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ANOTACE 

Statutární města mají zvláštní postavení ve veřejné správě České republiky. Jejich 

území se může členit na městské části nebo na městské obvody s vlastními samosprávnými 

orgány. Tato bakalářská práce se zabývá nejprve historií statutárních měst, poté částmi 

zákona o obcích, které se věnují právě těmto městům, a nakonec jednotlivými statutárními 

městy. Cílem této práce je ukázat v čem jsou výhody nečlenění statutárního města Hradec 

Králové na městské obvody nebo na městské části. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

statutární město, zastupitelstvo města, rada města, Hradec Králové 

TITLE 

Comparison of Corporate Towns 

ANNOTATION 

Corporate towns have different position in public administration in the Czech 

Republic. Their area can be divided into town parts or town districts with their own 

autonomous authorities. This bachelor work is about history of corporate towns, then about 

parts of a city law which follows these towns and in the end individual corporate towns. The 

purpose of this work is to show benefits of not dividing Hradec Králové as a corporate town 

to a town districts or areas. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci zpracovávám téma komparace statutárních měst. Toto téma 

jsem si vybrala, protože žiji ve statutárním městě a chtěla jsem se tedy podrobněji seznámit 

s jeho řízením. 

V současné době je na území České republiky 23 statutárních měst, která jsou 

vyjmenována v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. Tato města mají zvláštní postavení ve veřejné správě České republiky. Jejich území 

se může členit na městské části nebo na městské obvody s vlastními samosprávnými orgány. 

Cílem mé bakalářské práce je obecně charakterizovat správu statutárních měst 

v České republice a popsat v čem spatřuji výhody a nevýhody nečlenění území 

statutárního města Hradec Králové na městské obvody nebo městské části. 

V první kapitole se zabývám vývojem statutárních měst na území Česka nejprve 

v Rakousku-Uhersku, později na území Československého státu, Protektorátu Čechy a 

Morava a na konec České republiky. V průběhu let se postavení, správa i počet těchto měst 

měnil. V určitém období dějin označení statutární město dokonce žádnému z měst nenáleželo. 

Ve druhé kapitole se věnuji zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů. Zabývám se zde řízením a postavením měst obecně a poté měst 

statutárních. V této kapitole jsou podrobněji popsány orgány města, jejich pravomoci a také 

odlišnosti ve správě statutárních měst. 

Třetí kapitola je věnovaná jednotlivým statutárním městům. Je zde především stručná 

charakteristika jejich polohy a orgánů správy. U vybraných členěných měst je přiložena mapa 

rozdělení území. V závěru kapitoly je graficky znázorněna vzájemná komparace statutárních 

měst z geografického a demografického hlediska. 

Ve čtvrté kapitole popisuji podrobněji územně nečleněné statutární město Hradec 

Králové. Zabývám se zde převážně orgány města a rozpočtem. Vybrala jsem si jej, protože 

v tomto městě žiji. 

Závěr obsahuje shrnutí cílů této bakalářské práce. Uvádím zde výhody územního 

členění a nečlenění statutárních měst na městské obvody nebo na městské části. 
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1 Historie statutárních měst 

Označení statutární město je historický právní pojem, který do poloviny 20. století 

indikoval zvláštní postavení některých měst, pokud jde o nadstandardní výkon místní správy a 

jiný typ podřízenosti vůči státu, aniž by to ale mělo co společného s jejich vnitřním 

uspořádáním. Vznik vnitřního členění statutárních měst je spojen až s obdobím nahrazování 

samosprávy hierarchicky nekoncentrovaným výkonem státní moci prostřednictvím národních 

výborů po druhé světové válce, především v 60. letech. Teprve reforma územní správy 

zahájená v roce 1990 tyto dva právní okruhy pojmově spojila tak, že podle současné právní 

úpravy jsou to právě a pouze tzv. statutární města, u kterých může dojít k vnitřní 

dekoncentraci samosprávných působností na menší územní společenství, reprezentovaná 

orgány městských obvodů a městských částí. Problematika nadstandardních správních 

pravomocí v kategorii statutárních měst v současné době není řešena systémově, donedávna 

byly naopak v rozsahu pravomocí a působností různých statutárních měst podstatné rozdíly. 

Pojem statutární město je nyní synonymem pro město oprávněné se vnitřně členit, v plném 

rozsahu původního smyslu města se zvláštním postavením vůči státu nebyl pojem dosud 

rehabilitován.1 

1.1 Statutární města v rakousko-uherské monarchii do r. 1918 

Právní institut statutárních měst vznikl v době zavádění ústavnosti po roce 1848. 

V roce 1850 dostala města Praha, Brno, Olomouc a Opava vlastní zákonné úpravy – statuty, 

které upravovaly jejich postavení a působnost. Zákon č. 18/1862 ř. z. umožňoval žádat 

i dalším městům o vlastní statut. Do vzniku Československa se počet statutárních měst rozšířil 

o Liberec, Jihlavu, Znojmo, Uherské Hradiště, Kroměříž a Frýdek. 

Organizace každého statutárního města byla upravena samostatně, ale vcelku se 

nelišila od ostatních obcí. Díky statutům byl do právního řádu zaveden institut magistrátu 

jako orgánu vykonávajícího ve statutárních městech agendu okresního úřadu. 

                                                 

 

1 EXNER, Jiří: Obce, města, městské části : O místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláškami 
v územně členěných městech. 1. vyd. Praha : Libri, 2004, s. 63 
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1.2 Statutární města v období Československé republiky 

do roku 1938 

Obce byly ke státu postupně připoutávány a nebyl kladen důraz na obecní samosprávu, 

proto byla města Znojmo, Jihlava, Kroměříž, Uherské Hradiště a Frýdek deklasifikována 

na řadové obce. 

1.3 Období od roku 1939 do roku 1944 

S okupací českých zemí a nastolením protektorátu pokračovala likvidace samosprávy. 

Protektorátní vláda sice zřídila svými nařízeními z roku 1941 (vl. nař. 236/1941 Sb. a 

vl. nař. 242/1941 Sb.) nová statutární města Ostravu a Plzeň. Avšak počínaje rokem 1942 

došlo ke zjednodušení územní správy natolik, že se všechny obce staly de facto 

protektorátními správními orgány. Od roku 1944 vykonávali pravomoc obecních orgánů 

ve všech obcích, které čítaly více než 3 000 obyvatel, úředníci jmenovaní Zemským úřadem a 

ve statutárních městech ministrem vnitra. 

1.4 Statutární města v období 1945 – 1948 

Zvláštní postavení statutárních měst bylo potvrzeno prezidentským dekretem (dekret 

prezidenta republiky 121/1945 Sb.), jejich počet byl oproti stavu před 2. světovou válkou 

rozšířen. Statuty byly potvrzeny městům Praha, Liberec, Plzeň, Brno, Olomouc, Opava a 

Ostrava. 

1.5 Statutární města v období let 1949 – 1990 

V roce 1949 bylo zrušeno zemské uspořádání a vzniklo, vedle samostatně uznávaného 

hlavního města Prahy, 13 krajů (Brněnský, Budějovický, Gottwaldovský, Hradecký, 

Jihlavský, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký, Ostravský, Pardubický, Plzeňský, Pražský – 

nezahrnující hlavní město, Ústecký), a tím zanikl institut statutárních měst. 

Počet krajů byl v roce 1960 zredukován na 7 plus samostatné hlavní město Praha. 

Krajskými městy tedy zůstali Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha 

a Ústí nad Labem. 
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1. ledna 1968 bylo Brnu, Ostravě a Plzni navráceno postavení statutárních měst 

zákonem číslo 69/1967 Sb., o národních výborech, ale jako „statutární města“ se oficiálně 

neoznačovala. Později byl vydán zákon č. 175/1968 Sb., o městě Brně, zákon č. 40/1969 Sb., 

o městě Ostravě a zákon č. 41/1969 Sb., o městě Plzni. Tyto zákony upravují mimo jiné 

i členění města na městské části či obvody a správu těchto částí. 

1.6 Vývoj postavení statutárních měst v letech 1990 – 2003 

Přijatý zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) obsahoval taxativně výčet 13 

statutárních měst, majících právo rozčlenit se na městské obvody nebo městské části. Byla to 

města České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, 

Pardubice, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov. V zákoně byla dále uvedena 

možnost určit navrženým způsobem města další. Nové obecní zřízení z roku 2000 rozšířilo 

výčet statutárních měst o Kladno, Jihlavu a Most a novela účinná od roku 2003 k nim přidala 

ještě Teplice, Karvinou a Mladou Boleslav. 

1.7 Statutární města od roku 2004 do současnosti 

Nejnovějšími městy, která se zařadila mezi statutární, jsou Děčín, Přerov, Chomutov, 

Frýdek – Místek, a to na základě zákona č. 234/2006 Sb., ze dne 25. dubna 2006, kterým se 

novelizuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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2 Zákon o obcích 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) byl již několikrát změněn. Pro téma 

této práce jsou důležité novely: 

- zákon č. 313/2002 Sb., který přidává ke stávajícím 16 statutárním městům další 3 – 

Teplice, Karvinou a Mladou Boleslav. 

- zákon č. 234/2006 Sb., který ustanovuje 4 nová statutární města, a to Děčín, Chomutov, 

Frýdek – Místek a Přerov. 

2.1 Členění a postavení statutární měst 

Zákon o obcích v § 4 vyjmenovává 23 statutárních měst a dále tento paragraf říká, že 

se území statutárních měst může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními 

orgány samosprávy. 

2.2 Systém řízení statutárních měst 

Tato kapitola je rozdělena do 2 částí. Část 2.2.1. se zabývá všeobecně řízením měst 

na území České republiky a část 2.2.2. se věnuje správě měst statutárních. 

2.2.1 Řízení měst2 

Orgány města jsou: zastupitelstvo, rada, starosta, městský úřad a zvláštní orgány 

města. 

Zastupitelstvo města 

Je nejvyšším orgánem samosprávy města. Ze svých řad si zastupitelé volí starostu a 

místostarostu (místostarosty). Starosta zastupuje město navenek a odpovídá za výkon své 

funkce právě zastupitelstvu. Místostarosta vykonává úkoly v oblasti jemu svěřené a v době 

nepřítomnosti zastupuje starostu. 

                                                 

 

2 Obec je městem, má-li alespoň 3 000 obyvatel a pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké 
sněmovny po vyjádření vlády. Protože se téma této práce týká obcí, které tuto podmínku splňují, používám 
v textu slovo město kromě doslovných citací ze zákona č. 128/2000 Sb. 



15 

Zastupitelstvo je oprávněno zřídit výbory. V každém městě musí být zřízen finanční a 

kontrolní výbor. 

Počet členů zastupitelstva obce závisí zejména na počtu obyvatel a velikosti územního 

obvodu a stanoví se tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městě, městském obvodu, 

městské části:3 

- do 500 obyvatel    5 až 15 členů, 

- nad 500 do 3 000 obyvatel  7 až 15 členů, 

- nad 3 000 do 10 000 obyvatel  11 až 25 členů, 

- nad 10 000 do 50 000 obyvatel  15 až 35 členů, 

- nad 50 000 do 150 000 obyvatel  25 až 45 členů, 

- nad 150 000 obyvatel   35 až 55 členů. 

Pravomoci zastupitelstva města:4 

a) schvalovat program rozvoje obce, 

b) schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně 

závaznou vyhláškou, 

c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, 

d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 

e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich 

zřizovací listiny, 

f) 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, 

g) delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, 

h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, 

i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

                                                 

 

3 Podle § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
4 Podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic 

obce a o slučování obcí, 

l) stanovit počet členů rady obce, 

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

(radní) a odvolávat je z funkce, 

n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, 

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

p) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, 

stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto 

zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat 

je z funkce, 

q) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, 

r) zřizovat a zrušovat obecní policii, 

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

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

prostranství, 

u) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce, 

v) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, 

w) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů. 

Rada města 

Je výkonný orgán. Připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje 

plnění jím přijatých usnesení. 

Radu tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a členové, kteří jsou zvoleni z řad 

zastupitelů. Počet členů musí být lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí 

přesáhnout třetinu počtu zastupitelů. Z tohoto důvodu se rada města nevolí, je-li počet členů 

zastupitelstva města menší než 15. Pokud tedy rada města není zvolena, vykovává její 

pravomoci starosta. 

Rada je oprávněna zřizovat komise. Ty působí jako poradní orgán. 



17 

Pravomoci rady města:5 

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele 

podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce, 

c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

d) vydávat nařízení obce, 

e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce 

nebo komisemi rady obce, 

f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení 

obecního úřadu, 

g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního 

úřadu v souladu se zvláštním zákonem, 

h) zřizovat a rušit podle potřeby komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a 

odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, 

i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti 

obce, 

j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách 

obce, 

k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost může rada obce 

svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti, 

l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné 

působnosti a komisemi, 

m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada 

obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela 

nebo zčásti, 

n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 

o) schvalovat organizační řád obecního úřadu, 

p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem. 

                                                 

 

5 Podle odstavce 2 § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Městský úřad 

V čele stojí starosta a dále zde působí místostarosta, tajemník a zaměstnanci úřadu. 

Městský úřad plní úkoly, jež mu byly uloženy v samostatné působnosti zastupitelstvem nebo 

radou, a vykonává přenesenou působnost. 

Městská policie 

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 

města. Činnost strážníků je upravena zákonem č. 553/91 Sb., o obecní policii ve znění 

pozdějších předpisů. 

Na základě veřejnoprávní smlouvy může městská policie vykonávat svou činnost 

i mimo území města. 

Pravomoci městské policie dle zákona: 

- řeší některé přestupky v dopravě, vycházející z místních úprav, 

- dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, 

- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, 

- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití (odhazování odpadků, ničení veřejné 

zeleně, poškozování motorových vozidel, neoprávněné zábory veřejného prostranství, 

apod.), 

- dohlíží na dodržování pravidel silničního provozu, 

- odhaluje přestupky a trestné činy, za přestupky ukládá v blokovém řízení pokuty nebo věc 

postupuje ke správnímu řízení, pachatele trestných činů po jejich zadržení předává Policii 

České republiky, činí oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, 

- upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí 

opatření směřující k nápravě, 

- zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích. 

Samostatná působnost 

Město spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou 

do samostatné působnosti zasahovat, ale pouze v případě, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen 

způsobem stanoveným v zákoně. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jenom 

zákonem. 
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Do samostatné působnosti patří, např.: 

- hospodaření města, 

- rozpočet a závěrečný účet, 

- městská policie, 

- místní poplatky. 

Přenesená působnost 

Orgány města vykonávají státní správu, jejíž výkon jim byl zákonem svěřen. 

Do přenesené působnosti patří, např.: 

- vydávání nařízení města, 

- projednávání přestupků, 

- evidence obyvatel, vydávání občanských a cestovních dokladů, řidičských průkazů, 

- dávky a sociální služby. 

2.2.2 Statutární města 

Orgány statutárního města jsou: zastupitelstvo, rada, primátor , magistrát a zvláštní 

orgány města. 

Funkci místostarosty (místostarostů) plní náměstek (náměstci) primátora. 

Ve statutárním městě se zřizuje funkce tajemníka magistrátu. Tajemníka jmenuje a odvolává 

primátor se souhlasem ředitele krajského úřadu. 

Tajemník magistrátu 

Je vedoucí magistrátu města podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních a 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, a je zaměstnancem města. Je přímým 

nadřízeným vedoucích odborů, zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka a všech 

zaměstnanců magistrátu města. 

Odpovídá za plnění úkolů magistrátu v samostatné i přenesené působnosti primátorovi 

města. Řídí a kontroluje činnost magistrátu města. Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem 

města, radou města nebo primátorem, vydává vnitřní směrnice magistrátu, nečiní-li tak rada 

města. Při zasedání zastupitelstva města a rady města má hlas poradní. 
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Tajemník magistrátu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických 

hnutích. 

Územně členěná statutární města 

Orgány městského obvodu jsou: zastupitelstvo, rada, starosta, úřad a zvláštní orgány 

městského obvodu. 

Orgány městské části jsou: zastupitelstvo, rada, starosta, úřad a zvláštní orgány 

městské části. 

V městských obvodech a v městských částech se zřizuje funkce tajemníka úřadu 

městského obvodu nebo tajemníka úřadu městské části. Tajemníka jmenuje a odvolává 

starosta se souhlasem tajemníka magistrátu. 

Členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části může být 

podle § 5 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů zvolen ten kandidát, který má v den voleb v tomto městském obvodu nebo 

části trvalý pobyt. 

Statutární města vydávají obecně závaznou vyhlášku – statut, který upravuje vnitřní 

poměry ve věcech správy. 

Statut stanovuje, např.:6 

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

- pravomoc orgánů města na úseku samostatné a přenesené působnosti, 

- pravomoc orgánů městských obvodů a městských částí na úseku samostatné a přenesené 

působnosti, 

- vzájemnou součinnost mezi orgány města a orgány městských obvodů a městských částí, 

- zdroje peněžních příjmů městských obvodů a městských částí a druhy výdajů v souvislosti 

s plněním úkolů v samostatné a přenesené působnosti, 

- způsob projednání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení města s městskými 

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

městských částech, 

                                                 

 

6 Podle § 130, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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- způsob projednání územně plánovací dokumentace města a programu rozvoje města 

s městskými obvody a městskými částmi, 

- majetek města, který se svěřuje městským obvodům a městským částem, a rozsah 

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

při výkonu s tím souvisejících práv, 

- rozsah oprávnění městských obvodů a městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické 

osoby a organizační složky. 

Městské části, resp. obvody, jsou organizační jednotkou města, jednají za město 

v záležitostech jim svěřených zákonem a v mezích zákona statutem. Nemohou vydávat 

obecně závazné vyhlášky nebo nařízení. 

Usnesení zastupitelstva města a rady města v záležitostech, které nebyly zákonem či 

statutem svěřeny městskému obvodu nebo městské části, jsou pro orgány těchto částí závazná. 

Orgány statutárních měst vykonávají přenesenou působnost, která je zákonem svěřena 

pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. 

Orgány městských obvodů a městských částí vykonávají přenesenou působnost, kterou 

podle zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí. Statutární město může statutem určit 

městské obvody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat zcela nebo zčásti 

přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony pověřeným obecním úřadům, popřípadě 

některou přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností. 

Je-li to účelné, může statutární město statutem se souhlasem městského obvodu nebo 

městské části vyhradit v přenesené působnosti orgánů obcí některé činnosti magistrátu města 

nebo určit, že některé tyto působnosti budou vykonávat orgány jiných městských obvodů 

nebo městských částí. 

Městské obvody a městské části jsou při výkonu přenesené působnosti správními 

obvody; výkon přenesené působnosti jsou povinny zabezpečit. Na výkon přenesené 

působnosti obdrží městské obvody a městské části příspěvek z rozpočtu statutárního města. 
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Rozhodnutí orgánů městských obvodů a městských částí vydaná ve správním řízení 

přezkoumává magistrát, pokud není tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu města nebo 

zvláštní zákon nestanoví jinak.7 

                                                 

 

7 Podle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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3 Komparace statutárních měst 

V současné době je v České Republice 23 statutárních měst. Praha je podle zvláštního 

zákona také statutárním městem, avšak formálně se namísto toho označuje jako hlavní město, 

což je status zahrnující i znaky statutárního města. 

Statutárními městy tedy jsou: 

- Brno, 

- České Budějovice, 

- Děčín, 

- Frýdek – Místek, 

- Havířov, 

- Hradec Králové, 

- Chomutov, 

- Jihlava, 

- Karlovy Vary, 

- Karviná, 

- Kladno, 

- Liberec, 

- Mladá Boleslav, 

- Most, 

- Olomouc, 

- Opava, 

- Ostrava, 

- Pardubice, 

- Plzeň, 

- Přerov, 

- Teplice, 

- Ústí nad Labem, 

- Zlín. 

 

3.1 Statutární města 

Tato kapitola je zaměřena na jednotlivá statutární města. Jsou seřazena abecedně a 

u každého je nejprve stručná charakteristika jeho polohy a některých jeho zajímavostí. Dále je 

zde znak i vlajka a poté následují orgány města; primátor, zastupitelstvo, rada, výbory 

zastupitelstva (pokud byly zřízeny další, kromě obligatorně zřizovaných finančního a 

kontrolního výboru) a komise rady. U vybraných členěných měst jsou i údaje o nákladech a 

výnosech, informace o počtu městských částí resp. obvodů a mapa členění města. Všechny 

údaje jsou aktuální k datu 24.4.2009. 

3.1.1 Brno 

Brno je moravskou metropolí, nachází se v regionu jižní Morava. Kdysi kupecká 

osada vznikla ve 13. století na soutoku řek Svratky a Svitavy. Město je sídlem univerzit a 

významných orgánů justice. Obrovský hospodářský a společenský význam představuje 

pro metropoli výstaviště, které má už osmdesátiletou tradici a je místem konání řady 

mezinárodních veletrhů, výstav a kongresů. Každoročně jsou ve městě pořádány kulturní 
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akce, festivaly (např. Brno – město uprostřed Evropy s přehlídkou ohňostrojů Ignis 

Brunensis) a také významné sportovní podniky (Grand Prix silničních motocyklů). 

     

Primátorem města byl zvolen Roman Onderka (ČSSD). 

Zastupitelstvo města tvoří 55 členů a je zde zřízen výbor pro národnostní menšiny. 

Rada města je složena z 11 členů a zřídila 14 komisí, a to: informatiky, bezpečnosti a 

veřejného pořádku, pro rozvoj města, investiční, životního prostředí, pro výchovu a 

vzdělávání, majetkovou, sociální a zdravotní, pro kulturu, bydlení, dopravy, technických sítí, 

pro tělesnou výchovu a sport. 

K 31.12.2007 činily příjmy města 9 655 994 tis. Kč a příjmy městských částí 

2 512 986 tis. Kč. Výdaje města byly 9 463 451 tis. Kč a z toho 493 229 tis. Kč činily platy, 

výdaje městských částí dosáhly výše 2 464 354 tis. Kč a z toho 319 443 tis. Kč byly platy.8 

Území statutárního města Brna je členěno na 29 městských částí. 

                                                 

 

8 Statutární město Brno [online]. c2005 [cit. 2009-03-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.brno.cz/download/orf/rozpocet/2007/zaver_ucet/bilance.xls>. 
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Obrázek 1 - Členění území statutárního města Brna 

 
Zdroj: http://www.brno.cz/index.php?nav01=71 

3.1.2 České Budějovice 

České Budějovice jsou metropolí jižních Čech, byly založeny r. 1265 českým králem 

Přemyslem Otakarem II. na soutoku řek Vltavy a Malše. Díky panovníkově přízni a výhodné 

poloze na dálkových obchodních cestách se rychle hospodářsky vzmáhaly. V 16. století se 

v okolních dolech těžilo stříbro. 

     

Primátorem města je Mgr. Juraj Thoma (ODS). 

Do zastupitelstva bylo zvoleno 45 zastupitelů. Působí zde výbor pro strategické 

plánování a rozvoj. Rada města byla ustanovena v počtu 11 radních a vytvořila 8 komisí – 

bytovou komisi, komisi pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, komisi pro životní 

prostředí, kulturní komisi, památkovou komisi, sociální komisi, sportovní komisi. 
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3.1.3 Děčín 

Děčín se rozprostírá v široké kotlině na obou březích Labe v severních Čechách a je 

nejníže položeným městem České republiky (135 m n.m.) Území bylo osídleno již v pravěku 

a raném středověku. 

Děčín je významným říčním přístavem a důležitou dopravní křižovatkou, a to jak 

silniční tak i železniční. 

     

Primátorem města byl zvolen Ing. Vladimír Raška (ODS). 

Zastupitelstvo města se skládá z 25 zastupitelů a rada města ze 7 radních. Rada zřídila 

8 komisí, a to: kulturní, pro výchovu a vzdělávání, prevence kriminality, bytovou, 

pro sociálně-právní ochranu dětí, sportovní, sociální, povodňovou. 

3.1.4 Frýdek – Místek 

Město leží na řece Ostravici v regionu Beskydy, je známo především rozvinutým 

hutnickým průmyslem. 

Dvě samostatná města Frýdek a Místek byla 1. ledna 1943 mocí německých 

nacistických úředníků sloučena v jeden celek s názvem Frýdek. Po osvobození v roce 1945 se 

město přejmenovalo na Frýdek – Místek s platností od 1. ledna 1955. 

     

Primátorkou města je Ing. Eva Richtrová (ČSSD). 

Ve Frýdku – Místku bylo zvoleno 40 zastupitelů. V radě města působí 9 radních. Rada 

zřídila 7 komisí – komisi investiční, územního plánování a životního prostředí, komisi 

kulturní a pro výchovu a vzdělávání, komisi pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality, 

komisi pro občanské záležitosti, komisi sociální a zdravotní, komisi sportovní, majetkovou 

komisi. 
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3.1.5 Havířov 

Město leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. 

Jižní částí protéká řeka Lučina. Vznik Havířova je spojen s potřebou zajistit byty pro horníky 

v období rozvoje průmyslu v této oblasti po 2. světové válce. 

     

Primátorem města byl zvolen František Chobot (ČSSD). 

Zastupitelstvo města se skládá ze 43 členů a rada města z 11. Ve městě působí 

16 komisí, zřízených radou, jsou to komise: pro bezpečnost silničního provozu, bytová, 

energetická, investiční, kulturní a letopisecká, pro občanské záležitosti, protidrogová, 

pro přidělování bytů zvláštního určení, pro regionální spolupráci a partnerské vztahy, sociální, 

sportovní, pro strategický rozvoj města, školská, pro územní rozvoj a dopravu, zdravotní, 

životního prostředí. Dále v jednotlivých místních částech města působí 6 občanských komisí. 

3.1.6 Hradec Králové 

Královské věnné město leží ve východních Čechách na soutoku řek Labe a Orlice. 

Krajina v této oblasti byla osídlena již v době prehistorické. Ve 30. letech 20. století si město 

vysloužilo pověst salónu republiky. Na to měl velký vliv architekt Josef Gočár, ale i řada 

dalších stavitelů. 

Dnes je Hradec Králové městem univerzitním, je častým místem konání odborných 

kongresů a sympozií. Působí zde mnoho významných kulturních institucí, např. Klicperovo 

divadlo, Galerie moderního umění, Filharmonie Hradec Králové, Muzeum východních Čech. 

    

Primátorem města je Ing. Otakar Divíšek (ODS). 

V zastupitelstvu města působí 37 členů a v radě 11. Zastupitelstvo zřídilo výbor 

pro územní plánování a rozvoj města. Rada zřídila 10 komisí – sportovní, kulturní, sociálně-

zdravotní, pro životní prostředí, pro rozvoj bydlení, pro městské památky, pro městskou 
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informatiku, pro výchovu a vzdělávání, pro prevenci kriminality, pro rozvoj cestovního ruchu. 

Dále jsou ve městě zřízeny komise místní samosprávy. 

3.1.7 Chomutov 

Chomutov leží na úpatí Krušných hor v severozápadních Čechách. Město vzniklo 

na křižovatce starých obchodních cest spojujících Prahu s Lipskem a Cheb s Ústím 

nad Labem. Už v 16. století se u města těžil kamenec. V prostoru těžby pak v 19. století 

vzniklo Kamencové jezero, které se stalo významným lázeňským a rekreačním střediskem. 

Ve 2. polovině 19. století se ve městě začalo s těžbou uhlí. 

     

Primátorkou města se stala Ing. Mgr. Ivana Řápková (ODS). 

Zastupitelstvo města bylo zvoleno v počtu 35 členů a rada města v počtu 11 členů. 

Ve městě působí výbor zastupitelstva města pro národnostní menšiny a 5 komisí rady města – 

bytová, likvidační, pro podporu občanských aktivit, pro výchovu a vzdělávání, životního 

prostředí. 

3.1.8 Jihlava 

Město se rozprostírá na březích řeky Jihlavy. Město zaznamenalo velký rozvoj 

po objevu stříbrných dolů. Jihlava, jako první mezi městy horními, je dárcem Horního práva. 

    

Primátorem města byl zvolen Ing. Jaroslav Vymazal (ODS). 

Zastupitelstvo města se skládá z 37 zastupitelů a rada z 11 radních. Rada zřídila 

14 komisí – majetkovou komisi, komisi pro kulturu, komisi pro sport, tělovýchovu a volný 

čas, komisi pro neziskovou, sociální oblast a prevenci, komisi pro výchovu a vzdělávání, 

komisi pro zahraniční vztahy, komisi fondu rozvoje bydlení, komisi programu regenerace 

městské památkové rezervace, komisi pro občanské záležitosti, komisi pro strategický rozvoj, 
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komisi pro územní plánování, komisi pro dopravu, komisi pro životní prostředí, rozpočtovou 

komisi. 

3.1.9 Karlovy Vary 

Největší a nejznámější lázeňské město se nachází v západních Čechách na soutoku řek 

Teplé a Ohře. 

     

Primátorem města je Ing. Werner Hauptmann (ODS). 

Zastupitelstvo města má 38 členů a rada města 11 členů. Výbory zastupitelstva jsou: 

výbor pro strategii udržitelného rozvoje města a výbor pro místní rozvoj a integraci do EU. 

Rada města má 16 komisí, patří mezi ně komise: zdravotní a sociální, pro vnější vztahy a 

partnerskou spolupráci města, tělovýchovy a sportu, výchovy a vzdělávání, protidrogové 

prevence a prevence kriminality, kulturní, lázeňství a cestovního ruchu, pro metodiku 

v oblasti bytové politiky a přidělování bytů, pro lázeňskou čtvrť a informační technologie, 

pro bezpečnost města, pro demografický rozvoj města a pro okrajové části města, povodňová 

komise obce s rozšířenou působností, likvidační a škodní, pro hospodaření s majetkem města, 

povodňová komise města Karlovy Vary, komise pro tvorbu územního plánu a urbanistiky. 

3.1.10 Karviná 

Město leží na severním okraji předhůří Beskyd v údolí řeky Olše. Karviná má bohatou 

historii. Význam města předurčovala jeho strategicky výhodná poloha na obchodní cestě 

z Uher do Pobaltí, která z něho učinila obchodní, hospodářské a kulturní centrum celé zdejší 

oblasti. Ve 2. polovině 18. století. se zde začalo těžit černé uhlí. 

    

Primátorem města se stal Tomáš Hanzel (ČSSD). 

Ve městě bylo zvoleno zastupitelstvo v počtu 41 členů. Zastupitelstvo zřídilo výbor 

pro národnostní menšiny. Rada má 11 členů a 13 komisí – komisi sociální, komisi zdravotní, 
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komisi životního prostředí, komisi majetkovou, rozvoje a služeb, komisi bytovou, komisi 

dopravy, komisi pro architekturu a územní rozvoj, komisi kulturní, komisi pro výchovu a 

vzdělávání, komisi tělovýchovy a sportu, komisi bezpečnosti a prevence, zkušební komisi 

pro zajištění přípravy a průběhu zkoušek provozovatelů a řidičů taxislužeb dle OZV 

č. 9/2007, komisi projektu Zdravé město a místní Agendy 21. 

3.1.11 Kladno 

Kladno leží ve středních Čechách na okraji Křivoklátské vrchoviny. 

Do poloviny 19. století bylo město zaměřeno převážně na zemědělství, to se však 

změnilo rozvojem těžby uhlí a hutnictví. Kladno se stalo důležitou průmyslovou oblastí Čech 

a začalo se mu přezdívat „Černé Kladno“. 

     

Primátorem města byl zvolen Ing. Dan Jiránek (ODS). 

Počet členů zastupitelstva města činí 33 a rady města 9. Zastupitelstvo zřídilo výbor 

pro rozvoj, který se dále člení na: podvýbor pro energetiku a průmyslové zóny, podvýbor 

pro cestovní ruch a volný čas a podvýbor pro bydlení. Rada města zřídila 8 komisí – bytovou 

komisi, sportovní komisi, komisi pro výchovu, vzdělávání a osvětu, kulturní komisi, komisi 

pro životní prostředí, komisi pro sociální záležitosti a zdraví, komisi pro privatizaci bytového 

fondu města, komisi pro územní plánování a dopravu. 

3.1.12 Liberec 

Severočeské město Liberec, leží v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a 

Jizerskými horami. Historie města sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty. 

Protože přechod Ještědského hřebene byl pro obchodníky se zbožím velice náročný, bylo 

nutné vytvořit místo pro odpočinek. 

    

Primátorem města je Ing. Jiří Kittner (ODS). 
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Zastupitelstvo města se skládá ze 40 členů a rada města z 11. Zastupitelstvo zřídilo 

výbor pro školství, výchovu a vzdělávání. Rada zřídila 14 komisí, a to: pro privatizaci 

nemovitostí, pro výběrová řízení, humanitní, dopravy, zdraví, pro rozvoj města, pro investice 

a výběr investorů, kultury a památkové péče, sportovní, pro prevenci, pro ekologii, 

občanských obřadů, občanských záležitostí, pro spolupráci mezi partnerskými městy. 

Statutární město Liberec se dělí na 2 městské obvody. 

3.1.13 Mladá Boleslav 

Mladá Boleslav leží ve středních Čechách na soutoku řek Jizery a Klenice. Je to město 

s bohatou historií a široce rozvinutým průmyslem. Velký význam pro rozvoj města měly 

v 19. století stavby železnice, silnice a výstavba továrny Laurin & Klement. V současné době 

je město spojováno především s automobilovými závody Škoda auto. (Značka Škoda, která 

nahradila původní označení firemních výrobků Laurin a Klement v roce 1925, je od roku 

1991 součástí nadnárodního koncernu Volkswagen.) 

     

Primátorem města byl zvolen MUDr. Raduan Nwelati. 

V zastupitelstvu města působí 33 členů a v radě města 11. Komisí rady města je 19 – 

bezpečnostní komise, bytová komise, dislokační komise, finanční komise, komise 

pro dopravu, komise pro péči o památky a historické objekty na území města Mladá Boleslav, 

komise pro propagaci města a spolupráci s partnerskými městy, komise pro rozvoj 

příměstských částí, komise pro rozvoj bydlení, komise pro výchovu a vzdělávání, komise 

pro řízení strategického a integrovaného plánu rozvoje, komise tělovýchovy a sportu, komise 

zdravotní a sociální, komise životního prostředí, kontrolní komise, kulturní komise, likvidační 

komise, stavební komise, komise škodní. 

3.1.14 Most 

Město leží na řece Bílině mezi kopci Českého středohoří a branou Krušných hor. Staré 

královské město Most již neexistuje. V 70. letech 20. století muselo ustoupit těžbě hnědého 

uhlí. Důvodem byla stále větší potřeba energie, i když někteří lidé tvrdí, že se možná vyplnila 
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kletba magistra Kelleyho, kterého věznil císař Rudolf II. na hradě Hněvín. Magistr Kelley prý 

město, ležící pod Hněvínem, proklel a předpověděl mu zkázu.  

Současné město vzniklo, dalo by se říci, na zelené louce. Likvidací starého Mostu byly 

porušeny všechny stavebně-historické vazby. 

    

Primátorem města byl zvolen Ing. Vlastimil Vozka (Sdružení Mostečané Mostu, 

sdružení Strany pro otevřenou společnost (SOS) a nezávislých kandidátů). 

Počet zastupitelů města je 45 a počet radních je 11. Rada města má 17 komisí, patří 

mezi ně komise: finanční, hospodaření s městským majetkem, sociální, energetická, 

investiční, sportu a tělovýchovy, dopravní, národnostních menšin, školská a kulturní, 

regionálního rozvoje, pro občanské obřady a akce města, likvidační (majetek nad 200 tis. Kč), 

pro prevenci kriminality, podpory sociálních služeb, pro sociálně – právní ochranu dětí, 

povodňová komise města Mostu, povodňová komise správního území obce s rozšířenou 

působností města Mostu. 

3.1.15 Olomouc 

Olomouc leží přímo v srdci Moravy a je nazývána "perlou na zelené podušce". Město 

bylo vystavěno na řece Moravě a vytváří bránu do pohoří Jeseníků. Díky svému historickému 

významu, starobylé univerzitě, kulturní, vojenské a církevní tradici se město stalo centrem 

Olomouckého kraje. 

     

Primátorem města se stal Martin Novotný (ODS). 

Zastupitelstvo města má 45 členů a rada města 11. Rada zřídila 22 komisí, jsou to: 

komise ekonomická, komise sociální, komise bytová, komise majetkoprávní, komise škodní a 

likvidační, komise pro architekturu a územní plánování, komise dopravní, komise kulturní, 

komise pro prodej domů, komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti, komise pro výchovu 

a vzdělávání a využití volného času, komise pro fond rozvoje bydlení, komise cestovního 
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ruchu, komise zdravotní, komise pro program regenerace památek, komise životního 

prostředí, komise pro sport a tělovýchovu, komise povodňová, komise pro projednávání 

přestupků, sbor pro občanské záležitosti, bezpečnostní rada statutárního města Olomouce, 

komise hospodářského rozvoje. Ve městě bylo také zřízeno 27 komisí městských částí. 

3.1.16 Opava 

Město leží na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném vrcholy Nízkého Jeseníku a 

Poopavskou nížinou. Opava je sídlem Slezské univerzity a vědeckých institucí. Slezské 

zemské muzeum, založené 1.5.1814, je nejstarším muzeem na území ČR a patří 

k nejvýznamnějším ústavům v republice. V Opavě sídlí také Slezský ústav a expozitura 

Archeologického ústavu Akademie věd ČR. 

    

Primátorem města je Ing. Zbyněk Stanjura (ODS). 

Ve městě bylo zvoleno do zastupitelstva 45 členů. Rada města má 11 členů. V rámci 

rady působí 8 komisí – investiční komise, majetková komise, komise pro výchovu a 

vzdělávání, informační komise, dopravní komise, kulturní komise, sportovní komise, komise 

pro komunitní plán. 

Celkové výdaje města k 31.12.2007 činily 1 339 142 430 Kč, z toho výdaje na městské 

části byly 27 796 191,58 Kč.9 

Statutární město Opava se člení na 8 městských částí. 

                                                 

 

9 Statutární město Opava [online]. c2007 [cit. 2009-03-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.opava-city.cz/static/faro/zucet2007/21.xls>. 
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Obrázek 2 - Členění území statutárního města Opavy 

 
Zdroj: http://www.mapy.opava-city.cz/ 

3.1.17 Ostrava 

Město je metropolí Moravskoslezského kraje, leží v údolí mezi pohořími Beskyd a 

Jeseníků, v tzv. Moravské bráně na březích řeky Ostravice. 

Ostrava je důležitým komunikačním a dopravním uzlem severní Moravy a Slezska. 

Nachází se zde i mezinárodní letiště Ostrava – Mošnov. 

    

Primátorem města se stal Ing. Petr Kajnar (ČSSD). 

Zastupitelstvo města má 55 členů, rada města 11. Výbory zastupitelstva jsou: statutový 

výbor a výbor pro udělování čestného občanství a cen města. Komisí rady je 17, jsou to: 

komise kultury, komise zdravotnictví, komise sociální, komise protidrogová a ochrany 

veřejného pořádku, komise životního prostředí, komise dopravy, komise muzejní, letopisecká, 

názvoslovná a heraldická, komise právní, komise pro informační systémy, komise pro děti, 

mládež a sport, komise pro podporu ekonomického rozvoje města, komise pro handicapované 
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děti a mládež, komise ekonomická a rozpočtová, komise pro podporu vrcholového sportu, 

komise majetková, komise pro vzdělávání a školství, komise investiční. 

K 31.12.2007 činily výdaje města 10 255 370 tis. Kč a z toho výdaje na městské 

obvody byly 2 967 527 tis. Kč. Příjmy města dosáhly výše 10 962 100 tis. Kč, z toho 

3 011 500 tis. Kč městské obvody.10 

Statutární město se člení na 23 městských obvodů. 

Obrázek 3 - Členění území statutárního města Ostravy 

 
Zdroj: http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/o-meste/mestske-obvody-ostrava 

3.1.18 Pardubice 

Město leží na soutoku řek Labe a Chrudimky ve východních Čechách. Pardubice jsou 

významným železničním uzlem a také sídlem univerzity, Východočeského divadla Pardubice 

                                                 

 

10 Ostrava [online]. [2004] [cit. 2009-03-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ostrava.cz/jahia/webdav/site/ostrava/shared/odborfinanci/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20z

pr%C3%A1va%202007/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20za%20rok%202007.pdf>. 
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a mezinárodního letiště. Pardubice jsou pořadatelem významných sportovních akcí – Velké 

pardubické a Zlaté přilby. 

    

Do funkce primátora města byl zvolen Ing. Jaroslav Deml (ODS). 

Město má 39 zastupitelů, 11 radních. Rada města má 18 komisí – pozemkovou komisi, 

komisi pro sociální a zdravotní věci, komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality, komisi 

pro cestovní ruch, komisi pro strategický plán, komisi pro urbanismus a architekturu, komisi 

pro výchovu a vzdělávání, komisi pro Komorní filharmonii, komisi pro VČD, kulturní komisi, 

komisi pro informatiku, komisi pro dopravu, komisi pro sport, komisi pro životní prostředí, 

komisi pro privatizaci bytového fondu a strategii bydlení, bytovou komisi, komisi 

pro reklamu, komisi pro nebytové prostory. 

Příjmy města k 31.12.2006 bez městských obvodů činily 1 238 230 tis. Kč a výdaje 

1 381 863 tis. Kč.11 

Příjmy městských obvodů k témuž datu byly ve výši 242 527 tis. Kč a výdaje 

249 371 tis. Kč.12 

Tabulka 1 - Výdaje města Pardubice na platy k 31.12.2007 (v tis. Kč) 

 Obvod II.  Obvod 
III. 

Obvod V. Obvod 
VI. 

Obvod 
VII. 

Město bez 
obvodů 

Platy 
zaměstnanců 

4 750,0 4 790,0 5 317,0 4 032,0 3 980,0 89 948,0 

Odměny členů 
zastupitelstva 

1 155,0 1 300,0 1 454,0 875,0 1 011,0 5 427,0 

Ostatní osobní 
výdaje 

45,0 450,0 278,0 0,0 57,0 158,0 

Celkem 5 950 6 540,0 7 049,0 4 907,0 5 048,0 95 533,0 

Zdroj: Autor. Údaje jsou dostupné z WWW: <http://www.pardubice.eu/urad.html>. 

                                                 

 

11 Český statistický úřad [online]. c2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pardubice.czso.cz/xe/edicniplan.nsf/t/2C002658A4/$File/13-5341070701.xls>. 

12 Český statistický úřad [online]. c2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pardubice.czso.cz/xe/edicniplan.nsf/t/2C00274B44/$File/13-5341070710.xls>. 
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Informace o mzdách v městských obvodech I., IV. a VIII. se bohužel nepodařilo 

získat. Výdaje na platy zaměstnanců a odměny členů zastupitelstva města a městských 

obvodů II., III., V., VI. a VII. tvoří 125 027 tis. Kč. 

Statutární město Pardubice se člení na 8 městských obvodů. 

Obrázek 4 - Členění území statutárního města Pardubic 

 
Zdroj: http://www.pardubice.czso.cz/xe/edicniplan.nsf/t/2F0049D0BC/$File/13-534107o002.jpg 

3.1.19 Plzeň 

Plzeň se nachází v západní části Čech. Město se rozkládá v Plzeňské kotlině 

na soutoku čtyř řek – Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, jejichž splynutím vzniká řeka 

Berounka. 

V 19. stol. byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty – strojírenský komplex 

Škoda a Plzeňský Prazdroj. Ve městě působí Západočeská univerzita, biskupství a Divadlo 

J. K. Tyla. 

     

Primátorem města se stal Ing. Pavel Rödl (ODS). 
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Ve městě bylo zvoleno 47 zastupitelů. Rada má 9 radních. Výbor zastupitelstva je 

výbor pro zadávání veřejných zakázek. Komise rady jsou: finanční, životního prostředí, 

kultury, pro prezentaci města, pro výchovu a vzdělávání, pro sport a mládež, pro sociální věci, 

pro zdravotnictví, pro koncepci a rozvoj města, právní, pro nakládání s majetkem města, 

pro dopravu, pro bezpečnost, protidrogová a prevence kriminality, pro administrativně 

informační systém, pro integraci etnických menšin, pro otázky integrace cizinců, pro statut a 

integraci obcí, pro evropskou integraci a partnerská města, bytová, pro dohled nad správou 

bytového fondu – celkem 21. 

Výdaje města k 31.12.2006 činily 3 903 051 tis. Kč a výdaje na městské obvody byly 

ve výši 750 502 tis. Kč. Příjmy města dosahovaly výše 4 024 603 tis. Kč a příjmy městských 

obvodů 727 008 tis. Kč.13 

Statutární město Plzeň se člení na 10 městských obvodů. 

                                                 

 

13 Plzeň-oficiální informační server města : Město Plzeň [online]. c2008 [cit. 2009-03-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.plzen.eu/public/fc/cf/48/21739_43914_KREU___02___Rozpocet_mesta_Plzne_na_rok_2008___V
lastni_mesto__530_kB_.xls>. 

Plzeň-oficiální informační server města : Město Plzeň [online]. c2008 [cit. 2009-03-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.plzen.eu/public/6b/af/e2/21748_43929_KREU___05___Rozpocet_mesta_Plzne_na_rok_2008___
Mestske_obvody__143_kB_.xls>. 
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Obrázek 5 - Členění území statutárního města Plzně 

 
Zdroj: http://www.plzen.eu/cz/o_meste/mestske_obvody/index.html 

3.1.20 Přerov 

Město Přerov leží na řece Bečvě. Osídlení lokality sahá až do pravěku, o čemž svědčí 

světově známé archeologické naleziště Přerov – Předmostí. 

    

Primátorem města byl zvolen Ing. Jiří Lajtoch (ČSSD). 

Zastupitelstvo města má 35 členů. Výbory zastupitelstva jsou: výbor pro dopravu, 

výbor pro restrukturalizaci příspěvkových organizací. Rada města má 11 členů. Komise města 

jsou: komise volného času a sportu, komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky, 

komise pro občanské záležitosti, komise zdravotní a sociální pomoci, komise hospodářského 

a územního rozvoje, komise pro výchovu a vzdělání, komise investiční, komise 

pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech, komise životního prostředí, 

udržitelného rozvoje a environmentální výchovy, komise bezpečnosti, prevence kriminality a 

BESIP, komise strategického plánování, komise pro podporu podnikatelského prostředí a 

strukturálních fondů EU, komise pro hospodaření s obecními byty – celkem 13. 
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3.1.21 Teplice 

Město leží v kotlině mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor. Teplice jsou 

nejstarším lázeňským městem v České republice. Ve městě se nachází zámek a také 

Benediktýnský klášter sv. Jana Křtitele. 

     

Primátorem města je Jaroslav Kubera (ODS). 

Zastupitelstvo města se skládá ze 37 zastupitelů a rada města ze 7 radních. Rada města 

ustavila pouze 3 komise: komisi pro hodnocení veřejných zakázek, komisi pro prodej 

nemovitého majetku podle Pravidel pro prodej nemovitého majetku výběrem nejvyšší nabídce 

a inventarizační komisi. 

3.1.22 Ústí nad Labem 

Město se nachází v údolí řeky Labe, která zde protéká Českým Středohořím. Ústí 

nad Labem je proslulé převážně svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a 

těžbu hnědého uhlí. Jeho historický vývoj je úzce spjat s významnou říční cestou. 

     

Primátorem města se stal Mgr. Jan Kubata (ODS). 

Město má 37 zastupitelů a 11 radních. Zastupitelstvo zřídilo majetkový výbor. Rada 

zřídila 11 komisí – finanční, sociálně zdravotní, životního prostředí, mládeže a sportu, 

kulturní, školskou, prevence kriminality, pro územní plán a rozvoj města, programu aktivní 

politiky, povodňovou. 

Statutární město Ústí nad Labem se člení na 4 městské obvody. 
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Obrázek 6 - Členění území statutárního města Ústí nad Labem 

 
Zdroj: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/urady-mestskych-obvodu/ 

3.1.23 Zlín 

Město je průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy, metropolí 

Zlínského kraje a leží na řece Dřevnici. V období let 1949 – 1990 se Zlín nazýval 

Gottwaldov. 

Nejznámějším občanem města je bezesporu Tomáš Baťa. Zlín je i městem 

univerzitním. 

     

Do funkce primátorky města byla zvolena PhDr. Irena Ondrová (ODS). 

V zastupitelstvu města působí 45 zastupitelů. Rada města se skládá z 11 radních. 

Komise rady města jsou: finanční a ekonomická, životního prostředí, výstavby a územního 

rozvoje, dopravní, majetková, sociální, pro informatiku, bytového hospodářství, mládeže a 

tělovýchovy, kulturní, pro výchovu a vzdělávání, pro mezinárodní styky a cestovní ruch, 

pro zdravotně postižené, Zdravého města a Agendy 21, pro strategické plánování a EU. 

Ve městě dále působí 10 komisí místních částí. 
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Obrázek 7 - Rozmístění statutárních měst na území ČR 

 
Zdroj: Autor 
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3.2 Srovnání 

Tabulka 2 - Demografické a geografické informace 

Město Počet 
obyvatel 

Muži Ženy Rozloha Městské 
obvody/části 

Brno 368 533 176 035 192 498 23 017,83 ha 29 

České Budějovice 95 071 45 947 49 124 5 555,19 ha  

Děčín 52 509 25 719 26 799 11 803,81 ha  

Frýdek – Místek 59 233 29 098 30 135 5 161,15 ha  

Havířov 84 033 41 227 42 806 3 207,45 ha  

Hradec Králové 94 252 45 066 49 186 10 560,08 ha  

Chomutov 49 882 24 319 25 563 2 930,52 ha  

Jihlava 50 795 24 865 25 930 8 792,11 ha  

Karlovy Vary 51 202 24 336 26 866 5 909,89 ha  

Karviná 62 881 31 322 31 559 5 749,53 ha  

Kladno 69 675 33 648 36 027 3 696,71 ha  

Liberec 99 721 47 859 51 862 10 612,94 ha 2 

Mladá Boleslav 44 602 22 263 22 339 2 887,95 ha  

Most 67 543 32 711 34 832 8 694,31 ha  

Olomouc 100 373 47 437 52 936 10 334,60 ha  

Opava 58 923 28 374 30 549 9 059,72 ha 8 

Ostrava 308 374 148 944 159 430 21 422,99 ha 23 

Pardubice 89 245 43 101 46 144 7 770,34 ha 8 

Plzeň 165 238 79 836 85 402 12 474,63 ha 10 

Přerov 47 073 22 932 24 105 5 847,95 ha  

Teplice 51 461 24 756 26 705 2 378,04 ha  

Ústí nad Labem 94 960 46 103 48 857 9 395,48 ha 4 

Zlín 78 066 37 205 40 861 11 884,62 ha  

Zdroj: Autor. Údaje jsou dostupné z WWW: <http://vdb.czso.cz/xml/mos.html> a vztahují se k datu 31.12.2007. 
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3.2.1 Počet obyvatel 

Nejvíce obyvatel, přes 100 000, žije v Brně, Ostravě, Plzni a Olomouci. Nejméně 

obyvatel, méně než 50 000, žije v Mladé Boleslavi, Přerově a Chomutově. 

Obrázek 8 - Počet obyvatel v jednotlivých statutárních městech 
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Zdroj: Autor. Údaje jsou dostupné z WWW: <http://vdb.czso.cz/xml/mos.html> a vztahují se k datu 31.12.2007. 
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3.2.2 Rozdělení obyvatelstva podle pohlaví 

Rozdíly mezi počtem žen a mužů nejsou nijak zvlášť velké a odpovídají 

republikovému vývoji. 

Obrázek 9 - Rozdělení obyvatel v jednotlivých statutárních městech podle pohlaví 

Rozdělení obyvatel podle pohlaví

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

Brno

České Budějovice

Děčín

Frýdek – Místek

Havířov

Hradec Králové

Chomutov

Jihlava

Karlovy Vary

Karviná

Kladno

Liberec

Mladá Boleslav

Most

Olomouc

Opava

Ostrava

Pardubice

Plzeň

Přerov

Teplice

Ústí nad Labem

Zlín

Muži Ženy
 

Zdroj: Autor. Údaje jsou dostupné z WWW: <http://vdb.czso.cz/xml/mos.html> a vztahují se k datu 31.12.2007. 

Ve všech statutárních městech žije více žen než mužů. Největší rozdíly, kdy žen je 

minimálně o 10 000 více než mužů, jsou v Brně a Ostravě. Nejmenší rozdíly, kdy žen je 

maximálně o 1 100 více jak mužů, jsou v Mladé Boleslavi, Karviné, Frýdku – Místku, Jihlavě 

a Děčíně. 
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Obrázek 10 - Počet žen, který převyšuje počet mužů v jednotlivých statutárních městech 
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Zdroj: Autor. Údaje jsou dostupné z WWW: <http://vdb.czso.cz/xml/mos.html> a vztahují se k datu 31.12.2007. 
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3.2.3 Rozloha statutárních měst 

Největší rozlohu, nad 11 000 ha, mají statutární města: Brno, Ostrava, Plzeň, Zlín a 

Děčín. Naopak nejmenší rozlohu, pod 3 000 ha, mají města: Teplice, Mladá Boleslav a 

Chomutov. 

Obrázek 11 - Rozloha jednotlivých statutárních měst 
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Zdroj: Autor. Údaje jsou dostupné z WWW: <http://vdb.czso.cz/xml/mos.html> a vztahují se k datu 31.12.2007. 
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4 Statutární město Hradec Králové 

4.1 Všeobecné údaje o městě 

Hradec Králové leží v centru východních Čech na soutoku řek Labe a Orlice. Je 

metropolí Královéhradeckého kraje. 

Město má velice bohatou historii. Krajina v této oblasti byla osídlena již v době 

prehistorické. Velký význam pro vývoj městského osídlení mělo 13. století, za Přemysla 

Otakara I. roku 1225 se stal hrad s tržním předhradím svobodným královským městem a byl 

zde postaven nový gotický královský hrad, kde často přebývali Přemysl Otakar I., Václav I., 

Přemysl Otakar II. i Václav II., který ustanovil Hradec za část věna českým královnám, které 

na hradě žily jako vdovy. 

K 31. 12. 2007 žilo ve městě 94 252 obyvatel, z toho 45 066 mužů a 49 186 žen. 

Celková rozloha města činila 10 560,08 ha. 

4.2 Řízení města 

Hradec Králové se jako statutární město nečlení na městské obvody nebo části. 

K tématu členění Hradce Králové se vyjádřil bývalý primátor města Ing. Oldřich Vlasák: 

„O případném vzniku městských obvodů jsme na radnici diskutovali, ale nemyslíme si, že je to 

optimální způsob řízení města. Proto o jejich zřízení neuvažujeme. Z pohledu demokracie se 

to jeví jako výhodnější model, ale v praxi tomu tak zcela není. Vzniká o jednu úroveň 

rozhodování víc a není to příliš ekonomické.“14 

4.2.1 Primátor města 

Ing. Otakar Divíšek vystřídal dne 27. října 2004 v křesle královéhradeckého primátora 

Ing. Oldřicha Vlasáka. Po komunálních volbách v roce 2006 byl do funkce primátora zvolen 

znovu. 

                                                 

 

14 MF DNES ON-LINE [online]. c2009 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: 
<http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=559337>. Článek byl uveřejněn v Mladé frontě DNES 19.3.2003. 
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Primátor má 4 náměstky. 

4.2.2 Zastupitelstvo města 

Zastupitelé města Hradec Králové byli zvoleni v listopadových komunálních volbách 

v roce 2006 v počtu 37 členů ve složení: 

- 19 zastupitelů za ODS, 

- 7 zastupitelů za ČSSD, 

- 5 zastupitelů za KSČM, 

- 3 zastupitelé za VPM, 

- 3 zastupitelé za HDK. 

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené pravomoci v oblasti 

samostatné působnosti obce. 

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se podle potřeby, nejméně 

jedenkrát za tři měsíce, zpravidla však každé poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž 

k platnosti usnesení je potřeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh 

jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem. 

4.2.3 Rada města 

Rada města Hradec Králové byla zvolena zastupitelstvem města na svém ustavujícím 

zasedání dne 6.11.2006. Má 11 členů, je tvořena primátorem, náměstky primátora a dalšími 

radními. 

Rada byla zvolena ve složení: 

- 7 radních za ODS, 

- 2 radní za VPM, 

- 2 radní za HDK. 

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce, nepřísluší jí 

rozhodovat v oblasti přenesené působnosti s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. 

Rada města se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát měsíčně v úterý mezi jednáními 

zastupitelstva. Schůze jsou neveřejné. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při výkonu 
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samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města, při výkonu přenesené působnosti 

je podřízena krajskému úřadu. 

4.2.4 Magistrát města 

V Hradci Králové stojí v čele magistrátu tajemnice. Pracoviště magistrátu jsou 

rozmístěna do 3 budov. V hlavní budově sídlí většina odborů, oddělen je pouze odbor 

dopravy a živnostenský odbor. 

4.2.5 Městská policie 

Městská policie Hradec Králové je výkonným orgánem místní samosprávy. Zřizuje a 

ruší ji Zastupitelstvo města Hradce Králové obecně závaznou vyhláškou a je přímo podřízena 

primátorovi města. 

Svoji činnost vykonává královéhradecká městská policie na základě veřejnoprávní 

smlouvy také v dalších obcích kromě Hradce Králové, jedná se o Třebechovice pod Orebem, 

Předměřice a Černilov. V prvních dvou vykonává městská policie svoji činnost v plném 

rozsahu, v obci Černilov zajišťují strážníci odchyt zvířat. 

4.2.6 Komise místní samosprávy 

Město Hradec Králové se sice nečlení na městské obvody nebo části, ale v místních 

částech města působí komise místní samosprávy. Jsou v podstatě „mluvčím“ obyvatel daných 

částí. 

Komise místní samosprávy jsou zřizovány a rušeny Radou města Hradec Králové 

podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb. jako iniciativní a poradní orgány v určených místních 

částech města. Rada určuje územní obvod jejich působnosti. 

Komise má 5 – 11 členů. Členem komise se může stát občan města Hradec Králové 

starší 18-ti let s trvalým pobytem v obvodu působnosti příslušné komise nebo vlastník 

nemovitostí na území, ve kterém komise působí, pokud je plně způsobilý k právním úkonům a 

nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Členy komise jmenuje rada města. 

Funkční období každého člena komise končí vždy dnem voleb do zastupitelstva města. 
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Obrázek 12 - Mapa komisí místní samosprávy 

 
Zdroj: http://www.hradeckralove.org/dld/kms.gif 

4.3 Hospodaření města 2007 

Celkové hospodaření rozpočtu města skončilo schodkem ve výši 89 mil. Kč, když 

plánovaný schodek byl 732 mil. Kč. K nižšímu výslednému saldu přispělo překročení 

plánovaných příjmů o 76 mil. Kč a nižší čerpání v oblasti výdajů, když nevyčerpáno zůstalo 

567 mil. Kč. Část nevyčerpaných prostředků tvoří úspory, část byla v rámci finančního 

vypořádání převedena do roku 2008.15 

                                                 

 

15 Profil města HK 2008 [online]. [2004] [cit. 2009-03-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/odbory/usek_nam_rozvoj/urad_pro_rozvoj_mesta/odb_rozvoj/_pro
f_mesta.html>. 
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4.3.1 Příjmy města za rok 2007 

Celkové příjmy za rok 2007 činily přes 2,28 mld. Kč. Z toho daňové příjmy byly 

téměř 1,19 mld. Kč, nedaňové příjmy byly 331 mil. Kč a kapitálové příjmy činily rovněž 

331 mil. Kč. Přijaté transfery dosáhly výše 435 mil. Kč. 

Tabulka 3 - Příjmy města Hradce Králové za rok 2007 

Příjmy za rok 2007 Částka v tis. Kč 

Daňové příjmy 1 187 215,9 

Nedaňové příjmy 330 992,7 

Kapitálové příjmy 330 519,5 

Přijaté transfery 435 165,4 

Celkem 2 283 893,5 

Zdroj: Autor. Data dostupná z WWW: <http://www.hradeckralove.org/dld/oe/zu2008/zu2008.pdf>. 

4.3.2 Výdaje města za rok 2007 

Výdaje rozpočtu města dosáhly výše 2,37 mld. Kč. Z toho běžné výdaje činily 

1,67 mld. Kč. A kapitálové výdaje činily 706 mil. Kč. 

Tabulka 4 - Výdaje města Hradce Králové za rok 2007 

Výdaje za rok 2007 Částka v tis. Kč 

Běžné výdaje 1 667 394,0 

Kapitálové výdaje 705 720,2 

Celkem 2 373 114,2 

Zdroj: Autor. Data dostupná z WWW: <http://www.hradeckralove.org/dld/oe/zu2008/zu2008.pdf>. 
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Výdaje na platy za rok 2007 

Tabulka 5 - Výdaje města Hradce Králové na platy za rok 2007 

Položka Částka v tis. Kč 

Platy zaměstnanců 111 306,7 

Odměny členům 
zastupitelstva 

5 823,3 

Ostatní osobní výdaje 2 940,1 

Celkem 120 070,1 

Zdroj: Autor. Data dostupná z WWW: <http://www.hradeckralove.org/dld/oe/zu2008/zu2008.pdf>. 

4.4 Hospodaření města 2008 

Celkové hospodaření rozpočtu města skončilo schodkem ve výši 75 mil. Kč, přestože 

plánovaný schodek byl 150 mil. Kč. Výsledné saldo je nižší díky překročení plánovaných 

příjmů o téměř 100 mil. Kč, i když výdaje byly překročeny o 25 mil. Kč. 

4.4.1 Příjmy města za rok 2008 

Celkové příjmy za rok 2008 činily téměř 2,17 mld. Kč. Z toho daňové příjmy byly 

1,28 mld. Kč, nedaňové příjmy činily 253 mil. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 

147 mil. Kč. Přijaté transfery byly 492 mil. Kč. 

Tabulka 6 - Příjmy města Hradce Králové za rok 2008 

Příjmy za rok 2008 Částka v tis. Kč 

Daňové příjmy 1 275 070,8 

Nedaňové příjmy 253 351,5 

Kapitálové příjmy 146 543,9 

Přijaté transfery 491 876,0 

Celkem 2 166 842,2 

Zdroj: Autor. Data dostupná z WWW: <http://www.hradeckralove.org/dld/oe/zu2008/zu2008.pdf>. 
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4.4.2 Výdaje města za rok 2008 

Výdaje rozpočtu města dosáhly výše přes 2,24 mld. Kč. Z toho běžné výdaje činily 

téměř 1,68 mld. Kč. A kapitálové výdaje byly 565 mil. Kč. 

Tabulka 7 - Výdaje města Hradce Králové za rok 2008 

Výdaje za rok 2008 Částka v tis. Kč 

Běžné výdaje 1 676 781,4 

Kapitálové výdaje 565 317,7 

Celkem 2 242 099,1 

Zdroj: Autor. Data dostupná z WWW: <http://www.hradeckralove.org/dld/oe/zu2008/zu2008.pdf>. 

Výdaje na platy za rok 2008 

Tabulka 8 - Výdaje města Hradce Králové na platy za rok 2008 

Položka Částka v tis. Kč 

Platy zaměstnanců 115 614,5 

Odměny členům 
zastupitelstva 

6 092,5 

Ostatní osobní výdaje 3 109,7 

Celkem 124 816,7 

Zdroj: Autor. Data dostupná z WWW: <http://www.hradeckralove.org/dld/oe/zu2008/zu2008.pdf>. 
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Závěr 

Prvním cílem mé práce byla obecná charakteristika správy statutárních měst v České 

republice. Statutární města mají oporu v zákoně o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.). Pojem 

statutární město není v povědomí české veřejnosti nijak zvlášť rozšířen. Důvodem je špatná 

informovanost občanů, a to, mimo jiné, díky jejich malému zájmu o tuto problematiku. 

Statutární města jsou obcí s rozšířenou působností a zároveň obcí s pověřeným 

obecním úřadem a mohou se členit na městské obvody nebo na městské části. Pokud se člení, 

musejí vydat obecně závaznou vyhlášku – statut. V současné době se člení 7 z 23 statutárních 

měst, a to Brno, Liberec, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň a Ústí nad Labem. 

Některá statutární města jsou zároveň i městy krajskými (Brno, České Budějovice, 

Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí 

nad Labem a Zlín). 

Správa statutárního města se na první pohled liší názvy orgánů města, a to primátor 

namísto starosty, magistrát místo městského úřadu a náměstek primátora se rovná 

místostarostovi. 

Dalším z cílů mé bakalářské práce bylo vyjádření: v čem spatřuji výhody a nevýhody 

nečlenění statutárního města Hradec Králové na městské obvody nebo městské části. 

Podle mého názoru je členění statutárních měst objektivní z pohledu nákladů v případě 

velkých měst, a to jak územně, tak i počtem obyvatel. Ale počet částí by měl být adekvátní 

k velikosti území. I když jsou města Brno a Ostrava druhým a třetím největším městem České 

republiky, počet jejich částí, v případě Brna 29 a v případě Ostravy 23, je poměrně velký a 

jednotlivé organizační jednotky si nejsou velikostí ani počtem obyvatel podobné. Myslím si, 

že by bylo ekonomicky méně náročnější pro rozpočet města sloučit některé malé části v jednu 

větší, která by byla srovnatelná s ostatními. Jedním z problémů by ale jistě byl nesouhlas 

občanů daných částí. 

Výhody členění velkých měst: 

- lepší dostupnost správy pro občana, 

- menší časová náročnost při vyřizování potřebných záležitostí z důvodu menší vzdálenosti 

mezi bydlištěm a úřadem, 
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- větší informovanost úředníků o problémech v dané lokalitě a vstřícnost k obyvatelům, kteří 

žijí ve stejném obvodu, resp. části jako oni. Někteří zde strávili celý život, a tudíž jim 

opravdu záleží na jisté prestiži celého obvodu, a proto se také snaží o co nejlepší fungování 

úřadu městského obvodu, resp. části. 

Město Hradec Králové nepatří mezi velká města, a proto se domnívám, že rozhodnutí 

nerozčlenit jej bylo správné. Na radnici se tato otázka projednávala, ale nakonec byla 

zamítnuta. Jedním z hlavních důvodů byly vyšší náklady, které tento model řízení přináší. 

Výhody nečlenění: 

- nižší náklady na mzdy a správu budov, 

- menší byrokratický aparát – magistrát zaměstnává méně úředníků a také počet jeho budov 

je nižší, 

- přehlednost a ucelenost správy – nevzniká zde otázka, jestli potřebnou záležitost vyřizuje 

magistrát města či úřad městské části nebo obvodu. 
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