU (mikroregionální
síť). ORP zde není řešeno, jelikož bylo datově vyhodnoceno jako vhodná mikroregionální struktura.
Analýza dojížďkových proudů ze SLDB 2011 vychází ze dvou ukazatelů: dojížďka do škol (tj.
dojížďka žáků ZŠ a SŠ a studentů VŠ) a dojížďka do zaměstnání, přičemž dojížďka do zaměstnání
tvoří 72 % celkové dojížďky. Pro analýzu významu obce z hlediska dojížďky je možno využít index
dojížďkového salda (Index DS), který se vypočítá podílem salda dojížďky a vyjížďky k počtu obyvatel
*100. Na základě analýzy tohoto indexu lze stanovit významné obce z hlediska dojížďky. Jedná se
především o skutečnost, kdy obce, ve kterých se vyskytují velké průmyslové závody, mají zpravidla
kladné saldo dojížďky za prací a záporné saldo dojížďky do škol. Typickým příkladem jsou
Dukovany, Modletice, Kvasiny, Vřesová, Mošnov, Nošovice, Nová Ves v SO ORP Třebíč (obec s 241
obyvateli k 1. 1. 2018 a počtem 1 571 obsazených pracovních míst k 1. 12. 2017). Střediska, kde jsou
koncentrována pouze pracovní místa tedy nelze paušálně označit jako centra vhodná pro přenesený
výkon státní správy (míněno především na úrovni POÚ, jelikož úroveň ORP je řešena v rámci kapitoly
č. 1). Z tohoto důvodu index dojížďkového salda není vhodný pro identifikaci významných
spádových center pro lokalizaci nových sídel správních úřadů, pokud nebude kombinován s dalšími
faktory. U obcí, kde dojížďka přesahuje 1000 osob a jsou vzdálenější od ORP (např. Dukovany, Stráž
pod Ralskem), je vhodné zvážit vybudování přepážek pro kontakt s občany (front office) pro agendy
uvolněné od místní příslušnosti (tj. občanské průkazy, cestovní pasy). Z tohoto důvodu byly
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NOVÁK, J. Lokalizační data mobilních telefonů: možnosti využití v geografickém výzkumu. Souhrn disertační práce.
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identifikovány obce s kladným saldem dojížďky do zaměstnání nad 500 osob, které nejsou ORP.
Jedná se především o obce, kde jsou umístěny průmyslové zóny (např. Modřice, Nošovice, Mošnov,
Kvasiny), nebo obce, kde jsou jaderné elektrárny, doly nebo lomy (např. Stonava). Podrobná
charakteristika obcí je uvedena v příloze.
Tabulka 5.18: Obce s dojížďkovým saldem do zaměstnání nad 500 osob, které nejsou ORP
DS do
Dojížďka do
Vzdálenost
Počet
Název obce
ORP
Index DS
zaměstnání
zaměstnání
ORP (km) obyvatel
Modřice
Šlapanice
3 217
4132
61,2
12,61
5 246
Stonava
Karviná
1 865
2114
102,4
6,91
1 851
Nošovice
Frýdek-Místek
1 715
1858
175,2
8,16
1 040
Dukovany
Třebíč
1 628
1726
195,6
29,45
885
Mošnov
Kopřivnice
1 224
1297
172,7
11,86
724
Kunovice
Uherské Hradiště
1 215
2238
21,9
3,22
5 646
Kvasiny
Rychnov nad Kněžnou
1 210
1343
75,7
6,92
1 478
Modletice
Říčany
1 116
1221
183,9
5,92
559
Ovčáry
Kolín
1 091
1220
129,2
7,88
875
Žebrák
Hořovice
1 045
1345
46,0
5,65
2 165
Staříč
Frýdek-Místek
1 021
1342
44,7
7,30
2 169
Trmice
Ústí nad Labem
1 019
1285
35,8
4,46
3 339
Stráž pod Ralskem
Česká Lípa
972
1297
18,7
24,03
3 989
Temelín
Týn nad Vltavou
932
1036
108,4
7,12
857
Velká Bíteš
Velké Meziříčí
827
1272
14,7
18,20
5 171
Staré Město
Uherské Hradiště
770
1988
13,0
2,28
6 716
Nižní Lhoty
Frýdek-Místek
720
764
272,9
9,97
275
Kosmonosy
Mladá Boleslav
707
919
12,8
8,80
4 944
Bor
Tachov
683
971
14,8
16,22
4 304
Chvalovice
Znojmo
679
736
121,4
8,27
653
Planá nad Lužnicí
Tábor
607
1400
8,8
8,34
4 041
Dolní Rožínka
Bystřice nad Pernšt.
592
670
100,6
7,88
618
Bzenec
Kyjov
564
1169
24,2
12,03
4 331
Vřesová
Sokolov
563
577
157,1
14,35
386
Nová Ves
Třebíč
549
581
264,4
7,24
241
Šenov u Nového Jičína Nový Jičín
521
881
33,2
1,59
2 086
Lutín
Olomouc
512
1024
18,5
11,83
3 209
Horní Počaply
Mělník
501
595
30,6
12,87
1 281
Zdroj: ČSÚ SLDB 2011, Běžná evidence obyvatel k 1. 1. 2018.

Pro lokalizaci nových sídel správních úřadů byl vytvořen index střediska 1, který využívá
dojížďkového salda do škol v kombinaci s dojížďkovým saldem do zaměstnání. Pro vymezení
středisek byla stanovena podmínka, že musí mít pozitivní dojížďkové saldo do škol i do zaměstnání.
Tuto podmínku v rámci ČR splnilo 164 obcí. Ukazuje se, že některá významná střediska mají výrazně
pozitivní dojížďku z hlediska práce, ale z hlediska škol nikoliv. Jedná se například i o mikroregionální
centra jako jsou Havířov, Jablonec nad Nisou, Třinec, Kopřivnice a Blansko, případně města
v bezprostředním zázemí velkých měst jako Orlová, či Jirkov. Při analýze Třince byla identifikována
nejvyšší denní dojížďka do škol sousedního Českého Těšína a naopak nejvyšší dojížďka do
zaměstnání do Třince. Na tomto příkladu lze doložit, že střediska, kde jsou koncentrovány střední
školy, se odlišují od středisek převážně pracovních.
Pro vymezení nových potenciálních POÚ byly stanoveny podmínky:
1. velikost obce min. 1000 obyvatel
2. pozitivní index dojížďkového salda
3. kladná hodnota index střediska 1
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Pro porovnání byla vytvořena testovací množina už existujících POÚ ve velikostní kategorii 1000 až
10000 obyvatel ve správním centru. První dvě podmínky splnilo 73 obcí, které nejsou POÚ. Ale index
střediska 1 splnilo jen 10 obcí, tj. pouze 14 %, u testové množiny POÚ 58 % obcí.
Tabulka 5.19: Identifikace sídel s potenciálem zastávat funkci POÚ – Postup 1
Vzdálenost
Index
na
Index
DS do
DS do
Popul. Popul.
Obec
SO POÚ
střediska
současný
DS
škol
zaměst.
2011
2018
1
POÚ (km)
Opařany
Tábor
16,6
Ano
7,5
70
34
1 384
1 427
Hnojník
Třinec
12,6
Ano
9,7
106
37
1 479
1 456
Lutín
Olomouc
11,8
Ano
18,5
62
512
3 103
3 209
Poříčí nad
Benešov
9,2
Ano
19,5
13
224
1 218
1 313
Sázavou
Lednice
Břeclav
8,8
Ano
14,7
299
30
2 242
2 293
Ústí nad
Trmice
4,5
Ano
35,8
42
1 019
2 967
3 339
Labem
Lázně
Rybitví
3,9
Ano
24,1
180
141
1 332
1 355
Bohdaneč
Zastávka
Rosice
2,2
Ano
12,0
203
94
2 465
2 539
Velké Poříčí
Hronov
2,2
Ano
4,2
30
68
2 354
2 371
Šenov u
Nový Jičín
1,6
Ano
33,2
150
521
2 021
2 086
Nového Jičína
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Běžná evidence obyvatel k 1. 1. 2018, MF ČR Osazená pracovní místa k 1.12
Pozn.: DS dojížďkové saldo, OPM Obsazená pracovní místa

OPM
2011

OPM
2017

665
767
2 529

817
857
3 164

965

897

943

1 216

2 967

3 264

648

730

1 143
1 316

1 168
1 667

3 586

4 852

Pouze obec Opařany je vzdálenější od města Tábor se vzdáleností přibližně dvojnásobnou střední
vzdálenosti obcí ve správním obvodu POÚ (medián 8,34 km viz tabulka 5.1.2 v oddíle 5.1.1), proto
je zde potenciál pro vytvoření nového POÚ. Rovněž vývojové trendy nárůstu populace i růstu
obsazených pracovních míst poukazují na rozvojový potenciál dané obce. Ostatní potenciální obce
jsou v bezprostředním zázemí větších měst a nelze předpokládat, že by vytvořily stabilní spádovou
oblast.
Aby se počet potenciálních obcí zvětšil, byl stanoven širší index střediska 2, který vychází pouze
z požadavku existence školy a zdravotnického zařízení v potenciální obci. Tímto způsobem bylo
identifikováno 54 obcí, které tuto podmínku splnily (podmínce vyhovovalo i všech 10 obcí, které
splnily podmínku už u Indexu střediska 1). V rámci testové množiny tyto podmínky splnilo 100 %
současných POÚ.
Pro následující potenciální centra z hlediska vhodnosti zřízení POÚ bylo zohledněno, že v jejich
bezprostředním okolí není větší město a že má přirozenou spádovou oblast, tzn., z 54 obcí jen 9
splnilo podmínku dostatečné vzdálenosti 15 km od většího města, aby bylo schopno vytvořit si
spádovou oblast. Do této kategorie opět spadá obec Opařany. Z hlediska růstu obyvatel a
pracovních míst se potenciálním POÚ jeví Jevišovice na Znojemsku, Štíty u Zábřehu a stabilní vývoj
obyvatel má Vysoké nad Jizerou s mírným nárůstem pracovních míst. Naopak rekreační střediska
Železná Ruda, Harrachov i Vrchlabí vykazují pokles obyvatel, což snižuje jejich potenciál pro výkon
veřejné správy. Na druhou stranu Železná Ruda má již v současné době matriční i stavební úřad,
takže je zde určitý potenciál pro výkon POÚ. Nicméně všechna potenciální POÚ budou dále
prověřena.
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Tabulka 5.20: Identifikace sídel s potenciálem zastávat funkci POÚ – Postup 2
Vzdálenost
Index
Index DS do
DS do
Popul.
Obec
SO POÚ
na současný střediska
DS
škol
zaměst.
2011
POÚ (km)
2
Železná Ruda
Nýrsko
25,0
Ano
0,70
-67
80
1846
Olešnice
Boskovice
22,9
Ano
0,46
39
-31
1727
Jevišovice
Znojmo
17,0
Ano
1,87
-12
33
1124
Opařany
Tábor
16,6
Ano
7,51
70
34
1384
Štíty
Zábřeh
15,9
Ano
3,59
-49
121
2007
Špindlerův Mlýn
Vrchlabí
15,8
Ano
26,83
-46
449
1502
Nové Město
Jimramov
15,1
Ano
1,80
-23
44
1169
na Moravě
Harrachov
Tanvald
15,0
Ano
5,11
-32
116
1643
Vysoké nad Jizerou Semily
15,0
Ano
8,51
156
-46
1292
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Běžná evidence obyvatel k 1. 1. 2018, MF ČR Osazená pracovní místa k 1. 12.
Pozn.: DS dojížďkové saldo, OPM Obsazená pracovní místa

Popul.
2018

OPM OPM
2011 2018

1630 620
1694 667
1172 457
1427 665
2021 1134
1114 1545

816
680
501
817
1158
1634

1160

449

438

1421
1292

844
422

959
465

Návrh standardů dostupnosti úřadů
V této části je vytvořen návrh 4 úrovní standardů dostupnosti úřadů (vzdálenost dojezdu, dojezd
veřejnou dopravou). V oddíle 5.3.2. jsme vybrali nejnižší úroveň a promítli jsme ji do správní sítě
formou modelu, jehož výstupem je 12 scénářů možného uspořádání správních obvodů. Pro základní
vyhodnocení standardů je třeba stanovit, jakým způsobem jsou v současné době dostupné vybrané
typy úřadů, které jsou definovány vzdáleností po silniční síti a dobou dojezdu veřejnou hromadnou
dopravou. Na základě upřesněného zadání byly analyzovány vzájemné kombinace těchto
dostupností.
Vzdálenost silniční sítí





méně než 25 km
25 – 49,9 km
50 – 74,9 km
75 km a více

Doba optimálního spojení veřejnou hromadnou dopravou








méně než 30 minut
30 - 59 minut
60 - 89 minut
90 - 119 minut
120 minut a více
Bez spojení s dojezdem na 8 hodinu
Bez spojení s dojezdem na 8 až 15 hod.

Z oddílu 5.1.2. je zřejmé, že problémovější je dostupnost VHD než individuální automobilovou
dopravou, a to z důvodů, které jsou dále uvedeny. Bez optimálního spojení na 8:00 až 15:00 hodinu
s krajským centrem je 19 obcí, u bývalých okresních měst to je 37 obcí, u správních center SO ORP
je to 41 a u POÚ 51 obcí. Výše uvedené skutečnosti znamenají, že standard nelze naplnit na 100 %,
pouze v případě, že by došlo k posílení územní základní dopravní obslužnosti. Přičemž tento termín
(základní dopravní obslužnost)338 byl v zákoně č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě zaveden změnou
č. 103/2004 Sb. (§ 2. odst. 19), která ale pozbyla platnosti změnou č. 1/2005, kdy byl z tohoto
termínu vypuštěn závazek státu a kraje.
V současnosti je pojem dopravní obslužnosti vymezen zákonem č. 194/2010 Sb. o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, přičemž dle § 2 se
dopravní obslužností rozumí: zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a

Dopravní obslužností se rozumí zajištění dopravních potřeb občanů na území kraje nebo státu ve veřejném zájmu. V
rámci dopravní obslužnosti stát zajišťuje základní dopravní obslužnost. Kraj v rámci samostatné působnosti přispívá na
dopravní obslužnost kraje.
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školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících
základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy
zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. V rámci zákona č. 129/2000 Sb. o
krajích (krajské zřízení), v platném znění je v § 35, odstavec g, v kompetencích zastupitelstva kraje
stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje. Na základě analýz VHD optimálních
spojení (metodika je rozvedena v příloze 5.2), lze identifikovat naplnění standardu pro minimálně
90 % obcí v ČR, s výjimkou dojezdu do správního centra kraje, kde do 120 minut a 75 km naplňuje
standard pouze 84,2 % obcí, ale počet obcí bez optimálního spojení na 8. až 15. hodinu je jen 19.
Stanovení standardu úrovně prostorové dostupnosti veřejné správy v území
Při identifikaci prostorových úrovní dostupnosti veřejné správy v území je zohledněn pouze výkon
státní správy. Zvolený postup by překlenul současnou rozdrobenou strukturu veřejné správy ČR a
vytvořil by prostor pro možnosti snížení administrativní zátěže obcí. Výkon samosprávy zde není
předmětem řešení339.
Tabulka 5.21: Stanovení standardu úrovně prostorové dostupnosti veřejné správy v území
Řád
Název a vymezení

Úroveň 1

Základní úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy.
Na této úrovni je nutné zabezpečit výkon agend, které vyžadují vyšší kvalifikační předpoklady
v rozsahu: matriční úřad, stavební úřad, zabezpečuje i další agendy, např. oblast sociální práce,
která vyžaduje kontakt s obyvatelstvem a znalost místních problémů. Zabezpečuje také výkon
dalších základních veřejných služeb v území, jako jsou základní škola, zdravotnické zařízení.

Prostorový
standard
dostupnosti
do 25 km a do
60 min VHD
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Úroveň 2

do 50 km a do
Základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy .
Zde je vybudovaná mikroregionální struktura se správními centry, které poskytují komplexní 60 min VHD
systém veřejných služeb, bez služeb typu např. divadlo, zimní stadión. Na této úrovni působí i
bezpečnostní rada a krizové štáby k řešení krizových situací a mimořádných událostí většího
rozsahu, které vyžadují systémovou koordinaci. Dále je na této úrovni řešen sběr informací a
je doporučeno i plánování sociálních služeb v území, včetně zabezpečení základní
infrastruktury sociálních služeb.
Úroveň 3
Vyšší úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy.
do 50 km a do
Vhodná pro výkon méně častých agend, především pro územní dekoncentráty. Tuto 90 min VHD
prostorovou úroveň využívají např. okresní správa sociálního zabezpečení, územní odbor
policie ČR, nemocnice, soudy.
Úroveň 4
Vyšší úroveň s komplexním výkonem státní správy na vyšším územně správním celku.
do 75 km a do
Jedná se o úroveň mezoregionů, které se vyznačují relativně uzavřeným regionálním systémem 120 min VHD
pokrývajícím komplexní potřeby veřejných služeb, např. vědecká knihovna, divadla, sportovní
a víceúčelové haly, krajské nemocnice vyššího typu se specializovanými obory, integrovaný
záchranný systém, střední a vysoké školy.
Pozn.: * úroveň standardu stanovená dle vybraného scénáře S650b viz oddíl 5.3.2., IAD – Individuální automobilová doprava

Vybrané úřady jsou analyzovány podle výše stanovených prostorových úrovní standardu a v níže
uvedené tabulce je zobrazeno, kolik procent obcí splňuje daný zvolený standard. Rovněž je zde
uvedeno, kolik obcí nesplňuje zvolený standard z důvodu neexistence optimálního spojení VHD
mezi 8-15 hodinou. To znamená, že pokud by měl být tento standard naplněn na 100%, musela by
se zlepšit především dopravní obslužnost obcí VHD. Dalším způsobem naplnění standardu je využití

Důvodem k tomuto postupu je skutečnost, že Ústava ČR (zákon č. 1/1993 Sb. čl. 99) vymezuje obce jako základní územní
samosprávný celek a každá navrhovaná změna, která by omezovala právo občanů na územní samosprávnou činnost, by
znamenala zásah do Ústavy ČR.
340 Mezi základní úroveň komplexního rozsahu státní správy jsou považována i zprostředkování zaměstnání, výplaty
sociálních dávek a finační správa atd.
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možnosti zřízení mobilních úřadoven nebo zajištění prostoru v rámci obecního úřadu pro výkon
potřebné agendy v přesně definovaném čase. Tuto činnost by zajišťoval úřad, v jehož správním
obvodu daná obec leží, v případě, že nesplňuje požadovaný standard prostorové dostupnosti.
Tabulka 5.22: Naplnění standardu pro jednotlivé typy úřadů dle stanovených úrovní
Standard
Standard nesplňuje
splňuje
Řád
Standard
Úřad
Počet Poče
Bez spojení s
Bez spojení s dojezdem
%
obcí t obcí dojezdem na 8 hod.
na 8 až 15 hod.
MÚ
97,6%
6 107
147
84
69
Úroveň 1 do 25 km a do 60 min VHD
SÚ
97,2%
6 077
177
69
58
POÚ
96,5%
6 035
219
61
51
Úroveň 2 do 50 km a do 60 min VHD
ORP
93,8%
5 869
385
63
41
KP KÚ
95,6%
5 980
274
85
40
Úroveň 3 do 50 km a do 90 min VHD
OSSZ
94,7%
5 923
331
83
37
Úroveň 4 do 75 km a do 120 min VHD
Kraj
84,2%
5 265
989
117
19
Zdroje: ČSÚ, RSO 1. 1. 2018; ŘSD, silniční síť k 1. 1. 2018; VŠB-TU, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
Pozn.: KP KÚ - katastrální pracoviště katastrálního úřadu, OSSZ – okresní/městské pracoviště České správy sociálního
zabezpečení obvykle nazývanými okresní správou sociálního zabezpečení.

Na základě rozložení obcí dle dostupnosti VHD a vzdálenosti po silniční síti, která byla stanovena
pro jednotlivé analyzované úřady (např. viz níže uvedená tabulka pro úroveň POÚ a ORP), byla
vybrána nejvhodnější úroveň standardu uvedená v předchozí tabulce. V příloze 5.3 je pro každý typ
úřadu uvedeno naplnění standardu dostupnosti v absolutních i relativních četnostech.
Tabulka 5.23: Naplnění standardu dostupnosti pro POÚ (%)
Doba spojení veřejnou hromadnou dopravou
bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
78,7%
17,8%
1,5%
0,1%
0,1%
0,9%
0,8% 99,1%
0,1%
0,5%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
78,8%
18,3%
1,8%
0,1%
0,1%
1,0%
0,8% 100,0%
Zdroj: ČSÚ:RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
120 minut spojení s
a více
dojezdem
na 8 hod.

Tabulka 5.24: Naplnění standardu dostupnosti pro ORP (%)
Doba spojení veřejnou hromadnou dopravou
bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
65,6%
26,1%
2,6%
0,3%
0,1%
0,7%
0,6% 95,3%
Vzdálenos
25 - 49,9 km
0,2%
2,0%
1,7%
0,4%
0,1%
0,3%
0,1%
4,7%
t silniční
50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
sítí
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
65,7%
28,1%
4,3%
0,7%
0,2%
1,0%
0,7% 100,0%
Zdroj: ČSÚ:RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
spojení s
dojezdem
na 8 hod.
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5.3.1 Diskuze nad návrhem variant standardů dostupnosti úřadu
Na základě výsledku analýz se doporučuje ponechat současnou mikroregionální úroveň 2, která je
tvořena strukturou ORP. Jelikož právě úroveň ORP z hlediska dopravní dostupnosti, a to jak
automobilovou, tak i veřejnou hromadnou dopravou, je dostatečně dobře dostupná. Průměrná
dostupnost do ORP automobilovou dopravou je 12 min a jen 25 % obcí má dostupnost do ORP
delší než 16 min. Pokud se zaměříme na skutečné dojížďkové proudy, tak do správního centra ORP
dojíždí průměrně více osob než do správního centra POÚ. Na základě provedeného dotazníkového
šetření uvedlo 31,3 % respondentů, že naposledy navštívilo správní centrum ORP v minulém týdnu,
když k tomu připočteme dalších 49,0 % obyvatel, kteří ve správním centru ORP bydlí, získáme 80,3
% obyvatel, pro které není problém navštívit úřad v ORP.
V rámci zadání studie se podrobně zabýváme nejnižší mikroregionální úrovní v nastavení
dostupnosti správní sítě, která bude skladebná se současnou sítí ORP. Nastavení standardů na
úrovni 1. má za cíl hledání nového prostorového uspořádání, zvýšení dostupnosti správních služeb
a možnost snížení administrativní zátěže obcí.
V rámci návrhu standardů dostupnosti se pracuje s pojmem POÚ, který oproti současnému
vymezení agend veřejné správy na POÚ bude mít rozdílný rozsah výkonu veřejné správy
dle jednotlivých pracovních scénářů, které jsou dány orientačně počtem správních center
následovně:
1. Scénář 400 – redefinice současných SO POÚ, s úkolem zajištění lepší dostupnosti služeb
veřejné správy, předpokládá se navýšení kompetencí např. v sociální oblasti (podrobněji viz
podkapitola 4.2)
2. Scénář 450
3. Scénář 500
4. Scénář 550
5. Scénář 600
6. Scénář 650 – na této úrovni by mohlo dojít k výkonu přenesené působnosti státní správy,
která vyžaduje vyšší kvalifikační předpoklady. Na tuto úroveň lze převést výkon státní správy
z úrovně obcí, které nemají dobré personální zázemí pro výkon státní správy, přitom nově
navrhovaná správní centra jsou dobře dopravně dostupná pro obyvatele obcí v rámci
správního obvodu (podrobněji viz podkapitola 4.1).
5.3.2 Modelové vymezení správních obvodů pověřených obecních úřadů
Primární při vymezení nových správních obvodů pověřených obecních úřadů (dále SO POÚ) je
časová dostupnost těchto úřadů ze spádových obcí. Z tohoto důvodu byly využity údaje o
cestovních časech potřebných k dojezdu automobilem. Byla vytvořena matice cestovních časů mezi
všemi obcemi uvnitř aktuálně platných správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále SO
ORP). Jednalo se o necelých 280 tisíc záznamů. Pro vytvoření této matice byla využita webová služba
Google Maps API (Distance Matrix).
Použitá vstupní data pro modelování





administrativní členění České republiky – Registr sčítacích obvodů, ČSÚ
vzdálenost po silniční síti v minutách – Google Maps, Google
počet obyvatel obcí – Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ
vybavenost obcí – Městská a Obecní statistika, ČSÚ
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Základní podmínky pro nové vymezení SO POÚ
1. muselo zůstat zachováno současné dělení do SO ORP, tedy nové SO POÚ jsou vymezeny
pouze uvnitř existujícího území SO ORP a mají tak dohromady konzistentní hranice;
2. cílem bylo připravit více různých nastavení a různé celkové počty SO POÚ, kdy pro
potenciální nová sídla POÚ byly využity nejen obce, které jsou v současnosti rovněž sídla
POÚ, ale také další obce, které splňují podmínku, že mají více než 1000 obyvatel (dle ČSÚ
k 1. 1. 2018) a zároveň v nich jsou zdravotnické zařízení341 a základní škola342 (dle dat
Městské a obecní statistiky z roku 2017, ČSÚ), celkem byla nová sídla SO POÚ vybírána z
1060 kandidátských obcí;
3. současná sídla SO POÚ musela být povinně součástí nového vymezení SO POÚ, výjimku
tvoří ta sídla SO POÚ, která nemají žádnou nebo jen jednu spádovou obec. Neznamená to,
že by byla z analýzy vyřazena, i tato sídla mohla být, a nakonec ve většině případů byla
navržena algoritmem jako nová sídla SO POÚ (kromě obcí Loket, Jablonné v Podještědí,
Hlubočky, Vratimov a Hodkovice, které již nejsou sídly nově navržených SO POÚ);
4. do analýzy vstupovaly také spádové obce nově vymezených SO POÚ, ty byly tvořeny všemi
6253 obcemi Česka (bez hl. m. Prahy).
Algoritmus výpočtu
Pro vymezení nových SO POÚ byly využity alokační/lokační úlohy, které obecně řeší problém
optimálního umístění zařízení. Toto umístění je optimalizováno dle optimalizačního kritéria, které
závisí na charakteru úlohy a funkci zařízení, a tedy optimalizuje umístění dle výskytu incidentů (nebo
též obsluhovaných bodů či bodů poptávky) v síti. Při řešení lokalizačních a alokačních úloh se
uplatňuje matematické programování (lineární i nelineární), optimalizace na grafech a heuristické
postupy. Některé metody neobsahují podmínku optimalizace vzdálenosti, protože postačuje pouze
splnění vzdálenostního limitu (např. splnění limitu časové dostupnosti).
Základním a také klíčovým krokem je volba optimalizačního kritéria. Pro tento účel bylo využito
kritérium maximalizace pokrytí (Maximize Coverage), kdy jsou nová sídla SO POÚ umístěna tak, aby
byla v dosahu co nejvíce spádovým obcím. Toto kritérium bylo k tomuto účelu využito v odborné
literatuře343. V případě tohoto kritéria je potřeba nastavit dva parametry: 1) počet nových sídel a 2)
maximální dojížďkový čas/vzdálenost. Výstupem analýzy je výběr uživatelem definovaného počtu
nejvhodnějších sídel z 1060 kandidátských obcí dle zadaného optimalizačního kritéria. Postupně
byly vypočítány pracovní scénáře pro 400, 450, 500, 550, 600 a 650 nových SO POÚ dle metodických
podmínek definovaných výše. Je nutné zdůraznit, že algoritmus hledá pro každé nastavení zcela
unikátní řešení, tedy každé další nově přidané sídlo SO POÚ způsobí celkové přepočtení úlohy a
v extrémních případech může zásadně změnit výsledek celé analýzy, protože dojde ke změně

Zdravotnickým zařízením se rozumí sdružená ambulantní zařízení, ambulantní zařízení, nemocnice, odborné léčebné
ústavy včetně léčeben dlouhodobě nemocných, ostatní lůžková zařízení, samostatné ordinace lékařů a ostatní samostatná
zařízení včetně detašovaných pracovišť. Data jsou převzata ze základní databáze Ústavu zdravotnických informací a
statistiky ČR, podle možností doplněná šetřením pracovníků oddělení informačních služeb Krajských správ Českého
statistického úřadu.
342 Do základních škol jsou započítávána všechna zařízení základního školství s 1. i s 2. stupněm vzdělání (devítiletky). Data
jsou převzata ze základní databáze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podle možností doplněna šetřením
pracovníků oddělení informačních služeb Krajských správ Českého statistického úřadu.
343 Např. ve studii PAPAFRAGKAKI, A., PHOTIS, Y., N. GIS-Based Location Analysis of Administrative Regions. Applying the
Median and Covering Formulations in a Comparative Evaluation Framework. European Journal of Geography, 2014, Volume
5, Number 3, 37–59. ISSN 1792-1341.
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rozložení distribuce v prostoru a tím pádem ke změně všech hodnot kandidátských obcí. V tomto
případě se však většinou SO POÚ postupně „skládají“ do větších celků s klesajícím počtem
lokalizovaných sídel SO POÚ.
Maximální dojížďkový limit nebyl stanoven, resp. byl stanoven na velmi vysokou hodnotu, aby
neovlivňoval výsledky. Bylo jisté, že výsledné dojížďkové časy nepřesáhnou únosnou hranici.
Průměrný čas dojížďky mezi obcemi uvnitř SO ORP je 18 minut.
Jednotlivé kandidátské obce a také spádové obce neměly stejnou váhu. V případě kandidátských
obcí byla váha definována podílem počtu obyvatel dané obce ze všech ostatních kandidátských
obcí celého SO ORP. V případě spádových obcí pak byla váha definována rovněž podílem počtu
obyvatel dané obce, ale ze všech obcí daného SO ORP. Suma vah za každé SO ORP byla v obou
případech rovna jedné. Vyšší váha v případě kandidátské obce zvyšovala šanci na to, že daná obec
bude vybrána jako nové sídlo SO POÚ a v případě spádových obcí zvyšovala snahu přiřadit danou
obec k potenciálnímu sídlu SO POÚ. Tato váha klesala s rostoucím dojížďkovým časem lineárně.
Postprocessing výsledku
Výsledné vymezení nových SO POÚ vstupovalo do dalšího zpracování s cílem eliminovat enklávy.
V případě, kdy byla obec zcela obklopena obcemi jiného SO POÚ, byla tato obec přiřazena k SO
POÚ okolních obcí nebo byla jedna (i více) z okolních obcí přiřazena k SO POÚ izolované obce. Vždy
bylo zachováno pravidlo minimalizace dojížďkového času do sídla SO POÚ. Případné navýšení bylo
jen minimální (řádově první jednotky kilometrů, resp. minut). Výjimkou jsou již existující enklávy
v rámci administrativního dělení SO ORP (např. obec Karlín v SO ORP Hodonín, SO ORP Šlapanice),
případně obce ve výběžcích SO ORP, které jsou geograficky blízko té kandidátské obci v rámci
stejného SO ORP s nejrychlejší cestou přes území jiného SO ORP).
Dva druhy výstupů modelování
Především z důvodu vyššího počtu vymezených SO POÚ, než je současných 388, bylo přistoupeno
k přípravě dvou druhů výstupů/scénářů:
A. výsledné SO POÚ musí mít alespoň 3000 obyvatel,
B. populační velikost výsledného SO POÚ není nijak omezena.

Výsledky modelování:
Scénáře
S400a
S400b
S450a
S450b
S500a
S500b
S550a
S550b
S600a
S600b
S650a
S650b

Popis
400 vymezených SO POÚ s populací vyšší než 3000 obyvatel
400 vymezených SO POÚ
450 vymezených SO POÚ s populací vyšší než 3000 obyvatel
450 vymezených SO POÚ
500 vymezených SO POÚ s populací vyšší než 3000 obyvatel
500 vymezených SO POÚ
550 vymezených SO POÚ s populací vyšší než 3000 obyvatel
550 vymezených SO POÚ
600 vymezených SO POÚ s populací vyšší než 3000 obyvatel
600 vymezených SO POÚ
650 vymezených SO POÚ s populací vyšší než 3000 obyvatel
650 vymezených SO POÚ

455

Konečný počet
správních center
388
388
438
449
472
499
508
549
549
599
584
649

Zhodnocení výsledků
ad A/Výsledné SO POÚ musí mít alespoň 3000 obyvatel
Počty vymezených SO POÚ z důvodu zavedení této podmínky poklesly. Základní statistika
populační velikosti SO POÚ pro jednotlivá vymezení shrnuje tabulka níže (sloupec s 388 SO POÚ
popisuje současnou situaci). Ve výsledcích není započtena Praha. Z důvodu asymetrie dat je potřeba
pro jejich popis využít robustní metody. Z hodnot je patrné, že nové vymezení s 394 SO POÚ nemá
tak populačně malé správní obvody, což potvrzují hodnoty 1. decilu, ale i 1. kvartilu. Naopak však
nové vymezení nemá populačně tak velké správní obvody, jako současné vymezení. Z tohoto lze
zhodnotit, že navrhované dělení již při nejmenším počtu navrhovaných správních obvodů vymezuje
populačně konzistentnější SO POÚ, než je současné vymezení.
Tabulka 5.25: Základní zhodnocení výsledků modelování dle populace v SO POÚ s omezením min. 3000 obyvatel
Scénář
Počet obcí s
Minimum
Mezikvartilové 1. decil
1. kvartil
Medián
3. kvartil
9. decil
POÚ
rozpětí
Současný stav
S400a
S450a
S500a
S550a
S600a
S650a

388
388
438
472
508
549
584

2088
3101
3101
3101
3101
3100
3062

18625
17572
14001
12943
12252
11770
10458

4603
6204
5311
4813
4675
4357
4170

7598
8572
7820
7176
6838
6200
5852

13505
14112
12788
11640
10839
10039
9387

26224
26144
21821
20119
19090
17970
16310

51607
46504
41655
38412
35705
33236
29666

Při porovnání hodnot vybraných percentilů jednotlivých navrhovaných řešení jsou patrné dva
výraznější poklesy a zároveň tedy doporučované varianty. První je pro celkový počet SO POÚ
rozdělený mezi 438 spádových sídel, který má tři čtvrtiny SO POÚ s populací do 22 000 obyvatel
(současné řešení více než 26 000 obyvatel) a oproti ostatním řešením vyniká výraznějším poklesem
právě ve 3. kvartilu, tedy dochází k postupnému dělení populačně největších SO POÚ. Podobně je
tomu tak rovněž v druhé navrhované variantě, která obsahuje 584 SO POÚ, kde má 90 % správních
obvodů populaci do 30 000 obyvatel (v současnosti 51 607 obyvatel).
Obrázek 5.30: Hodnoty minima a vybraných percentilů pro navrhovaná nová dělení SO POÚ
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Stejné doporučené varianty nového dělení SO POÚ vyplývají rovněž z hodnot mezikvartilového
rozpětí, které definuje rozsah počtu obyvatel, ve kterém se vyskytuje polovina SO POÚ. V případě
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438 SO POÚ je rozsah obyvatel o více jak 4 500 menší, než současné dělení s 393 SO POÚ. V případě
584 SO POÚ je poté rozsah o více než 6 000 obyvatel menší. Menší hodnoty dokazují nižší variabilitu
populačních velikostí navrhovaných SO POÚ.
Obrázek 5.31: Mezikvartilové rozpětí současného a navrhovaných dělení SO POÚ

20000

Mezikvartilové rozpětí

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
388

S400a

S450a

S500a

S550a

S600a

S650a

Scénáře modelu

ad B/ Populační velikost výsledného SO POÚ není nijak omezena
Základní statistiku populační velikosti SO POÚ pro jednotlivá vymezení shrnuje tabulka níže
(sloupec s 388 SO POÚ popisuje současnou situaci). Ve výsledcích není započtena Praha. Z důvodu
asymetrie dat je potřeba pro jejich popis využít robustní metody. I přes nestanovení minimální
populační velikosti SO POÚ začínají i tato nová dělení s populačně většími správními obvody, kdy
rozsah prvního kvartilu současného řešení je 5 600 obyvatel, zatímco nové dělení s 400 SO POÚ jen
4 000 obyvatel. Podobně pak neobsahuje tak populačně velké SO POÚ. I v tomto nastavení se
navrhovaná dělení vyznačují nižší variabilitou populační velikosti (větší malé SO POÚ a menší velká
SO POÚ).
Tabulka 5.26: Základní statistické zhodnocení současného a navrhovaných dělení SO POÚ
Scénář
Počet obcí s
Minimum
Mezikvartilové
1.
1.
Medián
POÚ
rozpětí
decil
kvartil
Současný
stav
S400b
S450b
S500b
S550b
S600b
S650b

3.
kvartil

9.
decil

388

2088

18625

4603

7598

13505

26224

51607

399
449
499
549
599
649

2475
2049
1664
1518
1279
1114

17434
14025
12953
12256
11027
9595

5700
4711
4047
3577
3262
2974

8453
7507
6376
5714
5180
4767

13705
12155
10600
9741
8939
8368

25887
21532
19329
17970
16207
14362

45365
41301
37498
34065
29950
27673

Z graficky zobrazených hodnot vybraných percentilů je patrný výraznější pokles u vymezení 449 SO
POÚ, kdy tři čtvrtiny všech SO POÚ mají populační velikost nižší než 21 532 obyvatel (při současném
dělení 26 224 obyvatel).
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Obrázek 5.32: Hodnoty minima a vybraných percentilů pro navrhovaná nová dělení SO POÚ
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Výše uvedený doporučený počet nově vymezených SO POÚ potvrzuje i mezikvartilové rozpětí, kde
je patrný pokles při 449 správních obvodech a rozsah počtu obyvatel poloviny všech SO POÚ je
14 025 obyvatel. S rostoucím počtem vymezených SO POÚ hodnota dále klesá, ale již bez
výraznějšího skoku.
Obrázek 5.33: Mezikvartilové rozpětí současného a navrhovaných dělení SO POÚ

20000

Interkvartilové rozpětí

18000
16000

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
388

S400b

S450b

S500b

S550b

S600b

S650b

Scénáře modelu

Další charakteristiky jednotlivých scénářů jsou uvedeny v příloze 5.3. Dále v příloze jsou uvedeny
charakteristiky navržených POÚ z hlediska dojížďkových vztahů (index vnitřní dojížďky měřen jako
vyjížďka v rámci POÚ/populace v POÚ v %) a index intenzity spjatosti obcí s POÚ (index spjatosti
obcí je měřen jako podíl celkové dojížďky obcí z SO POÚ k celkovému počtu obyvatel v těchto
obcích v %).
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5.3.3 Vybraný scénář S650b
Na základě nejlepší dopravní dostupnosti správního centra a největší homogenity této dostupnosti
měřené mezikvartilovým rozpětím byl pro úroveň 1. standardu dopravní dostupnosti veřejné správy
zvolen scénář S650b, který je pro 649 obcí bez omezení velikosti správního obvodu, které by mohly
mít statut POÚ. Z hlediska dostupnosti individuální automobilovou dopravou tento standard
splňuje 90 % obcí, jejich správní centrum je dostupné do 12,6 minut, průměrný dojezd 7 minut a 50
% obcí má dostupnost 6,6 minut. Střední velikost SO POÚ (tj. medián) z hlediska počtu obyvatel je
8 368 (průměr 14 354 obyvatel), z hlediska rozlohy 101,4 km2 (průměrná rozloha 120,8 km2),
s počtem obcí 8 (průměrný počet obcí je 9,6). Minimální populační velikost správního obvodu je
1 114 obyvatel. V oddíle 4.1.6 je pro Scénář S650b v rámci Návrhu vhodné mikroregionální správní
struktury uveden kartogram vyhodnocení indexu intenzity spjatosti obcí s POÚ.
Tabulka 5.27: Základní statistické zhodnocení scénáře S650b
Proměnná
Jednotka
Průměr
Medián
Minimum
Dojezdový čas
Počet obcí
Populace
Rozloha

min
obce
osoby
km2

7,0
9,6
14 354
120,8

6,6
8
8 368
101,4

0,0
1
1 114
3,8

10
0,0
3
2 974
41,1

Percentily
25
75
4,2
9,5
4
13
4 767
14 362
63,0
158,8

Vymezení SO POÚ dle scénáře S650b je provedeno na následujícím mapovém výstupu.
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90
12,6
20
27 673
232,7

Obrázek 5.34: Vymezení SO POÚ dle scénáře S650b

460

Nejlepší dopravní dostupnost ze všech scénářů má S650b. V níže uvedené tabulce je uvedena
dostupnost individuální automobilovou dopravou do správních center POÚ a vzdálenost po silniční
síti v kilometrech. V rámci scénáře S650b je do 10 minut dostupné správní centrum POÚ ze 78,4 %
obcí, do 15 minut z 94,8 % obcí a do 20 minut z 98,9 % obcí. Do vzdálenosti 15 km se od správního
centra nachází 95,8 % obcí respektive jejich významových středů.
Tabulka 5.28: Dostupnost správních center POÚ z obcí v jejich správním obvodě dle scénáře S650b
Čas dojezdu IAD
Počet obcí
5 - 9,9
10 - 14,9
15 - 19,9
20 - 24,9
25 - 29,9
do 5 minut
minut
minut
minut
minut
minut
do 5 km
1 986
214
0
0
0
0
5 - 9,9 km
76
2 540
220
0
0
0
Délka
10 - 14,9 km
0
90
780
88
0
0
dojezdu po
15 - 19,9 km
0
0
20
170
28
0
silniční síti
20 - 24,9 km
0
0
0
4
21
8
25 - 29,9 km
0
0
0
0
2
7
Celkem
2 062
2 844
1 020
262
51
15
Čas dojezdu IAD
Podíl obcí
5 - 9,9
10 - 14,9
15 - 19,9
20 - 24,9
25 - 29,9
do 5 minut
minut
minut
minut
minut
minut
do 5 km
31,8%
3,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5 - 9,9 km
1,2%
40,6%
3,5%
0,0%
0,0%
0,0%
Délka
10 - 14,9 km
0,0%
1,4%
12,5%
1,4%
0,0%
0,0%
dojezdu po
15 - 19,9 km
0,0%
0,0%
0,3%
2,7%
0,4%
0,0%
silniční síti
20 - 24,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,1%
25 - 29,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
Celkem
33,0%
45,5%
16,3%
4,2%
0,8%
0,2%
Zdroj: ČSÚ: ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, zpracování PROCES.

Celkem
2 200
2 836
958
218
33
9
6 254
Celkem
35,2%
45,3%
15,3%
3,5%
0,5%
0,1%
100,0%

Na níže uvedeném mapovém výstupu je znázorněna doba dojezdu individuální automobilovou
dopravou do nově vymezených POÚ dle scénáře S650b. Tmavě oranžové hodnoty v mapovém
výstupu nad 15 minut se týkají 328 obcí, z toho hodnoty nad 20 minut dosahuje jen 66 obcí a
hodnoty nad 25 minut jen 15 obcí. Většina z uvedených obcí leží na státních hranicích nebo na
krajských hranicích. Na základě výše uvedeného textu, lze konstatovat, že pokrytí 649 správními
centry zajišťuje velmi dobrou dopravní dostupnost ze všech obcí ČR.
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Obrázek 5.35: Doba dojezdu individuální automobilovou dopravou do nově vymezených POÚ dle scénáře S650b
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Návrh nové úrovně 1 při aplikaci scénáře S650b v kontextu dalších úrovní výkonu veřejné správy je
uveden v následující tabulce. Na nové úrovni 1 je nutné zabezpečit výkon agend v rozsahu: matriční
úřad, stavební úřad, veřejné opatrovnictví, silniční správní úřad, přestupková agenda, ochrana
přírody a krajiny, odpadové hospodářství (podrobněji kapitola 4.2). Zabezpečuje také výkon dalších
základních veřejných služeb v území, jako jsou základní škola, zdravotnické zařízení.
Tabulka 5.29: Nový návrh standardu pro jednotlivé typy úřadů dle stanovených úrovní
Standard splňuje
Standard nesplňuje
Bez spojení s
Bez spojení s
Standard
Úřad
Počet
%
Počet obcí
dojezdem na dojezdem na 8
obcí
8. hodinu
až 15 hod.
Nová úroveň pro možnosti snížení administrativní zátěže obcí (standard splňuje
Úroveň 1 do 15 km a 15 minut IAD*
94,4 % obcí tj. 5 908 obcí při aplikaci scénáře S650b). V každém správním centru
je základní devítiletá škola a zdravotnické zařízení.
Úroveň 2 do 50 km a do 60 min VHD
ORP
93,8%
5 869
385
63
41
KP KÚ
95,6%
5 980
274
85
40
Úroveň 3 do 50 km a do 90 min VHD
OSSZ
94,7%
5 923
331
83
37
Úroveň 4 do 75 km a do 120 min VHD
Kraj
84,2%
5 265
989
117
19
Zdroje: ČSÚ, RSO 1. 1. 2018; ŘSD, silniční síť k 1. 1. 2018; VŠB-TU, Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
Pozn.: KP KÚ - katastrální pracoviště katastrálního úřadu, OSSZ – okresní/městské pracoviště České správy sociálního
zabezpečení obvykle nazývanými okresní správou sociálního zabezpečení. * úroveň standardu stanovená dle vybraného scénáře
S650b viz oddíl 5.3.2., IAD – Individuální automobilová doprava.

Na příkladu Pardubického kraje by v rámci aplikace scénáře S650b bylo vytvořeno 41 správních
center. Tento kraj má v současné době 26 POÚ, 42 stavebních úřady, 52 matričních úřadů, 303 Czech
POINTů. V případě analýzy denních rytmů (metodika viz oddíl 5.2.2) se ukazuje, že nová centra
S650b z hlediska průměrného počtu osob na území obce se pohybují nad obcemi se sídly
stavebních úřadů i matričních úřadů, proto je možné tato správní centra hodnotit jako optimálněji
vymezené pro výkon státní správy.
Obrázek 5.36: Profil denních rytmů dle typu obce v porovnání S650b v Pardubickém kraji
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Zdroj: CE TRAFIC 2017, analýza PROCES.
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Dílčí závěr
V rámci kapitoly je provedena analýza dopravní dostupnosti individuální automobilovou dopravou
a veřejnou hromadnou dopravou do správních center, na základě které byly vytvořeny návrhy
standardů dostupnosti úřadů. Jelikož územní struktura ČR je rozmanitá, proto jsou standardy
dostupnosti naplněny vždy jen do určité míry.
Návrh standardů dostupnosti pro současné územně správní struktury v ČR:
1. Základní úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO POÚ standard dostupnost do 25 km a do 60 min VHD splňuje 96,5% obcí.
2. Základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO ORP standard dostupnost do 50 km a do 60 min VHD naplňuje 93,8% obcí.
3. Vyšší úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň okresů standard dostupnost do 50 km a do 90 min VHD naplňuje 94,7% obcí.
4. Vyšší úroveň s komplexním výkonem státní správy na vyšším územně správním
celku tj. úroveň krajů - standard dostupnost do 75 km a do 120 min VHD, naplňuje
84,2% obcí.
Dále v kapitole 5 pro úroveň 1 jsou navrženy scénáře s počtem správních center na úrovni POÚ od
388 až do 649, jejichž SO jsou skladebné dle ORP a mají rozložení populace ve správních obvodech
vyrovnanější (homogennější) než současná POÚ. Pro vymezení nových potenciálních POÚ byla
stanovena tato obecná kritéria:
1) velikost obce min. 1 000 obyvatel,
2) existence základní devítileté školy,
3) existence zdravotnického zařízení.
Ne všechny ze současných POÚ podmínku 1000 obyvatel splňují, jedná se o Křivoklát (684 obyvatel),
Vranov nad Dyjí (824 obyvatel), Bezdružice (938 obyvatel). Důvodem jsou především bariéry v území
(např. CHKO u POÚ Křivoklát) nebo malá velikost obcí v daném území (např. Vranov nad Dyjí).
Přesto existenci výše zmíněných POÚ v rámci sídelní struktury ČR lze považovat za potřebnou
z hlediska výkonu veřejné správy, proto tyto obce byly zahrnuty do nové úrovně. Na základě
maximalizace principu ekvity byla zvolena úroveň 649 správních center, označovaná jako S650b,
z důvodu její velmi dobré dopravní dostupnosti individuální automobilovou dopravou do správních
center POÚ. V rámci scénáře S650b, tj. POÚ (649) je do 10 minut dostupné správní centrum POÚ ze
78,4 % obcí, do 15 minut z 94,8 % obcí a do 20 minut z 98,9 % obcí. Scénář S650b vytváří novou
hustější strukturu POÚ (649), jejíž správní centra jsou lépe dostupná z obcí v SO, přičemž SO POÚ
jsou skladebné dle SO ORP.
Dále je zde provedena analýza dojížďkových a vyjížďkových vztahů z hlediska rozmístění správních
center na základě dat ze SLDB 2011 a na základě dat mobilního operátora z roku 2017. Pro
maximalizaci principu ekvity je vhodnější ukazatel podíl vyjížďky z obce do správního centra
k celkovému počtu obyvatel v obci, který nejlépe vychází na prostorové úrovni 2 tj. ORP.
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6

Souborný závěr

Studie „Zpracování analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti
jejích služeb“ je zaměřena na vytvoření návrhů variant zjednodušení, prostorové dostupnosti a větší
přehlednosti výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní, skladebné správní sítě,
která by reagovala na požadavky a potřeby území, a to jak občanů, tak i aktérů činných ve veřejné
správě. Při zpracování studie byly využity různorodé dostupné zdroje dat (data z ČSÚ, MVČR,
mobilních operátorů, ŘSD, a další.). Zároveň byly využity zdroje z provedených výzkumů a studií
zaměřených na veřejnou správu, např. aplikované výzkumy zpracované pro MVČR, MMR, MPSV
(TAČR BETA). Při zpracování kapitol byl využit desk research dostupných odborných zdrojů a
zahraniční literatury. V rámci zpracování projektu byl proveden reprezentativní kvantitativní
sociologický průzkum obyvatel a podnikatelů pro stanovení frekvence návštěv na úřadech a
zmapování jejich prostorového chování. Pro prohloubení závěru zjištěných informací a jejich
validaci byly využity kvalitativní sociologické metody a techniky (skupinové diskuse se zástupci obcí,
polo-strukturované rozhovory s aktéry veřejné správy na úrovni krajů i obcí. Nedílnou součástí
zpracování díla byly porady expertního týmu včetně rozšířeného expertního panelu o zástupce
MVČR, kteří svými připomínkami a podněty pomáhali formovat výslednou podobu díla.
Základní otázky, jenž jsou předmětem zpracované analýzy a na které měla studie odpovědět,
byly zformulovány do níže uvedených dílčích cílů:
 DC1 Vytvořit analytické podklady pro hodnocení modelu veřejné správy s využitím zkušeností
z dosavadního vývoje, který je výsledkem reformy veřejné správy v letech 1997 - 2003.
 DC2 Určit u vybraných agend kompetence vykonavatelů veřejné správy pro usnadnění
kontaktu veřejné správy s občany, zejména z hlediska potřebných změn v územní organizaci
veřejné správy a v redukci místní příslušnosti vybraných agend.
 DC3 Zjistit potenciál a nástroje pro podporu malých obcí a účelných forem jejich sdružování ke
spolupráci ze strany státu.
 DC4 Stanovit možnosti kompetenčních změn pro diferencovaný výkon veřejné správy v území
s lepším využitím obcí s vyšší správní kapacitou.
 DC5 Zmapovat dostupnost veřejné správy v území za účelem zvýšení její dostupnosti bez
dalšího komplikování (zesložiťování) územně správní struktury.
Shrnuté poznatky vyplývající z analýzy dle jednotlivých dílčích cílů DC1–DC5.
V rámci první kapitoly (DC1) byl zhodnocen vývoj územně správní struktury veřejné správy, která
byla vytvořena reformou veřejné správy v letech 1997-2003. Spojený model prokázal, že je funkční
a riziko systémové podjatosti je v něm v akceptovatelné míře. V případě opuštění spojeného
modelu nelze tvrdit, že riziko systémové podjatosti nebude existovat, jelikož se v praxi prokázalo,
že existuje i v odděleném modelu. Některé země, které mají spojený model, riziko systémové
podjatosti neřeší, dá se říci, že se tímto tématem zabývá především ČR. Spojený model při maximu
výkonů agend přes strukturu krajů a obcí vede k omezení resortního přístupu, podporuje
horizontální vnitřní vazby na lokální úrovni, pomáhá ke komplexnímu přístupu k území a přinesl
provozní úspory (budovy, administrativní náklady) k dané prostorové úrovni, kde je veřejná správa
poskytována. Spojený model z hlediska vnější efektivity naplnil potřeby občanů řešit agendy
v blízkosti bydliště.
Zhodnocení potencionálního přechodu ze spojeného modelu na oddělený model výkonu veřejné
správy v území z ekonomického pohledu bylo kvantifikováno prostřednictvím níže uvedených tří
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variant:
Varianta 0: Zachování současného stavu spojeného modelu;
Varianta 1: Oddělení výkonu PP od SP ve struktuře centrální Vrchní úřad – krajské úřady státní
správy – územní pracoviště na úrovni ORP (přibližně model finanční správy) – dvojinstanční model;
Varianta 2: Resort MV jako řídící orgán pro systém státní správy – úřady na úrovni ORP s „okresním“
model fungujícím před rokem 2003 – jednoinstanční model.
Z analýzy dopadů vyplývá, že oddělení výkonu přenesené působnosti a samostatné působnosti a
zavedení odděleného modelu výkonu veřejné správy ve Variantě 1 či 2 může být pouze za určitých
podmínek (tj. mohou pronajímat své prostory státu) finančně výhodné pro územní samosprávy.
Naopak obě varianty jsou nevýhodné pro státní rozpočet. Změna modelu by navíc s velkou
pravděpodobností přinesla nutnost vynaložení značných finančních prostředků, a to jak na
samotnou konstrukci a implementaci nového systému, tak na jeho provoz a související mzdové a
režijní náklady.
Doporučení DC1.1:
Na základě analýz, zhodnocení výhod a nevýhod současného modelu, lze doporučit setrvání ve
spojeném modelu výkonu územní veřejné správy.

Součástí první kapitoly je také zhodnocení vývoje územně správních obvodů. V současné době v ČR
lze identifikovat čtyři obecné území úrovně výkonu státní správy, pokud nezahrneme nejnižší
úroveň obcí a nejvyšší úroveň celorepublikovou, a to:
1. Základní úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy: Na této úrovni je
zabezpečen výkon agend, které vyžadují vyšší kvalifikační předpoklady v rozsahu: např.
matriční úřad, stavební úřad, případně další agendy, které vyžadují kontakt s obyvatelstvem
a znalost místních problémů.
2. Základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy: Zde je vybudovaná
mikroregionální struktura se správními centry, které poskytují komplexní systém
poskytování správních služeb.
3. Vyšší úroveň s omezeným rozsahem výkonu státní správy: Vhodná pro výkon méně
častých agend, především pro územní dekoncentráty.
4. Vyšší úroveň s komplexním výkonem státní správy na vyšším územně správním celku.
Jedná se o úroveň pokrývající komplexní potřeby správních služeb včetně odvolacích
orgánů.
Na základě kvalitativní i kvantitativní analýzy dostupných dat, informací, výsledků sociologického
průzkumu a rozhovorů vedených s aktéry veřejné správy je vytvořen návrh optimalizace modelu
územně správní struktury (je zde uvedena nejvhodnější varianta z kapitoly 5 z hlediska dopravní
dostupnosti).
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Návrhy optimalizace modelu územně správní struktury
Na nejvyšší analyzované úrovni 4 lze na základě výsledků regionalizace v porovnání s krajským
členěním prokázat, že některé kraje nepokrývají vymezení mezoregionů, přesto v praxi naplňují
svou funkci v pokrytí potřeb občanů z hlediska dostupnosti veřejné správy. Kraje resp. vyšší uzemní
samosprávné celky lze v současnosti považovat za nejlépe prostorově rozmístěné územní celky
v porovnání s Rakouskem (Spolkové země), Slovenskem (Kraje) i Maďarskem (Župy)344 při dodržení
principu prostorové ekvity (tj. možnosti občanů využívat služeb veřejné správy).
Doporučení DC1.2:
Zachovat všechny kraje resp. vyšší uzemní samosprávné celky v současném územním vymezení ČR
je plně vyhovující.

Úroveň 3 je tvořena okresy, přestože byly zrušeny okresní úřady, je zde patrný vliv dlouhodobého
vnímání této územní struktury všemi obyvateli. Tato úroveň pro vymezování správních obvodů,
úřadů, případně územních pracovišť pro výkon specializovaných agend se stále jeví jako potřebná
pro některé orgány státní správy (např. územní dekoncentráty katastrálního úřadu, tj. katastrální
pracoviště, okresní/městské správy sociálního zabezpečení). Dále je tato úroveň částečně využívána
územními odbory policie ČR, nemocnicemi, soudy.
Doporučení DC1.3:
Úroveň 3 územně správní struktury má opodstatnění své existence z několika důvodů, je využívána
jak z pohledu výkonu státní správy (územní dekoncetráty), tak z pohledu občanů ČR.

Úroveň 2 by měla být tvořena mikroregionální strukturou, na které by měla být dostupná
základní úroveň s komplexním rozsahem výkonu státní správy, tj. úroveň SO ORP. Při porovnání
mikroregionálních center s ORP bylo identifikováno, že 35,6 % ORP nesplňuje tuto roli především z
důvodu existence silného makroregionálního nebo mezoregionálního centra v bezprostřední
blízkosti. Pokud zvolíme nejnižší prostorovou úroveň lokalit, pak lze identifikovat, že roli
mikroregionálního ani lokálního centra nesplňuje 18,5 % ORP, tj. 38 ORP. Tato skutečnost je
podmíněna socioekonomickými procesy v prostoru, protože se snižuje funkce středisek nižšího
řádu ve prospěch mikroregionálních center. Dochází ke snižování počtu funkčních mikroregionů,
tzn., že roste jejich velikost, a přesto klesá jejich uzavřenost. Socioekonomické procesy v současnosti
se vykazují mnohem menší prostorovou zakotveností. Dále je nutno uvést, že na základě
provedeného dotazníkového šetření uvedlo 31,3 % respondentů, že naposledy navštívilo správní
centrum ORP v minulém týdnu. Když k tomu připočteme dalších 49,0 % obyvatel, kteří ve správním
centru ORP bydlí, získáme 80,3 % obyvatel, pro které není problém navštívit úřad v ORP. Důvodem
pro cestu do ORP byla především návštěva obchodního centra a lékárny, sportoviště, kulturního
zařízení (kino, divadlo) a volnočasového zařízení pro děti a mládež (dům dětí a mládeže, ZUŠ).

Doporučení DC1.4:

HALÁS, M., a kol. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187406#pone-0187406-g012.
344
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Na základě analýzy lze doporučit strukturu ORP jako základní územně správní strukturu pro
dlouhodobý výkon veřejné správy v území ČR.

Při diskuzi nad existencí prostorové úrovně 1, která je v současnosti tvořena POÚ je nutno
vycházet ze skutečnosti, že Česká republika v rámci všech zemí OECD vykazuje nejrozdrobenější
administrativní strukturu, tvořenou 6 254 obcemi a 4 vojenskými újezdy k 1. 1. 2018. Z tohoto
důvodu úvaha o existenci 388 pověřených úřadů nebo případně i o jejich jiném počtu v rámci
optimální struktury je zcela na místě a legitimní, na druhou stranu je nutné poukázat na
kompetenční vyprázdněnost současných POÚ (pouze 2 agendy jsou spojené výkonem funkce POÚ,
nejedná se o vyšší rozsah některých činností na POÚ v rámci dalších agend, které jsou taktéž
vykonávané na obcích se základní působností). Další dvě agendy souvisí s výkonem agendy
matričních úřadů a stavebních úřadů, které mají i některé obce se základní působností. Tento stav
nelze považovat za optimální a rovněž není na této úrovni zajištěna skladebnost SO posledních
dvou jmenovaných úřadů na úrovni POÚ a ORP.
Doporučení DC1.5:
Na základě analýzy a výše uvedené rozdrobenosti obcí lze doporučit ponechat úroveň 1 územně
správní struktury pro výkon veřejné přenesené státní správy, tj. POÚ, s posílením koncentrací výkonu
agend z úrovně zejména obcí se základní působností.

Závěr první kapitoly tvoří analýza správního uspořádání vybraných zemí EU (Německo, Francie,
Rakousko, Slovensko, Polsko) s přihlédnutím k možným příkladům dobré praxe, využitelným pro
Českou republiku. Aplikovat postupy použité v zahraničí jako celek do našich podmínek za současné
situace není legislativně ani politicky možné. Je však možné využít některých poznatků a zkušeností
(např. z Francie, Německa, Rakouska atd.). Podkapitola 1.4 Analýza správního uspořádání vybraných
zemí EU včetně dílčího závěru obsahuje inspirativní příklady pro Českou republiku a možnosti
dalšího vývoje veřejné správy. Dále je pozornost zahraničním zkušenostem v rámci meziobecní
spolupráce věnována v kapitole 3.
Doporučení DC1.6:
Doporučujeme využít francouzských zkušeností, které jsou velmi vhodné pro náš stát, neboť
francouzská veřejná správa se snaží zachovat počet obcí i oproti celoevropskému trendu jejich
snižování. Z Francie a Rakouska je vhodné převzít zásadu nezbytné finanční motivace a
kontrolovatelných povinných úkolů.

V druhé kapitole (DC2) je analýza vybraných 30 agend z pohledu možného zrušení místní
příslušnosti. Výběr agend pro analýzu byl proveden z podhledu významu pro obyvatele, (tj. jde o
agendy, které jsou frekventované z hlediska nutnosti osobního vyřízení občana na místně
příslušném úřadě). Místní příslušnost je zde chápána jako místo činnosti v případech řízení týkajících
se činnosti (přestupková agenda, životní situace narození a smrti atp.), místo, kde se nachází
nemovitost, půjde-li o řízení související s nemovitostí (např. stavební řízení), místo trvalého pobytu
(agenda evidence obyvatel, sociálních dávek atd.) či místo sídla právnické osoby (agenda finančních
úřadů apod.). Konkrétním obsahem analýzy je posouzení potřeby vázat (nevázat) výkon některých
agend na místní příslušnost při reálně dosaženém stupni modernizace veřejné správy a možnosti
využití centrálních registrů. Výsledkem analýzy je vymezení okruhu agend, u kterých stanovení
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místní příslušnosti není nezbytné, zhodnocení dopadů a identifikace jejich nositelů a věcný návrh
legislativní úpravy místní příslušnosti, včetně popisu její implementace.
V případě zrušení místní příslušnosti bude nejvýznamnějším přínosem větší flexibilita řešení
životních situací pro občana, ovšem tato flexibilita bude vždy vykoupena vyššími náklady na výkon
agendy na straně státní správy, což neznamená, že v celkovém součtu náklady vzrostou. Pokud
bude agenda např. v dostatečné míře elektronizovaná, čas, který občan ušetří cestou na úřad, může
více než vyvážit jednorázové náklady na elektronizaci, které budou vždy rozpuštěny ve více letech,
stejně jako náklady na úkon, pokud příslušné aplikace budou přívětivé. Ve chvíli, kdy stát naplní své
cíle v oblasti eGovernmentu, je dokonce možné, že u agend, kde místní znalost nehraje významnou
roli, ztratí otázka místní příslušnosti na významu.
Doporučení DC2.1:
U následujících agend lze doporučit zrušení místní příslušnosti:
č. 1. Matriční agenda,
č. 2. Evidence obyvatel,
č. 14. Myslivost,
č. 17. Rybářství.

Třetí kapitola (DC3) je zaměřena na meziobecní spolupráci včetně příkladů ze zahraničí, je hodnocen
její potenciál, který by umožňoval překlenout nevýhody způsobené rozdrobenou strukturou obcí
České republiky, často tvořenou malými obcemi s několika desítkami či stovkami obyvatel. Byl
identifikován prostor pro prohloubení, zintenzivnění a především systémové nastavení meziobecní
spolupráce v ČR. Její posílení by mělo přispět k eliminaci problémů a nevýhod vyplývajících z
velkého množství malých obcí, které jsou přehlcené stále se zvyšujícím množstvím administrativní
zátěže a nemají dostatečné finanční ani administrativní kapacity k zajištění místních služeb, které
občané poptávají. Správné a účelné nastavení forem meziobecní spolupráce může být výrazným
impulsem pro komplexnější rozvoj území přesahující hranice jedné obce, tj. mikroregionu,
funkčního území.
Pro zajištění výkonu veřejné správy, respektive služeb veřejné správy, je možné využít pouze
formy veřejného práva, respektive využít institutu veřejnoprávní korporace. Při zajištění
konkrétních úkolů v oblasti rozvoje, zajištění vybraných veřejných služeb, při podpoře života
komunity, naplňování ekonomických cílů obce, vstupují obce i do dalších institucionalizovaných
forem spolupráce, které se mohou účastnit i fyzické právnické osoby soukromého práva.
Dosavadní spolupráce obcí a měst je založena na iniciativě zdola a spočívá ve společném řešení
úkolů, které byly na společnou entitu ze strany obcí převedeny, případně byla pověřena jejich
výkonem. Tato iniciativa je ovlivněna především motivací a zájmem představitelů obcí a měst, stejně
tak jako vzájemnými vztahy mezi jednotlivými představiteli obcí navzájem. Udržitelnost vzájemné
spolupráce mezi obcemi a městy i jednotlivých rozvojových projektů a strategií je tak do značné
míry závislá na politických zástupcích a jejich preferencích, znalostech i postojích k území, včetně
postojů k významu vytváření partnerských vztahů s partnery v obecném slova smyslu. Výměna
politických představitelů v důsledku voleb je významným rizikem kontinuity fungování svazků
meziobecní spolupráce i rozvoje obcí a měst sdružených v těchto dobrovolných svazcích obcí.
Současný stav meziobecní spolupráce v ČR realizované prostřednictvím instituce DSO (dobrovolné
svazky obcí) v podstatě odpovídá situaci ve Francii, kde bylo také nutné přistoupit k cílenému
posílení meziobecní spolupráce prostřednictvím organizovaného společenství obcí (měst). V
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současnosti je v ČR velké množství DSO s nedostatečnou dynamikou, nepřipravených převzít
systémovou roli při podpoře výkonu veřejné správy a sehrát roli koordinátora rozvoje na
mikroregionální úrovni. Činnost řady DSO byla v minulých letech v oblasti podpory místního
rozvoje oslabena razantním nástupem MAS (Místní akční skupina) se štědrou finanční podporou
z Evropských strukturálních a investičních fondů. Přestože se objevovaly návrhy na zapojení MAS
(respektive komunitně vedený místní rozvoj) do výkonu veřejné správy na místní úrovni, zdá se, že
již existuje shoda na tom, že z povahy role i právní formy MAS nelze ani na úrovni obcí prvního typu
k tomuto přesunu přistoupit.
Doporučení DC3.1:
Nelze doporučit použití soukromoprávních forem spolupráce obcí (např. MAS, destinační
společnosti) pro účely zajištění výkonu veřejné správy, jelikož je to nevhodné z pohledu přesunu
státní moci na subjekt, který může být ovlivněn soukromoprávními osobami (významný problém
systémové podjatosti).

Současné možnosti nastavení a rozvíjení funkčního partnerství mezi obcemi a městy jsou však do
určité míry limitovány chybějící vládní strategií, legislativou, programy i cílenými dotačními tituly,
které by podpořily tuto iniciativu zdola.
Doporučení DC3.2:
Je nutné doporučit vytvořit vládní strategii, legislativu, programy s cílenými dotačními tituly, které
by podpořily rozvíjení funkčního partnerství mezi městy a obcemi v jejich zázemí v rámci DSO nebo
legislativou nově vytvořené formy (např. metropolitní svazek obcí s definovanými kompetencemi).

Při vytváření systémových nástrojů podporujících výkon veřejné správy je nutno vzít v úvahu, že
obce jsou také základní administrativní jednotkou, a proto při vytváření jejich svazků musí být
reflektovány principy skladebnosti spojené s výkonem veřejné správy. Za těchto okolností se
mohou vzniklé svazky obcí stát partnerem ORP, ale i krajů či orgánů státu působících v území.
Doporučení DC3.3:
Lze doporučit pro delegaci úkolů veřejné správy prosazení principu skladebnosti dle SO ORP při
každé podpoře meziobecní spolupráce, tj. varianta nové formy spolupráce svazku obcí operujícího
v území ORP – funkční mikroregion.
Podpora meziobecní spolupráce prostřednictvím definování vnějšího institucionálního rámce může
přispět k posílení funkčních a aktivních svazků obcí a měst a k posílení jejich role v budování územní
soudržnosti na místní úrovni. Motivace obcí při zavádění prvků meziobecní spolupráce je pro
budoucnost efektivního výkonu veřejné správy v regionech klíčová. Spolupráce obcí tedy může být
dvojího charakteru. Jednak může jít o dobrovolnou spolupráci, anebo může jít o spolupráci
vyžadovanou zákonem, spojenou s existencí samostatných, unikátních kompetencí.
Doporučení DC3.4:
Lze doporučit prověření plného využití možností meziobecní spolupráce požadované zákonem,
která je spojena s existencí samostatných, unikátních kompetencí svazku obcí.
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Ve čtvrté kapitole (DC 4) jsou vyhodnoceny úrovně 1 a 2, dle konkrétních správních jednotek
navržena optimální územně správní struktura. Na základě výše uvedených analýz s přihlédnutím
k požadavkům na stabilitu územního členění lze považovat současnou strukturu SO ORP jako
nejvhodnější pro výkon státní správy na územní úrovni 2. Přestože některé ORP nesplňují funkci
mikroregionálního střediska a jiné se vylidňují, není v současné době tento proces natolik zásadní,
aby se přistoupilo k radikální změně ve vymezení SO ORP. Z hlediska analýzy výkonu státní správy
v území v rámci spojeného modelu jsou základními jednotkami ORP, ve kterých žije k 1. 1. 2018 dle
běžné evidence obyvatelstva 56,3 % obyvatel ČR, v tomto případě je započítána i Praha, proto je
nutné velmi opatrně přistupovat ke změně ve vymezení SO ORP s uvědoměním si dlouhodobosti
dopadu této změny. Zde je nutné poznamenat, že v rámci legislativního procesu při schvalování
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností bylo navrženo ze strany Poslanecké sněmovny a Senátu přidat 13 ORP,
z nichž však některé neplní roli mikroregionálního nebo lokálního centra (celkem 8), příp. dle počtu
obyvatel ve správním obvodu patří mezi nejmenší SO ORP, např. SO ORP Králíky (8 555 obyvatel),
SO ORP Pacov (9 485 obyvatel), SO ORP Nepomuk (11 476 obyvatel).
Na úrovni 1 byl na základě maximalizace principu ekvity zvolen jako nejvhodnější scénář S650b,
který vytváří 649 správních center POÚ z důvodu jejich velmi dobré dopravní dostupnosti
individuální automobilovou dopravou a na této úrovni vytváří základní síť správních kompetencí
vyjma např. agendy CzechPoint.
V rámci analýzy možných změn kompetencí orgánů veřejné správy byly určeny podmínky pro
diferencovaný výkon veřejné správy v území s lepším využitím předpokladů obcí s vyšší
správní kapacitou a identifikovány agendy, u nichž je doporučen přesun jejich výkonu vertikálně
nebo horizontálně. Vzhledem k tomu, že je v rámci celé kapitoly pracováno se třemi variantami
návrhů (Varianta 1-3), je návrh na přesun u některých agend doporučen jen v rámci některé varianty.
Jako Varianta 0 je označeno zachování současného stavu.
Varianty obecně:




Varianta 1 - zrušení POÚ bez náhrady a přesun agend na ORP
Varianta 2 - přesun vybraných agend na současné POÚ
Varianta 3 - nová struktura, která bude mít 649 POÚ s matričními i stavebními úřady
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Doporučení DC4.1:
Z hlediska agregovaných přínosů lze doporučit přijetí varianty 3, která spočívá ve vytvoření nové
územně správní úrovně č. 4 s aplikací scénáře S650b, který bude mít 649 správních center s
přesunutím agend na úroveň 1 POÚ (649) z obcí se základní působností (tzn. vertikální přesun
směrem výše v územně správních úrovní):
1. Silniční správní úřad;
2. Přestupková agenda;
3. Ochrana přírody a krajiny;
4. Odpadové hospodářství;
5. Stavební úřad;
6. Matrika;
7. Veřejné opatrovnictví (obci bude umožněno uzavření veřejnoprávní smlouvy pro tuto
agendu s jinou obcí, která pak bude vykonávat veřejné opatrovnictví místo ní);
8. Volby (navrhuje se přenesení pouze činnosti jmenování zapisovatele).
Dále lze doporučit rozšíření kompetencí POÚ (649) přenesením agend z ORP v rámci agendy
sociální práce (tzn. vertikální přesun směrem níže v územně správní úrovni).

V kapitole 5 (DC5) při návrhu standardu prostorové dostupnosti správních center jsou navrženy
scénáře s počtem správních center na úrovni POÚ od 388 až do 649, jejichž SO jsou skladebné dle
ORP a mají rozložení populace ve správních obvodech vyrovnanější (homogennější) než současná
POÚ. Pro vymezení nových potenciálních POÚ byla stanovena tato obecná kritéria:
1) velikost obce min. 1 000 obyvatel,
2) existence základní devítileté školy,
3) existence zdravotnického zařízení.
Ne všechny ze současných POÚ podmínku 1000 obyvatel splňují, jedná se o Křivoklát (684 obyvatel),
Vranov nad Dyjí (824 obyvatel), Bezdružice (938 obyvatel). Důvodem jsou především bariéry v území
(např. CHKO u POÚ Křivoklát) nebo malá velikost obcí v daném území (např. Vranov nad Dyjí).
Přesto existenci výše zmíněných POÚ v rámci sídelní struktury ČR lze považovat za potřebnou
z hlediska výkonu veřejné správy, proto tyto obce byly zahrnuty do nové úrovně.
Doporučení DC5.1:
Na základě maximalizace principu ekvity lze doporučit pro úroveň 1 aplikovat scénář S650b, který
vymezuje 649 správních center z důvodu jejich velmi dobré dopravní dostupnosti individuální
automobilovou dopravou.
V rámci scénáře S650b - POÚ (649) je do 10 minut dostupné správní centrum POÚ ze 78,4 % obcí,
do 15 minut z 94,8 % obcí a do 20 minut z 98,9 % obcí. Scénář S650b vytváří novou hustější strukturu
POÚ (649), jejíž správní centra jsou lépe dostupná z obcí v SO, přičemž SO POÚ jsou skladebné dle
SO ORP. V případě analýzy denních rytmů prostorového chování obyvatel na základě dat
z mobilního operátora na příkladu Pardubického kraje se ukazuje, že nová centra S650b z hlediska
průměrného počtu osob na území obce se pohybují nad obcemi se sídly stavebních úřadů i
matričních úřadů, proto je možné tato správní centra hodnotit jako optimálněji vymezená pro výkon
státní správy.
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7

Přílohy
Přílohy ke kapitole 1

7.1.1 Příloha č. 1.1: Stěžejní judikatura soudů v oblasti systémové podjatosti
Na našem území byla upravena otázka systémové podjatosti již v československé legislativě, ve
vládním nařízení ze dne 13. 1. 1928 č. 8/1928, o řízení ve věcech náležejících do působnosti
politických úřadů (správní řízení). Ještě před existencí tohoto vládního nařízení je však možné
v dostupné judikatuře nalézt několik rozhodnutí, které mají význam i v dnešní době, protože
obdobné případy se dějí i dnes a jako podjatost mohou být vnímány. Jako příklad uvádíme
rozhodnutí (tehdejšího) senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 1922 č. j. 14.194/22.
Jednalo se o prodej obecního sálu a dalších nemovitostí s pozemky Tělocvičné jednotě Sokol, kdy
bylo (mimo jiné) namítáno, že členové tohoto spolku jsou zároveň i členy zastupitelstva města, které
prodej schvaluje. Pro zajímavost doplňujeme, že stížnost byla zamítnuta jako bezdůvodná, protože
pouhé členství ve spolku nezakládalo důvod podjatosti. Při srovnání se současnou judikaturou
(rozbor následuje) je možno shledat jistou shodu v posuzování této problematiky a to, že i dnes
pouhé členství ve spolku (a zároveň v zastupitelstvu) bez dalšího nezakládá důvod k podjatosti.
V dnešní době by v tomto případě zastupitelé hlásili střet zájmů, i když u tzv. neuvolněných
zastupitelů to ze zákona přímo nevyplývá.
V období tzv. První republiky správní soudnictví řešilo otázku podjatosti několikrát, příkladem
uvedeme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 25. 1. 1935 č. j. 10106/35, kdy byla neúspěšně
namítána podjatost celého úřadu a rozhodnutí z 3. 6. 1937 č. j. 11544/37 v němž bylo konstatováno
že „Zvláštním osobním zájmem", který vylučuje člena obecního zastupitelstva (rady, komisí) z účasti
na jednání, je i zvláštní osobní zájem, který tento člen má na určitém vyřízení projednávané věci z
důvodu osobního nepřátelství, jež chová vůči osobě, o jejíž věc jde, nebo vůči jejímu právnímu zástupci
ve věci.“345 Je zřejmé, že správní soudy se zabývaly podobnými otázkami jako v současnosti a často
šly úvahy soudců stejným směrem.
V době, kdy státní správu na našem území vykonávaly Okresní úřady, systémová podjatost fakticky
nebyla namítána. Podjatost jako taková, dle § 9 odst. 1 tehdejšího správního řádu ovšem namítána
byla a například v rozhodnutí ze dne 23. 12. 1996 Vrchní soud v Praze definoval, že „poměr k věci
bude zpravidla osobní zájem (skutečný nebo potencionální) pracovníka správního orgánu na tom, aby
bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu“.346 Z tohoto je patrné, že právě osobní zájem na výsledku
rozhodovací činnosti ze strany úředníka je jedním z klíčových faktorů, aby mohla být podjatost
namítána. Dokonce se uvažovalo i o potencionálním osobním zájmu, což bylo i následně a je i
v současnosti nejen ve správním soudnictví řešeno, tedy do jaké míry (a zda a v jakém případě)
ovlivňuje rozhodovací činnost úředníků jejich potencionální zájem na výsledku této činnosti a
především, kde je hranice mezi zájmem skutečným a pouze možným.
Správní soudy, tak jak je známe v současném pojetí (po revitalizaci správního soudnictví), se
problematice systémové podjatosti (někdy též označována jako generální podjatost), věnovaly od
svého vzniku (obnovení).

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 1937, č. j. 11544/37. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 5. 2018].
346 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 12. 1996, č. j. 6 A 21/95 - 29. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 5. 2018].
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Jedním z prvních právních názorů, ve který měl vztah k problematice systémové podjatosti, byl
rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové.347 Jednalo se o využití území, resp. o skládku v Novém
Městě nad Metují, kterou tato obec vlastní. Názor soudu, se vázal ještě k úpravě podjatosti, resp.
institutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci tak, jak byla vyjádřena v §9 SŘ z roku 1967.
V této věci soud zaujal názor, že zaměstnanci (úředníci) MěÚ v Novém Městě nad Metují jsou
z projednávání i rozhodnutí pro svůj poměr k této věci, ve smyslu § 9 správního řádu z roku 1967,
vyloučeni. Důvodem byly vazby, které jsou obecně charakteristické pro vztahy mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem, například také ekonomická závislost. Z rozsudku KS v HK
vyplývá, že je tomu tak ve všech případech, kdy mají představitelé měst a obcí přímý zájem na
výsledku rozhodnutí vydaném v přenesené působnosti. „Již pouhá existence těchto skutečností pak
může zcela nepochybně vyvolávat u pracovníků městského úřadu, pověřených projednáváním a
rozhodováním konkrétních věcí, právě onen zmíněný poměr k věci, kdy lze mít důvodné obavy z toho,
že při této činnosti nejsou a nemohou být zcela nestranní a nezaujatí.“
Jedním z hlavních argumentů, o které se opírá kritika tohoto a také následných právních názorů je
zásada nemo iudex in causa sua, mající význam, ať nikdo není soudcem ve vlastní věci. Je nasnadě,
že tato zásada se netýká jen rozhodování soudců, ale také úředníků při správních řízeních. Z úhlu
pohledu kritiků tohoto rozhodnutí vlastně úředníci zařazení např. do obecního úřadu rozhodují o
právech a povinnostech samotné obce, na které jsou navíc ekonomicky závislí a tím pádem vlastně
rozhodují sami o sobě, protože jsou si neustále vědomi této své závislosti.
Další principiálně obdobné rozhodnutí, vydal opět Krajský soud v Hradci Králové348 ve věci povolení
kácení javoru stříbrného349v Jičíně, ve vlastnictví města Jičín, stojícího na pozemku města, z důvodu
plánované celkové rekonstrukce komunikace. Žádost o povolení kácení podala obec a poté Městský
úřad Jičín, tedy orgán této obce, požadované povolení vydal. Krajský úřad Královéhradeckého kraje
poté toto správní rozhodnutí změnil a kácení tohoto stromu nepovolil, proti rozhodnutí
druhoinstančního orgánu podalo město Jičín správní žalobu, kde se domáhalo zrušení rozhodnutí
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a vrácení věci tomuto KÚ, tedy žalovanému. Krajský soud
v Hradci Králové, rozhodnutí Krajského úřadu v HK zrušil a vrátil Krajskému úřadu k dalšímu řízení.
Krajský soud konstatoval, že „žalobce je vlastníkem stromu a již jen z toho důvodu je zainteresován i
na výsledku správního řízení“ a také, že riziko podjatosti je zde na místě, protože nepokácení stromu
by přineslo městu Jičínu řadu následných problémů, jako komplikace při rekonstrukci komunikace
nebo značné finanční nároky při ochraně předmětného stromu. Dále soud shledal, že „nelze nemít
pochybnosti o možné podjatosti pracovníků Městského úřadu Jičín, kteří ve věci rozhodovali nebo by
k tomu v úvahu přicházeli. Třeba totiž vycházet z toho, že pro účely vyloučení postačí, pokud lze mít
o nepodjatosti se zřetelem ke známým skutečnostem již jen pouhé pochybnosti o tom, že pracovníci
správního orgánu mohou výsledek správního řízení nějakým způsobem ovlivnit. V dané věci je pak
taková možnost zcela nasnadě. Pracovníci – zaměstnanci městského úřadu, jeho jednotlivých odborů,
jsou v pracovním poměru nebo obdobném poměru k příslušnému městu, jsou v pozici podřízenosti
a závislosti k jeho orgánům, zejména pak ke starostovi a radě. Jejich postavení se tedy vyznačuje celou
řadou vazeb charakteristických obecně pro vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mimo jiné
například povinností zaměstnance dbát pokynů svých nadřízených. Bez významu není ani jejich

Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 3. 10. 2002, č. j. 30 Ca 23/2002−17. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 15. 5. 2018].
348 Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 5 01. 2004 č. j. 30 Ca 69/2003 – 39. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 17. 5. 2018].
349 Opadavý strom vysoký přes 30 m. V několika případech památný strom.
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ekonomická závislost na zaměstnavateli. Již pouhá existence těchto skutečností pak může zcela
nepochybně vyvolávat u pracovníků městského úřadu, pověřených projednáváním a rozhodováním
konkrétních věcí, právě onen zmíněný poměr k věci, kdy lze mít důvodné obavy z toho, že při této
činnosti nejsou a nemohou být zcela nestranní a nezaujatí. Je tomu tak zákonitě vždy v případech,
kdy představitelé obcí či měst jsou přímo zainteresováni na výsledcích rozhodnutí vydávaných
v přenesené působnosti, tak jako tomu bylo a je bez jakýchkoliv pochybností z důvodů shora
uvedených i v přezkoumávané věci. Objektivně vzato lze totiž mít vždy pochybnost o jejich
nepodjatosti, a to s ohledem na jejich zaměstnaneckou závislost. Vždy totiž u nich existuje vztah určité
závislosti ekonomické či služební vůči městu, pokud tento subjekt bude mít jako účastník řízení zájem
na výsledku řízení, podbarveném navíc finančně.“ Proti tomuto (citovanému) rozhodnutí podal KÚ
k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost, který rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové
zrušil pro porušení § 75 odst. 2 SŘS a to překročení mezí přezkumu správního rozhodnutí soudem
v řízení o správní žalobě.350
Bylo to poprvé, kdy se NSS vyjádřil k podjatosti úředníků tam, kde úřad obce (Městský úřad Jičín)
vedl správní řízení v přenesené působnosti a obec (Jičín) byla účastníkem řízení. NSS shledal
naplnění důvodu kasační stížnosti dle § 103 odst. 1 písm. d) SŘS s tím, že „Z hlediska zákonnosti
takového rozhodnutí by proto měla význam jen podjatost pracovníků odvolacího správního orgánu.
Podjatost pracovníků správního orgánu prvého stupně by mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí
správního orgánu druhého stupně toliko tehdy, bylo-li by rozhodnutí správního orgánu prvého stupně
potvrzeno. Pokud Krajský soud v Hradci Králové v dané věci shledal podjatost pracovníků Městského
úřadu Jičín, aniž to kterýkoli z účastníků namítal a aniž se navíc tato skutečnost dotýkala napadeného
rozhodnutí, porušil tím § 75 odst. 2 SŘS. Tato vada přitom mohla mít za následek nezákonnost
rozhodnutí krajského soudu o věci samé“.
Ve svém rozhodnutí (dle slov NSS pouze pro úplnost) Nejvyšší správní soud vyslovil právní názor
také k otázce podjatosti úředníků obce, kteří rozhodují ve správním řízení o právech a povinnostech
obce, jejíž jsou zaměstnanci. NSS se ve svém názoru, publikovaném ve sbírce rozhodnutí NSS
vyjádřil tak, že úředník obce je povinen jednat a rozhodovat nestranně a při výkonu práce se zdržet
všeho, co by i potenciálně ohrozilo nestrannost jeho rozhodování a to bez ohledu na své
přesvědčení a především že „nelze bez dalšího usoudit na vyloučení jeho pracovníků pro pochybnosti
o jejich nepodjatosti ve smyslu ustanovení § 9 odstavec 1 správního řádu“(SŘ z roku 1967). Tímto
rozsudkem NSS odmítl automatickou systémovou podjatost úředníků, kteří rozhodují ve správním
řízení o právech a povinnostech vlastního zaměstnavatele, tedy fakticky odmítl to, že pouhá
skutečnost, že obecní úřady rozhodují v přenesené působnosti o právech nebo povinnostech obce,
znamená bez dalšího jejich systémovou podjatost. Pochybnost o systémové podjatosti by mohla
vzniknout, pokud by se vyskytla ještě nějaká další skutečnost nebo skutečnosti, které by v tom
kterém případě mohly být např. ve prospěch daného ÚSC a existovala by důvodná obava, že ÚSC,
jako zaměstnavatel bude ovlivňovat svého zaměstnance – úředníka.
Z tohoto právního názoru několik následujících let správní soudy vycházely a odvolávaly se na něj.
Také rozvířil odbornou diskuzi, kde její mnozí účastníci s názorem NSS nesouhlasí a např. Stanislav
Kadečka se vyjadřuje slovy: „Naopak se domnívám, že je namístě přijmout závěry Krajského soudu
v Hradci Králové, a to především pokud ve vztahu k úředním osobám – zaměstnancům
obcí zařazeným do obecních úřadů dovozuje, že v takových případech objektivně lze mít

Rozsudek NSS ze dne 16. 12. 2004, č. j. 2 As 21/2004 – 67 (publ. pod č. 503/2005 Sb. NSS). Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2004/0021_2As__0400067A_prevedeno.pdf.
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vždy pochybnost o jejich nepodjatosti (lze mít důvodné obavy z toho, že při své činnosti nejsou
a nemohou být zcela nestranní a nezaujatí), a to s ohledem na jejich zaměstnaneckou závislost,
zvláště pak, má-li obec – jejich zaměstnavatel jako účastník řízení zájem na výsledku řízení,
podbarvený navíc finančně.“351
Ústavní soud dal NSS také za pravdu (shledal závěry NSS ústavně konformní), když se ztotožnil s
jeho závěrem a to, že zaměstnanecký poměr úředníka k ÚSC ještě nezakládá podjatost při
rozhodování, kde účastníkem řízení je daný ÚSC352.
Z výše uvedených rozhodnutí vyplývá, že systémová podjatost (respektive její riziko) byly a jsou
řešeny nejčastěji při veřejné správě na úseku územního plánování a stavebního řádu. Úkolem
veřejného stavebního práva je chránit veřejné zájmy ve vztahu k soukromým zájmům soukromých
stavebníků a investorů. Na ÚSC je z tohoto úhlu pohledu nutno hledět, jako na soukromé stavebníky
či investory.
Veřejnými funkcionáři353 jsou ve smyslu tohoto zákona buď členové zastupitelstva kraje, obce,
městského obvodu/částí, hlavního města Prahy nebo jeho městské části, kteří jsou pro výkon této
funkce dlouhodobě uvolnění. Případně starostové, jejich zástupci, nebo členové rad měst a obcí.
Neuvolnění zastupitelé dle tohoto zákona veřejní funkcionáři nejsou. Taktéž (§ 3 odst. 1) tento
zákon nařizuje mimo jiné veřejnému funkcionáři zdržet se takového jednání, které by právnické
osobě ovládané veřejným funkcionářem přineslo majetkový, nebo jiný prospěch, ale neplatí to, jdeli o prospěch (nebo zájem) obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.
Nejdůležitější usnesení Nejvyššího správního soudu a odlišná stanoviska
Poprvé ve spojení s usnesením RS NSS byla řešena otázka případné systémové podjatosti dne 22.
12. 2009.354 Jednalo se již o právní názor, dle § 14 současného SŘ. V tomto případě RS NSS však na
otázku, která zněla: „Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku, v němž jsou zařazeni
jeho zaměstnanci, jako správní orgán o věci v řízení, jehož účastníkem je tento územní samosprávný
celek mající zájem na výsledku řízení, lze pochybovat o nepodjatosti těchto zaměstnanců pro poměr
k věci vylučující je ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohli výsledek řízení ovlivnit ve
smyslu § 14 odst. 1 správního řádu?“, žádnou odpověď nepodal, protože kasační stížnost byla
odmítnuta pro nepřípustnost (z jiných důvodů).
Shora citovanou otázku položil první senát NSS rozšířenému senátu NSS opakovaně. Jednalo se o
usnesení ze dne 21. 4. 2010355 a ze dne 4. 5. 2011356. V obou případech se jednalo o povolení kácení
vyjmenovaných dřevin a keřových porostů z důvodu realizace stavby Městský okruh Myslbekova –
Pelc-Tyrolka, vlastníky pozemků byli hlavní město Praha a další žadatelé o povolení.357 V obou

KADEČKA, S. Je rozhodování obce ve vlastní věci opravdu nepodjaté? In: Právní rozhledy: časopis pro všechna právní
odvětví. Praha: C. H. Beck. 2005. č. 13. s. 477.
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Usnesení Ústavního soudu sp. Zn. I. ÚS 553/07 ze dne
6. 10. 2008 Dostupné z:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=60101&pos=1&cnt=1&typ=result.
353 Viz § 2 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění souvisejících předpisů, a další související zákony In: ASPI
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000-2017 [cit. 16. 5. 2018].
354 Usnesení RS NSS ze dne 22. 12. 2009 č. j. 1 As 79/2009 – 141. Dostupné z:
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případech úřad městské části Praha 6, respektive Praha 7, vykácení dřevin povolil. Potenciální
podjatost spočívala, dle slov stěžovatele (sdružení Ateliér pro životní prostředí), například v tom,
„že rozhodnutí bylo vydáno vyloučenými úředními osobami, a to s ohledem na závislost všech
pracovníků úřadu městské části na politickém vedení Prahy 6, které výstavbu městského okruhu
výrazně prosazuje“. Zjednodušeně řečeno v obou případech šlo o to, že o těchto žádostech
rozhodovali úředníci – zaměstnanci úřadu MČ a hlavní město žádalo o povolení k vykácení
vyjmenovaných dřevin a keřových porostů.
Obě rozhodnutí RS NSS jsou identického znění, jediný rozdíl je v tom, že v otázce položení
usnesením prvního senátu NSS ze dne 21. 4. 2010 je posuzována podjatost dle § 9 SŘ z roku 1967
a v otázce položené usnesením ze dne 4. 5. 2011 dle § 14 současného SŘ.
Rozšířený senát NSS rozhodl v obou případech stejně, a to svými usneseními ze dne 20. 11. 2012,
čj. 1 As 89/2010-119, respektive 27. 11. 2012, čj. 1 As 19/2010-106. Jako klíčové hodnotil zda "vztah
zaměstnance obce (kraje) ke svému zaměstnavateli má sám o sobě takovou povahu, že bez nutnosti,
aby přistoupily další konkrétní skutečnosti, vyvolává pochybu o nepodjatosti tohoto zaměstnance,
podílí-li se na rozhodování ve správním řízení ve věci, na níž má jeho zaměstnavatel nebo osoby, jež
jsou efektivně schopny jednání zaměstnavatele ovlivnit, přímo nebo nepřímo zájem.". Rozšířený
senát NSS rozhodující aspekty podrobně rozebral a vyhodnotil a vyjádřil se k institutům
nezávislosti, nestrannosti a podjatosti v právní úpravě, a to i s ohledem na (spojený) model
územní veřejné správy a v historickém kontextu s ohledem na záměr historického
zákonodárce. Rozšířený senát NSS toto dovedlo k závěru, že koncepci systémové podjatosti
nelze přijmout.
RS NSS vrátil obě věci k projednání a rozhodnutí prvnímu senátu, přičemž vyslovil tento právní
názor: „Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká
zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti pracovníka
správního orgánu dle § 9 odst. 1 správního řádu z roku 1967 jeho zaměstnanecký poměr k územnímu
samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku
tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být jeho (její) postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými
hledisky“ (ve druhém rozhodnutí dle § 14 odst. 1 SŘ).
RS NSS tedy odmítl návrh předkládajícího senátu, zároveň ale vyvodil, že u úředníka ÚSC,“ který
rozhoduje ve věci, která se přímo nebo i nepřímo týká tohoto celku je dáno riziko systémové podjatosti
a je třeba otázku jeho možné podjatosti posuzovat se zvýšenou opatrností oproti věcem, které se
zájmů ÚSC nijak nedotýkají“. Zkráceně řečeno, obce a kraje tedy mohou i nadále rozhodovat ve
správních řízeních, která se dotýkají jejich zájmů, musí ale bedlivě sledovat, zda jejich úředníci
nejsou podjatí.
Odborná veřejnost polemizuje nad částí vývodu RS NSS, že u úředníka je dáno riziko systémové
podjatosti, tedy co rozšířený senát měl pojmem riziko na mysli. Předpokládá se, že rozšířený senát
měl na mysli, riziko ve smyslu obecného jazyka a tím chtěl říci, že je nutné problematiku zvažovat
případ od případu a dle okolností a pokud by tomu tak nebylo, měl uvést alespoň představu, jakým
způsobem toto riziko kvantifikovat.
Je nutné poznamenat, že v obou případech byla jedním ze členů RS NSS uplatněna (také obsahově
obdobná) nesouhlasná stanoviska, kde se tento člen (Odlišné stanovisko podle § 55a s. ř. s. soudce
JUDr. Jiřího Pally) naopak domnívá, že se o systémovou podjatost jedná a svůj názor opírá o
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podrobnou argumentaci.358 Nesouhlasné stanovisko je odůvodněno například tím, že již samotný
zaměstnanecký poměr (úředníka) k orgánu ÚSC je bez dalšího důvodem pochyb o nepodjatosti
tohoto zaměstnance, jestliže má rozhodovat o právech a povinnostech svého zaměstnavatele. Dále
že při použití zásady nemo iudex in causa sua359 ani soudci ve správním soudnictví nemohou
rozhodovat ve věcech týkajících se zájmu soudu, u něhož působí, a tedy by stejná pravidla měla být
užita i na úředníky ÚSC, kteří rozhodují o zájmech ÚSC, jejichž jsou zaměstnanci, obzvláště proto,
že je současná legislativa nijak nechrání před nežádoucími tlaky na jejich rozhodování ze strany
jejich zaměstnavatelů.
V návaznosti na obě usnesení RS NSS vydal první senát NSS dva rozsudky360, 361. Obě věci nebyly
projednávány společně, i když šlo de facto o skutkově srovnatelné záležitosti, ale samostatně,
protože žalovaný vydal první rozhodnutí ještě v řízení dle SŘ z roku 1967 a druhé již dle zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu. Obě napadená rozhodnutí byla NSS zrušena, ovšem z jiných důvodů
než z důvodu podjatosti úředníků. Podjatost úředníků ani v jednom případě shodně NSS neshledal,
nicméně přišel také k tomuto názoru: „pražský městský okruh představuje velmi významnou a silně
kontroverzní stavbu, která je předmětem četných sporů a je významným politickým tématem nejen v
pražské komunální politice, ale i na celorepublikové úrovni“ a kdyby se jednalo o povolení umístění
stavby pražského městského okruhu, již by zde riziko systémové podjatosti vzniklo. Ovšem pokud
jde pouze o povolení k vykácení dřevin a keřů, které souvisí s touto stavbou a otázky, které se
v tomto řízení řešily a byly spíše technického charakteru, nemohl soud učinit závěr, že by riziko
systémové podjatosti existovalo.
Předmětné právní názory nejsou přijímány jednotně a poměrně častá kritika výše uvedených
judikátů z řad odborné veřejnosti se totiž nezamýšlí nad tím, že pravděpodobně jde o zákonodárci
předvídaný stav. Tedy zákonodárci si byli vědomi již při tvorbě SŘ, že tento stav nastane, a přesto
jej akceptovali. Jejich úvahy zahrnovaly i uvažovanou systémovou podjatost, neboť původně
uvažovali i o zapracování do SŘ další ustanovení § 131 o změnách příslušnosti.362 Z uvedených
informací vyplývá, že nelze úředníka vyloučit z projednávané věci pouze z toho důvodu, že
rozhoduje o právech a povinnostech ÚSC, v jehož správním orgánu (úřadu) je zaměstnán, protože
s tímto stavem počítal již zákonodárce. Pokud by soud vyslovil jiný právní názor, došlo by k zásahu
moci soudní do moci zákonodárné. Se závěrem NSS ohledně systémového rizika podjatosti lze
souhlasit, ovšem doplnili bychom, že riziko podjatosti je jev, který se netýká jen úředníků, ale je
možné ho spatřit v téměř každé sféře lidské činnosti.
Z výše uvedených judikátů je patrné, že posun v judikatuře nastal především v tom, že NSS zavedl
pojem „rizika systémové podjatosti“ a judikoval, že zdaleka ne ve všech případech se potencionální
riziko dané zaměstnaneckým poměrem projeví. Tedy úředník není vyloučen z rozhodování ve věci,
která se přímo nebo nepřímo týká jeho zaměstnavatele (ÚSC), jen protože je jeho zaměstnanec, ale
je třeba posuzovat tyto případy se zvýšenou opatrností, protože určité riziko by zde mohlo být. V

Usnesení RS NSS ze dne 27. 11. 2012 č. j. 1 As 19/2010 – 122 a další. Dostupné viz výše.
Nikdo ať není soudcem ve vlastní při.
360 Rozsudek NSS ze dne 30. 1. 2013 č. j. 1 As 19/2010 – 133. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0019_1As__100_20130207101229_prevedeno.pdf.
361 Rozsudek NSS ze dne 30. 1. 2013 č. j. 1 As 89/2010 – 152. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0089_1As__100_20130207095624_prevedeno.pdf.
362 NEZHYBA, J. Problematika nezávislosti výkonu státní správy v kontextu kontroverzních závazků ze smluv územní
samosprávy se zahraničními investory. Právní rozhledy. 2007, roč. 15, č. 24, s. 901.
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současnosti z tohoto názoru správní soudnictví vychází např. v judikátu NSS ze dne 12. 9. 2017363
(6 As 335/2016 – 35), v jehož odůvodnění se (předcházející řízení Městského soudu v Praze)
vypořádává s námitkou systémové podjatosti odkazem právě na názor rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu v rozhodnutí 1 As 89/2010.
Všechny poslední judikáty364 odkazují na výše uveden zásadní usnesení rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119 (dále jen usnesení
„rozšířeného senátu“), přičemž často konstatují, že podle něj při svém rozhodování správně
postupovaly též soudy nižších instancí při předchozích soudních přelíčeních. Nejvyšší správní soud
v těchto rozsudcích argumentuje vždy citací či parafrází stejné části právní věty výše uvedeného
usnesení rozšířeného senátu, a sice že „v případech, kdy rozhoduje úředník územního samosprávného
celku ve věci, která se přímo nebo nepřímo týká tohoto celku, není a priori vyloučen z rozhodování
pro svoji ‚systémovou podjatost‘“. Ze stejného usnesení však přebírá též upozornění na „‚systémové
riziko podjatosti‘, kvůli němuž je třeba otázku jeho případné podjatosti ‚posuzovat se zvýšenou
opatrností oproti věcem, které se zájmů územního samosprávného celku nijak nedotýkají.‘“ Důvod k
pochybám o nepodjatosti takového úředníka je dle rozšířeného senátu dán tehdy, „je-li z povahy
věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být
jeho postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.“
K usnesení rozšířeného senátu se odkazuje také ústavní soud ve věci, která s úředníky přímo
nesouvisí, když připodobňuje usnesení týkající se úředníků v určitém ohledu také postavení soudců:
„Zmínit možno i závěry Nejvyššího správního soudu obsažené v usnesení č. j. 1 As 89/2010-119, byť
toto bylo vydáno nikoliv ve věci podjatosti soudců, ale úředních osob, a to z toho důvodu, že se v něm
řeší vztah určité závislosti úřední osoby (na účastníkovi řízení) a její možné (systémové) podjatosti.
Podle uvedeného soudu ‚rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve
věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti
úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému
celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto
zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky‘.“
Na základě výše zmíněného365 byla připravena novela zákona č. 500/2004 Sb., správní, jejímž
nejvýznamnějším dopadem je zařazení nového odstavce 2 do § 14 zákona: „(2) Úřední osoba není
vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním
poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu
samosprávnému celku.“366

363http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0335_6As__1600035_20171005135150_prevedeno.pdf.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu dne 2. 6. 2016, sp. zn. 7 As 57/2015 - 80 [online]. Nejvyšší soud, 2015 [cit. 7. 8.
2018]. Rozsudek Nejvyššího správního soudu dne 10. 8. 2016, sp. zn. 6 As 190/2015 - 80 [online]. Nejvyšší soud, 2016 [cit.
7. 8. 2018]. Rozsudek Nejvyššího správního soudu dne 7. 7. 2016, sp. zn. 10 As 117/2016 - 64 [online]. Nejvyšší soud, 2016
[cit. 7. 8. 2018]. Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2017 sp. zn. ÚS 23/14 [online]. Ústavní soud, 2017 [cit. 7. 8. 2018].
365 Dle důvodové zprávy právní úprava v dosavadním správním řádu „opomíjí bližší úpravu systémové podjatosti, přičemž
tato skutečnost má významný vliv na praxi správních orgánů. Jednotlivé úřední osoby mnohdy nedokáží zhodnotit, zda v
určitém případě došlo či nedošlo k překročení výše zmíněné kritické míry systémového rizika podjatosti a nevědí, v jakých
případech mají námitce systémové podjatosti vyhovět. Ačkoliv k problematice existuje judikatura Nejvyššího správního soudu
i Ústavního soudu, tato je obvykle kazuistická a pro aplikační praxi proto nepříliš přínosná. Správní orgány musí o každé
námitce systémové podjatosti rozhodovat ad hoc podle konkrétních okolností případu, a proto nejsou jednotlivá rozhodnutí
pro další praxi vždy upotřebitelná.“ (viz Důvodová zpráva k návrhu novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
366 Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 13. 6. 2018 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR, 2018 [cit. 7. 8. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=54&o=8&.
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Přílohy ke kapitole 2
7.2.1 Příloha č. 2.1: Metodologie průzkumu obyvatel
V rámci projektu by realizován reprezentativní průzkum obyvatel pro území ČR.
Výběrová metoda: kvótní výběr dle pohlaví, věku, velikostních kategorií obcí a kraje dle trvalého
bydliště.
Metoda sběru dat: PAPI (Paper and Pencil Interview) a CATI (Computer-Assisted Telephone
Interview)
Počet respondentů: 700 obyvatel ČR
Termín sběru dat: 23. 5. 2018 – 17. 6. 2018
Celková reprezentativnost dle velikostní kategorie obcí dle místa trvalého pobytu respondentů
vyplývá z níže uvedené tabulky. Výběrový soubor zcela odpovídá reprezentativitě z hlediska
obyvatel žijících v 5 velikostních kategoriích (viz tabulka níže). Průměrná absolutní odchylka mezi
zastoupením obyvatel jednotlivých velikostních kategorií v základním a výběrovém souboru má
hodnotu 1,8 %.
Tabulka 7.1: Struktura výběrového souboru dle velikostní kategorie obcí

Počet obyvatel ve
velikostních kategoriích obcí
méně než 1000 obyvatel
1000 až 4999 obyvatel
5000 až 9999 obyvatel
10000 až 49000 obyvatel
50000 a více obyvatel
Celkem

Základní soubor
Absolutně
Relativně (%)
1 803 924
17,0%
2 341 036
22,1%
969 575
9,1%
2 285 090
21,5%
3 210 430
30,3%
10 610 055
100,0%

Výběrový soubor
Absolutně
Relativně (%)
131
18,7%
148
21,1%
84
12,0%
144
20,6%
193
27,6%
700
100,0%

Rozdíl
1,7%
-0,9%
2,9%
-1,0%
-2,7%

Zdroj: ČSÚ – Počet obyvatel v obcích v ČR k 1.1. 2018, PROCES – Průzkum obyvatel, 2018.

Celková reprezentativnost dle místa trvalého pobytu respondentů vyplývá z níže uvedené tabulky.
Výběrový soubor zcela odpovídá reprezentativitě z hlediska obyvatel žijících v ORP a mimo ORP.
Průměrná absolutní odchylka mezi zastoupením obyvatel v základním a výběrovém souboru má
hodnotu 2,3 %.
Tabulka 7.2: Struktura výběrového souboru podle místa bydliště v ORP a mimo ORP

Bydliště
Mimo ORP
V ORP
Celkem

Základní soubor
Absolutně
Relativně (%)
4 640 401
43,7%
5 969 654
56,3%
10 610 055
100,0%

Výběrový soubor
Absolutně
Relativně (%)
322
46,0%
378
54,0%
700
100,0%

Rozdíl
2,3%
-2,3%

Zdroj: ČSÚ – Počet obyvatel v obcích v ČR k 1. 1. 2018, PROCES – Průzkum obyvatel, 2018.

Celková reprezentativnost dle věkové struktury výběrového souboru vyplývá z níže uvedené
tabulky. Výběrový soubor zcela odpovídá reprezentativitě z hlediska 4 věkových skupin 18-35 let,
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36-50 let, 51-64 let a 65 a více let. Průměrná absolutní odchylka mezi zastoupením obyvatel
v základním a výběrovém souboru má hodnotu 3,6 %.
Tabulka 7.3: Struktura výběrového souboru podle věkové kategorie

Věková kategorie
18-35
36-50
51-64
65 a více
Celkem

Základní soubor
Absolutně
Relativně (%)
2 697 516
31,4%
2 211 436
25,8%
2 031 608
23,7%
1 644 836
19,2%
8 585 396
100,0%

Výběrový soubor
Absolutně
Relativně (%)
241
34,4%
209
29,9%
150
21,4%
100
14,3%
700
100,0%

Rozdíl
3,0%
4,1%
-2,2%
-4,9%

Zdroj: ČSÚ – Počet obyvatel v obcích v ČR k 1. 1. 2018, PROCES – Průzkum obyvatel, 2018.

Celková reprezentativnost dle pohlaví výběrového souboru vyplývá z níže uvedené tabulky.
Výběrový soubor zcela odpovídá reprezentativitě z hlediska pohlaví a průměrná absolutní odchylka
mezi zastoupením obyvatel v základním a výběrovém souboru má hodnotu 3,3 %.
Tabulka 7.4: Struktura výběrového souboru podle pohlaví

Pohlaví
Muži
Ženy
Celkem

Základní soubor
Absolutně
4 158 450
4 426 946
8 585 396

Výběrový soubor

Relativně (%)
48,4%
51,6%
100,0%

Absolutně
362
338
700

Relativně (%)
51,7%
48,3%
100,0%

Rozdíl
3,3%
-3,3%

Zdroj: ČSÚ – Počet obyvatel v obcích v ČR k 1. 1. 2018, PROCES – Průzkum obyvatel, 2018.

Celková geografická reprezentativnost výběrového souboru dle místa obvyklého pobytu vyplývá
z níže uvedené tabulky. V rámci výběrového souboru jsou reprezentativně zastoupeny všechny
kraje a Hlavní město Praha. Výběrový soubor zcela odpovídá reprezentativitě za kraje a průměrná
absolutní odchylka mezi zastoupením obyvatel v základním a výběrovém souboru dle krajů má
hodnotu 0,1 %.
Tabulka 7.5: Struktura výběrového souboru podle kraje bydliště

Kraj
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Hlavní město Praha
Celkem

Základní soubor
Absolutně
Relativně (%)
514 805
6,0%
961 828
11,2%
242 035
2,8%
449 270
5,2%
352 148
4,1%
987 999
11,5%
515 871
6,0%
418 086
4,9%
471 766
5,5%
1 046 602
655 605
412 823
477 379
1 079 179
8 585 396

Výběrový soubor
Absolutně
Relativně (%)
42
6,0%
78
11,1%
20
2,9%
34
4,9%
31
4,4%
80
11,4%
42
6,0%
33
4,7%
38
5,4%

12,2%
7,6%
4,8%
5,6%
12,6%
100,0%

Zdroj: ČSÚ – Počet obyvatel v obcích v ČR k 1. 1. 2018, PROCES – Průzkum obyvatel, 2018.

7.2.2 Příloha č. 2.2: Metodologie průzkumu podnikatelů
Průzkum je zaměřený na:
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87
54
35
39
87
700

12,4%
7,7%
5,0%
5,6%
12,4%
100,0%

Rozdíl
0,0%
-0,1%
0,0%
-0,4%
0,3%
-0,1%
0,0%
-0,2%
-0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
-0,1%




Fyzické osoby s postavením podnikatele – zahrnují soukromé podnikatele podnikající
podle živnostenského zákona a zemědělské podnikatele – fyzické osoby.
Představitele malých podniků – zahrnují obchodní společnosti, především společnosti s
ručením omezeným a veřejné obchodní společnosti; kteří zaměstnávají 50 a méně
zaměstnanců.

Počet respondentů: 131 osob.
Metoda sběru dat: PAPI a CATI
Termín sběru dat: 23. 5. 2018 – 17. 6. 2018
V rámci průzkumu budou zastoupeni respondenti ze všech krajů ČR a jednotlivých typů odvětví.
Jedná se o stratifikovaný výběr, kdy 101 bylo fyzických osob s postavením podnikatele a 30
představitelů malých podniků. Tímto došlo k určitému nadhodnocení skupiny podnikatelů s 1 až 10
zaměstnanci oproti základnímu souboru, ale celkově jsou výsledky vypovídající za malé podnikatele
celkem, na které byl výzkum zaměřen.
Tabulka 7.6: Struktura výběrového souboru dle právní formy

Typ právnické formy

Počet

Právnická osoba
Fyzická osoba
Celkem

%
30
101
131

22,9%
77,1%
100,0%

Zdroj: PROCES – Průzkum podnikatelů, 2018.
Tabulka 7.7: Struktura výběrového souboru dle počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců

Základní soubor
Absolutně
Relativně (%)

879 113
žádného
228 562
1 až 10 zaměstnanců
43 569
11 až 50 zaměstnanců
7 380
50 až 99 zaměstnanců
1
158
624
Celkem
Zdroj: ČSÚ, PROCES – Průzkum podnikatelů, 2018.

Výběrový soubor
Absolutně
Relativně (%)

75,9%
19,7%
3,8%
0,6%
100,0%

73
45
12
1
131

Rozdíl

55,7%
34,4%
9,2%
0,8%
100,0%

-20,2%
14,6%
5,4%
0,1%

Tabulka 7.8: Struktura výběrového souboru dle odvětví

Odvětví
Zemědělství, myslivost, lesnictví
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Stavebnictví
Obchod, opravy motor. vozidel a výrobků
Ubytování a stravování
Doprava, skladování a spoje
Finanční zprostředkování
Činnost v oblasti nemovitostí, pronájmu
Vzdělávání
Zdrav. a sociální péče, veterinární činnost
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Celkem

Počet

%
7
3
4
20
25
8
10
4
3
3
6
38
131

Zdroj: PROCES – Průzkum podnikatelů, 2018.
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5,3
2,3
3,1
15,3
19,1
6,1
7,6
3,1
2,3
2,3
4,6
29,0
100,0

Kumulativní %
5,3
7,6
10,7
26,0
45,0
51,1
58,8
61,8
64,1
66,4
71,0
100,0

Mezi podnikateli převažují respondenti, kteří pracují v ORP (64,1 %), přičemž v ORP současně bydlí
a pracuje 46,6 % respondentů.
Tabulka 7.9: Respondenti pracující a bydlící v ORP a mimo něj podle místa bydliště v místě pracoviště

Bydlí v místě pracoviště
Bydlí mimo místo pracoviště
Celkem

Pracuje v ORP
46,6%
17,6%
64,1%

Pracuje mimo ORP
24,4%
9,2%
33,6%

Jiné *

Celkem
0,0%
2,3%
2,3%

71,0%
29,0%
100,0%

Zdroj: PROCES – Průzkum podnikatelů, 2018.
Pozn.: *pracuje v zahraničí nebo po celé ČR

7.2.3 Příloha č. 2.3: Vyhodnocení dotazníků
Pro statistické analýzy a vyhodnocení výsledků průzkumu byl využit statistický software IBM SPSS
Statistics verze 20, který disponuje pokročilými matematicko-statistickými funkcemi včetně
vhodných metod pro stanovení validity a reliability jednotlivých průzkumů. Data z průzkumu byla
podrobena logické kontrole. Dále došlo k ověření logických vazeb, filtrů a identifikačních otázek
pomocí softwaru SPSS (kontrola správnosti vyplnění filtrů a zachování logických vazeb v dotazníku).
Vyloučeny byly automaticky i dotazníky s nestandardní distribucí odpovědí (např. dotazníky, ve
kterých byl výrazně vyšší poměr jednoho typu odpovědi na škále, zvýšený výskyt odpovědi „nevím“
atd.).
Nejčastěji, a to ze 47,3 %, jezdí respondenti z řad občanů do práce autem, (97,7 % respondentů
rovněž uvádí, že disponuje autem, které mohou řídit), VHD využívá 27,3 %, pěšky chodí do práce
20,0 % občanů. U podnikatelů pak převažuje cestování autem, které využívá pro dopravu do
zaměstnání 67,18 % respondentů (97,7 % z nich rovněž uvádí, že disponuje autem, které mohou
řídit), 19,08 % chodí do práce pěšky a 9,92 % pracuje z domova. Podrobněji viz tabulky níže.
Tabulka 7.10: Způsoby dopravy do práce / zaměstnání podle respondentů
Obyvatelé
Způsob přepravy
Bydlí v
Nebydlí v Dojíždí do
Celkem
Celkem
ORP
ORP
ORP
Autem
47,3%
37,9%
59,0%
62,3%
67,2%
VHD
27,3%
31,6%
22,1%
29,2%
1,0%
Pěšky
20,0%
26,9%
11,5%
5,7%
19,1%
Práce z domu
2,8%
1,0%
4,9%
0,9%
9,9%
Na kole
1,3%
1,0%
1,6%
0,0%
0,8%
Svoz firemní
přepravou
0,9%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
Motorka
0,4%
0,0%
0,8%
1,9%
0,0%
Celkem
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0
Zdroj: PROCES 2018, Průzkum obyvatel, otázka č. B4

Podnikatelé
Bydlí v
Nebydlí v Dojíždí do
ORP
ORP
ORP
72,7%
63,1%
90,0%
3,0%
1,5%
5,0%
19,7%
18,5%
5,0%
4,5%
15,4%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
100,0%

Tabulka 7.11: Vlastnictví auta respondenty
Bydliště
Obyvatelé
Mimo ORP
V ORP
Vlastní auto
78%
73%
Nevlastní auto
22%
27%
Celkem
100%
100%
Zdroj: PROCES 2018, Průzkum obyvatel

Celkem
76%
24%
100%
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Mimo ORP
100%
0%
100%

Podnikatelé
V ORP
95%
5%
100%

Celkem
98%
2%
100%

Obyvatelé nejčastěji kontaktují v rámci obecních úřadů dopravní úřad/dopravně správní úřad, dále
agendu odpadové hospodářství, evidenci obyvatel, stavební úřad a matriku. Dalším nejvíce
kontaktovaným úřadem je finanční úřad, a to z důvodu vyřízení daně z příjmu fyzických osob a daně
z nemovitých věcí. Další v pořadí je okresní správa sociálního zabezpečení, a to z důvodu vyřízení
sociálního či nemocenského pojištění. Návštěva kontaktních pracovišť úřadu práce je spojena
především s vyřízením sociálních služeb a příspěvku na péči, dále pak z důvodu zprostředkování
zaměstnání.
Tabulka 7.12: Frekvence návštěv úřadů obyvateli
Obyvatel
Úřad

Agenda

Alespoň 1
návštěva za rok
%
Počet
6,9%
48
8,4%
59
17,0%
119
2,7%
19
8,3%
58
0,7%
5
0,3%
2
1,3%
9
0,7%
5
1,7%
12
9,7%
68
1,0%
7
0,6%
4
1,3%
9
0,6%
4
0,4%
3
3,1%
22
1,4%
10
1,4%
10
3,0%
21
15,3%
107
12,7%
89
0,3%
2
12,3%
86
4,4%
31
9,4%
66
3,3%
23
0,3%
2
0,6%
4
7,6%
53
6,4%
45
1,7%
12
8,1%
57
6,0%
42

Počet návštěv za rok

Úřad práce

Okresní správa
sociálního zab.

Finanční úřad

Obecní/Městský úřad/Magistrát

%
Počet Průměr Medián
1
Matriční agenda
9,4%
66
1,38
1
2
Evidence obyvatel
8,7%
61
1,03
1
3
Dopravní úřad/Dopravně správní úřad*
20,9%
146
1,23
1
4
Územní plánování
5,0%
35
1,84
1
5
Obecný stavební úřad
14,3%
100
1,72
1
6
Památková péče
1,6%
11
2,20
3
7
OSPOD
0,9%
6
3,00
3
8
Sociální práce
2,3%
16
2,00
1
9
Vodoprávní řízení
0,9%
6
1,20
1
10
Ochrana přírody a krajiny
2,4%
17
1,42
1
11
Odpadové hospodářství
13,4%
94
1,38
1
12
Zemědělský půdní fond
1,1%
8
1,14
1
13
Lesní hospodářství
1,1%
8
2,00
2
14
Myslivost
2,3%
16
1,78
2
15
Ochrana ovzduší
0,7%
5
1,25
1
16
Ochrana zvířat
0,6%
4
1,33
1
17
Rybářství
3,6%
25
1,14
1
18
Přestupková agenda
1,4%
10
1,00
1
19
Daň z přidané hodnoty
3,6%
25
2,78
1
20
Daň z příjmu právnických osob
3,6%
25
1,19
1
21
Daň z příjmu fyzických osob
19,9%
139
1,30
1
22
Daň z nemovitých věcí
12,9%
90
1,01
1
23
Vymáhání daní
0,6%
4
2,00
2
24
Sociální pojištění
16,3%
114
1,33
1
25
Důchodové pojištění
4,9%
34
1,10
1
26
Nemocenské pojištění
11,3%
79
1,20
1
27
Lékařská posudková služba
3,4%
24
1,04
1
28
Kontrolní postupy
0,4%
3
1,50
1,5
29
Agenda vymáhání pohledávek
0,6%
4
1,00
1
30
Zprostředkování zaměstnání
18,4%
129
2,43
2
31
Státní sociální podpora
10,0%
70
1,56
1
32
Hmotná nouze
2,1%
15
1,25
1
33
Sociální služby, příspěvek na péči
12,6%
88
1,54
1
34
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
8,3%
58
1,38
1
Zdroj: PROCES, Průzkum obyvatel 2018.
Pozn.: * Návštěvu dopravního úřadu většina respondentů nerozlišovala s návštěvou dopravně správního úřadu.

Spokojenost
%
93,8%
96,6%
86,6%
89,5%
91,4%
100,0%
100,0%
88,9%
80,0%
83,3%
98,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
66,7%
100,0%
90,0%
87,5%
90,0%
93,3%
96,6%
100,0%
92,9%
100,0%
93,8%
69,6%
100,0%
100,0%
86,8%
88,9%
83,3%
92,9%
95,2%

Podnikatelé a OSVČ nejčastěji vyřizují potřebné agendy na finančním úřadu, kde vyřizují daň z
příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob nebo daň z nemovitých věcí. Další v pořadí
je okresní správa sociálního zabezpečení, a to z důvodu vyřízení sociálního či nemocenského
pojištění. Četnost návštěv je u obou výše uvedených institucí výrazně vyšší než u obyvatel.
V rámci obecních úřadů nejčastěji podnikatelské subjekty navštěvují dopravní úřad/dopravně
správní úřad, dále agendu odpadové hospodářství a obecný stavební úřad.
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Tabulka 7.13: Frekvence návštěv úřadů podnikateli

Úřad

Podnikatelé
Agenda

Alespoň 1
návštěva za rok
%
Počet
7,6%
10
6,1%
8
26,7%
35
2,3%
3
13,0%
17
1,5%
2
0,0%
0
0,8%
1
0,8%
1
2,3%
3
13,0%
17
3,1%
4
0,8%
1
1,5%
2
2,3%
3
0,0%
0
3,1%
4
0,8%
1
6,1%
8
15,3%
20
59,5%
78
15,3%
20
0,8%
1
54,2%
71
6,9%
9
30,5%
40
0,0%
0
0,0%
0
1,5%
2
7,6%
10
1,5%
2
0,0%
0
1,5%
2
2,3%
3

Počet návštěv za rok

Úřad práce

Okresní správa
sociálního zab.

Finanční úřad

Obecní/Městský úřad/Magistrát

%
Počet Průměr Medián
1
Matriční agenda
16,8%
22
2,20
1
2
Evidence obyvatel
6,9%
9
1,13
1
3
Dopravní úřad/Dopravně správní úřad
38,2%
50
1,43
1
4
Územní plánování
7,6%
10
3,33
2
5
Obecný stavební úřad
21,4%
28
1,65
1
6
Památková péče
3,1%
4
2,00
2
7
OSPOD
0,0%
0
8
Sociální práce
0,8%
1
1,00
1
9
Vodoprávní řízení
0,8%
1
1,00
1
10
Ochrana přírody a krajiny
3,8%
5
1,67
1
11
Odpadové hospodářství
17,6%
23
1,35
1
12
Zemědělský půdní fond
3,1%
4
1,00
1
13
Lesní hospodářství
2,3%
3
3,00
3
14
Myslivost
2,3%
3
1,50
1,5
15
Ochrana ovzduší
3,1%
4
1,33
1
16
Ochrana zvířat
0,0%
0
17
Rybářství
3,8%
5
1,25
1
18
Přestupková agenda
0,8%
1
1,00
1
19
Daň z přidané hodnoty
16,0%
21
3,00
1
20
Daň z příjmu právnických osob
18,3%
24
1,20
1
21
Daň z příjmu fyzických osob
79,4%
104
1,33
1
22
Daň z nemovitých věcí
15,3%
20
1,00
1
23
Vymáhání daní
0,8%
1
1,00
1
24
Sociální pojištění
74,0%
97
1,37
1
25
Důchodové pojištění
7,6%
10
1,11
1
26
Nemocenské pojištění
38,9%
51
1,28
1
27
Lékařská posudková služba
0,0%
0
28
Kontrolní postupy
0,0%
0
29
Agenda vymáhání pohledávek
1,5%
2
1,00
1
30
Zprostředkování zaměstnání
19,8%
26
2,60
2
31
Státní sociální podpora
3,1%
4
2,00
2
32
Hmotná nouze
0,0%
0
33
Sociální služby, příspěvek na péči
4,6%
6
3,00
3
34
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
6,1%
8
2,67
2
Zdroj: PROCES, Průzkum podnikatelů 2018.
Pozn.: * Návštěvu dopravního úřadu většina respondentů nerozlišovala s návštěvou dopravně správního úřadu.

Spokojenost
%
100,0%
100,0%
94,3%
100,0%
88,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
89,5%
94,7%
90,0%
100,0%
92,8%
100,0%
89,7%

100,0%
90,0%
50,0%
50,0%
66,7%

V rámci využívání služeb uvedli respondenti nejčastěji návštěvu obchodního centra, pošty a lékárny,
podnikatelé rovněž nejčastěji navštěvují obchodní centra a poštu, na třetím místě jsou u nich pak
krytá sportoviště. Respondenti obou sledovaných skupin, kteří nebydlí v ORP, využívají, s výjimkou
pošty, častěji služby v ORP, než v místě svého bydliště.
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Tabulka 7.14: Frekvence návštěv v konkrétních typech zařízení podle respondentů – občanů
V
Více než
Více než
Více než
Více než
V obci,
minulém
před
před
před půl
před
Nikdy
kde
týdnu
týdnem
měsícem
rokem
rokem
bydlím
Obchodní centrum
(supermarket)
71,0%
20,6%
6,3%
1,2%
0,3%
0,6%
20,2%
Pošta
33,3%
29,8%
27,4%
6,4%
2,1%
1,1%
50,9%
Lékárna
17,9%
29,6%
36,3%
11,2%
4,3%
0,7%
27,6%
Zdravotnické zařízení
(poliklinika, ambulance)
13,3%
19,7%
33,7%
22,7%
10,3%
0,3%
27,3%
Kryté sportoviště (bazén,
zimní stadion, hala)
11,1%
14,3%
16,0%
15,1%
22,3%
21,2%
19,5%
Kulturní zařízení (kino,
divadlo)
8,4%
11,1%
22,2%
23,6%
26,8%
7,9%
19,0%
Volnočasové zařízení pro
děti a mládež (dům dětí a
mládeže, ZUŠ)
7,0%
5,7%
8,1%
7,0%
13,3%
58,9%
36,0%
Jiné další volnočasové
zařízení
6,3%
7,2%
5,0%
1,8%
8,2%
71,5%
32,6%
Zdroj: PROCES 2018, Průzkum obyvatel, otázka č. B6.Pozn.: *zařazeni pouze respondenti, kteří nežijí v ORP
Tabulka 7.15: Frekvence návštěv v konkrétních typech zařízení podle respondentů – podnikatelů
V
Více než
Více než
Více než
Více než
V obci,
minulém
před
před
před půl
před
Nikdy
kde
týdnu
týdnem
měsícem
rokem
rokem
bydlím
Obchodní centrum
(supermarket)
71,0%
15,3%
6,9%
2,3%
0,0%
0,8%
21,2%
Pošta
48,1%
28,2%
10,7%
6,9%
2,3%
0,0%
54,5%
Kryté sportoviště (bazén,
zimní stadion, hala)
22,1%
16,0%
20,6%
13,0%
15,3%
9,2%
13,3%
Zdravotnické zařízení
(poliklinika, ambulance)
11,5%
14,5%
40,5%
19,1%
10,7%
0,0%
22,4%
Kulturní zařízení (kino,
divadlo)
11,5%
9,2%
29,8%
16,8%
20,6%
4,6%
15,6%
Lékárna
9,9%
25,2%
42,7%
7,6%
7,6%
0,8%
21,6%
Volnočasové zařízení pro
děti a mládež (dům dětí a
mládeže, ZUŠ)
9,2%
7,6%
9,2%
7,6%
13,0%
44,3%
33,3%
Jiné další volnočasové
zařízení
6,9%
5,3%
3,1%
0,8%
5,3%
40,5%
37,5%
Zdroj: PROCES 2018, Průzkum podnikatelů, otázka č. B6. Pozn.: *zařazeni pouze respondenti, kteří nežijí v ORP

V ORP

79,8%
49,1%
72,4%
72,7%
80,5%
81,0%

64,0%
67,4%

V ORP

78,8%
45,5%
86,7%
77,6%
84,4%
78,4%

66,7%
62,5%

Občané získávají informace o dění v obci především z osobního kontaktu (74,5 %), následuje místní
tisk/zpravodaj (63,5 %) a webové stránky města (47,9 %). Podnikatelé rovněž nejvíce využívají
osobních kontaktů společně s webovými stránkami obce (70,5 %), následuje místní tisk (66,1 %) a
úřední deska (47,2 %). Podrobněji viz tabulka níže.
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Tabulka 7.16: Způsoby získávání informací o dění v obci / městě podle respondentů
Občané
Do jaké míry využíváte při získávání
informací o dění v obci/městě?

Vůbec
nevyužívá

Podnikatelé

Využívá
Celkem

Občas

Často

Vůbec
nevyužívá Celkem

Využívá
Občas

Často

Osobní kontakt se sousedy a známými

25,5%

74,5%

41,1%

33,4%

29,5%

70,5%

36,4%

34,1%

Místní tisk/zpravodaj

36,5%

63,5%

46,8%

16,8%

33,9%

66,1%

46,5%

19,7%

Webové stránky města/obce

52,1%

47,9%

34,6%

13,4%

29,5%

70,5%

44,2%

26,4%

Letáky

58,6%

41,4%

32,2%

9,2%

59,5%

40,5%

31,7%

8,7%

Úřední desku

61,7%

38,3%

31,9%

6,4%

52,8%

47,2%

37,0%

10,2%

Facebook města/obce

65,1%

34,9%

25,6%

9,3%

58,1%

41,9%

22,5%

19,4%

75,0%
25,0%
19,1%
Zdroj: PROCES 2018, Průzkum obyvatel a podnikatelů, otázka č. C4

5,9%

73,8%

26,2%

15,9%

10,3%

Schůze, veřejné zasedání zastupitelstva

Většina respondentů z řad občanů (71,2 %) nevnímá potřebu změny ve fungování úřadů veřejné
správy, stejným pohledem na situaci ve veřejné správě pohlížejí podnikatelé, kteří se rovněž ze
71,0 % vyslovili, že současný stav úřadů ve veřejné správě není potřeba měnit, potřebnost změny
pak vnímá zhruba 29 % respondentů z obou dotazovaných skupin.
Na současném stavu respondentům vadí především velká míra byrokracie, vyplňování značného
množství formulářů, dlouhé čekací doby, neochota některých úředníků, nízká míra elektronizace a
propojení informací napříč jednotlivými úřady.
Obrázek 7.1: Potřebnost změny v úřadech ve výkonu veřejné správy podle respondentů

Zdroj: PROCES 2018, Průzkum obyvatel a podnikatelů otázka č. C5

Průměrně trvá respondentům z řad občanů cesta do zaměstnání 21,5 minut, u podnikatelů pak
průměrně o půl minuty déle, čtvrtina z občanů se do práce dostane do 10 minut, u podnikatelů je
to 5 minut, polovina občanů do 15 minut, podnikatelů do 10 minut, další čtvrtině občanů cesta do
práce trvá déle než 30 minut, čtvrtině podnikatelů pak déle než 22,5 minut.
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Tabulka 7.17: Doba strávená cestou do zaměstnání
Cesta do zaměstnání

Délka trvání
Občané

Průměr
Dolní kvartil
Medián
Horní kvartil
Mezikvartilové rozpětí
Zdroj: PROCES 2018, Průzkum obyvatel a podnikatelů otázka č. B3
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Podnikatelé
21,5
10,0
15,0
30,0
20,0

22,0
5,0
10,0
22,5
17,5

7.2.4 Příloha č. 2.4: Dotazník pro průzkum obyvatel

515

516

517

518

519

520

7.2.5 Příloha č. 2.5: Dotazník pro průzkum podnikatelů (OSVČ)

521

522

523

524

525

526

527

7.2.6 Příloha č. 2.6: Činnosti spojené s výkonem matriční agendy
Tabulka 7.18: Činnosti spojené s výkonem matriční agendy v přenesené působnosti výkonu státní správy
Činnosti spojené s výkojnem matriční agendy v přenesené působnosti výkonu státní správy

P.č.

1

Činnost

Číslo otázky a její znění v rámci dotazníkového šetření
(pokud byla otázka součástí dotazníkového šetření)

Žařazení výkonu uvedených matričních činností k
"matričním knihám" v jejímž rámci jsou
vykonávány
narození

sňatků (partnerství tam, kde je vedena)

úmrtí

otázka č. 1 - zápis v knize narození

ano

ne

ne

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ano

ne

ne

3

Zápis v knize narození
Kontrola a doplnění hlášení o narození, které matrišnímu
úřadu předává zdravotnické zařízení
Přidělování rodných čísel

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ano

ne

ne

4

Vedení matriční knihy pomocí výpočetní techniky

ano

ano

ano

5

Vystavování rodných listů

ano

ne

ne

6

Plnění oznamovací činnosti matriky na úseku narození

ano

ne

ne

7

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření
otázka č. 5 - vystavování matričních dokladů, popř.
jejich duplikátů
otázka nebyla součástí dotazníkového šetření
otázka č. 12 - zápis o určení otcovství před i po narození
dítěte

ano

ne

ne

8

Provádění dodatečných záznamů a změn do knihy narození
otázka č. 6 - změny v matričních zápisech; otázka č. 7 (popření otcovství, určení otcovství, osvojení, změny jména,
změna jména a příjmení
příjmení)

ano

ano

ne

9

Volba druhého jména

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ne

ano

ne

otázka 5. - vystavování matričních dokladů, popř. jejich
duplikátů

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ano

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ne

ne

ano

25

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ne

ne

ano

ne

ne

ano

27

ne

ne

ano

28 Plnění oznamovací povinnosti matriky na úseku úmrtí

otázka č. 4 - zápis v knize úmrtí
otázka č. 5 - vystavování matričních dokladů, popř.
jejich duplikátů
otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ne

ne

ano

29 zajištění pohřbů osobám zemřelým bez pozůstalých

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ne

ne

ano

30 Úkoly "zvláštní matriky"

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ano

ano

ano

31 legalizace matričních dokladů

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ano

ano

ano

32 Vystavování stejnopisů

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ano

ano

ano

33 Vystavení potvrzení pro použití v cizině

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ano

ano

ano

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ano

ano

ano

otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

ano

ano

ano

50%

40%

10%

2

10 Prohlášení a užívání ženského příjmení v mužském tvaru
11 Vyřizování žádostí o osvědčení rodných čísel
Zápis v knize manželství a v knize registrovaného
12
partnerství
13 Objednávání svatebních obřadů
Zajištění svatebních obřadů včetně přítomnosti a výkon
14
matričních činností v rámci svatebního obřadu
15 Vystavování oddacích listů

otázka č. 9 - zpětvzetí příjmení, dopsání druhého jména
a příjmení v mužském tvaru
otázka č. 9 - zpětvzetí příjmení, dopsání druhého jména
a příjmení v mužském tvaru
otázka nebyla součástí dotazníkového šetření
otázka č. 2 - zápis v knize manželství a v knize
registrovaného partnerství
otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

16 Plnění oznamovací povinnosti matriky na úseku manželství otázka nebyla součástí dotazníkového šetření

17

Vystavování vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství

Vystavování osvědčení o splnění zákonných podmínek k
uzavření církevních sňatků
Provádění dodatečných záznamů a změn do matričních
19
knih (rozvody, změny příjmení)
Evidence oznámení o přijetí předešlého příjmení po
20
rozvodu manželství a vydání potvrzení o přijetí oznámení

18

21 Vystavování dokladů o registrovaném partnerství

otázka č. 8 - vystavení vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství s cizincem a počet správních
řízení o prominutí dokladu o právní způsobilosti k
uzavření manželství
otázka č. 10 - vystavování osvědčení o splnění
zákonných podmínek k uzavření církevních sňatků
otázka č. 6 - změny v matričních zápisech
otázka č. 9 - zpětvzetí příjmení, dopsání druhého jména
a příjmení v mužském tvaru
otázka č. 5 - vystavování matričních dokladů, popř.
jejich duplikátů

Plnění oznamovací povinnosti matriky na úseku
otázka nebyla součástí dotazníkového šetření
registrovaného partnerství
Pontrola a doplnění listů o prohlídce zemřelého předaných
23
otázka nebyla součástí dotazníkového šetření
zdravotnickým zařízením

22

Převzetí občanských průkazů zemřelých osob a jejich
24 následné předávání příslušným obecním úřadům
s rozšířenou působností – evidenci obyvatel
Pydávání potvrzení o odevzdání občanských průkazů
zemřelých osob
26 Provádění zápisů do knihy úmrtí

34

Vystavování úmrtních listů

Aktualizace a archivace druhopisů matričních knih a
sbírek listin pro matriční úřady ve správním obvodu

35 Kontrolní a metodická činnost

Určení váhy náročnosti výkonu matriční agendy spojené s konkrétní matriční knihou

Zdroj: Analýza výkonu matriční agendy v letech 2014 – 2016, MV ČR 2018
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Příloha ke kapitole 3
7.3.1 Příloha č. 3.1: Analýza meziobecní spolupráce
Dobrovolné svazky obcí lze také dělit podle předmětu činnosti a to na monotematický svazek obcí
a polyfunkční svazek obcí. Uvedené členění se objevuje například v analytických dokumentech
projektu SMO ČR Obce sobě367apod.).
Z analýzy SMO ČR vyplývá, že převažují svazky víceúčelové nad monotematickými. Byl v roce 2014
prozkoumán stav fungování 710 dobrovolných svazků obcí, přičemž bylo zjištěno, že v součtu 5398
obcí již spolupracuje právě formou DSO. Ze zkoumaných svazků bylo 223 zaměřených
monotematicky (cca 31,41 %) a 487 polyfunkčně. Poměr v jednotlivých krajících se liší, pohybuje se
od cca 1,4:1 až po 4:1 ve prospěch polyfunkčních.368
Aktuální informace o počtu a zaměření DSO obsahovala databáze spravovaná Ústavem územního
rozvoje se sídlem v Brně (organizační složka MMR). Každoročně byli obesíláni představitelé svazků
a aktualizovány informace o složení svazku (členství obcí), zaměření svazku, statutárních orgánech
apod. Bohužel, po postoupení pravomoci na MMR není databáze aktualizovaná. Rovněž DSO často
se zpoždění předkládají informace do rejstříku svazků obcí vedených kraji.
Tabulka 7.19:DSO dle krajů

Název kraje
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj

Počet DSO se sídlem na
území kraje
53
129
15
51
26
39
52
55
44
109
32
63
42

Počet polyfunkčních
svazků
43
73
11
41
18
30
34
31
27
78
nezjištěno
37
32

Počet monotematických,
jednoúčelových svazků
10
56
4
10
8
9
18
24
17
31
nezjištěno
26
10

Zdroj: SMOČR, 2014.

Na výzkum stavu meziobecní spolupráce v jednotlivých územích ORP bylo zaměřeno dotazníkové
šetření369, které bylo zacíleno na základní informace o stávajících zkušenostech a názorech
představitelů obcí s meziobecní spoluprací v rámci daného území a získání jejich názorů na
perspektivu dalšího rozvoje meziobecní spolupráce v jednotlivých oblastech samostatné
působnosti obcí. Dotazníkového šetření se zúčastnilo přes 5 200 starostů a starostek. O potenciálu
rozvoje meziobecní spolupráce svědčí i vysoká ochota sousedních obcí vzájemně spolupracovat –

https://obcesobe.webnode.cz/
JETMAR, M. a kol. (2015) Meziobecní spolupráce - inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti; Praha: Svaz měst a obcí
České republiky, 2015, ISBN: 978-80-906042-2-3.
369 Realizované v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR369 v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.2013 až 2015.
367
368
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přibližně 3/4 oslovených starostů zhodnotila stávající úroveň vzájemné spolupráce jako velmi
dobrou (37 %) až výbornou (34 %).
Obrázek 7.2: Tematické zaměření spolupráce se sousedními obcemi

Zdroj: SMOČR. Dotazníkové šetření, 2014.

Jako velmi dobrou až výbornou označili starostové vzájemnou spolupráci obcí zejména v oblasti
spolupráce dobrovolných hasičů a vzájemné pomoci při živelných pohromách apod., vysoká je
četnost u spolupráce v oblasti školství, kultury a sportu. Relativně nižší četnost velmi dobré
spolupráce v odpadovém hospodářství, sociálních věcí, cestovního ruchu či vodovodů a kanalizace
je dána nejen věcnou složitostí nalézaní společných zájmů v daných oblastech, ale i samozřejmě
i ochotou jednotlivých obcí řešit tyto problémy společně.
Vysoká četnost odpovědí starostů označujících jako největší bariéru meziobecní spolupráce
nedostatek financí je objektivním odrazem stávajícího postavení dobrovolných svazků obcí v celém
systému výkonu veřejné správy v území. Naše DSO nemají své vlastní daňové či jiné příjmy jako
například svazky obcí ve Francii, ani neexistují nějaké pobídkové či jiné systémové dotace pro
společný výkon některých veřejných služeb. Je samozřejmé, že členské příspěvky na zajištění
činnosti těchto svazků umožňují víceméně samotnou existenci svazku, ale nestačí na rozvinutí
vlastních aktivit svazků. Vždyť není výjimkou, že svazek nemá ani svého placeného manažera, na
rozvojové aktivity se obce musejí skládat či získat k profinancování nějakou dotaci.
Nedostatečné právní ukotvení meziobecní spolupráce (nedostatečné kompetence, nemožnost
podpory malých obcí při řešení přeneseného výkonu správy) v naší legislativě, zejména v porovnání
s okolními státy (Německo, Rakousko) či Francií a nutnost si obtížně zajišťovat finance vedla
starosty ke konstataci nízké podpory ze strany státu jako další výrazné bariéry meziobecní
spolupráce.
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Obrázek 7.3: Nejvhodnější formy pro meziobecní spolupráci

Zdroj: SMOČR. Dotazníkové šetření, 2014.

Obec při zajišťování péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (dle zákona o
obcích) musí z principu věci spolupracovat i se svým okolím, tedy s ostatními obcemi v sousedství,
proto také cca 30 % starostů ji označilo jako nejvhodnější formu spolupráce, spolupráci v rámci
stávajícího mikroregionu (DSO) jako bázi (platformu) pro meziobecní spolupráci označilo cca 26 %
starostů. Toto konstatování ve spojení se zjištěním, že cca 18 % starostů je ochotno diskutovat o
svém zapojení do meziobecní spolupráce v daném území, i když zrovna nepreferuje zapojení se do
nějakého svazku obcí, vytvořilo v projektu dostatečný prostor pro vedení debat o možnostech
prohlubování meziobecní spolupráce ve vybraných oblastech veřejných služeb.
Spolupráce obcí v oblasti zajištění dostupnosti některých veřejných služeb je zajišťována
samozřejmě i na smluvním základě o poskytnutí a zajištění dané služby či vytvoření společného
podniku či firmy.
Jedna z otázek šetření byla věnována i problematice spolupráce orgánu státní správy (Okresního
úřadu) s obecními samosprávami v území okresu. Je sice pravdou, že od zrušení Okresních úřadů
již uplynulo více než 10 let, starostové se i obměnili, ale i přesto tři čtvrtiny starostů vyjádřilo své
přesvědčení, že je důležité mít podobnou platformu, nyní v úrovni správního obvodu obce
s rozšířenou působností, pro komunikaci v území.
Nejtypičtější vnitřní skladbou orgánů na území ČR je tedy: Nejvyšší orgán, Statutární orgán
individuální a Kontrolní orgán kolektivní.
Z analýz dobrovolných svazků obcí dále vyplývá, že nejtypičtějším zdrojem peněžních prostředků
představují pravidelné členské příspěvky, v některé z jejich podob. Celkově analýza hovoří o
získávání financí z:
 Příjmů z vlastní činnosti ve 433 případech
 Vstupních či základních vkladů ve 364 případech
 Pravidelných členských příspěvků v 569 případech
Dobrovolných svazků obcí v České republice, které se zaměřují na oblast školství, sociální péči a
odpadové hospodářství najednou je celkem 94 (tj. cca 13,24 %). Svazků zaměřujících se na školství
je celkem 160 ze 710. Svazky zabývající se sociální problematikou na jejich území, lze vyčíslit na 155
a konečně svazků zaměřených mj. i na odpadové hospodářství máme v České republice 134.
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7.3.2 Příloha č. 3.2: Seznam DSO, ve kterých byla zřízena Centra společných služeb
Tabulka 7.20: Seznam DSO, ve kterých byla zřízena Centra společných služeb

CSS
Ašsko
Blanickootavsko
Blatensko
Broumovsko
Bystřicko
Čáslavsko

Webové stránky
sa.obeckrasna.cz/
www.blanicko-otavsko.eu

CSS
Nová Lípa
Novoborsko

Webové stránky
www.dsonovalipa.cz
www.novoborsko.cz

www.blatensko.eu
www.dsobroumovsko.cz
www.bystricko.cz
www.caslavsko.com/

www.novomestsko.cz
www.odersko.cz
www.orlicko.cz/
www.orlicko-trebovsko.cz

Dačicko

www.m-dacicko.cz

Dobříšsko a
Novoknínsko
Dolní Poolšaví
Dolní Pootaví
Hanácký venkov
Hlučínsko západ
Hodonínsko
Holešovsko

www.dobrisskonovokninsko.cz

Novoměstsko
Odersko
Orlicko
Orlicko Třebovsko
Památková zóna
1866
Písecko

www.dolnipoolsavi.cz/
www.pootavi.cz
dso.hanackyvenkov.cz
www.hlucinsko-zapad.cz

Pocidlinsko
Podhostýnsko
Podkrkonoší
Podoubraví

www.svazekpocidlinsko.cz/
www.podhostynsko.cz
www.podkrkonosi.info
www.podoubravi.cz

www.hodoninsko.eu
www.mikroregionholesovsko.cz

Příbramsko
Rožnovsko

Horažďovicko
Horňácko
Horní Labe

www.dsohorazdovicko.cz
www.hornacko.info
www.sohl.cz/

Hořovicko
Hranicko
Hustopečsko
Chomutovsko
CHOPOS
Chrudimsko

www.mesto-horovice.eu/
www.regionhranicko.cz/mikroregi
on-hranicko
www.hustopecsko.net
www.dso-chomutovsko.cz/
www.chopos.cz/
www.mikroregionchrudimsko.cz

Rýmařovsko
Sedlčansko
SeveroLanškrounsko
Severovýchod
Slezská brána

www.dsopribram.cz
www.roznov.cz/dp/p1=51&id_
ktg=1151
css.rymarovsko.cz/
www.sedlcansko.cz
www.dsomsl.cz

Ivančicko
Jablunkovsko
Jižní Valašsko

www.ivancicko.com/
www.jablunkovsko.cz
jizni-valassko.webnode.cz/

Stříbrsko
Šlapanicko
Šternbersko

Kdyňsko
Konicko
Krnovsko
Ladův kraj
Lanškrounsko
Luhačovské
Zálesí
Mariánskolázeň
sko
Mezihoří
Mikulovsko
Milevsko

www.kdynsko.cz
www.mikroregionkonicko.cz
www.mikroregionkrnovsko.cz
www.laduv-kraj.cz
www.dso-lanskrounsko.cz
www.luhacovskezalesi.cz/mikrore
gion/
www.marianskolazensko.org

Tanvaldsko
Telčsko
Tišnovsko
Třešťsko
Úpa
Urbanická
brázda
Valašskomeziříčs
ko-Kelečsko
Velké Dářko
Větrník
Vlachovo Březí

www.somezihori.cz
www.mikulovskoregion.cz/
www.sdruzeni-milevsko.cz
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Sokolovsko
Stražiště
Střední Morava
Střední Pootaví

www.opz1866.cz/
www.sorp.cz

www.dso-severovychod.cz/
www.slezskabrana.cz
www.sokolov-vychod.cz
www.straziste.cz
www.sosm.cz/sosm/uvod.html
www.strednipootavi.cz/mrspoo
tavi/
www.stribrsky-region.cz
www.dsoslapanicko.cz
www.mikroregionsternbersko.cz
www.tanvaldsko.info
www.telcsko.cz
www.dsotisnovsko.cz
www.trestsko.cz
www.mikroregionupa.cz/
www.urbanicko.cz/
www.meziricsko.cz/
www.velke-darko.skrdlovice.cz/
www.vetrnik-obce.cz/
www.dsovlachovobrezi.cz/

CSS
Mohelnicko
Moravská brána
Moravskokruml
ovsko
Morkovsko
Moštěnka
Nechanicko
Nepomucko

Webové stránky
www.mumohelnice.cz/region.asp
www.dsomoravskabrana.cz
www.moravskokrumlovsko.cz

CSS
Vltava

Webové stránky
Nemají

Voticko
Záhoran

www.mikroregionvoticko.cz
www.zahoran.cz

www.morkovsko.cz

Žďánický les a
Politaví

www.politavi.cz

www.mostenka.cz
www.nechanicko.cz
www.nepomuk.cz
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7.3.3 Příloha č. 3.3: Příklady praxe
Dobrovolné svazky obcí:
DSO Lanškrounsko
Mikroregion Lanškrounsko sdružuje 14 obcí s 18 647 obyvateli. Albrechtice, Anenská Studánka,
Cotkytle, Damníkov, Lanškroun, Luková, Lubník, Krasíkov, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík,
Výprachtice, Žichlínek. Jeho správním centrem je desetitisícové město Lanškroun. Aktuálně zde
probíhají dva projekty. Prvním projektem je Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v
území Lanškrounska. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Cílem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu domácím kompostováním
organických látek vzniklých v domácnostech a při provozu soukromých zahrad v domácnostech
nacházejících se v 9-ti obcích spádového území projektu. Díky tomu dojde k významnému omezení
vzniku biologicky rozložitelných odpadů, které jsou buď likvidovány neekologicky v domácnostech,
nebo jsou zapojovány do komunálních systému sběru biologicky rozložitelných odpadů, které však
představují významně vyšší náklady na jejich likvidaci než je předcházení jejich vzniku domácím
kompostováním.
Druhým projektem je Revitalizace odpočinkového místa Cyklotras Lanškrounska – Mariánská hora.
Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Pardubického kraje, města Lanškroun, městyse Dolní
Čermná a obce Horní Třešňovec. Hlavním cílem projektu je revitalizovat prvky odpočinkového
místa, které je součástí základní infrastrukturu cestovního ruchu v území Lanškrounska a přispět tím
ke kvalitativnímu rozvoji infrastruktury jak Lanškrounska, tak celé turistické oblasti Orlické hory a
Podorlicko. Výstupem projektu je oprava prvků odpočinkového místa a zejména jeho dřevěných
částí odpočinkového místa cyklotras na Mariánské hoře. Výsledkem projektu bude znovuotevřené
odpočinkové místo pro návštěvníky a obyvatele Lanškrounska.
DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko370
DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko sdružuje 12 obcí. Jedná se o obec Albrechtice, Bystřec,
Cotkytle, Čenkovice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Ostrov, Petrovice,
Verměřovice a Výprachtice a Městys Dolní Čermná. DSO je založeno za účelem koordinace, ochrany
a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu.
Předmětem jeho činnosti je zejména:
 Koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu
 Společné vystupování a jednání ve vztahu ke:
 státním fondům
 orgánům státní správy, územní samosprávy, ministerstvům
 podnikatelským a neziskovým subjektům
 ostatním mezinárodním fondům a programům
 případně dalším orgánům, institucím a subjektům
 Společný postup při řešení úkolů v oblasti:
 odpadového hospodářství
 školství
 dopravní obslužnosti
 životního prostředí

370

http://www.dsomsl.cz/
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informatiky a propagace
cestovního ruchu a využití volného času
případně v dalších oblastech, na kterých se shodne valná hromada svazku.

Společné podniky:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Tato akciová společnost byla založena v roce 1993. Největšími akcionáři jsou Nymburk, Poděbrady
nebo Sadská. Celkem je zde více než 20 akcionářů. Ve výroční zprávě za rok 2017 se uvádí, že hlavní
činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací, což znamená dodávat pitnou vodu a
odvádět a čistit odpadní vody svým odběratelům. V posledních letech se jí daří rozšiřovat předmět
podnikání, provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v dalších lokalitách, což plně odpovídá
dlouhodobému plánu.
V roce 2017 se podařilo s pomocí dotačních titulů dokončit investiční akce, které se týkaly hlavně
modernizace a intenzifikace vodohospodářské infrastruktury v majetku akciové společnosti.
Nejvýznamnější akcí minulého roku byla čistírna odpadních vod v Poděbradech, která je v současné
době v trvalém provozu. Dále došlo k dohodě s obcemi Bříství, Přerov nad Labem, Semice a Starý
Vestec, která umožnila výstavbu skupinového vodovodu v celkové výši 97 mil. Spojením společnosti
s obcemi při realizaci vodohospodářské infrastruktury je cesta, která zajistí rozvoj v obcích a
možnost společnosti zajistit službu pro co největší počet odběratelů.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. je akciová společnost, která zajišťuje zejména provoz
sítě autobusové městské hromadné dopravy ve městech Most, Litvínov a v přilehlých obcích. V
letech 2006–2014 se podílela též na krajské autobusové dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji.
Akciová společnost vznikla k 1. lednu 1995, ale navazuje na činnost dřívějšího komunálního a
později státního podniku. Akcionáři společnosti jsou města Most (60 %) a Litvínov (40 %). Mají i
společný plán udržitelné mobility.
Koruna Vysočiny, z.s.
V roce 2015 založilo celkem 7 subjektů turistickou destinaci „KORUNA VYSOČINY“. Zakladatelskými
subjekty bylo Město Žďár nad Sázavou, Město Nové Město na Moravě, Město Bystřice nad
Pernštejnem, Město Tišnov, Město Velká Bíteš, Město Velké Meziříčí a Městys Nedvědice. Subjekt
má formu spolku. Spolek je podle zápisu ze zakládající valné hromady otevřen přijímání nových
členů z řad soukromých i veřejnoprávních subjektů.
Cíle spolupráce jsou především:







podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci
realizace projektů na podporu rozvoje regionu a koordinační role v rámci rozvoje regionu
zastupování regionu na poli cestovního ruchu v rámci marketingu destinace
garance dobrého jména všech regionů a kvality služeb cestovního ruchu v destinaci
koordinace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými
organizacemi
sdružování a prosazování zájmů členů v oblasti cestovního ruchu

Turistická destinace Koruna Vysočiny je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu
obcí s rozšířenou působností (ORP), které se staly zakladateli - Žďár, Nové Město, Bystřice n.
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Pernštejnem, Tišnov a Velké Meziříčí. Území cca 2000 km2 zahrnuje rozsah někdejšího okresu
Žďár nad Sázavou a přilehlého území Tišnovska371.

Školní právnická osoba:
Školní právnická osoba zřízená Svazkem obcí údolí Desné372
Důvodem zřízení školní právnické osoby - svazkové školy, byl především negativní demografický
vývoj, malý počet žáků a s tím spojená složitá situace s financováním neúplných škol (1.–5 ročník)
a úplných škol (1.-9.ročník), zamezení výrazného odlivu žáků do škol mimo školský obvod svazkové
školy, zvýšení kvality výuky (větší využití kvalifikací pedagogů) a dosažení lepšího materiálního
zabezpečení výuky (při větším počtu žáků větší možnost získat prostředky na rozvoj školy z jiných
zdrojů – fondy EU, dotace).
Za zřizovatele svazkové školy byl vybrán Svazek obcí údolí Desné (SOÚD) z důvodu silného
postavení v mikroregionu. Svazek obcím zajišťuje společné strategické a komunitní plánování. Za
hlavní výhodu spolupráce obcí je možno dále označit větší možnost získání dotací. Svazek jako celek
má při kvalitně zpracovaných žádostech větší šanci k dosažení těchto prostředků na všech úrovních
z důvodu vyšší kvality zpracování žádostí (svazek mj. provozuje lokální železnici, která byla v roce
1997 po povodních výrazně poškozena a ze strany státu zrušena, v posledních letech svazek
realizoval elektrifikace trati železnice Desná, která byla dokončena v roce 2017, financováno
z Operačního programu doprava). Obce také v rámci svazku spolupracují na tvorbě propagačních
materiálů v oblasti cestovního ruchu, spolupracují v oblasti kultury a také v oblasti odpadového
hospodářství.
Škola s názvem „Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné“, školská právnická osoba, vznikla ke
dni 1. 1. 2008 jako druhá tohoto typu v ČR. Tato svazková škola vznikla předchozím zrušením čtyř
samostatných příspěvkových organizací, jejichž zřizovateli byly do roku 2010 jen obce Rapotín
a Sobotín. V roce 2010 došlo k oddělení části obce Petrov nad Desnou od obce Sobotín, přibyla
tedy další obec zapojená do svazkové školy a tvořící součást společného školského obvodu. ZŠ
a MŠ Údolí Desné tvoří tři mateřské školky - MŠ Beruška, MŠ Skleněnka, MŠ Sluníčko a tři základní
školy. V základních školách v Rapotíně a Sobotíně se nachází první stupeň a v ZŠ v Petrově nad
Desnou je umístěn druhý stupeň školy. Škola v Petrově nad Desnou měla do roku 2013 jak první
tak i druhý stupeň (tzv. plně organizovanou školu), ale nastala zde v roce 2013 změna, přesun žáků
z prvního stupně ZŠ Petrov nad Desnou do ZŠ Rapotín z důvodu nepříznivého vývoje počtu žáků.
Řízením školy je pověřena “Kvalifikovaná valná hromada“ v jejímž čele stojí předseda SOÚD. Tato
kvalifikovaná valná hromada je 11-ti členná, složená ze zástupců obcí zakládajících a tvořících
společný školský systém (po 3 zástupcích Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín a po jednom
zástupci Vernířovice a Rejchartice). Všichni zástupci mají jeden hlas. Organizačními útvary jsou
základní škola, mateřská škola a ekonomicko-správní útvar. V rámci útvarů je škola dále členěna na
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jednotlivá pracoviště. V čele svazkové školy stoji ředitelka a je statutárním orgánem. Ředitelka se
stará o rozvoj školy, předkládání nových projektů a dotací a zajišťuje jejich realizaci. Jejím úkolem
je řídit vedoucí pracovníky školy a koordinovat jejich práci. ZŠ řídí vedoucí učitelky, jejichž činnost
a činnost vedoucí učitelky MŠ koordinuje zástupkyně pro výchovně-vzdělávací proces. Mateřské
školy jsou řízeny vedoucími učitelkami MŠ, v jejich čele stojí zástupkyně pro MŠ. Úsek ekonomický
má na starosti ekonomka školy. Práci ve školní jídelně organizují vedoucí školní jídelny a správce
budov a majetku zajišťuje část materiálně technickou. K dispozici jsou i školní družiny.
Způsob majetkového zajištění a hospodaření školní právnické osoby je vymezen v její zřizovací
listině.
Obrázek 7.4: Poskytovatelé a příspěvky na výdaje hlavní činnosti svazkové školy
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Zdroj: Výroční zprávy 2008-2017.

V případě svazkové školy „ZŠ a MŠ Údolí Desné“ vznikla myšlenka v červnu 2007. Byl vytvořen
pracovní tým v čele s ekonomem OÚ Rapotín a byly započaty potřebné úkony, které byly zdárně
ukončené v prosinci 2007, kdy proběhlo zapsání školy, jako ŠPO do školského rejstříku. V poměrně
krátkém termínu se vše podařilo realizovat díky spolupráci všech předmětných obcí a vedení SOÚD
a také díky pomoci ekonomky, jako poradkyně z první svazkové školy v ČR. Zpracované dokumenty
a postup přechodu z PO na svazkové školství s právní formou ŠPO se staly základem metodiky
MŠMT pro zřizování svazkového školství v ČR.
Zahájení činnosti svazkové školy s sebou neslo nárůst výdajů na účetnictví jednotlivých pracovišť
svazkové školy. Jak vyplývá z podkladů, jednalo se celkem o 118 tis. Kč. Tyto zvýšené výdaje byly
pokryty z provozních dotací od obcí. V roce 2008 byl totiž ještě plně zachován systém účtování
a zpracování personální agendy dle jednotlivých pracovišť. Brzy však byla zřízena nová funkce
ekonomky a připravoval se jednotný systém zpracování účetnictví na jednom místě (další výdaje na

537

zakoupení potřebných programů a softwarů). V roce 2009 byl již uplatněn jednotný systém
účetnictví s jednou účetní a náklady na účetnictví a personalistiku s porovnáním s rokem 2008
klesly celkem o 219 tis. Kč. Funkce ekonomky byla funkcí nově zřízenou (prioritní pro zajištění
správného hospodaření). Na druhé straně byly zrušeny vedoucí managementy jednotlivých zařízení
z bývalých příspěvkových organizací a zůstal pouze jeden vedoucí management s jedním ředitelem,
s jeho zástupci a ekonomem. Což se projevilo jako pozitivní efekt a bylo možné zvýšit mzdy
pedagogům.
Již v roce 2009 nastoupil trend poklesu provozních dotací od jednotlivých obcí prostřednictvím
zřizovatele v porovnání s rokem 2007 (rok před vznikem), kdy ještě obce dotovaly své školy
a školská zařízení v jimi zřízených příspěvkových organizacích.
Pozitivním dopadem pro obce zapojené do společného školského systému a společného školského
obvodu bylo také zrušení povinnosti přispívat jiným základním školám na neinvestiční náklady za
dojíždějící žáky z jejich obcí do těchto škol.
Stabilizace provozu svazkové školy nastala začátkem roku 2011. Stabilizován byl nejen pedagogický
personál, ale také bylo v maximálně míře využíváno množstevních slev při provádění jednotných
nákupů služeb, potravin, materiálu, vybavení, kancelářských a čistících potřeb. Stabilizována byla
také výše provozních výdajů svazkové školy a tím i provozních dotací od jednotlivých obcí. Také
pokračoval trend snižování těchto dotací, jak můžeme vidět v grafu.
Obrázek 7.5: Transfery obcí na provozní výdaje škol do 2008, svazkové školy 2008 -2017
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Zdroj: Závěrečné účty o hospodaření DSOÚD, podklady od jednotlivých obcí, MONITOR 2010-2017. Dostupně na
http://monitor.statnipokladna.cz/, ARISweb – zobrazení výkazů, vlastní pracování

Správnost rozhodnutí vytvořit společný školský systém dokládá také dotazníkové šetření provedené
mezi starosty obcí údolí Desné (zapojené obce ve svazkovém školství) na jehož základě bylo
potvrzeno, že vznik svazkového školství má pro obce pozitivní dopady a to především:






lepší možnosti finančních prostředků (dotace),
zachování všech školských zařízení (Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín),
minimální náklady na provoz,
školní autobus (z hlediska bezpečnosti dětí),
kvalitní školství (kvalifikovaný pedagogický sbor).
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Právě kvalifikovaný pedagogický sbor je další výhodou svazkové školy. Je zde větší předpoklad
udržet si kvalifikované učitele ,,Malá škola například jazykáře, nebo fyzikáře neuživí, sdružená
ano.“(Radka Kvačková). Výhodou je také možnost kreativního řízení zastupování pedagogů v době
jejich nepřítomnosti (např. z důvodu nemoci) mezi jednotlivými školami svazkové školy. ,,Také lze
lépe sestavovat pracovní úvazky jazykářů, nebo třeba fyzikářů či chemikářů, kteří mohou vyučovat
v jednotlivých školách ve svazku najednou. Většinou se tak zkvalitní i výuka.“ (Radka Kvačková).
Svazkové školy tak mohou bez problémů kvalitou odborných předmětů konkurovat i velkým
městským školám.
ZŠ a MŠ Údolí Desné má celkem 50 pedagogů (35 ZŠ, 15 MŠ). Všichni učitelé jsou aprobovaní
a každý pedagog vyučuje předměty v rámci svého zaměření. Výhodou svazkové školy údolí Desné
je i školní autobus, který neslouží jen žákům a rodičům, ale také pedagogům, kteří se mohou bez
problému přesouvat mezi jednotlivými pracovišti. Oproti stavu před sloučením škola může nabízet
také více nepovinných předmětů a může si dovolit rodilého mluvčího anglického jazyka, jsou zde
vyučovány 3 cizí jazyky. Svazková škola je také vybavena moderní technikou z projektů, na které by
malé školy jednotlivě nedosáhly. Kvalitní vzdělávání ve svazkové škole údolí Desné, dokládá také
toto hodnocení v inspekční zprávě: „Kvalita základního i předškolního vzdělávání je podporována
velmi dobrými až nadstandardními materiálními podmínkami, funkčně stanovenými kompetencemi
zaměstnanců, dalším odborným vzděláváním pedagogických pracovníků, účelným plánováním
a vyhodnocováním průběžných výsledků pedagogického procesu i velmi dobrou spoluprací se
zainteresovanými partnery.“
Celkový dopad na financování obcí po vzniku svazkové školy ZŠ a MŠ údolí Desné je pozitivní. Jejich
výdaje na provozní dotace na provoz svazkové školy výrazně klesly a méně tak zatěžují výdajovou
stranu jejich rozpočtu. Vznik svazkové školy, také vedl ke zvýšení kvality vzdělávání oproti stavu
před sloučením, hlavně díky kvalifikovanému stabilnímu pedagogickému sboru.

Místní akční skupiny:
Za zmínku stojí skutečnost, že spolupráce na úrovni MAS se neomezuje pouze na území České
republiky, ale příklady dobré praxe nacházíme i v dalších zemích EU (Proces zpracování odpadů
v Polsku, Estonský program elektromobility nebo Učení o životním prostředí v mateřských školách
ve Slovinsku). Jednotlivé oblasti se tak mohou projekty vzájemně inspirovat a získávat praktické
informace o jejich průběhu.
Sdružení místních samospráv ČR je nositelem projektu MAS jako nástroje spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů, který ztělesňuje a rozvíjí myšlenku dobrovolné a přirozené kooperace starostů
obcí a dalších aktérů územního rozvoje na zdravých základech, odzdola. V rámci projektu vznikl
přehled příkladů dobré praxe projektů realizovaných v předchozím programovém období (20072013), z nichž některé uvádíme zde.
Jednotná propagace regionu SMO Pomalší, Jihočeský kraj
Cílem projektu byla realizace opatření vedoucích efektivní prezentaci obcí a měst v regionu Pomalší
pro širokou veřejnost. Prioritou byla jak podpora turistického ruchu a zvýšení zájmu o
dlouhodobější pobyt na území místní akční skupiny, tak i turistického regionu. Došlo také ke
zlepšení informovanosti o kulturní nabídce pro obyvatele členských měst a obcí. Hlavními výstupy
projektu jsou interaktivní webové stránky, elektronické informační kiosky. Na tomto projektu se
zřetelně ukazuje, že jen ve spolupráci s ostatními může obec aktivně podporovat rozvoj cestovního
ruchu pod jednotnou identitou celého regionu. Místní akční skupina v tomto úsilí hraje
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nezanedbatelnou roli coby prostředník a koordinátor aktivit. Projekt byl realizován z POV
Jihočeského kraje pro rok 2012.
Zlepšení dopravy v Pečeckém regionu, Středočeský kraj
Projekt Zlepšení dopravy v Pečeckém regionu měl dvě části. První část se týkala úpravy
autobusového nádraží v Pečkách (nádraží bylo nově vydlážděno, byl umístěn nový mobiliář), do
projektu se zapojily i České dráhy, které vydláždily prostor před vlakovým nádražím. Druhá část
projektu se týkala osmi obcí v regionu, ve kterých bylo vyměněno a vybudováno 21 autobusových
zastávek. Místní akční skupina Podlipansko pomáhala v počáteční fázi projektu se sepsáním žádosti
o dotaci. Projekt byl financován z dotace získané z Regionálního operačního programu (14 mil.) za
spoluúčasti DSO Pečecký region (1,2 mil).
Krajinný plán Kostelec, Jihomoravský kraj
Vzhledem k nepříznivému stavu krajiny v katastru Kostelce (znečišťování toků, eroze) zadal Ústřední
pozemkový úřad Praha zpracování projektu „Krajinný plán obce Kostelec“. MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu se na projektu podílelo přípravou jednání a pracovních schůzek. MAS oslovila veřejnost
osobními dopisy, informacemi na webových stránkách, hlášeními v místním rozhlase apod. MAS
chtěla posílit sebevědomí občanů v tom smyslu, že každý občan může přispět ke zlepšení života
v obci. Ze strany Kyjovského Slovácka v pohybu byl projekt ukončen předáním metodiky a
případové studie zadavateli – Ministerstvu zemědělství ČR. Projekt financovalo Ministerstvo
zemědělství.
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Přílohy ke kapitole 4
7.4.1 Příloha č. 4.1: Tabulkové přílohy
Tabulka 7.21: ORP, které nejsou Mikroregionální centra

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ORP
Havířov
Orlová
Český Těšín
Bohumín
Kralupy nad Vltavou
Otrokovice
Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
Neratovice
Bílina
Říčany
Hlučín
Šternberk
Aš
Nový Bor
Kuřim
Nové Město na Moravě
Frýdlant nad Ostravicí
Nové Město nad Metují
Ivančice
Nová Paka
Lysá nad Labem
Hořice
Tišnov
Dobříš
Mnichovo Hradiště
Rýmařov
Bystřice pod Hostýnem
Týn nad Vltavou
Lipník nad Bečvou
Broumov
Frýdlant
Bílovec
Přeštice
Odry
Kaplice
Vodňany
Šlapanice

Počet obyvatel ORP Pořadí ORP
76 694
38 Světlá nad Sázavou
29 896
39 Soběslav
24 394
40 Nýřany
21 649
41 Český Brod
18 472
42 Černošice
18 343
43 Kraslice
17 537
16 426
15 401
14 003
13 917
13 574
12 643
11 882
11 540
9 989
9 667
9 520
9 468
9 140
8 803
8 783
8 780
8 672
8 245
8 195
8 186
8 021
7 969
7 615
7 495
7 387
7 275
7 274
7 183
7 147
7 109

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Holice
Kravaře
Tanvald
Bučovice
Kostelec nad Orlicí
Železný Brod
Slavkov u Brna
Vítkov
Moravský Krumlov
Hustopeče
Rosice
Jablunkov
Telč
Horažďovice
Luhačovice
Náměšť nad Oslavou
Trhové Sviny
Pacov
Horšovský Týn
Valašské Klobouky
Vizovice
Pohořelice
Votice
Králíky
Blovice
Nepomuk
Stod
Židlochovice
Kralovice
Konice

Zdroj: PROCES Socioekonomická regionalizace, ČSÚ, SLDB 2011.
Pozn.: V případě dvoujaderných mikroregionů jsou obě jádra považována za mikroregionální centra.
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Počet obyvatel ORP
7 091
7 057
6 965
6 915
6 849
6 695
6 581
6 570
6 435
6 396
6 310
6 276
6 207
5 819
5 778
5 746
5 740
5 732
5 540
5 474
5 172
4 996
4 983
4 972
4 924
4 911
4 673
4 667
4 552
4 327
4 177
3 809
3 801
3 562
3 453
2 792

Tabulka 7.22: Seznam SO ORP s velikostí menší než 15 000 obyvatel k 1.1. 1998
Počet obyvatel
Změna 1998-2018
Správní obvod SO ORP
Počet obcí ve SO ORP
1998
2018
Absolutní
Relativní
Králíky (S)
9 488
8 555
-933
90%
5
Pacov (S)
10 510
9 485
-1 025
90%
24
Vodňany
10 767
11 708
941
109%
17
Blovice
10 847
12 068
1 221
111%
19
Nepomuk
11 115
11 476
361
103%
26
Konice
11 733
10 744
-989
92%
21
Železný Brod (PS)
12 043
12 190
147
101%
11
Votice (S)
12 048
12 456
408
103%
15
Horažďovice
12 396
11 640
-756
94%
20
Pohořelice (S)
12 477
14 211
1 734
114%
13
Nová Paka
13 421
13 294
-127
99%
5
Horšovský Týn
13 595
14 574
979
107%
18
Náměšť nad Oslavou
13 688
13 413
-275
98%
27
Týn nad Vltavou
13 701
14 099
398
103%
14
Telč
13 771
12 981
-790
94%
45
Lysá nad Labem
13 934
25 870
11 936
186%
9
Blatná
13 943
13 705
-238
98%
26
Nové Město nad Metují
14 293
14 287
-6
100%
13
Kraslice
14 347
13 177
-1 170
92%
8
Vítkov
14 607
13 355
-1 252
91%
12
Zdroj: ČSÚ, k 1. 1. 2018 a 1. 1. 1998. RSO k 1. 1. 2018.
Pozn.: (S) = ORP zařazeny do seznamu na návrh Senátu; (PS) doplněno Poslaneckou sněmovnou.
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Tabulka 7.23: Podíl dojíždějících do zaměstnání a školy podle dopravních prostředků a podle k okresu dojížďky
Okres
IAD
VHD
Jinak
Okres
IAD
VHD
Jinak
Tachov
72,6%
25,2%
2,2% Brno-venkov
55,0%
40,8%
4,2%
Rokycany
67,8%
28,2%
4,0% Žďár nad Sázavou
54,8%
41,9%
3,3%
Praha-západ
67,7%
29,1%
3,2% Třebíč
53,7%
42,8%
3,5%
Plzeň-sever
67,4%
27,5%
5,1% Vyškov
53,5%
43,5%
3,0%
Mladá Boleslav
65,1%
30,0%
5,0% Znojmo
53,4%
41,2%
5,4%
Domažlice
64,8%
31,4%
3,8% Tábor
53,4%
40,2%
6,4%
Praha-východ
64,0%
32,8%
3,2% Jablonec nad Nisou
53,2%
41,1%
5,7%
Louny
63,9%
32,6%
3,5% Benešov
52,6%
44,4%
3,0%
Klatovy
63,9%
32,2%
3,9% Prostějov
52,6%
40,6%
6,8%
Plzeň-jih
62,4%
33,7%
3,9% Nový Jičín
52,2%
42,7%
5,0%
Chrudim
61,6%
33,6%
4,8% Nymburk
51,9%
41,6%
6,5%
Teplice
61,6%
34,9%
3,5% Břeclav
51,8%
44,7%
3,5%
Pelhřimov
61,6%
35,1%
3,3% Náchod
51,1%
42,0%
6,9%
Kutná Hora
60,9%
35,0%
4,1% Vsetín
50,6%
45,5%
4,0%
Kolín
60,6%
35,6%
3,9% Zlín
50,1%
46,1%
3,8%
Česká Lípa
60,5%
35,7%
3,8% Pardubice
49,8%
41,8%
8,4%
Český Krumlov
60,3%
36,8%
2,9% Svitavy
49,5%
43,7%
6,7%
Sokolov
60,3%
35,5%
4,2% Bruntál
49,4%
46,7%
3,9%
Prachatice
60,2%
36,5%
3,3% Karviná
49,4%
47,9%
2,8%
Chomutov
60,1%
36,5%
3,5% České Budějovice
49,3%
45,2%
5,4%
Rychnov nad Kněžnou
60,0%
33,8%
6,2% Děčín
49,1%
46,9%
4,1%
Beroun
59,6%
36,5%
3,9% Ústí nad Orlicí
48,9%
43,8%
7,2%
Mělník
59,5%
34,4%
6,1% Liberec
48,7%
45,3%
6,0%
Kladno
59,2%
37,4%
3,4% Hradec Králové
48,2%
44,4%
7,4%
Strakonice
59,0%
36,1%
4,9% Šumperk
47,7%
44,2%
8,1%
Písek
58,7%
36,6%
4,7% Plzeň-město
47,3%
49,6%
3,1%
Příbram
58,3%
38,4%
3,3% Uherské Hradiště
47,2%
45,3%
7,5%
Karlovy Vary
58,2%
39,2%
2,6% Přerov
46,9%
47,7%
5,4%
Jičín
57,3%
36,3%
6,5% Ostrava-město
46,3%
51,0%
2,7%
Trutnov
57,0%
35,8%
7,2% Hodonín
45,5%
49,6%
4,9%
Semily
56,9%
36,2%
6,9% Kroměříž
44,8%
49,8%
5,4%
Litoměřice
56,6%
38,4%
5,0% Blansko
44,0%
52,8%
3,2%
Cheb
56,3%
39,3%
4,4% Ústí nad Labem
43,7%
53,4%
2,9%
Most
55,9%
42,2%
2,0% Opava
43,4%
51,8%
4,8%
Havlíčkův Brod
55,5%
40,5%
4,0% Jeseník
41,7%
52,1%
6,2%
Frýdek-Místek
55,4%
39,9%
4,6% Olomouc
40,1%
52,1%
7,9%
Jindřichův Hradec
55,3%
39,2%
5,5% Hlavní město Praha
39,4%
57,8%
2,8%
Rakovník
55,3%
41,1%
3,6% Brno-město
31,2%
63,9%
4,9%
Jihlava
55,3%
41,4%
3,3%
Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2011
Pozn.: IAD - Individuální automobilová doprava VHD - Veřejná hromadná doprava
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7.4.2 Příloha č. 4.2a: Demografický vývoj SO ORP s negativním trendem
Populační velikost SO ORP je zásadní pro výkon veřejné správy z hlediska pravděpodobnosti počtu
úkonů vykonávaných v jednotlivých agendách. Přístup, který jsme zvolili pro zhodnocení stavu
demografického vývoje SO ORP je založen na celkové populační velikosti SO ORP, její změně za 20
let a predikci dalšího vývoje. SO ORP, které budou mít dlouhodobě negativní populační vývoj,
budou muset být prověřeny, zda je zde opodstatněná existence takového správního obvodu. Také
bude muset být prověřeno, zda v okolí takového SO ORP není jiné správní centrum, které by mohlo
zabezpečit v případě potřeby převod agend.
Tabulka 7.24: Populační velikost SO ORP
2008
Průměr
44 717
Medián
29 113
Směr. odchylka
43 864
Minimum
9 192
Maximum
368 533
Rozpětí
359 341
Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, údaje k 1. 1.

2018
45 424
31 167
44 699
8 555
379 527
370 972

Rozdíl
707
2 054
835
-637
10 994
11 631

Průměrná velikost SO ORP je 45 424 obyvatel, tento průměr je ovlivněn nejlidnatějšími SO ORP,
kterými jsou Brno, Ostrava (jelikož mezi SO ORP nespadá hlavní město Praha). Z 205 SO ORP je 23,4
% (tj. 48 SO ORP) menších než 20 000 obyvatel k 1. 1. 2018. Dva SO ORP mají méně než 10 000
obyvatel, jedná se o Králíky s 8 555 obyvateli, Pacov s 9 485 obyvateli. Na základě výše uvedené
tabulky lze identifikovat, že dochází k nárůstu rozdílu populační velikosti mezi SO ORP (měřeno
směrodatnou odchylkou a mezikvartilovým rozpětím), tzn., rostou a porostou rozdíly
v pravděpodobnosti úkonů agend veřejné správy vázaných na obyvatele. U nejmenších SO ORP
dochází ke ztrátám obyvatel a naopak SO ORP v zázemí velkých měst populačně narůstají.
Tabulka 7.25: Percentily absolutní a relativní změny počtu obyvatel ve SO ORP
Změna počtu obyvatel v SO ORP
Percentily
za 20 let
5%
10 %
25 %
50 %
75 %
Relativně (v %)

-8,6

-7,7

-3,2

90 %

95 %

0,1

4,9

14,0

22,6

Absolutně (v počtu obyvatel)
-4 049
-2 220
-1 058
20
Zdroj: ČSÚ, k 1. 1. 2018 a 1. 1. 1998
Pozn.: Metoda použita pro odhad percentilů vážený průměr (Weighted Average)

1 647

4 406

9 866

Na základě analýzy distribuce relativní změny počtu obyvatel za 20 let byl zvolen dolní kvartil (tj. 25
% percentil) a jako hranice pro zařazení SO ORP do SO ORP s negativním demografickým vývojem.
Dalším kritériem byla celková populační velikost SO ORP k 1. 1. 2018 nižší než 20 tis. obyvatel. Tímto
způsobem bylo identifikováno 17 populačně nejslabších SO ORP.
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Obrázek 7.6: Nejmenší SO ORP s největší ztrátou obyvatel

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
Tabulka 7.26: SO ORP, které jsou nejvíce ohroženy demografickým vývojem
Počet obyvatel
Změna za 20 let (1997-2017)
SO ORP
1998
2018
2028*
Absolutní
Relativní
1 Králíky (S)
9 488
8 555
7 826
-933
-9,83
2 Pacov (S)
10 510
9 485
9 050
-1025
-9,75
3 Konice
11 733
10 744
10 297
-989
-8,43
4 Horažďovice
12 396
11 640
11 306
-756
-6,10
5 Telč
13 771
12 981
12 658
-790
-5,74
6 Kraslice
14 347
13 177
12 701
-1170
-8,16
7 Vítkov
14 607
13 355
12 806
-1252
-8,57
8 Bystřice pod Hostýnem
16 171
15 377
15 028
-794
-4,91
9 Rýmařov
17 529
15 487
14 618
-2042
-11,65
10 Broumov
17 767
16 123
14 988
-1644
-9,25
11 Odry (S)
18 435
16 968
16 576
-1467
-7,96
12 Česká Třebová
19 535
18 102
17 481
-1433
-7,34
13 Milevsko
19 253
18 251
17 786
-1002
-5,20
14 Luhačovice (S)
20 640
18 796
18 059
-1844
-8,93
15 Dačice
20 655
18 954
17 760
-1701
-8,24
16 Světlá nad Sázavou
21 091
19 771
19 208
-1320
-6,26
17 Bystřice nad Pernštejnem
21 469
19 810
19 089
-1659
-7,73
Zdroj: ČSÚ, k 1. 1. 2018 a 1. 1. 1998. Pozn.: * Prognóza. Pozn.: (S) = ORP zařazeny do seznamu na návrh Senátu.

Níže je uveden rozbor 4 SO ORP, které vykazují nejkritičtější hodnoty. Přehledové grafy ostatních
obcí zobrazující vývoj počtu obyvatel za 20 let a srovnání hrubého migračního salda, hrubé míry
přirozeného přírůstku a hrubé míry celkového přírůstku za 20 let jsou uvedeny v následujícím
oddíle.
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7.4.2.1 SO ORP Králíky
Za posledních 20 let ztratil SO ORP Králíky z původních 9 488 obyvatel 933, což představuje 9,83 %
obyvatel správního obvodu. V současnosti má tedy 8 555 obyvatel. Predikce na rok 2027 odhaduje
další pokles o dalších 8,52 % na 7 826 obyvatel. Migrační saldo i přirozený přírůstek obyvatel se od
roku 2001 pohybuje až na výjimky v roce 2003 (kladný přirozený přírůstek) a 2006 (kladné migrační
saldo) v záporných hodnotách.
Obrázek 7.7: Predikce populačního vývoje SO ORP Králíky

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
Obrázek 7.8: Vývoj migračního salda, přirozeného přírůstku a celkového přírůstku SO ORP Králíky

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

I přes postupné vylidňování zůstává SO ORP Králíky lokálním centrem pro 3 obce (Červená Voda,
Dolní Morava a Lichkov), s celkovým počtem 8 025 obyvatel, obec Mladkov s 530 obyvateli spadající
do SO ORP Králíky má spádovost do Jablonného nad Orlicí. Data o dojížďkovosti ze SLDB 2011 byla
potvrzena výsledky dat naměřených pomocí sledování pohybu obyvatel prostřednictvím mobilních
telefonů v roce 2018.
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Obrázek 7.9: Regionalizace v oblasti SO ORP Králíky

Zdroj: Regionalizace na základě dojížďkovosti ze SLDB 2011

7.4.2.2 SO ORP Pacov
Za posledních 20 let ztratil SO ORP Pacov z původních 10 510 obyvatel 1 025, což představuje 9,75
% obyvatel správního obvodu. V současnosti má tedy 9 485 obyvatel. Predikce na rok 2027
odhaduje další pokles o 4,59 % na 9 050 obyvatel. Migrační saldo i přirozený přírůstek obyvatel se
od roku 1997 pohybuje většinou v záporných hodnotách.
Obrázek 7.10: Populační vývoj SO ORP Pacov

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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Obrázek 7.11: Vývoj migračního salda, přirozeného přírůstku a celkového přírůstku SO ORP Pacov

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

I přes postupné vylidňování zůstává SO ORP Pacov lokálním centrem pro 21 obcí (Důl, Bratřice,
Cetoraz, Čáslavsko, Křešín, Lukavec, Mezilesí, Obrataň, Pošná, Salačova Lhota, Samšín, Velká Chyška,
Věžná, Vyklantice, Smilovy Hory – patří pod POÚ Mladá Vožice, Těchobuz, Zhořec, Eš, Útěchovice
pod Stražištěm, Lesná, Zadní Střítež), s celkovým počtem 9 403 obyvatel, 4 obce z SO ORP Pacov
(Kámen, Dobrá Voda u Pacova, Vysoká Lhota a Zlátenka) mají spádovost do Pelhřimova.
Obrázek 7.12: Regionalizace v oblasti SO ORP Pacov

Zdroj: Regionalizace na základě dojížďkovosti ze SLDB 2011
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7.4.2.3 SO ORP Konice
Za posledních 20 let ztratil SO ORP Konice z původních 11 733 obyvatel 989, což představuje 8,43
% obyvatel správního obvodu. V současnosti má tedy 10 297 obyvatel. Predikce na rok 2027
odhaduje další pokles o dalších 4,16 % na 10 297 obyvatel. Přirozený přírůstek obyvatel se od roku
1997 pohybuje v záporných hodnotách. Migrační saldo bylo ve sledovaném období v kladných
hodnotách mezi lety 1997-2000, 2004-2005, v roce 2011 a v roce 2017.
Obrázek 7.13: Populační vývoj SO ORP Konice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
Obrázek 7.14: Vývoj migračního salda, přirozeného přírůstku a celkového přírůstku SO ORP Konice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

SO ORP Konice neplní funkci ani lokálního centra, obyvatelé obcí ze SO dojíždějí nejvíce – 14 z 21
obcí – do Prostějova (Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hvozd, Jesenec, Kladky, Lipová,
Ludmírov, Ochoz, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov), z 5 obcí do Olomouce (Hačky, Polomí,
Bohuslavice, Raková u Konice a Rakůvka). Z obce Horní Štěpánov pak převládá dojezd do Boskovic.
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Obrázek 7.15: Regionalizace v oblasti SO ORP Konice

Zdroj: Regionalizace na
základě dojížďkovosti ze SLDB 2011

7.4.2.4 SO ORP Horažďovice
Za posledních 20 let ztratil SO ORP Horažďovice z původních 12 396 obyvatel 756, což představuje
6,10 % obyvatel správního obvodu. V současnosti má tedy 11 640 obyvatel. Predikce na rok 2027
odhaduje další pokles o 2,87 % na 11 306 obyvatel. Přirozený přírůstek obyvatel se od roku 1997
pohybuje v záporných hodnotách. Migrační saldo bylo ve sledovaném období v kladných
hodnotách mezi lety 1997-2000, 2004-2005, v roce 2011 a v roce 2017.
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Obrázek 7.16: Populační vývoj SO ORP Horažďovice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
Obrázek 7.17: Vývoj migračního salda, přirozeného přírůstku a celkového přírůstku SO ORP Horžďovice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

I přes postupné vylidňování zůstává SO ORP Horažďovice lokálním centrem pro 17 obcí (Hejná,
Kejnice, Břežany, Kvášňovice, Olšany, Budětice - SO ORP Sušice, Horažďovice, Hradešice, Chanovice,
Malý Bor, Myslív, Pačejov, Svéradice, Velké Hydčice, Velký Bor, Maňovice a Slatina), 3 obce ze
správního obvodu mají spádovost do Klatov (Tužice, Nalžovské Hory a Nehodiv), obec Kovčín pak
do Plzně.
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Obrázek 7.18: Regionalizace v oblasti SO ORP Horažďovice

Zdroj: Regionalizace na základě dojížďkovosti ze SLDB 2011, kapitola 4.

7.4.3 Příloha č. 4.2b: Grafické výstupy pro SO ORP s negativním demografickým vývojem
Tato příloha graficky znázorňuje výsledek modelování vývoje populace ve vybraných SO ORP, které
jsou uvedeny v předchozím oddíle. Modelování bylo provedeno v rámci software IBM SPSS verze
22 a slouží pro dokreslení dalšího vývoje populace v území za jinak nezměněných podmínek. Tyto
informace jsou důležité při nastavování správních obvodů veřejné správy, které by měly být stabilní
desítky let.
V předchozím oddíle bylo identifikováno 17 SO ORP, které jsou nejvíce ohroženy demografickým
vývojem. Modely pro SO ORP Králíky, SO ORP Pacov, SO ORP Konice, a SO OPR Horažďovice jsou
uvedeny ve výše zmíněném oddíle. V této příloze je zobrazeno pouze zbývajících 13 SO ORP
s negativním vývojem.
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7.4.3.1 Telč
Obrázek 7.19: Populační vývoj SO ORP Telč

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
Obrázek 7.20: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Telč

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.2 Kraslice
Obrázek 7.21: Populační vývoj SO ORP Kraslice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
Obrázek 7.22: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Kraslice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

554

7.4.3.3 Vítkov
Obrázek 7.23: Populační vývoj SO ORP Vítkov

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
Obrázek 7.24: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Vítkov

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.4 Bystřice pod Hostýnem
Obrázek 7.25: Populační vývoj SO ORP Bystřice pod Hostýnem

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.26: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Bystřice pod
Hostýnem

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.5 Rýmařov
Obrázek 7.27: Populační vývoj SO ORP Rýmařov

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.28: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Rýmařov

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.6 Broumov
Obrázek 7.29: Populační vývoj SO ORP Broumov

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.30: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Broumov

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.7 Odry
Obrázek 7.31: Populační vývoj SO ORP Odry

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.32: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Odry

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.8 Česká Třebová
Obrázek 7.33: Populační vývoj SO ORP Česká Třebová

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.34: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Česká Třebová

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.9 Milevsko
Obrázek 7.35: Populační vývoj SO ORP Milevsko

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.36: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Milevsko

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.10 Luhačovice
Obrázek 7.37: Populační vývoj SO ORP Luhačovice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.38: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Luhačovice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.11 Dačice
Obrázek 7.39: Populační vývoj SO ORP Dačice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.40: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Dačice

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.12 Světlá nad Sázavou
Obrázek 7.41: Populační vývoj SO ORP Světlá nad Sázavou

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.42: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Světlá nad Sázavou

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.3.13 Bystřice nad Pernštejnem
Obrázek 7.43: Populační vývoj SO ORP Bystřice nad Pernštejnem

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997

Obrázek 7.44: Vývoj celkového přírůstku, přirozeného přírůstku a migračního salda SO ORP Bystřice nad
Pernštejnem

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2017 a 31. 12. 1997
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7.4.4 Příloha č. 4.3: Návrh úpravy správních obvodů ORP
Při vymezení nových správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále SO ORP) byla jako
základní kritérium určena časová dostupnost úřadů ze spádových obcí individuální automobilovou
dopravou. Pro každou obec, která není ORP, byla určena ORP, s nejkratším dojezdem po silniční síti,
při zachování krajských hranic. Následně byly porovnány dojížďkové proudy do původní a nové
ORP (varianta A), v dalším kroku pak byly analogicky srovnány délky dojezdu na 8:00 veřejnou
hromadnou dopravou (varianta B). V rámci postprocessingu proběhla kontrola územní celistvosti
SO ORP, a bylo prověřeno případné přiřazení obcí k ORP s výrazně dominujícím dojížďkovým
proudem (např. Brno, Plzeň).
Použitá vstupní data pro modelování
 administrativní členění České republiky – Registr sčítacích obvodů, ČSÚ
 vzdálenost po silniční sítí v minutách – ŘSD, ohodnocená síť
 dojížďkové proudy – SLDB 2011
 Databáze spojení VHD – VŠB-TUO, 2018
Algoritmus výpočtu
Základním krokem bylo určení nejkratší vzdálenosti do center ORP v rámci hranic jednotlivých krajů.
Algoritmus identifikoval 1 155 obcí s kratší vzdáleností do jiné ORP, než je současná (19,1 % obcí).
U těchto obcí byly srovnány velikosti dojížďkových proudů, čímž byl výběr zúžen na 239 obcí se
silnější dojížďkovou vazbou. Přesun těchto obcí byl označen jako varianta A.
U obcí, které byly přesunuty v rámci varianty A, byla srovnána časová dostupnost veřejnou
hromadnou dopravou na 8:00 do původní a nově určené ORP. V rámci toho kroku bylo
identifikováno 193 obcí s kratší dobou dojezdu do nově vybrané ORP, přesun těchto obcí byl
označen jako varianta B.
Postprocessing výsledku
Výsledné vymezení nových SO ORP vstupovalo do dalšího zpracování s cílem eliminovat enklávy.
V případě, kdy byla obec zcela obklopena obcemi jiného SO ORP, byla tato obec přiřazena k SO
ORP okolních obcí nebo byla jedna (i více) z okolních obcí přiřazena k SO ORP izolované obce.
Vždy bylo zachováno pravidlo minimalizace dojížďkového času IAD do sídla SO ORP. Případné
navýšení bylo jen minimální (řádově první jednotky kilometrů, resp. minut). Výjimkou jsou Hovorany
u varianty A, které byly přirazeny k do SO ORP Hodonín, aby byla zrušena existující enkláva u obec
Karlín, která spadá pod SO ORP Hodonín, ale leží obklopena obcemi v SO ORP Kyjov.
Při postprocessingu bylo rovněž hodnoceno, zda obec leží v blízkosti významného centra se silným
dojížďkovým proudem (Brno, Plzeň, Ostrava). I když toto centrum nebylo určeno jako nejbližší,
počet dojíždějících osob významně převyšoval dojezd do menších ORP. Například obce jižně od
ORP Brno, spadající v současnosti do SO ORP Šlapanice byly kompletně přesunuty právě k Brnu,
ačkoliv některé nich byly algoritmem přiřazeny k Ivančicím, respektive k Rosicím373. Níže jsou
uvedeny mapové výstupy obou variant a dále pak dvě tabulky podle variant s obcemi, které se
přesouvají mezy SO ORP včetně rozdílu ukazatelů mezi současným stavem a danou variantou.

Vymezení zázemí velkých měst v provedeno Analýze rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech,
městských částech a městských obvodech, 2018, PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Zpracováno pro MV ČR.
373
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Obrázek 7.45: Přesuny obcí v rámci SO ORP – varianta A
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Obrázek 7.46: Změny ve vymezení hranic SO ORP – varianta A
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Obrázek 7.47: Přesuny obcí v rámci SO ORP – varianta B
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Obrázek 7.48: Změny ve vymezení hranic SO ORP – varianta B

570

Obrázek 7.49: Změny obcí v SO ORP - varianta A
Název SO ORP
Obec
Současný stav
Varianta A
Adršpach
Babice nad
Svitavou
Bdín
Bílovice nad
Svitavou
Bitozeves
Blažim

Broumov

Trutnov

Šlapanice

Brno

Rakovník

Slaný

Šlapanice

Brno

Žatec
Nýřany

Bohdašín

Dobruška

Bohuslavice
Bohuslavice nad
Vláří
Bolehošť
Boňkov

Zábřeh

Louny
Stříbro
Nové Město nad
Metují
Mohelnice

Luhačovice

Valašské Klobouky

Kostelec nad Orlicí
Havlíčkův Brod
Dvůr Králové nad
Labem
Pelhřimov
Litovel
Rakovník
Náchod
Šlapanice
Tábor
Nýřany
Rokycany
Přeštice
Stod
Vsetín
Nýřany
Pelhřimov
Nýřany
Benešov
Moravský Krumlov
Benešov
Stod
Stod
Nýřany
Moravský Krumlov
Kralovice
Frýdek-Místek
Lipník nad Bečvou
Cheb
Kyjov
Nýřany
Železný Brod
Zábřeh
Šlapanice
Semily
Havlíčkův Brod
Tábor
Pelhřimov
Kralovice
Nýřany
Třebíč
Lipník nad Bečvou
Světlá nad Sázavou
Čáslav

Dobruška
Humpolec

Borovnice
Bořetín
Bouzov
Branov
Brzice
Březina
Březnice
Bučí
Bujesily
Buková
Bukovec
Bystřička
Čeminy
Černovice
Česká Bříza
Český Šternberk
Damnice
Divišov
Dnešice
Dobřany
Dolany
Dolenice
Dolní Bělá
Dolní Domaslavice
Dolní Nětčice
Dolní Žandov
Domanín
Druztová
Držkov
Dubicko
Hajany
Háje nad Jizerou
Herálec
Hodětín
Hojovice
Horní Bělá
Horní Bříza
Horní Heřmanice
Horní Nětčice
Horní Paseka
Horušice

Nová Paka
Pacov
Mohelnice
Beroun
Jaroměř
Brno
Týn nad Vltavou
Plzeň
Kralovice
Stod
Horšovský Týn
Valašské Meziříčí
Plzeň
Pacov
Plzeň
Vlašim
Pohořelice
Vlašim
Přeštice
Plzeň
Plzeň
Pohořelice
Plzeň
Havířov
Hranice
Mariánské Lázně
Veselí nad Moravou
Plzeň
Tanvald
Mohelnice
Brno
Jilemnice
Humpolec
Týn nad Vltavou
Pacov
Plzeň
Plzeň
Velké Meziříčí
Hranice
Humpolec
Kutná Hora
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Rozdíl mezi současným stavem a variantou A
Čas IAD
Vzdálenost Velikost dojížď. proudu do
(v min.)
IAD (v km)
ORP (počet osob)
-3,0
-1,7
9
-5,5
-4,0

-5,0
-1,6

7
5

-5,2
-0,8
-7,1

-4,6
1,6
-11,0

976
15
2

-2,7
-3,2

-2,4
-3,0

3
34

-8,4
-3,6
-2,1

-7,7
-4,9
-3,1

5
12
2

-4,7
-0,6
-5,5
-1,5
-8,2
-4,4
-17,4
-8,8
-7,9
-0,4
-5,1
-4,9
-0,1
-9,7
-15,3
-4,1
-6,8
-1,9
-4,8
-0,2
-14,4
-6,6
-2,0
-7,4
-0,8
-4,5
-5,6
-14,4
-1,9
-2,3
-8,6
-0,3
-2,5
-13,6
-9,7
-2,3
-14,9
-10,4
-2,0
-2,7
-0,5

-4,2
-5,5
-5,0
-1,3
-6,5
-4,0
-15,9
-5,4
-7,1
-0,5
-5,8
-4,8
0,1
-10,6
-12,8
-0,9
-4,6
-1,7
-3,7
0,2
-13,5
-4,4
-2,3
-6,0
-0,1
-4,5
-3,9
-13,5
-2,3
-1,2
-5,8
0,6
-3,4
-12,5
-10,6
-2,1
-11,0
-9,6
-1,1
-2,5
2,6

15
-2
36
3
4
10
4
35
1
6
3
53
40
4
112
1
4
-34
29
20
47
2
70
23
21
10
9
121
10
51
86
14
17
3
0
111
785
18
24
4
4

Název SO ORP
Obec
Hostouň
Hoštka
Hovorany
Hromnice
Chodov
Chotíkov
Chrást
Chržín
Chřibská
Janov
Jaroslav
Jenišovice
Jiřice u Miroslavi
Kácov
Kamenná
Kamenná Lhota
Kamenný Most
Kanice
Karlova Ves
Kaznějov
Kostelní Lhota
Kovčín
Krašovice
Krmelín
Krsy
Krucemburk
Křeč
Křelovice
Křešín
Křešín
Křižanovice
Kunčice pod
Ondřejníkem
Kunějovice
Kupařovice
Kvasice
Kyjov
Lažany
Ledce
Lenora
Lesná
Lhoty u Potštejna
Libkov
Lipůvka
Líšťany
Litíč
Litobratřice
Lochousice
Loučim
Loučka
Loza
Lozice
Lukavice
Machová
Malá Lhota

Současný stav

Varianta A

Domažlice
Litoměřice
Kyjov
Nýřany
Sokolov
Nýřany
Nymburk
Slaný
Varnsdorf

Horšovský Týn
Roudnice nad Labem
Hodonín
Plzeň
Karlovy Vary
Plzeň
Český Brod
Kralupy nad Vltavou
Rumburk
Nové Město nad
Dobruška
Metují
Holice
Vysoké Mýto
Chrudim
Vysoké Mýto
Moravský Krumlov
Pohořelice
Kutná Hora
Vlašim
Zábřeh
Mohelnice
Světlá nad Sázavou
Humpolec
Slaný
Kralupy nad Vltavou
Šlapanice
Brno
Rakovník
Beroun
Kralovice
Plzeň
Nymburk
Poděbrady
Horažďovice
Nepomuk
Nýřany
Plzeň
Frýdek-Místek
Ostrava
Nýřany
Stříbro
Chotěboř
Žďár nad Sázavou
Pelhřimov
Pacov
Nýřany
Stříbro
Pelhřimov
Pacov
Příbram
Hořovice
Bučovice
Slavkov u Brna
Frýdlant nad
Frenštát pod
Ostravicí
Radhoštěm
Nýřany
Plzeň
Ivančice
Pohořelice
Kroměříž
Otrokovice
Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí
Blansko
Kuřim
Nýřany
Plzeň
Prachatice
Vimperk
Moravské Budějovice Třebíč
Rychnov nad
Kostelec nad Orlicí
Kněžnou
Domažlice
Klatovy
Blansko
Kuřim
Nýřany
Plzeň
Dvůr Králové nad
Jaroměř
Labem
Znojmo
Pohořelice
Nýřany
Stod
Domažlice
Klatovy
Valašské Klobouky
Vizovice
Kralovice
Plzeň
Chrudim
Vysoké Mýto
Zábřeh
Mohelnice
Zlín
Otrokovice
Blansko
Kuřim
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Rozdíl mezi současným stavem a variantou A
Čas IAD
Vzdálenost Velikost dojížď. proudu do
(v min.)
IAD (v km)
ORP (počet osob)
-5,0
-5,9
5
-6,6
-6,3
6
2,0
5,4
17
-14,4
-13,5
207
-2,7
-2,8
690
-9,6
-6,6
229
-9,0
-8,3
9
-4,3
-5,9
5
-0,8
-0,8
7
-2,9
-2,3
-4,2
-9,7
-18,0
0,0
-1,1
-1,4
-4,0
-2,8
-0,3
-2,5
-4,3
-12,2
-2,3
-4,6
-1,7
-13,2
-9,0
-9,9
-16,2
0,0

-2,7
-2,3
-7,2
-7,2
-17,9
1,1
-1,0
-1,3
-2,3
-2,6
-0,4
-2,3
-4,0
-8,5
1,2
-8,7
2,2
-14,2
-8,2
-10,0
-15,3
-0,1

2
5
4
3
24
14
4
14
213
3
377
30
5
62
519
0
7
2
2
2
12
8

-6,1
-4,5
-6,5
-3,1
-5,2
-7,0
-12,7
-11,8
-0,6

-5,5
-0,4
-5,9
-1,4
-2,2
-5,9
-10,5
-8,0
0,1

107
14
1
79
2
17
192
26
4

-1,4
-4,4
-7,0
-3,0

-2,6
-5,6
-5,9
2,0

-10
2
43
87

-3,5
-10,1
-5,7
-1,6
-7,3
-1,9
-4,8
-3,3
-7,7
-4,1

-3,0
-11,1
-5,2
-2,1
-6,5
-2,2
-4,5
-3,0
-8,4
-2,0

9
9
1
2
1
31
1
110
8
1

Název SO ORP
Obec

Současný stav

Varianta A

Malhostovice
Malovice

Tišnov
Prachatice

Mečeříž

Mladá Boleslav

Mělčany
Merklín
Město Touškov
Milonice
Milý
Minice

Ivančice
Přeštice
Nýřany
Blansko
Rakovník
Písek
Nové Město na
Moravě

Kuřim
Vodňany
Brandýs nad LabemStará Boleslav
Židlochovice
Stod
Plzeň
Kuřim
Slaný
Blatná
Bystřice nad
Pernštejnem

Moravská Třebová

Lanškroun

Šlapanice
Šlapanice
Chrudim
Rakovník
Rakovník
Horažďovice
Nýřany
Šlapanice

Brno
Brno
Hlinsko
Slaný
Slaný
Nepomuk
Plzeň
Brno
Brandýs nad LabemStará Boleslav
Plzeň
České Budějovice
Kralupy nad Vltavou
Plzeň
Horažďovice
Otrokovice
Plzeň
Světlá nad Sázavou
Velké Meziříčí
Plzeň
Nové Město nad
Metují
Brno
Pohořelice
Český Brod
Vodňany
Brno
Brno
Brno
Vysoké Mýto
Stříbro
Kralupy nad Vltavou
Brandýs nad LabemStará Boleslav
Stříbro
Třeboň
Klatovy
Ústí nad Orlicí

Mirošov
Mladějov na
Moravě
Modřice
Moravany
Mrákotín
Mšec
Mšecké Žehrovice
Myslív
Nadryby
Nebovidy
Nedomice

Neratovice

Nekmíř
Němčice
Neuměřice
Nevřeň
Nezamyslice
Nová Dědina
Nová Ves
Nová Ves u Leštiny
Nový Telečkov
Obora

Nýřany
Prachatice
Slaný
Nýřany
Sušice
Kroměříž
Stod
Havlíčkův Brod
Třebíč
Kralovice

Ohnišov

Dobruška

Ochoz u Brna
Olbramovice
Oleška
Olšovice
Omice
Ořechov
Ostopovice
Ostrov
Ostrov u Bezdružic
Otvovice

Šlapanice
Moravský Krumlov
Říčany
Prachatice
Šlapanice
Šlapanice
Šlapanice
Chrudim
Nýřany
Kladno

Ovčáry

Neratovice

Pernarec
Pístina
Pocinovice
Podlesí

Nýřany
Jindřichův Hradec
Domažlice
Vysoké Mýto
Rychnov nad
Kněžnou
Židlochovice
Šlapanice
Rychnov nad
Kněžnou

Polom
Popovice
Popůvky
Proruby

Kostelec nad Orlicí
Brno
Brno
Kostelec nad Orlicí
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Rozdíl mezi současným stavem a variantou A
Čas IAD
Vzdálenost Velikost dojížď. proudu do
(v min.)
IAD (v km)
ORP (počet osob)
-0,5
-0,5
22
-15,7
-12,9
11
-6,8
-0,7
-0,4
5,6
-7,0
-9,0
-9,4

-6,0
-0,6
-0,5
2,3
-5,9
-4,5
-13,6

12
1
8
397
10
1
1

-1,7

-1,7

1

-0,5
-6,7
-10,4
-16,4
-8,7
-3,7
-8,1
-14,4
-10,4

1,4
-4,0
-9,6
-14,8
-4,3
0,3
-7,6
-13,5
-9,6

3
1014
600
14
13
6
9
19
140

-1,6
-4,5
-9,4
-4,0
-7,6
-2,6
-3,1
-6,4
-8,8
-5,2
-1,3

-1,4
-1,0
-5,3
-3,7
-3,8
-2,2
-1,4
-5,7
-13,1
-4,9
-0,8

10
84
35
18
55
2
52
70
1
11
90

-2,7
-3,0
-2,0
-3,1
-7,4
-15,7
-9,4
-9,4
-4,8
-8,7
-12,8

-2,4
-1,6
-0,5
-5,7
-6,8
-15,8
-8,6
-9,7
-6,0
-12,3
-11,7

4
323
11
6
1
5
-2
434
5
0
10

-1,6
-9,0
-0,6
-2,0
-0,9

-1,4
-8,2
3,2
-3,5
1,1

9
11
1
36
12

-1,4
-0,5
-12,5

-2,6
1,9
-11,8

0
82
0

-1,4

-2,6

2

Název SO ORP
Obec

Současný stav

Varianta A

Prštice
Přerubenice
Přeskače
Přestavlky
Příluka
Příšov
Račice
Račice
Radenice
Radostice
Ratenice
Rebešovice
Rohy
Roprachtice
Rousměrov
Rudná
Růžďka
Rynholec
Řícmanice
Sazená
Seč
Sedlice
Silůvky
Skalice u České
Lípy
Sklené nad
Oslavou
Skorkov
Slatina
Slavníč
Slunečná
Snědovice
Soběšovice
Sojovice
Srbeč
Stojice
Střelice
Studnice
Sudslava
Suchá Lhota
Suchý Důl
Svinošice
Sýkořice
Šanov
Šárovcova Lhota
Štěnovice
Štětí
Tatiná
Těškovice
Trnová
Trnové Pole
Troubsko
Třanovice
Třemošná

Šlapanice
Rakovník
Znojmo
Stod
Litomyšl
Nýřany
Rakovník
Litoměřice
Velké Meziříčí
Šlapanice
Kolín
Šlapanice
Třebíč
Semily
Velké Meziříčí
Svitavy
Vsetín
Rakovník
Šlapanice
Slaný
Vysoké Mýto
Humpolec
Šlapanice

Brno
Slaný
Moravský Krumlov
Přeštice
Vysoké Mýto
Plzeň
Beroun
Roudnice nad Labem
Žďár nad Sázavou
Brno
Poděbrady
Brno
Velké Meziříčí
Jilemnice
Žďár nad Sázavou
Moravská Třebová
Valašské Meziříčí
Kladno
Brno
Kralupy nad Vltavou
Ústí nad Orlicí
Pelhřimov
Brno

Nový Bor

Česká Lípa

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod
Kladno
Havlíčkův Brod
Nový Bor
Litoměřice
Frýdek-Místek
Mladá Boleslav
Rakovník
Přelouč
Šlapanice
Třebíč
Vysoké Mýto
Litomyšl
Náchod
Blansko
Rakovník
Luhačovice
Jičín
Přeštice
Litoměřice
Nýřany
Opava
Nýřany
Moravský Krumlov
Šlapanice
Frýdek-Místek
Nýřany

Tuřice

Mladá Boleslav

Humpolec
Kralupy nad Vltavou
Humpolec
Česká Lípa
Roudnice nad Labem
Havířov
Lysá nad Labem
Slaný
Chrudim
Brno
Velké Meziříčí
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Broumov
Kuřim
Beroun
Valašské Klobouky
Hořice
Plzeň
Roudnice nad Labem
Plzeň
Bílovec
Plzeň
Pohořelice
Brno
Český Těšín
Plzeň
Brandýs nad LabemStará Boleslav
Kralupy nad Vltavou
Kuřim

Uhy
Slaný
Újezd u Černé Hory Blansko
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Rozdíl mezi současným stavem a variantou A
Čas IAD
Vzdálenost Velikost dojížď. proudu do
(v min.)
IAD (v km)
ORP (počet osob)
-13,8
-12,6
10
-4,0
-1,6
1
-2,2
-2,3
1
-2,4
-1,5
6
-0,2
1,3
10
-11,3
-8,2
55
-3,3
-3,0
6
-13,8
-12,8
8
-0,3
2,8
1
-14,9
-15,1
1
-5,0
-6,0
9
-5,0
-2,5
324
-9,6
-8,9
8
-6,1
-4,2
2
-2,7
1,1
6
-1,2
-5,3
2
-4,9
-4,8
7
-4,0
-3,6
41
-5,2
-4,6
160
-5,0
-7,5
6
-4,1
-1,9
6
-0,8
-0,2
4
-14,5
-13,3
15
-0,2

0,1

42

-1,5
-2,0
-5,9
-2,0
-0,4
-3,2
-7,4
-23,7
-9,0
-1,5
-9,4
-3,6
-4,1
-1,4
-4,8
-3,4
-2,5
-1,3
-7,2
-4,7
-10,3
-8,6
-13,0
-14,5
-9,5
-9,5
-7,6
-14,4

2,6
-2,9
-5,4
-2,9
-0,5
-3,1
-6,0
-23,7
-4,5
1,8
-9,7
-4,6
-1,9
0,2
-4,6
-2,5
-2,3
-1,2
-8,9
-2,5
-9,7
-6,7
-12,1
-10,7
-7,5
-8,7
-8,1
-13,5

14
1
13
-1
12
8
32
3
16
2
561
16
8
14
4
10
3
1
2
403
105
49
8
164
9
614
23
986

-15,3
-3,5
-7,0

-12,4
-6,3
-5,9

14
9
1

Název SO ORP
Obec

Současný stav

Varianta A

Úněšov
Nýřany
Plzeň
Úsilov
Domažlice
Klatovy
Úterý
Nýřany
Stříbro
Útušice
Přeštice
Plzeň
Velvary
Slaný
Kralupy nad Vltavou
Verměřovice
Žamberk
Lanškroun
Veselá
Vizovice
Zlín
Věžnice
Jihlava
Havlíčkův Brod
Věžovatá Pláně
Český Krumlov
Kaplice
Višňová
Jindřichův Hradec
Soběslav
Vlčatín
Třebíč
Velké Meziříčí
Voděrady
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Vochov
Nýřany
Plzeň
Vojkov
Votice
Sedlčany
Vranov
Šlapanice
Brno
Všemina
Vizovice
Vsetín
Všeruby
Nýřany
Plzeň
Všetaty
Neratovice
Mělník
Záhoří
Tábor
Týn nad Vltavou
Zahrádka
Nýřany
Plzeň
Zaječí
Břeclav
Hustopeče
Zákolany
Kladno
Kralupy nad Vltavou
Závist
Blansko
Kuřim
Zborov
Zábřeh
Šumperk
Zruč-Senec
Nýřany
Plzeň
Zvěstovice
Havlíčkův Brod
Chotěboř
Želešice
Šlapanice
Brno
Žilov
Nýřany
Plzeň
Zdroj: ŘSD, VŠB-TU Ostrava, ČSÚ. Zpracování PROCES.

Rozdíl mezi současným stavem a variantou A
Čas IAD
Vzdálenost Velikost dojížď. proudu do
(v min.)
IAD (v km)
ORP (počet osob)
-4,5
-0,4
69
-6,9
-5,4
5
-9,2
-12,9
4
-3,8
-4,4
169
-0,8
-3,6
91
-1,3
-1,2
8
-1,1
0,4
102
-3,8
-4,9
5
-1,1
0,6
10
-3,9
-5,8
1
-3,3
-3,1
21
-0,1
-0,1
10
-1,0
-0,6
158
-5,4
-3,1
34
-13,2
-13,2
9
-1,5
-2,3
4
-4,5
-0,4
194
-0,7
1,7
5
-17,1
-16,8
-1
-4,5
-0,4
10
-10,1
-10,1
21
-7,0
-6,5
12
-5,0
-4,1
6
-0,1
2,1
2
-14,5
-12,0
768
-6,7
-12,7
1
-8,6
-5,8
328
-8,7
-6,9
84

Obrázek 7.50: Změny v dostupnosti IAD, VHD a srovnání dojížďkových proudů současného stavu a varianty B
Název SO ORP
Rozdíl mezi současným stavem a variantou B
Velikost
Název obce
Čas IAD
Vzdálenost
Čas VHD
Současný stav
Varianta B
dojížď. proudu
(v min.)
IAD (v km)
(v min)
do ORP
Adršpach
Broumov
Trutnov
-3,0
-1,7
9
-34
Babice nad
Šlapanice
Brno
Svitavou
-5,5
-5,0
7
-34
Bílovice nad
Šlapanice
Brno
Svitavou
-5,2
-4,6
976
-18
Blažim
Nýřany
Stříbro
-7,1
-11,0
2
-37
Bohdašín
Dobruška
Nové Město nad Metují
-2,7
-2,4
3
-6
Bohuslavice
Zábřeh
Mohelnice
-3,2
-3,0
34
-4
Bohuslavice nad
Luhačovice
Valašské Klobouky
Vláří
-8,4
-7,7
5
-42
Bolehošť
Kostelec nad Orlicí Dobruška
-3,6
-4,9
12
-33
Dvůr Králové nad
Borovnice
Nová Paka
Labem
-4,7
-4,2
15
-7
Bořetín
Pelhřimov
Pacov
-0,6
-5,5
-2
-26
Bouzov
Litovel
Mohelnice
-5,5
-5,0
36
-11
Branov
Rakovník
Beroun
-1,5
-1,3
3
-78
Brzice
Náchod
Jaroměř
-8,2
-6,5
4
-11
Březina
Šlapanice
Brno
-4,4
-4,0
10
-21
Březnice
Tábor
Týn nad Vltavou
-17,4
-15,9
4
-73
Bučí
Nýřany
Plzeň
-8,8
-5,4
35
-39
Buková
Přeštice
Stod
-0,4
-0,5
6
-22
Bukovec
Stod
Horšovský Týn
-5,1
-5,8
3
-6
Bystřička
Vsetín
Valašské Meziříčí
-4,9
-4,8
53
-9

575

Název SO ORP
Název obce
Čeminy
Černovice
Česká Bříza
Damnice
Dnešice
Dobřany
Dolany
Dolní Bělá
Dolní Domaslavice
Dolní Žandov
Domanín
Druztová
Dubicko
Hajany
Herálec
Hodětín
Hojovice
Horní Bělá
Horní Bříza
Horní Heřmanice
Horní Nětčice
Horní Paseka
Hostouň
Hromnice
Chodov
Chotíkov
Chrást
Chřibská
Jenišovice
Jiřice u Miroslavi
Kácov
Kamenná
Kamenná Lhota
Kamenný Most
Kanice
Karlova Ves
Kaznějov
Kostelní Lhota
Kovčín
Krašovice
Krmelín
Krsy
Krucemburk
Křeč
Křelovice
Křešín
Křešín
Křižanovice
Kunčice pod
Ondřejníkem
Kunějovice
Kupařovice
Kvasice

Současný stav
Nýřany
Pelhřimov
Nýřany
Moravský
Krumlov
Stod
Stod
Nýřany
Kralovice
Frýdek-Místek
Cheb
Kyjov
Nýřany
Zábřeh
Šlapanice
Havlíčkův Brod
Tábor
Pelhřimov
Kralovice
Nýřany
Třebíč
Lipník nad Bečvou
Světlá nad
Sázavou
Domažlice
Nýřany
Sokolov
Nýřany
Nymburk
Varnsdorf
Chrudim
Moravský
Krumlov
Kutná Hora
Zábřeh
Světlá nad
Sázavou
Slaný
Šlapanice
Rakovník
Kralovice
Nymburk
Horažďovice
Nýřany
Frýdek-Místek
Nýřany
Chotěboř
Pelhřimov
Nýřany
Pelhřimov
Příbram
Bučovice
Frýdlant nad
Ostravicí
Nýřany
Ivančice
Kroměříž

Rozdíl mezi současným stavem a variantou B
Velikost
Čas IAD
Vzdálenost
Čas VHD
dojížď. proudu
(v min.)
IAD (v km)
(v min)
do ORP
-0,1
0,1
40
-23
-9,7
-10,6
4
-18
-15,3
-12,8
112
-14

Varianta B
Plzeň
Pacov
Plzeň
Pohořelice
Přeštice
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Havířov
Mariánské Lázně
Veselí nad Moravou
Plzeň
Mohelnice
Brno
Humpolec
Týn nad Vltavou
Pacov
Plzeň
Plzeň
Velké Meziříčí
Hranice
Humpolec
Horšovský Týn
Plzeň
Karlovy Vary
Plzeň
Český Brod
Rumburk
Vysoké Mýto
Pohořelice
Vlašim
Mohelnice
Humpolec
Kralupy nad Vltavou
Brno
Rakovník
Plzeň
Poděbrady
Nepomuk
Plzeň
Ostrava
Stříbro
Žďár nad Sázavou
Pacov
Stříbro
Pacov
Hořovice
Slavkov u Brna
Frenštát pod
Radhoštěm
Plzeň
Pohořelice
Otrokovice

576

-6,8
-4,8
-0,2
-14,4
-2,0
-7,4
-4,5
-5,6
-14,4
-2,3
-8,6
-2,5
-13,6
-9,7
-2,3
-14,9
-10,4
-2,0

-4,6
-3,7
0,2
-13,5
-2,3
-6,0
-4,5
-3,9
-13,5
-1,2
-5,8
-3,4
-12,5
-10,6
-2,1
-11,0
-9,6
-1,1

4
29
20
47
70
23
10
9
121
51
86
17
3
0
111
785
18
24

-10
-30
0
-48
-1
-8
-18
-27
-51
-8
-16
-3
-73
-23
-1
-31
-38
-6

-2,7
-5,0
-14,4
-2,7
-9,6
-9,0
-0,8
-4,2

-2,5
-5,9
-13,5
-2,8
-6,6
-8,3
-0,8
-7,2

4
5
207
690
229
9
7
4

-14
-9
-20
-2
-43
-25
-10
-28

-9,7
-18,0
0,0

-7,2
-17,9
0,0

3
24
14

-38
-37
-6

-1,1
-1,4
-4,0
-2,8
-0,3
-2,5
-4,3
-12,2
-2,3
-4,6
-1,7
-13,2
-9,0
-9,9
-16,2
0,0

-1,0
-1,3
-2,3
-2,6
-0,4
-2,3
-4,0
-8,5
1,2
-8,7
2,2
-14,2
-8,2
-10,0
-15,3
-0,1

4
14
213
3
377
30
5
62
519
0
7
2
2
2
12
8

-5
-10
-22
-81
-6
-15
-42
2
-39
-14
-23
-33
-3
-21
-13

-6,1
-4,5
-6,5
-3,1

-5,5
-0,4
-5,9
-1,4

107
14
1
79

-16
-45
-15
0

Název SO ORP
Název obce
Lažany
Ledce
Lenora

Současný stav

Litobratřice
Lochousice
Loučim
Loza
Lozice
Lukavice
Machová
Malá Lhota
Malhostovice
Malovice

Blansko
Nýřany
Prachatice
Rychnov nad
Kněžnou
Domažlice
Blansko
Nýřany
Dvůr Králové nad
Labem
Znojmo
Nýřany
Domažlice
Kralovice
Chrudim
Zábřeh
Zlín
Blansko
Tišnov
Prachatice

Mečeříž

Mladá Boleslav

Merklín
Město Touškov
Milonice
Milý
Minice
Modřice
Moravany
Mrákotín
Mšec
Myslív
Nadryby
Nebovidy

Přeštice
Nýřany
Blansko
Rakovník
Písek
Šlapanice
Šlapanice
Chrudim
Rakovník
Horažďovice
Nýřany
Šlapanice

Nedomice

Neratovice

Nekmíř
Němčice
Neuměřice
Nevřeň
Nezamyslice
Nová Ves
Nová Ves u Leštiny
Nový Telečkov
Obora
Ohnišov
Ochoz u Brna

Nýřany
Prachatice
Slaný
Nýřany
Sušice
Stod
Havlíčkův Brod
Třebíč
Kralovice
Dobruška
Šlapanice
Moravský
Krumlov
Říčany
Šlapanice
Šlapanice
Šlapanice
Chrudim
Nýřany
Kladno

Lhoty u Potštejna
Libkov
Lipůvka
Líšťany
Litíč

Olbramovice
Oleška
Omice
Ořechov
Ostopovice
Ostrov
Ostrov u Bezdružic
Otvovice

Rozdíl mezi současným stavem a variantou B
Velikost
Čas IAD
Vzdálenost
Čas VHD
dojížď. proudu
(v min.)
IAD (v km)
(v min)
do ORP
-7,0
-5,9
17
-23
-12,7
-10,5
192
-30
-11,8
-8,0
26
-33

Varianta B
Kuřim
Plzeň
Vimperk
Kostelec nad Orlicí
Klatovy
Kuřim
Plzeň
Jaroměř
Pohořelice
Stod
Klatovy
Plzeň
Vysoké Mýto
Mohelnice
Otrokovice
Kuřim
Kuřim
Vodňany
Brandýs nad LabemStará Boles
Stod
Nýřany
Kuřim
Slaný
Blatná
Brno
Brno
Hlinsko
Slaný
Nepomuk
Plzeň
Brno
Brandýs nad LabemStará Boles
Plzeň
České Budějovice
Kralupy nad Vltavou
Plzeň
Horažďovice
Plzeň
Světlá nad Sázavou
Velké Meziříčí
Plzeň
Nové Město nad Metují
Brno
Pohořelice
Český Brod
Brno
Brno
Brno
Vysoké Mýto
Stříbro
Kralupy nad Vltavou

577

-1,4
-4,4
-7,0
-3,0

-2,6
-5,6
-5,9
2,0

-10
2
43
87

-10
-14
-13
-77

-3,5
-10,1
-5,7
-1,6
-1,9
-4,8
-3,3
-7,7
-4,1
-0,5
-15,7

-3,0
-11,1
-5,2
-2,1
-2,2
-4,5
-3,0
-8,4
-2,0
-0,5
-12,9

9
9
1
2
31
1
110
8
1
22
11

-15
-63
-21
-5
-1
-27
-7
-20
-23
-5
-26

-6,8
-0,4
5,6
-7,0
-9,0
-9,4
-6,7
-10,4
-16,4
-8,7
-8,1
-14,4
-10,4

-6,0
-0,5
0,0
-5,9
-4,5
-13,6
-4,0
-9,6
-14,8
-4,3
-7,6
-13,5
-9,6

12
8
397
10
1
1
1014
600
14
13
9
19
140

-28
-5
0
-23
-23
-40
-23
-7
-34
-23
-17
-48
-7

-1,6
-4,5
-9,4
-4,0
-7,6
-2,6
-6,4
-8,8
-5,2
-1,3
-2,7
-3,0

-1,4
-1,0
-5,3
-3,7
-3,8
-2,2
-5,7
-13,1
-4,9
-0,8
-2,4
-1,6

10
84
35
18
55
2
70
1
11
90
4
323

-3
-56
-7
-13
-58
-9
-17
-22
-20
-8
-3
-21

-2,0
-3,1
-15,7
-9,4
-9,4
-4,8
-8,7
-12,8

-0,5
-5,7
-15,8
-8,6
-9,7
-6,0
-12,3
-11,7

11
6
5
-2
434
5
0
10

-1
-8
-15
-8
-20
-73
-38
-29

Název SO ORP
Název obce

Současný stav

Ovčáry

Neratovice

Pernarec
Pocinovice
Podlesí
Popovice
Popůvky
Prštice
Přeskače
Přestavlky
Příluka
Příšov
Račice
Račice
Radenice
Radostice
Ratenice
Rebešovice
Rohy
Roprachtice
Rousměrov
Růžďka
Rynholec
Řícmanice
Seč
Silůvky
Sklené nad Oslavou
Slatina
Slavníč
Soběšovice
Sojovice
Srbeč
Stojice
Střelice
Studnice
Sudslava
Suchá Lhota
Suchý Důl
Svinošice
Šárovcova Lhota
Štěnovice
Štětí
Tatiná
Těškovice
Trnová

Troubsko
Třanovice
Třemošná

Nýřany
Domažlice
Vysoké Mýto
Židlochovice
Šlapanice
Šlapanice
Znojmo
Stod
Litomyšl
Nýřany
Rakovník
Litoměřice
Velké Meziříčí
Šlapanice
Kolín
Šlapanice
Třebíč
Semily
Velké Meziříčí
Vsetín
Rakovník
Šlapanice
Vysoké Mýto
Šlapanice
Velké Meziříčí
Kladno
Havlíčkův Brod
Frýdek-Místek
Mladá Boleslav
Rakovník
Přelouč
Šlapanice
Třebíč
Vysoké Mýto
Litomyšl
Náchod
Blansko
Jičín
Přeštice
Litoměřice
Nýřany
Opava
Nýřany
Moravský
Krumlov
Šlapanice
Frýdek-Místek
Nýřany

Tuřice

Mladá Boleslav

Újezd u Černé Hory
Úněšov
Úterý
Útušice
Velvary

Blansko
Nýřany
Nýřany
Přeštice
Slaný

Trnové Pole

Rozdíl mezi současným stavem a variantou B
Velikost
Čas IAD
Vzdálenost
Čas VHD
dojížď. proudu
(v min.)
IAD (v km)
(v min)
do ORP

Varianta B
Brandýs nad LabemStará Boles
Stříbro
Klatovy
Ústí nad Orlicí
Brno
Brno
Brno
Moravský Krumlov
Přeštice
Vysoké Mýto
Plzeň
Beroun
Roudnice nad Labem
Žďár nad Sázavou
Brno
Poděbrady
Brno
Velké Meziříčí
Jilemnice
Žďár nad Sázavou
Valašské Meziříčí
Kladno
Brno
Ústí nad Orlicí
Brno
Žďár nad Sázavou
Kralupy nad Vltavou
Humpolec
Havířov
Lysá nad Labem
Slaný
Chrudim
Brno
Velké Meziříčí
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Broumov
Kuřim
Hořice
Plzeň
Roudnice nad Labem
Plzeň
Bílovec
Plzeň
Pohořelice
Brno
Český Těšín
Plzeň
Brandýs nad LabemStará Boles
Kuřim
Plzeň
Stříbro
Plzeň
Kralupy nad Vltavou
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-1,6
-9,0
-2,0
-0,9
-0,5
-12,5
-13,8
-2,2
-2,4
-0,2
-11,3
-3,3
-13,8
-0,3
-14,9
-5,0
-5,0
-9,6
-6,1
-2,7
-4,9
-4,0
-5,2
-4,1
-14,5
-1,5
-5,9
-2,0
-7,4
-23,7
-9,0
-1,5
-9,4
-3,6
-4,1
-1,4
-4,8
-3,4
-7,2
-4,7
-10,3
-8,6
-13,0
-14,5

-1,4
-8,2
-3,5
1,1
1,9
-11,8
-12,6
-2,3
-1,5
1,3
-8,2
-3,0
-12,8
2,8
-15,1
-6,0
-2,5
-8,9
-4,2
1,1
-4,8
-3,6
-4,6
-1,9
-13,3
2,6
-5,4
-2,9
-6,0
-23,7
-4,5
1,8
-9,7
-4,6
-1,9
0,2
-4,6
-2,5
-8,9
-2,5
-9,7
-6,7
-12,1
-10,7

9
11
36
12
82
0
10
1
6
10
55
6
8
1
1
9
324
8
2
6
7
41
160
6
15
14
13
-1
32
3
16
2
561
16
8
14
4
10
2
403
105
49
8
164

-28
-66
-9
-11
-6
-34
-16
-29
-30
-8
-46
-16
-46
-9
-31
-26
-22
-4
-1
-15
-3
-12
-21
-25
-30
-31
-16
-18
-20
-58
-5
-22
-30
-5
-33
-3
-30
-3
-15
-3
-14
-30
-39
-42

-9,5
-9,5
-7,6
-14,4

-7,5
-8,7
-8,1
-13,5

9
614
23
986

-30
-20
-5
-23

-15,3
-7,0
-4,5
-9,2
-3,8
-0,8

-12,4
-5,9
-0,4
-12,9
-4,4
-3,6

14
1
69
4
169
91

-38
-23
-78
-73
-18
-8

Název SO ORP
Název obce

Současný stav

Varianta B

Věžnice
Jihlava
Havlíčkův Brod
Věžovatá Pláně
Český Krumlov
Kaplice
Vlčatín
Třebíč
Velké Meziříčí
Voděrady
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Vochov
Nýřany
Plzeň
Vojkov
Votice
Sedlčany
Vranov
Šlapanice
Brno
Všemina
Vizovice
Vsetín
Všeruby
Nýřany
Plzeň
Záhoří
Tábor
Týn nad Vltavou
Zahrádka
Nýřany
Plzeň
Zaječí
Břeclav
Hustopeče
Zákolany
Kladno
Kralupy nad Vltavou
Závist
Blansko
Kuřim
Zruč-Senec
Nýřany
Plzeň
Želešice
Šlapanice
Brno
Žilov
Nýřany
Plzeň
Zdroj: ŘSD, VŠB-TU Ostrava, ČSÚ. Zpracování PROCES.
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Rozdíl mezi současným stavem a variantou B
Velikost
Čas IAD
Vzdálenost
Čas VHD
dojížď. proudu
(v min.)
IAD (v km)
(v min)
do ORP
-3,8
-4,9
5
-7
-1,1
0,6
10
-2
-3,3
-3,1
21
-40
-0,1
-0,1
10
-14
-1,0
-0,6
158
-3
-5,4
-3,1
34
-13
-13,2
-13,2
9
-45
-1,5
-2,3
4
-6
-4,5
-0,4
194
-57
-17,1
-16,8
-1
-73
-4,5
-0,4
10
-49
-10,1
-10,1
21
-2
-7,0
-6,5
12
-17
-5,0
-4,1
6
-23
-14,5
-12,0
768
-40
-8,6
-5,8
328
-16
-8,7
-6,9
84
-29

Přílohy ke kapitole 5
7.5.1 Příloha č. 5.1: Metodika analýzy dojížďkovo-vyjížďkových vztahů
Analýza dojížďkovo-vyjížďkových vztahů byla provedena analýzou měsíčního vzorku vstupních
signalizačních dat z mobilní sítě T-Mobile. Pro analýzu bylo vybráno období na sebe navazujících 4
týdnů z běžného období, měsíce října 2017, konkrétně 1. 10. 2017 až 31. 10. 2017. Zvolené období
umožňuje podchytit typické a opakované chování obyvatel, které je stěžejní pro určení místa
bydliště a pracoviště.
Metoda analýzy je postavena na výpočtu významných míst pobytu každého uživatele sítě
mobilního operátora. Každému uživateli jsou přiřazena maximálně 4 významná místa, na kterých se
většinu času pohybuje. Analýza vícero míst je možná, ale zásadním způsobem vůbec nemění
výsledky analýzy. Významné místo (nebo jen místo) se nadále uvádí zkráceně jako M, tedy M1 až
M4.
Místo je v rámci výpočetních systémů CE-Traffic interně reprezentováno jako skupina buněk sítě
mobilního operátora. Místo se pak stává “významným”, navštíví-li jej uživatel během zkoumaného
období alespoň třikrát a stráví-li na něm v průměru alespoň půl hodiny během každé návštěvy.
Poloha míst identifikovaných dle buněk operátora je pomocí mapy buněk přepočítána do územní
struktury definované požadavky projektu. Jedná se o přepočet na základní územní jednotky: obce
Pardubického kraje a městské části obce Pardubice. Místo pro potřeby projektu je tedy základní
územní jednotka.
Místa každého jednotlivého uživatele jsou seřazena podle následujících kritérií v tomto pořadí:




součet času celkem stráveného na místě (sestupné řazení)
počet dní, během kterých uživatel místo navštívil (sestupné řazení)
průměrná doba strávená na místě ve dni, kdy jej uživatel navštívil (sestupné řazení)

Toto řazení zachycuje význam, který uživatel místu „přiřazuje“ svým pobytem a opakováním svého
pobytu. První čtyři místa v tomto řazení tvoří místa M1 až M4 pro daného uživatele.
Podle naší zkušenosti s aplikací tohoto konceptu se ukazuje, že M1 je téměř vždy domovem
uživatele. Toto nejvýznamnější místo M1 proto označujeme jako primární místo (zkráceně MP).
Primární místo považujeme za velmi dobrou, a pro požadovanou analýzu zcela dostačující,
aproximaci oblasti domova. MP je použito jako místo trvalého pobytu dále v analýze.
Místo pracoviště (zkráceně MW), je místo, na kterém uživatel vykonává činnost odpovídající
pravidelné denní dojížďce do zaměstnání. Jedná se o to z míst M2-M4, na kterém uživatel stráví
mediánem alespoň čtyři dny v týdnu, alespoň dva týdny v měsíci a při každé denní návštěvě alespoň
čtyři hodiny. Pracovištěm ve smyslu výše uvedené definice se rozumí jak práce v užším smyslu slova
(práce na pracovišti za peníze) tak jakákoliv jiná systematická činnost vyhovující výše uvedené
definici – např. studium ve škole. MW je použito jako místo dojížďky dále v analýze.
Ostatní místa označujeme jako významná místa neprimární (zkráceně MN). Méně významná
místa uživatelů, která nesplnila kritéria pro zařazení do primárních a neprimárních míst, jsou
zanedbána.
Výstup analýzy




Primární analýza počtu obyvatel v obcích
Analýza dominantních vazeb v území v podobě dojížďkovo-vyjížďkových vztahů
Analýza času stráveného pobytem ve významných místech

580

Součástí výstupu je vždy strukturovaný soubor s daty a sada grafů, které ukazují porovnání výsledku
analýzy s daty z ČSÚ SLDB 2011. V porovnáních i výsledných souborech je naše analýza odkazovaná
jako EOD (Enhanced Origin-Destination), data ze sčítání pak jako CSU.
Důvodem použití referenčních dat SLDB z roku 2011 je absence novějších dat, která by popisovala
lépe dojížďku a vyjížďku za prací. Zatímco údaje o počtech obyvatel z obcí jsou k dispozici k 1. 1.
2018, aktualizace cestování za prací již v aktuálnějším období není.
Jelikož jako zdroj dat, vstupujících do analýzy, jsou signalizační události z mobilních telefonů
jednoho mobilního operátora, vyžaduje zisk absolutních čísel kalibraci na odhad pro celou populaci.
Kalibrace je založena na celkovém počtu obyvatel České Republiky ke dni 1. 1. 2018. Vůči této
hodnotě je vytvořen přepočítací koeficient, kterým jsou výstupní data kalibrována. Kalibrace není
úmyslně založena na procentuálním podílu operátorů na trhu, protože uvedený údaj není k
dispozici v prostorovém rozdělení v rámci České Republiky.
Porovnání s daty z ČSÚ je provedeno formou různých grafů, které vyobrazují zvolenou metriku:
relativní rozdíl. Metrika relativního rozdílu byla použita pro značnou názornost a proto, že rozumně
pracuje s rozdílnou škálou počtu osob. Je definována jako (EOD-CSU)/max(EOD, CSU), kde EOD
jsou data z analýzy a ČSÚ je odpovídající referenční hodnota podle SLDB 2011. Ačkoli je běžně
relativní odchylka počítána v absolutní hodnotě, ponecháváme čitatel bez absolutní hodnoty pro
lepší znázornění rozdílu. Výsledek metriky tak vždy leží v intervalu (-1, 1), přičemž záporná čísla
označují větší počet lidí podle analýzy než podle ČSÚ, kladná pak menší počet lidí v analýze, než
uvádí ČSÚ. Hodnoty kolem nuly odpovídají vyrovnanému stavu.
Považujeme za stěžejní upozornit, že porovnání metody EOD s daty z ČSÚ je neutrální. Data ČSÚ
nelze považovat za bezvýhradně správná, stejně jako nelze považovat za bezvýhradně správná data
získaná metodou EOD. V České republice jsou data ze sčítání lidu, domů a bytu považována za
tradiční zdroj dat o dojížďce a vyjížďce. Moderní technologie, např. použitá metoda EOD, umožnila
analyzovat tentýž fenomén zcela jiným způsobem. V kontextu dostupnosti měření dojížďky a
vyjížďky alternativním způsobem pomocí EOD je třeba říci, že zkoumaný fenomén dojížďky a
vyjížďky může být v současné době systematicky a celoplošně měřen dvěma metodami, přičemž
neexistuje jednoznačně změřená objektivní realita fenoménu dojížďky a vyjížďky. Měření
zkoumaného fenoménu, tedy dojížďky a vyjížďky z obcí je vždy poplatné zvolené metodě,
operacionalizaci dílčích definic nutných pro vymezení fenoménu dojížďky a vyjížďky, důslednosti
uplatněných metodických postupů, zvolených definic aplikovaných formou měřitelných kritérií na
tyto metodické postupy a technických a technologických limitů jednotlivých metod. Data ČSÚ,
získaná tradiční metodou v rámci Sčítání lidu, domů a bytů v podobě zákonem nařízeného, tj. s
povinnou účastí, dotazovaní celé české populace v jeden vybraný den, které probíhá jednou za
deset let, jsou jedním dostupným měřením dojížďky a vyjížďky. Data mobilního operátora,
analyzující delší časové období z rozsáhlého vzorku populace ve výši cca 40 % celkové populace,
jsou druhým takovým zdrojem. Není tedy možné jednoznačně rozhodnout, který ze zdrojů je lepší
nebo horší, protože to by bylo možné jen při znalosti skutečnosti, která však zachycena není,
případně kontrolního měření třetí či případně i čtvrtou nezávislou metodou, a ani v případě
existence takových metod by rozhodnutí nebylo zcela neproblematické. Proto je celý zbytek
kapitoly s porovnáním dat ČSÚ a EOD zaměřen na objektivní porovnání podobnosti či rozdílnosti
výsledků získaných pomocí těchto dvou metod, avšak nutně bez závěru, které měření je pravdivější,
protože toto není možné zcela objektivně posoudit.
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7.5.1.1 Primární analýza počtu obyvatel v ZUJ
Součástí požadovaného výstupu ohledně dojížděk a vyjížděk je nad rámec zadání přidaná analýza
počtu obyvatel (rezidentů) v obcích Pardubického kraje. Motivací pro tuto analýzu bylo to, že
jakékoli vyjížďkové a dojížďkové vztahy jsou vždy pouze určitým procentem celkového počtu lidí v
obci. Existuje-li tedy nějaká disproporce mezi celkovým počtem residentů podle této analýzy a daty
za SLDB 2011 podle ČSÚ, může tato lépe osvětlit rozdíly v dojížďkovo-vyjížďkových vztazích
obecně. Počet obyvatel v obcích (residentů) je součtem uživatelů mobilní sítě, kteří mají své primární
místo MP v místě obce.
Relativní rozdíl mezi daty z analýzy a daty z ČSÚ je zobrazen ve formě histogramu na obrázku níže.
Obrázek 7.51: Histogram relativního rozdílu počtu obyvatel v obcích Pardubického kraje

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Histogram zobrazuje zvolenou metriku porovnání dat, tedy relativní rozdíl s cílem odhalit statistické
rozdělení metriky. Pokud by data z analýzy a z ČSÚ byla stejná, byl by na obrázku pouze jeden
sloupec, umístěný v nule na ose x a s výškou 451, tedy ve výši celkového počtu obcí. Je však vidět,
že relativní rozdíl, kterého data dosahují, je v drtivé většině menší než +/- 0,5. To znamená, že
existují obce, které mají v datech z mobilních telefonů přiznáno až o polovinu více rezidentů, než
uvádí ČSÚ a naopak, existují obce, které mají o polovinu méně rezidentů, než uvádí ČSÚ. Většina
dat však leží v užším rozmezí. Vrchol grafu okolo hodnoty 0.25 naznačuje, okolo které hodnoty se
pohybuje zhruba 15% obcí. Kladný výsledek (0.25) naznačuje, z definice porovnávací metriky, že
metoda EOD započítává méně obyvatel do těchto obcí, než uvádí ČSÚ. Důvod této „špičky“ nelze
z uvedeného grafu vyčíst, ale bude vysvětlen níže u popisu krabicového diagramu.
Zásadní pozorování je, že sloupce histogramu jsou symetricky rozložené podle nulové hodnoty a
že nedosahují velkých extrémů směrem ke kladné nebo záporné hodnotě 1. To znamená, že
analyzovaná data nevykazují systémovou chybu ve smyslu zásadního rozdílu oproti ČSÚ (například
vždy pouze desetinu obyvatel, než uvádí ČSU).
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Stejná analýza, ale zobrazena jinak, je uvedena na obrázku níže ve formě korelačního diagramu.
Obrázek 7.52: Korelační diagram relativního rozdílu počtu obyvatel v obcích Pardubického kraje

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Osa x uvádí počet obyvatel v obcích podle ČSÚ, osa y počet obyvatel v obcích (rezidentů),
spočítaných z dat od mobilního operátora. Obě osy jsou v logaritmickém měřítku, protože
v Pardubickém kraji je většina obcí s méně než 1000 obyvateli a jenom méně obcí s více obyvateli.
Na lineární ose by nebyly vidět rozdíly.
Každý bod grafu prezentuje jednu obec Pardubického kraje. Poloha bodu v grafu zobrazuje vztah
analyzovaných dat a dat z ČSÚ. Pokud by data byla naprosto shodná, všechny body by ležely na
jedné lineární spojnici (úhlopříčce), protínající pod úhlem 45° celý graf. Protože se však počty
obyvatel v obcích podle ČSÚ a EOD liší, jsou body většinou umístěny mimo tuto spojnici. Leží-li bod
pod úhlopříčkou, je počet obyvatel podle EOD menší než podle ČSU. Leží-li bod nad úhlopříčkou,
je počet obyvatel podle EOD větší než podle ČSÚ.
Symetrické rozložení bodů podle úhlopříčky znamená stejný výsledek, jako v zobrazení pomocí
histogramu – není pro žádnou velikost obce vidět systematické podhodnocení nebo nadhodnocení.
Protože logaritmická osa může ztěžovat odečítání hodnot, je relativní rozdíl v počtu obyvatel
kódován barvou bodů. Podstatné pozorování je, že body leží velmi blízko úhlopříčce a tedy jsou
korelované. Pearsonův korelační koeficient mezi daty analýzy a ČSÚ dosahuje hodnoty 0,98
(maximum je 1, nekorelovaná data by měla 0) a značí tak vysokou lineární závislost dat. Znamená
to, že v datech neexistuje nesrovnalost takového rázu, že by na jedné straně extrémní hodnoty
relativního rozdílu byly vykompenzovány extrémními rozdíly v opačném směru.
Pro lepší představu, jak spolu souvisí velikost obce a relativní rozdíl v počtech obyvatel, uvádíme na
následujícím obrázku vizualizaci relativního rozdílu dat pomocí krabicových grafů po rozdělení na
skupiny podle počtu rezidentů v obcích dle ČSÚ.
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Obrázek 7.53: Krabicový diagram relativního rozdílu počtu obyvatel v obcích Pardubického kraje

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Krabicové grafy rozdělné podle počtu obyvatel ukazují, pro která množství rezidentů je relativní
rozdíl vyšší nebo nižší. Skupiny jsou vytvořeny umělými intervaly, rozmezí intervalů udává, které
obce jsou zahrnuty do dat, z nichž je krabicový graf vypočten.
Z grafu je patrno, že pro obce do 500 obyvatel je relativní rozdíl mezi daty od mobilního operátora
a ČSÚ nejvyšší. Medián (zelená čára uprostřed krabice) dosahuje zhruba kladné hodnoty 1,5, což
znamená, že do menších obcí metoda EOD přiřazuje méně rezidentů, než jich ČSÚ uvádí. Jinou
interpretací ale také může být, že v menších obcích mají lidé „papírově“ bydliště, ale žijí fakticky
jinde, ve větších městech. Tuto myšlenku podporuje poslední krabicový graf, který ukazuje relativní
rozdíl pro obce s více jak 10000 obyvateli. Medián rozdílu je okolo hodnoty –0,25, což znamená, že
ve větších obcích je metodou EOD napočítáno více stálých obyvatel, než uvádí ČSÚ.
Schopnosti a limity mobilních dat pro určení rezidentství zobrazuje všech pět krabicových grafů,
postupně zleva doprava: čím větší obec, tím spíše počet obyvatel odpovídá statistice ČSÚ, ovšem
s výjimkou obcí do 500 obyvatel a obcí s 10000 a více obyvateli. Ostatní obce mají symetrický rozsah
relativního rozdílu okolo nuly, navíc pro obce s 3000-9999 obyvateli je mezi-kvartilová odchylka
nejnižší (stejně jako rozmezí „vousů v grafu“, jenž reprezentují 1,5-násobek mezi-kvartilové
odchylky), což může naznačovat, že pokud se data ČSÚ nemýlí, jsou zde data metody EOD nejblíže.
Rozdílnou optikou lze data interpretovat i tak, že z malých obcí se lidé stěhují do obcí a měst nad
10000 obyvatel, aniž by si změnili trvalé bydliště, zatímco v obcích mimo tyto kategorie zůstává
počet obyvatel stabilní. Nicméně zde je nutno poznamenat, že proces stěhování do větších sídel
může být komplexnější, kdy každá kategorie sídel má určitou bilanci přistěhování a vystěhování bez
změny trvalého pobytu, přičemž celková bilance je v kategorii nejmenších sídel negativní (tj.
převládají vystěhování) zatímco v kategorii největších sídel nad 10 000 obyvatel je celková bilance
pozitivní – převládají přistěhování.
7.5.1.2 Analýza dominantních vazeb v území v podobě dojížďkovo-vyjížďkových vztahů
Dominantní vazby v území v podobě dojížďkových a vyjížďkových proudů jsou zpracovány na
základě agregovaného popisu vztahů mezi místy MP a MW pro každého uživatele.
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Pro každého uživatele s místem pobytu MP a místem práce MW je vytvořena vazba MP-MW na
úrovni obcí. Výsledkem analýzy je součet těchto vazeb pro všechny uživatele. Součástí analýzy je
spárování výstupu s odpovídajícími dojížďkovo-vyjížďkovými vztahy z dat ČSÚ ze SLDB 2011.
Na obrázku níže je uveden histogram relativního rozdílu počtu vyjíždějících z obcí Pardubického
kraje do obcí ČR. Zobrazuje počet vyjížďkových vztahů, které mají daný relativní rozdíl.
Obrázek 7.54: Histogram relativního rozdílu vyjížděk z obcí Pardubického kraje

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Data histogramu vychází z porovnání vyjížďkových vztahů, uvedených ČSÚ v „Tab. 714 Vyjíždějící
do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky a obce dojížďky“
[https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu2011-pardubicky-kraj-2011-495rsnt4k4] pro všechny okresy Pardubického kraje. Data ČSÚ uvádí
zdroj vyjížďky a cíl dojížďky pro úroveň „obec“, ale platí, že data jsou oříznuta hodnotou 10 pro
zachování anonymity dojíždějících a statistické validity dat. V datech EOD jsme tedy zvolili stejnou
metodu a uvádíme pouze vyjížďkovo-dojížďkové vztahy o celkové kardinalitě alespoň 10 obyvatel.
Data ČSÚ a EOD jsou tak pro porovnání spárována na úrovni obec-obec, je vypočtena metrika
porovnání (relativní rozdíl) a histogram tak udává, kolik vyjížďkových vztahů má dané rozmezí
relativního rozdílu. Sloupce histogramu mají šířku 0,1 relativního rozdílu.
Pokud by data ČSÚ a EOD byla stejná, zobrazoval by histogram pouze jeden sloupec, se všemi
vyjížďkovými vztahy, nad hodnou relativního rozdílu 0. Rozdělení relativního rozdílu je však
rozkročené od maximálních hodnot (-1, 1), což jen akcentuje předchozí zjištění o rezidentech a
trvalém bydlišti v obci: je-li rezidentství v datech rozdílné o např. 30%, je nevyhnutelně závislá
veličina (vyjížďky za prací) stižena větší „chybou“, řádově odpovídající násobku původního rozdílu.
Protože při porovnání dat typu „vyjížďka-dojížďka obec-obec“ dochází k výše uvedenému ořezu
dat na hladině 10-ti vyjížděk, není toto porovnání zcela objektivní a zejména úplné. Proto v dalším
textu porovnáváme hodnoty, které jsou k dispozici pro každou obec v datech ČSÚ a nejsou nijak
ořezávané: vyjížďky do větších územních jednotek ČR. Na obrázku níže jsou uvedeny histogramy
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relativního rozdílu počtu vyjíždějících z obcí Pardubického kraje do jiných krajů, jiných okresů kraje
a do stejného okresu, jako je obec vyjížďky.
Obrázek 7.55: Histogram relativního rozdílu vyjížděk z obcí Pardubického kraje do větších územních jednotek ČR

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Histogramy relativního rozdílu vyjížděk ukazují, že v závislosti na zkoumané kategorii je průběh
distribuce rozdílu značně odlišný. Zatímco vyjížďky do jiných krajů jsou metodou EOD oproti ČSÚ
„podměřovány“ (sloupce umístěné do kladných hodnot, s výraznou špičkou okolo hodnoty 1),
vyjížďky do jiných okresů kraje okupují celé rozmezí a vyjížďky v rámci okresu jsou koncentrovány
více do negativních hodnot (více vyjíždějících podle EOD než jak uvádí ČSÚ). Významné vrcholy
okolo bodů zobrazované metriky s hodnotami -0,5; 0; 0,5; vychází z faktu, že metrika relativního
rozdílu nezohledňuje absolutní hodnotu čísel. Má-li tedy většina, nebo velké množství, obcí malý
počet vyjíždějících, je relativní rozdíl v počtu vyjížděk 1 a 2 právě +/-0,5. Histogramy samy o sobě
nedávají odpověď na otázku, proč jsou rozdíly tak veliké, toto bude objasněno dále.
Obrázek 7.56: Krabicový graf relativního rozdílu vyjížděk z obcí Pardubického kraje do větších územních jednotek
ČR

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Krabicové grafy zobrazují rozložení relativního rozdílu ve vyjížďkách podle EOD a ČSÚ v závislosti
na cíli dojížďky (jiný kraj, jiný okres kraje, stejný okres) a podle velikosti obce co do počtu rezidentů
podle ČSÚ. Hypotézou, která by vysvětlila velké rozdíly ve vyjížďkách a nerovnoměrné rozložení
mezi kategoriemi cíle dojížďky, může být to, že pro malé obce nelze přesně určit počet obyvatel
s trvalým bydlištěm a tato nesrovnalost se propaguje do samotných vyjížděk.
První graf ukazuje, že vyjížďky do jiných krajů jsou metodou EOD podměřovány v porovnání s ČSÚ
(mediány krabic okolo kladné hodnoty metriky 0,5). Rozdílné rozptyly mezi-kvartilové odchylky a
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rozsahu vousů grafu (1,5 násobek mezi-kvartilové odchylky) nemají se zkoumanou veličinou
(vyjížďky do jiných krajů) moc dočinění: jsou důsledkem nerovnoměrného obsazení kategorií
s velikostí obce. Jednoduše: malých obcí je více než velkých. Nicméně faktem je, že velká regionální
centra (s velkým počtem stálých obyvatel) leží typicky v centru regionu (okres, kraj) a jsou tak méně
náchylná na případné prostorové systémové nesrovnalosti, které budou ozřejměny na níže
uvedených mapách.
Druhý graf ukazuje vyrovnanou hodnotu relativního rozdílu vyjížděk do jiných okresů kraje podle
EOD a ČSÚ. Pro obce s velkým počtem trvalých obyvatel, a tím pádem velkým počtem vyjížděk, je
rozptyl relativní chyby menší. Opět zejména proto, že střediska okresů leží uprostřed okresů a jsou
méně náchylná na prostorovou chybu zaměření vyjížděk a přiřazení cílů dojížděk.
Poslední graf zobrazuje vyjížďky v rámci stejného okresu. Zatímco malé obce jsou z hlediska
zkoumané metriky shodné s daty ČSÚ (medián okolo nuly a mezikvartilová odchylka symetrická),
s většími obcemi nastává systematické navyšování vyjížděk metodou EOD. To může být způsobeno
krátkými dojížďkami za hranice velkých obcí a měst, které jsou však při mapování vysílačů mobilní
sítě a jejich pokrytí na administrativní jednotky rozpoznány jako blíže domovu uživatelů, než ve
skutečnosti jsou.
Pro vyloučení závislosti počtu vyjížděk na velkosti obce, a pro osvětlení limitů mobilních dat na
mapování mobility obyvatelstva, uvádíme na obrázcích níže prostorovou analýzu relativního rozdílu
vyjížděk z obcí do vyšších územních celků ČR.
Obrázek 7.57: Histogram relativního rozdílu dojížděk do obcí Pardubického kraje

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Data histogramu vycházejí z porovnání vyjížďkových vztahů, uvedených ČSÚ v „Tab. 716 Dojíždějící
do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce dojížďky a obce vyjížďky“
[https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu2011-pardubicky-kraj-2011-495rsnt4k4] pro všechny okresy Pardubického kraje. Data ČSÚ uvádějí
zdroj vyjížďky a cíl dojížďky pro úroveň „obec“, ale platí, že data jsou oříznuta hodnotou 10 pro
zachování anonymity dojíždějících a statistické validity dat. V datech EOD jsme tedy zvolili stejnou
metodu a uvádíme pouze vyjížďkovo-dojížďkové vztahy o celkové kardinalitě alespoň 10 obyvatel.
Data ČSÚ a EOD jsou tak pro porovnání spárována na úrovni obec-obec, je vypočtena metrika
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porovnání (relativní rozdíl) a histogram tak udává, kolik dojížďkových vztahů má dané rozmezí
relativního rozdílu. Sloupce histogramu mají šířku 0,1 relativního rozdílu.
Pokud by data ČSÚ a EOD byla stejná, zobrazoval by histogram pouze jeden sloupec se všemi
dojížďkovými vztahy nad hodnotou relativního rozdílu 0. Rozdělení relativního rozdílu je však
rozkročené od maximálních hodnot (-1, 1), což jen akcentuje předchozí zjištění o rezidentech a
trvalém bydlišti v obci: je-li rezidentství v datech rozdílné o např. 30 %, je nevyhnutelně závislá
veličina (vyjížďky za prací) stižena větší „chybou“, řádově odpovídající násobku původního rozdílu.
Protože při porovnání dat typu „vyjížďka-dojížďka obec-obec“ dochází k výše uvedenému ořezu
dat na hladině 10-ti vyjížděk, není toto porovnání zcela objektivní a zejména úplné. Proto v dalším
textu porovnáváme hodnoty, které jsou k dispozici pro každou obec v datech ČSÚ a nejsou nijak
ořezávané: dojížďky z větších územních jednotek ČR. Na obrázku níže jsou uvedeny histogramy
relativního rozdílu počtu dojíždějících do obcí Pardubického kraje z jiných krajů, jiných okresů kraje
a ze stejného okresu, jako je obec dojížďky.
Obrázek 7.58: Histogram relativního rozdílu dojížděk do obcí Pardubického kraje v rámci větších územních
jednotek

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Histogramy relativního rozdílu dojížděk na obrázku výše ukazují na ose y počet obcí, které mají
daný relativní rozdíl (na ose x). Oproti podobnému grafu s vyjížďkami, mají průběhy distribuce dat
pro různé kategorie dojížděk (z jiných krajů, z jiných okresů kraje, v rámci okresu) velmi podobnou
distribuci. Většina obcí je udávána s velkou zápornou relativní chybou, což znamená, že metoda
EOD přiřazuje dojížďky do obcí, které ČSÚ jako zdroj dojížďky neuvádí. Další špičky jsou patrné
v hodnotách –0.5 (EOD uvádí o polovinu dojíždějících více než ČSÚ, což při malém počtu dojížděk
není těžké dosáhnout); v hodnotě 0 (stejná data v EOD i ČSÚ) a v hodnotě 1 (ČSÚ uvádí dojížďku,
ale metoda EOD ji takto nezachycuje a ponechává obec bez dojížďky. Histogramy samy o sobě
nedávají odpověď na otázku, proč tyto rozdíly existují, pouze je detekují. Příčinu spatřujeme v horší
prostorové granularitě dat mobilního operátora, který polohu uživatelů detekuje na úrovni čísla
buněk a nikoli nijak přesněji v terénu. Ačkoli jsou polohy uživatelů během dne shlukovány podle
vzorce využití buněk a z dlouhodobého hlediska jsou zpřesňovány, je určení místa dojížďky řádově
méně přesné než například určení residentství, tedy obce, ve které uživatel mobilní sítě tráví
převážnou většinu svého času.
Detailnější pohled na problematiku přesnosti dojížděk do obcí Pardubického kraje z větších
územních jednotek ČR poskytují níže uvedené krabicové grafy.
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Obrázek 7.59: Krabicový graf relativního rozdílu dojížděk do obcí Pardubického kraje v rámci větších územních
jednotek

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Krabicové grafy zobrazují rozložení relativního rozdílu v dojížďkách podle EOD a ČSÚ v závislosti
na zdroji vyjížďky (jiný kraj, jiný okres kraje, stejný okres) a podle velikosti obce co do počtu
rezidentů podle ČSÚ. Hypotéza, že pro obce s malým počtem obyvatel je určení dojížďky složitější,
vypadá jako přijatelná.
První graf ukazuje, že až na pár odlehlých pozorování (černá kolečka v grafu) jsou pro malé obce
do 1000 obyvatel dojížďky „nadhodnoceny“ v porovnání s ČSÚ (medián ve vysokých záporných
hodnotách, mezi-kvartilová odchylka v rozsahu [-1; -0,5]). Pro větší obce se relativní rozdíl dojížděk
napřimuje, i když pro velké obce a města nad 10000 obyvatel je počet dojíždějících metodou EOD
spíše menší, než uvádí ČSÚ. To si vysvětlujeme již výše zmiňovaným problémem v určení rezidenství,
avšak současně je zcela možná varianta, že se lidé do velkých měst z jiných krajů raději přestěhují,
načež v dotaznících ČSÚ deklarují dojížďku. To je však pouhá spekulace, kterou by mohla podpořit
pouze silnější, referenční data, která v současné době nejsou k dispozici.
Druhý i třetí graf jsou téměř identické s prvním. Dojížďky z jiných okresů kraje i v rámci okresu jsou
více připsány metodou EOD do malých obcí (záporné vysoké hodnoty pro první tři krabice), větší
obce jsou jako cíl dojížďky určeny ve shodě s ČSÚ (hodnoty kolem nuly).
Prostorové zobrazení dojížděk do obcí Pardubického kraje z vyšších územních celků ČR je uvedeno
na mapách níže.
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Obrázek 7.60: Prostorové znázornění relativního rozdílu dojížděk do obcí Pardubického kraje z jiných krajů ČR

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Na prostorovém znázornění relativního rozdílu dojížděk do obcí Pardubického kraje z jiných krajů
ČR není vidět žádná systémová nesrovnalost (kromě již zmiňovaného celkového ladění do
„podměření“ metodou EOD oproti datům ČSÚ). Pravděpodobnou příčinou je nejspíše způsob
mapování vysílačů mobilního operátora a jejich územního pokrytí na administrativní jednotky (obce,
okresy, kraje). Míří-li například anténa vysílače na skupinu malých obcí, nelze stoprocentně a
s jistotou určit (v rámci současného stavu dat mobilního operátora), v které části území pokrytého
signálem se účastník nachází. Proto dochází na základě geografického mikromodelu pro
pravděpodobnostní rozdělování k výběru jedné z možných obcí dle rozprostíracího modelu jako
cíle dojížďky a tím vysoké hodnotě zkoumané metriky, pokud do obce běžně nikdo nedojíždí
v důsledku místního vychýlení mikromodelu. Města, na obyvatele bohaté obce a geograficky
rozlehlá území obcí stojí v metrice lépe (zelená, žlutá, oranžová barva). Rudě vykreslené extrémy,
kam metoda EOD nepřiřazuje téměř žádné dojížďky, považujeme pouze za odlehlá pozorování.
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Obrázek 7.61: Prostorové znázornění relativního rozdílu dojížděk do obcí Pardubického kraje z jiných okresů ČR

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.
Obrázek 7.62: Prostorové znázornění relativního rozdílu dojížděk do obcí Pardubického kraje z obcí v rámci
okresu

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Prostorové znázornění relativního rozdílu dojížděk do obcí Pardubického kraje z jiných okresů kraje
i v rámci okresu neukazuje žádný výrazný problém, kromě již zmiňovaného celkového posunu dat
směrem k více přiřazeným dojížďkám metodou EOD, než uvádí ČSÚ (modrá barva na mapě).
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7.5.1.3 Analýza času stráveného pobytem ve významných místech
Délka pobytu ve významných místech v rámci typického týdne je důležitým indikátorem atraktivity
(nodality, centrality) oblastí. Ukazuje dynamiku přítomnosti obyvatel a mobilitu spojenou s
vyjížďkami a dojížďkami.
Analýza délky pobytu (stráveného času) ve formě pravděpodobnosti pobytu ve významných
místech v rámci typického týdne byla zpracována v podobě časových řad počtu přítomných osob v
obcích Pardubického kraje a městských částech města Pardubice.
Pravděpodobnost pobytu uživatele v místě A je vypočítána pro každé hodinové okno týdne, tedy
(pondělí 00:00-01:00, pondělí 01:00-02:00, …, neděle 23:00-24:00), jako poměr času stráveného na
místě A (součet pobytů na místě A v dané kombinaci den-v-týdnu/hodina-ve-dni ve čtyřech
následujících týdnech po sobě) vůči celkovému času stráveném na všech místech v té samé
kombinaci den-v-týdnu/hodina-ve-dni ve čtyřech následujících týdnech po sobě. Pro lepší
představu můžeme pravděpodobnost pobytu uživatele v místě A v daném hodinovém okně nazvat
mírou stráveného času. Strávil-li uživatel v místě A v hodinovém okně např. od 3:00 do 4:00 veškerý
čas ve všechny pondělky za sledované čtyřtýdenní období, počítáme, že se jedná o jednu osobu
v daném typizovaném časovém okně, pokud by v daném hodinovém okně strávil jen 1 noc ze 4
nocí, počítáme jej jako 0,25 osoby. Pro jednotlivá místa lze následně tyto pravděpodobnostní počty
přítomných osob sčítat a generovat tak statistiky typických počtů přítomných osob v místě A
v daném časovém okně. Tento způsob výpočtu dovoluje přesně mapovat rozdíly v počtu obyvatel
během dne jako součet pravděpodobností pro všechny uživatele v dané obci a dané kombinaci dne
v týdnu a hodiny ve dni.
Při interpretaci výsledků je zapotřebí si uvědomit, že ačkoli se daný uživatel v místě A pro určitou
kombinaci den/hodina vyskytuje, z celkového dlouhodobého pohledu bude jeho celková
pravděpodobnost pobytu menší než 1, protože na místě A strávil v danou dobu například jen tři ze
čtyř týdnů. Ještě markantnější je uvedené chování u zaměstnání: dojíždění za prací je založeno na
existenci místa MP v určité obci pro konkrétního uživatele, ale do celkového součtu
pravděpodobnosti přispěje uživatel jen poměrnou částí (variabilní pracovní doba, dovolená, nemoc,
dojíždění, pracovní cesty).
Na obrázku níže je uvedena vizualizace časových řad součtu pravděpodobností pobytu. Zobrazuje
vzorce chování rezidentů, dojíždějících a uživatelů, kteří do základní územní jednotky (obce nebo
městské části) jezdí za jiným, než pracovním účelem. Osa x uvádí hodinu ve dni, osa y den v týdnu,
barevná škála udává součet pravděpodobností pobytu a je stejná pro všechny tři kategorie grafu
(bydlící v ZUJ, dojíždějící, ostatní). Z grafu lze tak odečíst, ve které dny a v kterém čase se typicky
nějaká kategorie obyvatel nachází ve zkoumané ZUJ.
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Obrázek 7.63: Časové řady součtu pravděpodobnosti pobytu

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Na dalším obrázku je uvedena vizualizace časových řad součtu pravděpodobností pobytu po dnech.
Jedná se o shodná data jako na obrázku výše, ale jinak zobrazená. Dny v týdnu představují čáry
v grafu, barevně odlišené, součet pravděpodobností pobytu je umístěn na ose y, hodina ve dni je
na ose x. Graf slouží k lepšímu odečtu hodnot součtu pravděpodobnosti pobytu, zároveň dovoluje
rychlé porovnání pracovních a víkendových dnů.
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Obrázek 7.64: Časové řady součtu pravděpodobnosti pobytu v liniích

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

Vysčítáním a převrstvením dat získáme poslední vizualizaci, celkový přehled týdne, na následujícím
obrázku. Vrstvený graf umožňuje získat přehled o celkovém saldu pravděpodobnosti pobytu po
celou dobu týdne.
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Obrázek 7.65: Časové řady součtu pravděpodobnosti pobytu – týdenní vizualizace

Zdroj: CE TRAFFIC, 2018.

7.5.1.4 Diskuze validity získaných dat
Mobilní data představují unikátní zdroj informací o mobilitě populace, ale jako takové s sebou
přinášejí i nezanedbatelné předpoklady, které se při jiném výzkumu mobility buď zanedbávají, nebo
nevyskytují.
Vzhledem k tomu, že penetrace mobilních telefonů v populaci již dávno překročila 100%, mohlo by
se zdát, že není zapotřebí žádných korekcí ani kalibrace dat. To však neplatí a pro použití dat od
mobilního operátora je zapotřebí mít na zřeteli následující limity.






Použitá data pocházejí pouze od jednoho operátora. Jelikož je v současné době prakticky
neproveditelné pro dílčí projekt kombinovat data všech mobilních operátorů, dochází
k situaci, kdy uvedená data představují dle známého celkového podílu operátora na trhu ve
výši cca 40 % populace České Republiky. Ideální situací by bylo použít data od všech
poskytovatelů mobilních služeb v České Republice, ale to se jeví jako nedosažitelné pro
projekt tohoto rozsahu. Analýza proto zpracovává jenom určitý vzorek dat celkové populace
od jednoho operátora a tato data jsou poté dle podílu na trhu kalibrována extrapolací na
celkovou populaci.
Podíl mobilních operátorů na trhu. Ačkoli mají mobilní operátoři téměř identické pokrytí
celého území signálem mobilní sítě, z historických i marketingových důvodů není po celém
území České republiky stejný tržní podíl co do počtu lidí. To může mít za následek regionální
odchylky od předpokládaného nebo očekávaného stavu libovolné statistiky, kterou lze z dat
získat. Korekce spočívá v kalibraci územně členěným tržním podílem, která se ale jeví jako
značně problematická z důvodu nedostatku zdrojových dat (samotný detailně územně
členěný tržní podíl). Analýza používá externí kalibrační zdroj (Počet obyvatel v obcích, 1. 1.
2018, ČSÚ; SLDB 2011, ČSÚ). Pro zvýšení objektivity přikládáme k analýze vždy prostorové
znázornění relativní chyby dat analýzy a dat z ČSÚ.
Přesnost zdrojových dat vychází z aktivity uživatelů mobilní sítě. Je evidentní, že vypnutý
mobilní telefon není možné zachytit, stejně jako přítomnost lidí v místech bez mobilního
signálu (tunely metra, rokle, sklepy budov). Prostorová přesnost je dána velikostí buněk
mobilní sítě, která se mění podle hustoty obyvatelstva (vyšší ve městech, menší na venkově),
ale i s počtem lidí využívajících určitou síťovou technologii nebo podle preferencí operátora
(vyšší hustota pokrytí na hranicích kvůli konkurenci). Časová přesnost závisí na aktivitě
uživatele: bude-li e-mailový klient na mobilním zařízením stahovat e-maily každých pět
minut, bude o tom záznam v síťových datech. Nebude-li se uživatel pohybovat, ani volat,
mělo by jeho zařízení kontaktovat síť každých 30 minut (v současné době a za současného
nastavení). Přesnost prostorovou i časovou lze významně zvýšit, resp. existují technologie a
metody, které vedou k bohatším datům, ale zde je zapotřebí součinnost mobilního
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operátora, která musí být v souladu s prioritami ve výstavbě sítě, obsluhou všech účastníků
a její ekonomickou návratností.
Následuje výčet výzev a komplikací, které mohou ovlivňovat výsledek analýzy vyjížďkovodojížďkových vztahů, a nemají vztah ke zdroji získaných dat, konkrétně nezávisí na tom, že data
pocházejí od mobilního operátora.




Nízké četnosti získaných vztahů. Pro dojížďkovo-vyjížďkové vztahy platí, že většina jich je s
nízkou četností. Český statistický úřad ořezává četnost dojížděk a vyjížděk mezi obcemi na
hodnotě 10, čímž efektivně chrání soukromí lidí žijících v inkriminovaných administrativních
jednotkách a zároveň zmenšuje bázi dat, která při použití všech vztahů roste kvadraticky. V
analýze využíváme stejný přístup, už i jen z důvodu porovnání dat s daty z ČSÚ. To má ale
za následek, že objektivní a detailní porovnání nízkých četností chybí a není možné je
z principu věci doplnit.
Nejednoznačnost názvů obcí. Tabulky s dojížďkami a vyjížďkami obsahují kód obce a název
obce pro zdrojovou obec, ale pouze název obce pro cílovou obec. To může způsobit
nejednoznačnost v určení dojížďky při párování dat analýzy a ČSÚ, a přeneseně i zvýšení
relativní chyby v porovnání dat. Vzhledem k tomu, že se analýza zabývá pouze Pardubickým
krajem, považujeme toto riziko za minimální a uvedené párování dat bylo provedeno na
základě nejlepší snahy.
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7.5.2 Příloha č. 5.2: Metodika tvorby databáze dopravních spojení
Dodavatel dat: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra geoinformatiky
Zpracovali: Doc. Dr. Ing. Jiří Horák, Ing. David Fojtík, Ph.D.
Metodika představuje způsob tvorby Databáze dostupnosti obcí veřejnou hromadnou dopravou.
Aktualizace proběhla pro jízdní řády veřejné linkové dopravy a MHD v ČR platné od 10. 12. 2017 v
aktualizaci stavu pro železniční dopravu ke dni 14. 5. 2018 a autobusovou dopravu ke dni
18. 5. 2018.
Předmětem byla příprava dat popisujících dopravní spojení mezi obcemi ČR veřejnou hromadnou
dopravou. Zakázka je určena pro zpracování analytických podkladů vycházejících ze Strategického
rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2017-2020. Popisuje parametry spojení mezi obcemi
České republiky se zřetelem na dojížďku k úřadům (vybraná hodina dojezdu a časový interval pro
počet spojů). Spojení se vyhledává mezi všemi obcemi do přímé vzdálenosti 250 km.
Databáze obsahuje:









identifikátor obce startu;
identifikátor obce cíle;
přímá vzdálenost;
vzdálenost v km dle spojení veřejnou hromadnou dopravou;
doba cestování při jízdě na 8:00;
Počet přestupů při jízdě na 8:00;
počet spojení s příjezdem do cíle na 8:00 až 15:00 hodinu;
identifikátory nadřazených administrativních jednotek pro obec výjezdu;

Vyhledávání spojení probíhalo pouze na úrovni obcí (tedy mezi hlavními stanicemi v obcích startu
a cíle), spojení byla zjišťována pro dojížďku na 8. hodinu. K vyhledání spojení bylo využito jízdních
řádů pravidelné veřejné linkové dopravy a rovněž spojů všech MHD.
7.5.2.1 Základní podmínky pro vyhledávání
Označení verze Jízdních řádů:
Vlaky 2018 (CIS JŘ), ID=1526281060, platnost od: 10. 12. 2017, aktualizace 14. 5. 2018.
Autobusy ČR 2018, ID=1526613817, platnost od: 10. 12. 2017, aktualizace 18. 5. 2018.
Všechna MHD.
Datum vyhledávání:
18. 4. 2018 (středa)
V aplikaci IDOS byly nastaveny následující podmínky:
Vyhledávala se spojení s přestupy, v intervalu šesti hodin a maximální počet přestupů byl stanoven
na 4 (obrázek níže). Byly využity autobusové a vlakové jízdní řády a všechna MHD.
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Obrázek 7.66: Nastavení podmínek v aplikaci IDOS pro vyhledávání

Obrázek 7.67: Náhled na nastavení dne a rozsahu hodin pro vyhledávání

7.5.2.2 Náročnost zpracování
Testování zabralo 14 dní, následně probíhalo ostré zpracování dat. K vyhledávání a vyhodnocení
dopravních spojení se používá distribuovaného systému zpracování, jehož základní verze byla
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popsána ve studii374. Výpočet probíhal na 40-55 počítačích nepřetržitě 7 dní. Počítače jsou 2 nebo
4 jádrové a bylo využito všech jader, tj. výpočet probíhal na cca 90 výpočetních jednotkách po 7
dní. Následné kontroly, úpravy a zpracování dat trvaly dalších 7 dní.
7.5.2.3 Optimalizační kritéria pro výběr spojení
Ze seznamu nalezených spojení před požadovanou hodinou na 8:00 se hledá optimální spojení. Za
optimální spojení se považuje takové spojení, které má nejvyšší hodnotu kritéria hodnocení spojení.
Toto hodnocení je založeno na váženém aritmetickém průměru hodnocení následujících parametrů:







doba cestování;
počet přesedání;
cena;
vzdálenost;
čas odjezdu;
čas příjezdu;

Jednotlivé parametry jsou hodnoceny vůči nejlepšímu možnému výsledku s tím, že se u některých
faktorů tolerují malé rozdíly vůči optimu (např. malý rozdíl v ceně, vzdálenosti, době cestování). Čas
odjezdu a příjezdu je hodnocen pomocí polynomických funkcí, které umožňují nastavit nelineární
průběh vah pro zohlednění důrazu na co nejpozdější odjezd do úřadu a vhodný příjezd (ideálně 15
minut před 8:00 hodinou). Je třeba zdůraznit, že hodnocení optimality spojení nemůže být
jednoznačné, protože vychází ze subjektivního nastavení priorit výběru dle individuálních preferencí
občanů a podle zkoumaného cíle.
Byla provedena verifikace výsledků optimálních spojení provedených výše uvedeným algoritmem
proti nezávislému hodnocení výběrového souboru expertem. Úspěšnost verifikace byla u cca 75 %
optimálních spojení. Zhruba ¾ spojení, která jsou vybrána algoritmem jako optimální, jsou
hodnocena jako optimální i podle individuálních preferencí experta, který si tato spojení také vybral
dle aplikace IDOS.
Výpočet počtu spojení na 8:00 až 15:00 hodinu
Započítávají se všechny spoje z daného startu, které přijedou do požadovaného cíle na 8:00 až
15:00, tedy v době předpokládaných úředních hodin. Z tohoto seznamu se vyloučí anomální
spojení, která se určí následovně. Ze všech nalezených spojení mezi danými 2 obcemi se spočítá
aritmetický průměr cestovního času a vzdálenosti a vyloučí se ze zpracování ty spoje, které jsou
delší než hodnota aritmetického průměru + 2 směrodatné odchylky.

FOJTÍK D., IVAN I., HORÁK J.: Database of Public Transport Connections – its Creation and Use. In Proceedings of 2011
12th International Carpathian Control Conference (ICCC). p. 119-123. ISBN 978-1-61284-359-9.
374
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7.5.3 Příloha č. 5.3: Tabulková příloha
7.5.3.1 Naplnění standardu dostupnosti dle typu úřadů
Tabulka 7.27: Naplnění standardu dostupnosti pro matriční úřady
Doba optimálního spojení VHD

Počet obcí

méně než 25 km
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
75 km a více
Celkem

méně než
30 minut

5 740
4
0
0
5 744

30 - 59
minut

367
3
0
0
370

60 - 89
minut

90 - 119
minut

120 minut
a více

50
1
1
0
0
0
0
0
51
1
Doba optimálního spojení VHD

4
0
0
0
4

bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
84
0
0
0
84

bez
spojení s
Celkem
dojezdem
na 8 až 15
hod.
69
6 246
0
8
0
0
0
0
69
6 254

bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
91,8%
5,9%
0,8%
0,0%
0,1%
1,3%
1,1% 99,9%
25
49,9
km
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
Vzdálenost
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
91,8%
5,9%
0,8%
0,0%
0,1%
1,3%
1,1% 100,0%
Zdroj: ČSÚ:RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
spojení s
dojezdem
na 8:00

Tabulka 7.28: Naplnění standardu dostupnosti pro stavební úřady
Doba optimálního spojení VHD

Počet obcí

méně než 25 km
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
75 km a více
Celkem

méně než
30 minut

5 322
5
0
0
5 327

30 - 59
minut

755
18
0
0
773

60 - 89
minut

90 - 119
minut

120 minut
a více

63
14
3
0
0
0
0
0
66
14
Doba optimálního spojení VHD

5
0
0
0
5

bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
66
3
0
0
69

bez
spojení s
Celkem
dojezdem
na 8 až 15
hod.
56
6 225
2
29
0
0
0
0
58
6 254

bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
85,1%
12,1%
1,0%
0,2%
0,1%
1,1%
0,9% 99,5%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
85,2%
12,4%
1,1%
0,2%
0,1%
1,1%
0,9% 100,0%
Zdroj: ČSÚ:RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
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Tabulka 7.29: Naplnění standardu dostupnosti pro POÚ
Doba optimálního spojení VHD

Počet obcí

méně než 25 km
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
75 km a více
Celkem

méně než
30 minut

4 923
5
0
0
4 928

30 - 59
minut

1 112
33
0
0
1 145

60 - 89
minut

90 - 119
minut

120 minut
a více

95
6
15
0
0
0
0
0
110
6
Doba optimálního spojení VHD

4
0
0
0
4

bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
58
3
0
0
61

bez
spojení s
Celkem
dojezdem
na 8 až 15
hod.
49
6 198
2
56
0
0
0
0
51
6 254

bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
78,7%
17,8%
1,5%
0,1%
0,1%
0,9%
0,8% 99,1%
0,1%
0,5%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
78,8%
18,3%
1,8%
0,1%
0,1%
1,0%
0,8% 100,0%
Zdroj: ČSÚ: RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
spojení s
dojezdem
na 8:00

Tabulka 7.30: Naplnění standardu dostupnosti pro ORP
Doba optimálního spojení VHD

Počet obcí

méně než 25 km
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
75 km a více
Celkem

méně než
30 minut

4 102
10
0
0
4 112

30 - 59
minut

1 631
126
0
0
1 757

60 - 89
minut

90 - 119
minut

120 minut
a více

162
19
5
106
24
6
0
0
0
0
0
0
268
43
11
Doba optimálního spojení VHD

bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
42
21
0
0
63

bez
spojení s
Celkem
dojezdem
na 8 až 15
hod.
36
5 961
5
293
0
0
0
0
41
6 254

bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
65,6%
26,1%
2,6%
0,3%
0,1%
0,7%
0,6% 95,3%
0,2%
2,0%
1,7%
0,4%
0,1%
0,3%
0,1%
4,7%
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
65,7%
28,1%
4,3%
0,7%
0,2%
1,0%
0,7% 100,0%
Zdroj: ČSÚ:RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
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Tabulka 7.31: Naplnění standardu dostupnosti pro územní pracoviště finančních úřadů
Doba optimálního spojení VHD

Počet obcí

méně než 25 km
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
75 km a více
Celkem

méně než
30 minut

3 960
37
0
0
3 997

30 - 59
minut

1 688
201
0
0
1 889

60 - 89
minut

90 - 119
minut

120 minut
a více

141
16
118
22
0
0
0
0
259
38
Doba optimálního spojení VHD

5
2
0
0
7

bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
42
22
0
0
64

bez
spojení s
Celkem
dojezdem
na 8 až 15
hod.
36
5 852
5
402
0
0
0
0
41
6 254

bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
63,3%
27,0%
2,3%
0,3%
0,1%
0,7%
0,6% 93,6%
0,6%
3,2%
1,9%
0,4%
0,0%
0,4%
0,1%
6,4%
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
63,9%
30,2%
4,1%
0,6%
0,1%
1,0%
0,7% 100,0%
Zdroj: ČSÚ: RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
spojení s
dojezdem
na 8:00

Tabulka 7.32: Naplnění standardu dostupnosti pro katastrální pracoviště Katastrálního úřadu
Doba optimálního spojení VHD

Počet obcí

méně než 25 km
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
75 km a více
Celkem

méně než
30 minut

2 686
63
0
0
2 749

30 - 59
minut

1 912
557
3
0
2 472

60 - 89
minut

90 - 119
minut

120 minut
a více

237
19
2
525
129
22
9
4
1
0
0
0
771
152
25
Doba optimálního spojení VHD

bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
30
52
3
0
85

bez
spojení s
Celkem
dojezdem
na 8 až 15
hod.
27
4 886
13
1 348
0
20
0
0
40
6 254

bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
42,9%
30,6%
3,8%
0,3%
0,0%
0,5%
0,4% 78,1%
1,0%
8,9%
8,4%
2,1%
0,4%
0,8%
0,2% 21,6%
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
44,0%
39,5%
12,3%
2,4%
0,4%
1,4%
0,6% 100,0%
Zdroj: ČSÚ: RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
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Tabulka 7.33: Naplnění standardu dostupnosti pro okresní pracoviště České správy sociálního zabezpečení
Doba optimálního spojení VHD
bez
bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut spojení s
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
dojezdem
na 8 až 15
na 8:00
hod.
méně než 25 km
2 362
1 888
248
18
2
25
22
4 543
67
670
688
167
31
55
15
1 678
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0
3
11
12
4
3
0
33
75 km a více
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
2 429
2 561
947
197
37
83
37
6 254
Doba optimálního spojení VHD
bez
bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut spojení s
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
dojezdem
na 8 až 15
na 8:00
hod.
méně než 25 km
37,8%
30,2%
4,0%
0,3%
0,0%
0,4%
0,4% 72,6%
1,1%
10,7%
11,0%
2,7%
0,5%
0,9%
0,2% 26,8%
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,5%
75 km a více
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Celkem
38,8%
40,9%
15,1%
3,1%
0,6%
1,3%
0,6% 100,0%
Zdroj: ČSÚ: RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování
PROCES.

Tabulka 7.34: Naplnění standardu dostupnosti pro krajské úřady
Doba optimálního spojení VHD

Počet obcí

méně než 25 km
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
75 km a více
Celkem

méně než
30 minut

636
115
1
0
752

30 - 59
minut

593
1 072
124
9
1 798

60 - 89
minut

90 - 119
minut

120 minut
a více

56
2
0
1 127
362
76
576
601
324
75
144
244
1 834
1 109
644
Doba optimálního spojení VHD

bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
5
49
38
25
117

bez
spojení s
Celkem
dojezdem
na 8 až 15
hod.
3
1 292
16
2 801
0
1 664
0
497
19
6 254

bez
spojení s
Počet obcí
Celkem
méně než
30 - 59
60 - 89
90 - 119 120 minut
dojezdem
30 minut
minut
minut
minut
a více
na 8 až 15
hod.
méně než 25 km
10,2%
9,5%
0,9%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0% 20,7%
1,8%
17,1%
18,0%
5,8%
1,2%
0,8%
0,3% 44,8%
Vzdálenost 25 - 49,9 km
silniční sítí 50 - 74,9 km
0,0%
2,0%
9,2%
9,6%
5,2%
0,6%
0,0% 26,6%
75 km a více
0,0%
0,1%
1,2%
2,3%
3,9%
0,4%
0,0%
7,9%
Celkem
12,0%
28,7%
29,3%
17,7%
10,3%
1,9%
0,3% 100,0%
Zdroj: ČSÚ: RSO 1. 1. 2018, ŘSD: silniční síť k 1. 1. 2018, VŠB-TU Ostrava: Databáze dopravních spojení, 2018, zpracování PROCES.
bez
spojení s
dojezdem
na 8:00
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7.5.3.2 Statistické charakteristiky scénářů
Tabulka 7.35: Charakteristiky scénářů - dojezdový čas automobilovou dopravou po silniční síti v min
Percentily
Mezikvartilové
Scénář
Průměr
Medián
Minimum
10
25
75
90
rozpětí
S400a
8,9
8,3
0,0
3,2
5,4
11,8
15,7
6,33
S400b
8,8
8,3
0,0
3,2
5,4
11,7
15,6
6,28
S450a
8,4
7,9
0,0
2,9
5,2
11,2
15,0
6,00
S450b
8,3
7,8
0,0
2,9
5,1
11,0
14,9
5,93
S500a
8,1
7,6
0,0
2,8
4,9
10,8
14,6
5,88
S500b
8,0
7,5
0,0
2,6
4,8
10,6
14,2
5,76
S550a
7,8
7,3
0,0
2,5
4,8
10,5
14,1
5,74
S550b
7,6
7,2
0,0
2,2
4,6
10,2
13,6
5,55
S600a
7,5
7,0
0,0
2,2
4,5
10,1
13,5
5,53
S600b
7,3
6,9
0,0
1,7
4,4
9,8
13,0
5,39
S650a
7,3
6,8
0,0
1,9
4,4
9,8
13,2
5,44
S650b
7,0
6,6
0,0
0,0
4,2
9,5
12,6
5,30
Zdroj: PROCES 2018.
Tabulka 7.36: Charakteristiky scénářů - počet obcí ve správním obvodu
Percentily
Scénář
Průměr
Medián
Minimum
10
25
75
S400a
15,9
13
1
5
8
S400b
15,7
13
1
5
8
S450a
14,3
11
1
5
7
S450b
13,9
11
1
4
7
S500a
13,3
11
1
4
6
S500b
12,5
10
1
4
6
S550a
12,3
10
1
4
6
S550b
11,4
9
1
4
5
S600a
11,4
9
1
3
6
S600b
10,4
8
1
3
5
S650a
10,7
9
1
3
5
S650b
9,6
8
1
3
4
Zdroj: PROCES 2018.

Mezikvartilové
rozpětí

90
21
20
19
18
17
16
16
15
15
14
14
13

30
30
27
27
24
24
24
22
23
21
21
20

13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
9

Tabulka 7.37: Charakteristiky scénářů - rozloha v km2
Scénář

Průměr

S400a
S400b
S450a
S450b
S500a
S500b
S550a
S550b
S600a
S600b
S650a
S650b
Zdroj: PROCES 2018.

199,4
196,4
179,3
174,5
166,4
157,1
154,6
143,0
143,0
130,8
134,4
120,8

Medián
176,6
175,2
154,8
151,8
140,8
131,2
129,8
121,1
121,5
111,3
112,2
101,4

Minimum
19,4
19,4
17,0
17,0
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

10
73,0
72,9
62,6
61,7
59,6
56,0
56,8
52,9
51,2
47,2
46,8
41,1
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Percentily
25
75
113,3
261,1
112,8
258,8
102,6
230,4
98,9
222,4
93,2
212,5
86,2
198,8
85,8
197,6
79,1
182,3
77,2
182,3
70,7
170,5
70,5
175,8
63,0
158,8

90
351,0
342,1
315,2
307,4
298,0
288,9
279,0
264,2
262,4
247,2
251,9
232,7

Mezikvartilové
rozpětí
147,79
145,94
127,83
123,56
119,22
112,65
111,87
103,18
105,12
99,81
105,36
95,74

Tabulka 7.38: Charakteristiky scénářů - Index vnitřní dojížďky
Scénář
Průměr
Medián
Minimum
Maximum
Dolní kvartil
POÚ
11,8%
10,9%
0,0%
44,2%
5,9%
S400a
11,0%
10,0%
0,0%
44,2%
5,1%
S400b
10,9%
9,9%
0,0%
44,2%
5,0%
S450a
10,6%
9,5%
0,0%
44,2%
4,5%
S450b
10,5%
9,4%
0,0%
44,2%
4,5%
S500a
10,1%
8,9%
0,0%
41,0%
4,1%
S500b
10,0%
8,7%
0,0%
41,0%
3,9%
S550a
9,7%
8,3%
0,0%
41,0%
3,6%
S550b
9,5%
8,0%
0,0%
41,0%
3,4%
S600a
9,3%
7,8%
0,0%
41,0%
3,3%
S600b
9,1%
7,5%
0,0%
41,0%
3,0%
S650a
9,0%
7,4%
0,0%
41,0%
3,0%
S650b
8,7%
7,0%
0,0%
41,0%
2,8%
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, výpočet PROCES 2018.
Pozn.: Index vnitřní dojížďky=vyjížďka v rámci POÚ/populace v POÚ

Horní kvartil
16,5%
15,7%
15,7%
15,3%
15,3%
14,8%
14,7%
14,3%
14,2%
13,9%
13,7%
13,6%
13,3%

Mezikvartilové rozpětí
10,63%
10,61%
10,66%
10,85%
10,86%
10,75%
10,81%
10,70%
10,77%
10,56%
10,65%
10,52%
10,56%

Tabulka 7.39: Charakteristiky scénářů - Index intenzity spjatosti obcí
Scénář
Průměr
Medián
Dolní kvartil
Horní kvartil
Mezikvartilové rozpětí
POU
6,6%
5,8%
3,6%
9,1%
5,5%
S400a
6,5%
5,7%
2,7%
9,3%
6,7%
S400b
6,2%
5,3%
2,4%
9,1%
6,8%
S450a
6,3%
5,4%
2,3%
9,3%
7,0%
S450b
6,0%
5,0%
2,0%
9,0%
7,0%
s500a
5,6%
4,6%
1,5%
9,1%
7,6%
S500b
5,5%
4,4%
1,1%
9,1%
8,0%
S550a
5,0%
4,0%
1,0%
9,0%
8,0%
S550b
5,0%
4,0%
0,0%
9,0%
9,0%
S600a
4,9%
3,4%
0,0%
8,3%
8,3%
S600b
4,8%
3,1%
0,0%
8,6%
8,6%
S650a
3,7%
2,2%
0,0%
5,9%
5,9%
S650b
4,5%
2,6%
0,0%
8,2%
8,2%
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, výpočet PROCES 2018.
Pozn.: Index spjatosti obcí je měřen jako podíl celkové dojížďky obcí z SO POÚ do centra POÚ k celkovému počtu obyvatel v těchto
obcích
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Tabulka 7.40: Charakteristiky obcí se saldem vyjížďky do zaměstnání nad 500 osob, které nejsou ORP
Vzdálenost
Vzdálenost
Saldo vyjížďky
NÁZEV
ORP
IDS
DZ POP OPM
CZ
MÚ SÚ
POÚ
S650b Pošta Škola
POÚ (km)
ORP (km)
do zaměstnání
Modřice
Šlapanice
12,61
12,61 0,612
3217 4132 5246 9588 1
1
0
0
1
1
1
Stonava
Karviná
6,91
6,91 1,024
1865 2114 1851 4125 1
1
1
0
0
1
1
Nošovice
Frýdek-Místek
8,16
8,16 1,752
1715 1858 1040 6929 1
0
0
0
0
1
2
Dukovany
Třebíč
10,69
29,45 1,956
1628 1726 885 2977 1
1
0
0
0
1
2
Mošnov
Kopřivnice
5,90
11,86 1,727
1224 1297 724 5021 1
0
0
0
0
1
2
Kunovice
Uherské Hradiště
3,22
3,22 0,219
1215 2238 5646 4798 1
1
1
0
0
1
1
Kvasiny
Rychnov nad Kněžnou
6,92
6,92 0,757
1210 1343 1478 9518 1
0
0
0
0
1
2
Modletice
Říčany
5,92
5,92 1,839
1116 1221 559 2959 1
0
0
0
0
0
0
Ovčáry
Kolín
7,88
7,88 1,292
1091 1220 875
978 1
0
0
0
0
0
2
Žebrák
Hořovice
5,65
5,65 0,460
1045 1345 2165 4944 1
1
1
0
1
1
1
Staříč
Frýdek-Místek
7,30
7,30 0,447
1021 1342 2169
490 1
1
0
0
0
1
2
Trmice
Ústí nad Labem
4,46
4,46 0,358
1019 1285 3339 3264 1
1
1
0
0
1
1
Stráž pod Ralskem
Česká Lípa
10,06
24,03 0,187
972 1297 3989 4599 1
1
1
0
1
1
1
Temelín
Týn nad Vltavou
7,12
7,12 1,084
932 1036 857 2518 1
1
0
0
0
1
2
Velká Bíteš
Velké Meziříčí
0,00
18,20 0,147
827 1272 5171 4880 1
1
1
1
1
1
1
Staré Město
Uherské Hradiště
0,00
2,28 0,130
770 1988 6716 4310 1
1
1
1
1
1
1
Nižní Lhoty
Frýdek-Místek
9,97
9,97 2,729
720 764 275
296 1
0
0
0
0
0
0
Kosmonosy
Mladá Boleslav
8,80
8,80 0,128
707 919 4944 2786 1
1
1
0
1
1
1
Bor
Tachov
0,00
16,22 0,148
683 971 4304 5909 1
1
1
1
1
1
1
Chvalovice
Znojmo
8,27
8,27 1,214
679 736 653 1759 1
0
0
0
0
1
0
Planá nad Lužnicí
Tábor
4,07
8,34 0,088
607 1400 4041 4374 1
1
0
0
0
1
1
Dolní Rožínka
Bystřice nad Pernštejnem
7,88
7,88 1,006
592 670 618
685 1
1
0
0
0
1
1
Bzenec
Kyjov
0,00
12,03 0,242
564 1169 4331 3339 1
1
1
1
1
1
1
Vřesová
Sokolov
5,16
14,35 1,571
563 577 386 1574 0
0
0
0
0
1
0
Nová Ves
Třebíč
7,24
7,24 2,644
549 581 241 1571 1
0
0
0
0
0
0
Šenov u Nového Jičína Nový Jičín
1,59
1,59 0,332
521 881 2086 4852 1
0
0
0
0
1
1
Lutín
Olomouc
11,83
11,83 0,185
512 1024 3209 3164 1
1
1
0
0
1
1
Horní Počaply
Mělník
12,87
12,87 0,306
501 595 1281 1472 1
0
0
0
0
1
2
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, výpočet PROCES 2018.
Pozn.: IDS - Index dojížďkového salda, DZ – Dojížďka do zaměstnání, POP - Počet obyvatel k 1. 1. 2018, OPM - Obsazená pracovní místa 1. 12. 2017,CZ - Czech point+ MÚ - Matriční úřad, SÚ
- Stavební úřad, ZDR - Zdravotní zařízení
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ZDR
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

7.5.4 Příloha č. 5.4: Mapové přílohy
Obrázek 7.68: Schématická mapa doby dojezdu individuální dopravou do krajského města z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018
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Obrázek 7.69: Schématická mapa doby dojezdu individuální dopravou do okresního města z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018

608

Obrázek 7.70: Schématická mapa doby dojezdu individuální dopravou do ORP z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018
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Obrázek 7.71: Schématická mapa doby dojezdu individuální dopravou do obce s POÚ z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018
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Obrázek 7.72: Schématická mapa doby dojezdu VHD do krajského města z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, 2018, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
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Obrázek 7.73: Schématická mapa doby dojezdu VHD do okresního města z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, 2018, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
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Obrázek 7.74: Schématická mapa doby dojezdu VHD do ORP z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, 2018, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
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Obrázek 7.75: Schématická mapa doby dojezdu VHD do obce s POÚ z obce k 1. 1. 2018

Zdroj: VŠB-TU Ostrava, 2018, Databáze dopravních spojení, zpracování PROCES.
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Obrázek 7.76: Podíl vyjížďky do správního centra kraje z obce k celkové vyjížďce z obce v rámci kraje

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Obrázek 7.77: Podíl vyjížďky do správního centra kraje z obce k počtu obyvatel obce celkem v rámci kraje

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Obrázek 7.78: Podíl vyjížďky do okresního města z obce k celkové vyjížďce z obce v rámci okresu

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Obrázek 7.79: Podíl vyjížďky do okresního města z obce k počtu obyvatel obce celkem

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Obrázek 7.80: Podíl vyjížďky do správního centra ORP z obce k celkové vyjížďce z obce v rámci SO ORP

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Obrázek 7.81: Podíl vyjížďky do správního centra ORP z obce k celkovému počtu obyvatel v obci ve SO ORP

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Obrázek 7.82: Podíl vyjížďky do správního centra POÚ z obce k celkové vyjížďce z obce v rámci SO POÚ

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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Obrázek 7.83: Podíl vyjížďky do správního centra POÚ z obce k celkovému počtu obyvatel v obci ve SO POÚ

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.
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7.5.5 Příloha č. 5.5: Metodika stanovení času dojezdu po silniční síti
Časová vzdálenost po silnici byla určena síťovou analýzou pomocí nástroje OD Cost Matrix
v prostředí ESRI ArcGIS. Jako výchozí vrstvy byly použity:
1. Bodová vrstva definičních bodů obcí z databáze ČSÚ, platné k 1. 1. 2018
2. Liniová vrstva silnic s databáze ŘSD, platná k 1. 1. 2018
Jelikož poskytnutá vrstva silnic neobsahuje atribut poskytující informace o maximální povolené
rychlosti v jednotlivých úsecích, musely být jednotlivé úseky ohodnoceny podle silniční třídy, viz
tabulka níže. Jedná se o průměrné rychlosti, ve kterých je zohledněna i kompenzace prodloužení
doby dojezdu v ranních a odpoledních špičkách (viz níže). Obdobný postup je uváděn i v současné
odborné literatuře např. HORÁK, J., PEŇÁZ, T., RŮŽIČKA, L. (2004) Hodnocení dopravní dostupnosti
zaměstnavatelů375, HUDEČEK, T. (2008) Model časové dostupnosti individuální automobilovou
dopravou376, HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011) Dostupnost Prahy při využití silniční
dopravy v období 1920–2020377, IVAN, I. (2016) Geoinformatika pro analýzy osobní dopravy 378.
Tabulka 7.41: Ohodnocení silniční sítě pro potřeby síťové analýzy

Třída

Rychlost (km/h)

Dálnice
I. třída
II. třída a nižší

85
75
55

Zdroj: Horák, J., Peňáz, T., Růžička, L. 2004. Hodnocení dopravní dostupnosti zaměstnavatelů. In: Sborník referátů mezinárodního
symposia GIS Ostrava 2004.

Byly zvoleny obecně nižší rychlosti, než jsou na jednotlivých kategorií silnic obvyklé, a to z několika
důvodů:
1. Algoritmus pracuje s definičními body obcí, které se zpravidla nacházejí v centru
jednotlivých obcí – zohledněni tak byli občané žijící v okrajových částech obcí.
2. Kompenzace prodloužení doby dojezdu v ranních a odpoledních špičkách.
3. Kompenzace omezení rychlosti ve vybraných úsecích.
V závislosti na výše uvedeném ohodnocení jsou časy získané algoritmem v některých případech
mírně vyšší od konvenčních routeplannerů (např. GoogleMaps, mapy.cz).

HORÁK, J., PEŇÁZ, T., RŮŽIČKA, L. (2004) Hodnocení dopravní dostupnosti zaměstnavatelů. In: Sborník referátů
mezinárodního
symposia
GIS
Ostrava
2004.
Ostrava,
2004.
15
s.
Dostupné
z:
http://gis.vsb.cz/gacr_mtp/Clanky/dostupnostobrOV04u.pdf.
376 HUDEČEK, T. (2008): Model časové dostupnosti individuální automobilovou dopravou. Geografie, Vol. 113, No. 2, 140–
153.
377 HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011): Dostupnost Prahy při využití silniční dopravy v období 1920–2020.
Geografie, Vol. 116, No. 3, 317–334.
378 IVAN, I. (2016): Geoinformatika pro analýzy osobní dopravy. VŠB-Technická univerzita Ostrava. Habilitační práce, 145
stran
375
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Tabulka 7.42: Rozdíly v časovém určení doby dojezdu do správního centra POÚ u 5 obcí nejdelším dojezdem

Obec
Brandov
Český Jiřetín
Zahrádky
Snět
Šetějovice

Algoritmus
35,67
34,31
33,79
33,01
32,98

Doba (v min.)
Googlemapy
26
24
27
31
31

Zdroj: RSO 1. 1. 2018, ŘSD silniční síť k 1. 1. 2018, GoogleMaps, mapy.cz.

624

mapy.cz
33
29
27
34
35

Rozdíl
Googlemapy
-9,67
-10,31
-6,79
-2,01
-1,98

mapy.cz
-2,67
-5,31
-6,79
0,99
2,02

