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ANOTACE 

Cílem práce je analýza rozsahu práva územních samosprávných celků na samosprávu 

v právním řádu České republiky s důrazem na práva vztahující se k územnímu základu obce a 

garance jeho nedotknutelnosti. Územní samospráva je nezastupitelnou složkou demokratického 

právního státu. Garance územní samosprávy Ústavou je však lakonická a v detailech ponechána 

na zákonodárci a interpretaci soudů. Při analýze budou použitý právně-hermeneutické metody 

výkladu právních předpisů, zhodnocena bude také relevantní judikatura Ústavního soudu a 

správních soudů, včetně judikatury prvorepublikové. V praktické části budou analyzovány 

přístupy ke konsolidaci municipální struktury spočívající v meziobecní spolupráci případně 

slučování obcí. Právní postavení obcí v České republice bude komparováno s vybranými 

evropskými zeměmi. Výsledky analýzy budou syntetizovány a vyvozeny závěry. 
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ANNOTATION 

The aim of the thesis is to analyse the scope of the right of territorial self-governing units to 

self-government in the legal order of the Czech Republic with emphasis on the rights related to 

the territorial basis of the municipality and guarantee of its inviolability. Territorial self-

government is an irreplaceable component of a democratic state governed by the rule of law. 

However, the guarantee territorial self-government of the Constitution is laconic and leaves it 
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regulations will be used in the analysis. The relevant case law of the Constitutional courts and 

administrative courts will also be evaluated, including the case law of the First republic. In the 

practical part will be analysed approaches to the consolidation of municipal structure consisting 
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ÚVOD 

Municipální struktura v České republice je charakteristická svou rozdrobeností a v evropském 

kontextu se spolu s Francií vyznačuje nejnižším průměrným počtem obyvatel v obci, respektive 

vysokým počtem malých obcí.  

V dnešní době je v oblasti obecní veřejné správy řešena problematika její ekonomické 

efektivnosti. Velký počet malých obcí jde proti tomuto trendu, a proto jsou aktuálně 

diskutovaným tématem přístupy ke konsolidaci obecní roztříštěnosti na českém území nejen 

odborníky, ale i politiky a samotnými představiteli obcí.  

Historicky se evropské země potýkaly s identickým problémem a proto především v 50. až 70. 

letech kdy přistupovaly k dobrovolnému i nucenému slučování obcí nebo naopak k podpoře 

spolupráce mezi obcemi. S tím souvisí právo na samosprávu obcí, které se však od té doby 

výrazně rozvinulo a současné zakotvení tohoto ústavního práva může být překážkou slučování 

obcí na našem území. 

Zprvu je práce zaměřena na vývoj práva na samosprávu až do současnosti a na organizaci 

veřejné správy na českém území. Smíšený model veřejné správy znamená dvojí působnost obcí 

– samostatnou i přenesenou. Obce kromě svých vlastních záležitostí tak vykonávají i státní 

správu jménem státu. Proto se práce zaměřuje i na hranice působnosti samospráv a možnost 

státních zásahů do jejích práv analýzou judikatury Ústavního soudu České republiky a 

judikatury správních soudů (Nejvyššího správního soudu). V závěru první části práce je 

komparováno zakotvení práva na samosprávu v ústavách zvolených zemí spolu 

s vyhodnocením principů, které toto právo podporují. 

Ústavním zakotvení územního základu obce se zabývá hned následující část práce. Definuje 

možnosti změny území obcí spolu s argumenty pro a proti slučování municipalit. Konec 

kapitoly pojednává o možnostech nuceného slučování na našem území v současnosti 

v porovnání s prvorepublikovým slučováním na základě tehdejší judikatury Nejvyššího 

správního soudu. 

Třetí a čtvrtá kapitola je zaměřena na přístupy konsolidace municipální struktury. Zatímco se 

třetí část zaměřuje na právo na meziobecní spolupráci podle ustanovení Evropské charty místní 

samosprávy a zákona o obcích č. 120/2000 Sb., čtvrtá část se naopak orientuje na slučování a 

připojování obcí i jinou změnu municipálních hranic. Kapitola je zakončena zhodnocením obou 

přístupů. 
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Poté je vylíčeno administrativní členění České republiky a administrativní členění vybraných 

zemí – Francie, Německa a Švédka. Kapitoly o těchto zemích se zabývají historickým vývojem 

zvolené možnosti konsolidace (meziobecní spoluprací nebo slučováním obcí).  

Ačkoli ve všech analyzovaných zemích nějaké slučování proběhlo, země se velmi liší jeho 

rozsahem. Slučování obcí se stalo trendem především v 70. letech 20. století v České republice, 

Německu, Švédsku, ale i Francii, kde však bylo nejméně úspěšné a francouzská 

restrukturalizace obecní struktury se rychle přeorientovala na meziobecní spolupráci. V České 

republice i Německu bylo slučování poměrně výrazné a počet obcí byl snížen až na polovinu, 

slučování na švédském území však dosáhlo nesrovnatelných rozměrů a dosáhlo 

devadesátiprocentní redukce obcí. 

V závěru práce je analyzována aplikovatelnost především švédského nuceného slučování 

s ohledem na právo na samosprávu obcí společně s možností realizace meziobecní spolupráce 

po francouzském i německém vzoru. V obou těchto zemích se spolupráce stala tradičním jevem 

a základní principy mohou být Českou republikou převzaty a rozvíjeny se zřetelem na rozvoj 

finanční autonomie obcí a zdokonalení decentralizovaného systému veřejné správy. 
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1 Právo na samosprávu v ČR a jeho vývoj 

Pro komplexnější uchopení problematiky samosprávných celků jsou následující odstavce 

nejprve zaměřeny na pojmy vymezující postavení státu a rozdělení jeho moci. Následně 

popisují historický vývoj postavení samospráv.  

Definovat právo na samosprávu není snadnou disciplínou, avšak se složitějším problémem se 

střetávají odborníci při snaze popsat, co je to veřejná správa. V demokratických zřízeních je 

prvotním nositelem veškeré moci stát. Novodobý systém právního státu se zakládá na dělbě 

státní moci: zákonodárné, výkonné a soudní. Moc zákonodárnou drží v České republice 

(a v zásadě výkonnou mocí nedisponuje) Parlament České republiky tvořený Poslaneckou 

sněmovnou a Senátem. Držitelé zákonodárné moci (zákonodárci) jsou oprávněni vydávat 

zákony podle nastaveného zákonodárného procesu. Soudní moc je v České republice (dále jen 

ČR) v rukou nezávislého Ústavního soudu a nezávislých obecných soudů. Ústavní soud stojící 

mimo soustavu obecných soudů jediný rozhoduje o souladu zákonů s ústavou (ústavněprávní 

pravomoc). Obecné soudy disponují civilněprávní pravomocí (rozhodují o sporech mezi 

stranami) a trestněprávní pravomocí (rozhodují o vině a trestu) na rozdíl od správních soudů 

přezkoumávajících rozhodnutí správních orgánů na základě správně-právní pravomoci. Podle 

svého postavení jsou soudy organizačně rozděleny na články, kde vrchol soustavy obecných 

soudů v ČR tvoří Nejvyšší správní soud (vrcholný orgán pro správní soudnictví) a Nejvyšší 

soud (4. článek soustavy pro civilní řízení rozhoduje zejména o dovoláních odvolacích soudů), 

následují vrchní soudy (3. článek), krajské soudy (2. článek rozhoduje mimo jiné též o věcech 

správního soudnictví) a okresní soudy (1. článek). Hierarchie soudů se vyznačuje 

dvojinstančním systémem, který je určující pro opravná řízení. [1] 

Různorodý a rozsáhlý objem činnosti veřejné správy znemožňuje definovat činnosti veřejné 

správy taxativním výčtem, proto se využívá negativní definice pomocí substrakce úkonů, 

kterými se nezabývá. Pojem veřejná správa podle materiálního pojetí představuje veřejnou 

moc nevykonávanou mocí ani zákonodárnou, ani soudní, ani vládní. Na realizaci zbývající 

veřejné moci se podílí státní správa (stát a veřejnoprávní organizace, případně fyzické či 

právnické osoby, na které byl výkon přenesen) a samospráva.  [2] 
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Podle jiné definice veřejná správa řídí veřejné záležitosti ve veřejném zájmu a vedle správy 

soukromých záležitostí je navíc obdařena veřejnou mocí. Pod formálním pojetím veřejné 

správy si můžeme představit soustavu subjektů (úřadů) vykonávající veřejnou správu a jejich 

strukturu.  

Bez samosprávy nelze plně hovořit o demokratickém zřízení, neboť její existence vede 

k pluralitě moci – nejen  dekoncentraci moci (organizační rozdělení veřejné moci), ale 

především decentralizaci moci (přenesení moci na jiný subjekt, který vymezené záležitosti 

vykonává samostatně a nezávisle na centrální moci). Přesun moci je podpořen principem 

subsidiarity, na jehož základě se preferuje přenesení moci na co nejnižší úroveň (co nejblíže 

občanům). 

Ve veřejné správě se uplatňuje princip kolegiálního nebo individuálního (monokratického) 

rozhodování. V samosprávách je vůle správního orgánu představována obvykle rozhodnutím 

více rovných osob oproti soustředění pravomocí u jedné fyzické osoby (jako typický příklad 

výkonu státní správy na ministerstvech). 

Podle vztahu mezi úřady státní správy a úřady samosprávy rozlišujeme tři hlavní systémy, které 

se v různých státech vyvinuly a jejich odlišnost je projevem různorodé historie států, jejich 

tradic a zvyků. 

− Anglosaské země veškerou územní veřejnou správu vykonávají pouze samosprávně 

a parlament nad nimi provádí kontrolu (např. obce). 

− Francouzský model zavádí na jedno území jak orgán státní správy, tak orgán 

samosprávy. 

− (Německý) smíšený model veřejné správy znamená, že subjekt územní samosprávy 

(např. obec nebo kraj) v rámci výkonu přenesené působnosti vykonává mimo svých 

samosprávných činností i záležitosti státní správy, ve kterých se nachází v pozici 

podřízeného. Stát využívá existenci úřadů v daném území za účelem snížení nákladů. 

Tento systém je zaveden v celé střední Evropě včetně České republiky. [2] 



 

 

15 

 

Do samostatné působnosti řadíme činnosti v zájmu daného území (např. obce) respektive jejich 

občanů, kteří se podílejí na výkonu správy samostatně nebo prostřednictvím volby. Záležitosti 

jsou spravovány obcí samostatně, nezávisle, podle právních předpisů avšak bez podřízeného 

vztahu ke státním orgánům (tzv. vrchnostenská činnost). V přenesené působnosti musí obec 

plnit záležitosti delegované od státu. Subjekt vykonávající samosprávu vystupuje jako 

veřejnoprávní korporace s právní subjektivitou (veřejnou pro výkon mocenských pravomocí 

i soukromou v soukromoprávních vztazích). [2] 

Roku 1985 vydala Rada Evropy rámcovou mezinárodní smlouvu – Evropskou chartu místní 

samosprávy (dále jen Charta), která pro Českou republiku vešla v účinnost roku 1999. 

Evropský standard doplňuje standardy o místních samosprávách jednotlivých členských zemí. 

Charta považuje existenci samosprávy za zásadní právo občanů podílet se na řízení veřejných 

záležitostí. Nejblíže se standardy blíží středoevropským tradicím, avšak země anglosaského 

i francouzského modelu Chartu přijaly. Charta počítá s vnitrostátní právní úpravou, avšak 

nezaručuje plnou svobodu územní samosprávy. Představuje však standardní mezinárodní 

smlouvu a ústavní soudy jednotlivých zemí mimo jiné ověřují, zda nedošlo k překročení jejích 

mezí. Charta se například o přenesení státní moci (smíšeném modelu veřejné správy) vůbec 

nezmiňuje. Je k zamyšlení, zda zátěž výkonu přenesených činností není ohrožující pro finanční 

a majetkovou stránku samospráv a nemůže nastat střet mezi zájmy územního společenství 

obyvatel a zájmy státu (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 34/02).  

1.1 Vývoj práva na samosprávu na českém území 

Poprvé o samosprávě na českém území (v rakouské monarchii) můžeme hovořit až v 19. století. 

Od roku 1848 došlo na základě evropských revolucí (ve Francii a Itálii) k několika reformám. 

Začalo se pracovat na zavedení ústavnosti, což znamenalo omezení absolutistické moci 

panovníka ústavou a zavedení vlády. Byla odstraněna občanská nerovnost zrušením roboty. 

Likvidace poddanství vedla k nutnosti zavedení nového systému výkonu správy. Poddaní patřili 

ve správních a soudních otázkách do správního obvodu určitého panství, která však zrušením 

nevolnictví zanikla. 

Řešením mohlo být zavedení nové infrastruktury státních institucí. Avšak finančně dostupnější 

variantou bylo přenesení výkonu státní správy na existující subjekty (obce, města). Každé 

území spadalo do katastrálního obvodu nějaké obce nebo města. Na českém území je to počátek 

smíšeného modelu veřejné správy. [3] 
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Návrh Kroměřížské smlouvy z roku 1849 o postavení obcí a roli samosprávy nebyl po 

rozpuštění kroměřížského sněmu přijat v platnost, ale jeho principy převzala Stadionova ústava 

a Prozatimní zákon obecní z téhož roku. Prozatímní zákon obecní vymezil tři druhy obcí 

(místní, okresní, krajské), zaměřoval se především na obce místní. Formuloval základní práva 

územní samosprávy a samostatné postavení obcí. Uvozující větu v prozatímním obecním 

zřízení „Základem svobodného státu je svobodná obec.“ cituje celá řada literatury. Již první 

zákon o obcích rozlišoval působnost samostatnou (tenkrát přirozenou) a přenesenou. Rokem 

1950 vznikají samosprávné obce a města, avšak politická situace nástupem Alexandra Bacha 

vedla opět k centralizačním tendencím a omezování právě vzniklých samospráv. [3] 

Počátek československého státu datujeme od prvního zákona nazývaným recepční norma 

schváleným dne 28. října 1918, který byl v pozměněné podobě publikován ve Sbírce zákonů 

pod číslem 11. Vzhledem k tomu, že pád Rakouska–Uherska byl očekáván o něco později, 

příprava zákona probíhala pouze několik dnů a i proto zákon převzal rakousko–uherský právní 

řád a veřejnou správu.  

Obecní zřízení se nového zákona nedočkalo, avšak proběhlo několik novel, které příliš 

nepřihlížely ke starým zákonům ani vzájemné existenci: [4] 

− Zákon o volbách (č. 75/1919 Sb. z. a n.), který stanovil všeobecné, rovné a přímé 

hlasovací právo a navíc poprvé v historii bylo volební právo přiznáno i ženám. 

− Zákon č. 76/1919 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení 

dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice 

(novela k obecním zřízením) přinesl nové názvy orgánů: obecní představenstvo se stalo 

obecní radou, obecní výbor se přejmenoval na obecní zastupitelstvo. Novela upravuje 

jednání orgánů, jejich vztahy, postavení apod. 

− Finanční novely k obecním zřízením (zákon č. 329/1921 Sb. z. a n., o přechodné 

úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním; zákon 

č. 169/1930 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, 

č. 77 Sb.; zákon č. 69/1935 Sb. z. a n., o finančních opatřeních v oboru územní 

samosprávy) byly zaměřeny na získávání příjmů obcí. Finanční situace se však zároveň 

velmi zhoršila s přicházející krizí i přes tyto čtyři finanční novely. 

− Zákon č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické správy. 



 

 

17 

 

Podle K. Laštovky mělo dojít ke zrušení zemí, které: „...pozbyly v našem státě svého národního 

prestiže a jako obvody správní ukazují se příliš velikými, a proto s hlediska správního mají býti 

nahraženy obvody menšími, pro správu účelnějšími, totiž kraji (župami)“. [5] 

Zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice 

Československé (tzv. župní zákon) měl zrušit zemi českou, moravskou a slezskou a území 

republiky mělo být rozděleno na 21 žup. Území žup se mělo rozčlenit do správních okresů, 

Zákon ale nabyl působnost pouze na Slovensku. Zákon č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci 

politické správy župní zákon novelizoval. Rozdělil definitivně republiku na země (Česká, 

Moravskoslezská, Slovenská a Podkarpatská) a okresy. [5] 

Největším zásahem do obecní samosprávy bylo období od okupace roku 1939. Většina 

obecních zastupitelstev byla rozpuštěna. V období protektorátu fakticky o samosprávě nelze 

hovořit. Samosprávné obecní zřízení nebylo obnoveno ani po válce roku 1945. Byly obnoveny 

národní výbory (místní,  okresní, zemské). Nově přijatá ústava (zákon č. 150/1948 Sb.) převzala 

systém národních výborů, který byl obměněn krajským zřízením. Vzniklo 19 krajů, které 

nahradily země, členěných na 270 okresů. Obce v podstatě vykonávaly pouze přenesenou 

působnost. Obnovy se samospráva po komunistickém režimu dočkala až po roce 1989. [3] 

1.2 Reforma veřejné správy v ČR 

Se změnou režimu v listopadu roku 1989 se na českém území do legislativy začaly začleňovat 

demokratické hodnoty s rozvojem samospráv. Po roce 1989 přijatý zákon č. 294/1990 Sb., 

změnil hlavou sedmou Ústavy Československé socialistické republiky, která vymezovala 

fungování národních výborů tak, že základem místní samosprávy je obec. Od počátku 90. let 

jsou obce chápany jako právní subjekty a legislativa rozlišuje samostatné a přenesené 

kompetence.  

Postkomunistická legislativa rovněž zavedla dekoncentrovanou státní správu ustanovením 

zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 

opatřeních s tím souvisejících. Skládala se z okresních úřadů (podle členění státu ze zákona 

č. 36/1960 Sb.), který dělil zemi na 76 okresů resp. územních správních okresních úřadů a 

dekoncentrovaných ústředních úřadů. Část odpovědnosti bývalých národních výborů (hlavní 

jednotky komunistického správního systému) byla přenesena převážně na centrální úroveň, jež 

začala vytvářet dekoncentrované orgány (pracovní úřady, orgány státní správy, orgány 

sociálního zabezpečení atd.). 
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Česká obecní úroveň zůstala poněkud roztříštěná. Existuje přes 6 250 obcí, z nichž většina nemá 

ani 1000 obyvatel. Poslední iniciativy, které se tento problém snažily řešit, probíhaly ke konci 

komunistické éry – sloučení obcí nebylo kvůli politické citlivosti využíváno a problémy byly 

řešeny spíše dobrovolnými přístupy meziobecní spolupráce. [6] 

Kraje jako vyšší samosprávné celky získávají stejný právní status jako obce. Ústava z roku 1993 

jejich existenci předpokládala, založeny byly až v roce 1997 přijetím ústavního zákona 

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a jejich odpovědnost byla 

upřesněna až v legislativě roku 2000, která na území ČR zřídila 14 krajů. 

Obdobně jako obce vykonávají přenesenou působnost také kraje, jejichž objem se zvýšil 

zrušením okresních úřadů od roku 2003. Většinu působnosti, které vykonávaly (zrušené) 

okresní úřady převzaly zákonem č. 314/2002 Sb. obce s pověřeným obecním úřadem a obce 

s rozšířenou působností. Podle § 3 výše uvedeného zákona vyhláška Ministerstva vnitra 

č. 388/2002 Sb. specifikuje správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a správní 

obvody obcí s rozšířenou působností. Tím vznikly tři kategorie obcí rozdělených podle 

množství státní správy, které vykonávají:  

− obce s obecními úřady (I. kategorie), 

− obce s pověřenými obecními úřady (II. kategorie), 

− obce s rozšířenou působností (III. kategorie). 

Obce s rozšířenou působností nesou největší odpovědnost za státní správu od roku 2003. Toto 

řešení přineslo diskuze o optimálním financování státní správy vykonávané obcemi stejně jako 

otázku, zda obce v České republice nevykonávají státní správu spíše než samosprávné úkoly.  

Do samostatné působnosti náleží i spolupráce mezi obcí a krajem, na jehož území se obec 

nachází. Ve srovnání s obcemi má krajské zřízení menší objem samostatné působnosti. Krajská 

působnost je zaměřena na vztah ke státní správě v přenesené působnosti (k ministerstvům a 

ústředním správním úřadů) nejen v pozici podřízenosti, ale i v poskytování součinnosti. Na 

spolupráci mezi krajem a obcí stojí například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním úřadu (stavební zákon). Zásahy do činnosti obecních samospráv ze strany krajů nebo 

ministerstev je možný jen v případech stanovených zákonem. Totéž platí i u krajských 

samospráv. [6] 
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1.3 Samostatná působnost obcí 

V současnosti v ČR funguje tzv. smíšený model veřejné správy, což jak bylo zmíněno, znamená 

dvojí působnost. Zaprvé vykonávají územní celky ústavně zajištěnou samostatnou působnost, 

zadruhé pracují s přenesenou působností, čímž realizují správu státní v zákonem daných 

mezích.  [3] 

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem (čl. 101 Ústavy). Podle 

Ústavního soudu by to rozsahu samostatné působnosti měly být zařazeny takové věci: „které 

svými kořeny tkví právě v místním společenství a mají k němu specifický vztah za předpokladu, 

že mohou být místním společenstvím ve vlastní odpovědnosti a samostatně zvládnuty.“ (Nález 

ÚS sp. zn. Pl. ÚS 38/97). 

Podle ustanovení § 35 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. do samostatné působnosti patří 

záležitosti v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud 

nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo působnost svěřenou zvláštním zákonem 

správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti 

svěří zákon. Podle téhož zákona ustanovení § 7 si obec záležitosti spravuje samostatně 

(„samostatná působnost“) a státní orgány ani orgány krajů nemohou do jejich samostatné 

působnosti zasahovat, nevyžaduje-li to ochrana zákona a v tom případě jen způsobem, který 

zákon stanoví. 

Zákonem dané rozdíly mezi samostatnou a přenesenou působností nejsou vždy předem jasné. 

Struktura samostatné působnosti je definována dvojím způsobem: 

− pomocí generální klauzule: obecná ustanovení vytyčující základní znaky jednání, 

popisuje určitou právní zásadu, jejíž konkrétní aplikace vyžaduje další upřesnění. [7] 

− pomocí enumerativního výčtu: konkrétní okruh záležitostí náležející do (samostatné) 

působnosti stanovené taxativním výčtem (vyjmenování činností). [8] 

Do samostatné působnosti náleží hospodaření s vlastním majetkem, spolupráce s dalšími 

obcemi (u krajů s dalšími kraji) nebo s fyzickými a právnickými osobami a projednávají 

správních deliktů (přestupků). V neposlední řadě zastupitelstva vyhlašují místní referenda. 

Účelem existence samosprávy je realizace činností lokálního charakteru, která by ze státního 

postavení nemusela být prioritní. Občané mohou prostřednictvím voleb vyjadřovat své názory 

a priority ať pomocí aktivního nebo pasivního volebního práva. [3] 
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Samosprávný orgán – zastupitelstvo – je výsledkem přímých demokratických voleb a spolu  

se vzešlými orgány – radou a starostou (v kraji hejtmanem) – vykonávají svou politiku, více 

či méně závislou na politice státní. Na rozdíl od státní správy, která je spravována nevolenými 

úředníky (odborníky). 

V oblasti samostatné působnosti mohou orgány obcí ukládat povinnosti obecně závaznou 

vyhláškou podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb.: 

− „k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které 

činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase 

obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných 

prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány, 

− pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu 

nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 

− k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního 

prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a 

k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, 

− stanoví-li tak zvláštní zákon“, 

V oblasti přenesené působnosti  pak může na základě zákona a v jeho mezích vydávat nařízení 

(§ 11 zákona č. 128/2000 Sb.). Ústavní soud ČR se z velké části zabývá právě kolizí obecně 

závazných vyhlášek z důvodu nejasného zmocnění oblastí, které je možno upravovat těmito 

vyhláškami. V této souvislosti například vylučuje, aby obecně závazné vyhlášky upravovaly 

záležitosti již stanové zákonem nebo jiným závazným předpisem. (Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 

23/99). 

Do samostatné působnosti spadá i spolupráce obcí, jejich slučování a rozdělování. Spolupráce 

obcí spočívá v zajištění služeb či činností, které jedna ze spolupracujících obcí může 

poskytnout a druhá si to nemůže dovolit. [3] 
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1.3.1 Právo na samosprávu obcí 

Samospráva představuje jednu ze dvou větví veřejné správy, která je vykonávána jinými 

veřejnoprávními subjekty než státem a je nezávislá. Představuje tak konkurující prvek 

vůči ostatním nositelům veřejné moci, podporuje dělbu moci ve státě a zabraňuje tomu, aby se 

moc soustředila centrálně a mohla být zneužita. Ačkoli právo na samosprávu představuje 

klíčový institut každého demokratického právního státu, poměrně často se stává zdrojem 

různých sporů, a to nejen politických, ale i právních. Na jedné straně dochází ke střetům mezi 

územními samosprávnými celky vůči sobě v otázkách vymezení jejich vzájemné pravomoci a 

působnosti. Na druhou stranu se územní samosprávné celky dostávají do sporů s ostatními 

orgány veřejné moci (státem), kde je potřeba vymezit hranice, kam samosprávný výkon práva 

sahá. [9] [10] 

Podle tradičního dělení samosprávy rozlišujeme samosprávu územní a zájmovou. Odlišnost 

mezi těmito typy spočívá v organizačním uspořádání, kdy v případě územní samosprávy 

vyplývá z územního členění státu a zájmová samospráva funguje na rezortním principu.  

Přičemž stěžejní pozici zaujímá samospráva územní, jejíž privilegované postavení plyne 

z jejího výslovného zakotvení v čl. 101 Ústavy ČR. Nelze zapomínat ani na samosprávu 

vykonávanou ostatními veřejnoprávními korporacemi v podobě korporací profesních 

(zájmových). ČR v současnosti využívá smíšený model výkonu územní veřejné správy, kdy 

jednotlivé orgány územních celků vykonávají nejen správu vlastních záležitostí (územní 

samosprávu), ale současně vykonávají v přenesené působnosti i státní správu. Následující 

odstavce se zaměřují na přehled judikatury z oblasti územní samosprávy, a to především na 

rozhodnutí Ústavního soudu a soudů správních (Nejvyššího správního soudu). [9][10] 

Podle usnesení Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 38/2000 jsou územní samosprávné celky vázány 

s celým ústavním i právním pořádkem. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, stejně jako zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze neupravuje právní 

postavení obce, ale vymezuje pravomoci v samostatné a přenesené působnosti. Obec 

v oblastech mimo tento zákon vystupuje jako každý jiný právní subjekt a je vázána celým 

právním řádem. Zásahy státu do práva na územní samosprávu ve smyslu č. 101 odst. 4 Ústavy 

ČR nesmí být podle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 331/02 v rozporu s ústavně 

zakotvenými znaky samosprávy a jsou přípustné pouze tehdy, pokud to ochrana zákona 

nepochybně vyžaduje. Jedná se o ústavně založenou výjimku zasahující do jednoho ze znaků 

demokratického právního státu. Místní samospráva, coby forma veřejné moci, musí mít právní 

jistotu v tom, že jí bude poskytnuta ochrana před neoprávněnými zásahy státu. 
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Porušením práva na samosprávu se zabýval například nález sp. zn. ÚS 2200/15 ve věci ústavní 

stížnosti města Pelhřimov proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta 

kasační stížnost stěžovatele ve věci jeho povinnosti pečovat o veřejnou zeleň. Stěžoval měl za 

to, že postup Nejvyššího správního soudu porušuje čl. 2 odst. 3 Ústavy („státní moc slouží všem 

občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“) a čl. 101 

odst. 4 Ústavy („stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-

li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem“) a čl. 4 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod („Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 

při zachování základních práv a svobod“), a že došlo k porušení jeho práva na samosprávu 

(podle č. 8 Ústavy).  

Taxativní vymezení oblastí, v nichž jsou obce oprávněny bez výslovného zákonného zmocnění 

tvořit právo (obecně závazné vyhlášky) obsahuje ustanovení § 10 zákona o obcích, avšak obsah 

povinností nelze ustanovit v rozporu se zákonnými normami a ústavním pořádkem. Pro 

všechny oblasti v samostatné působnosti obcí platí, že se musí jednat o záležitosti v zájmu obce 

a jejích občanů (§ 25 zákona o obcích), tzn. o záležitosti pouze místní (nikoliv krajského nebo 

celostátního rozsahu). Zákonodárce může stanovit záležitosti místního rozsahu, které nemají 

patřit do samostatné působnosti v souladu s ústavním pořádkem (čl. 104 odst. 1 Ústavy). 

V takovém případě musí zákonodárce podle judikatury Ústavního soudu sledovat legitimní cíl 

a neměl by obsah práva na samosprávu „vyprázdnit nebo fakticky eliminovat“ (srov. např. 

nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 nebo Pl. ÚS 6/13. 

Pozitivní omezení vymezuje okruh záležitostí v zájmu obce a občanů obce. Tento okruh 

částečně vymezil Ústavní soud např. v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 30/06. Vedle samosprávných 

působností podle ustanovení § 10 zákona o obcích může zvláštní zákon označit i další záležitosti 

spadající do samostatné působnosti obce, v nichž může obec realizovat normotvornou 

pravomoc. Do této kategorie patří záležitosti místních (obecních) daní a poplatků, na které 

s ohledem na ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod („daně a poplatky lze 

ukládat jen na základě zákona“) obec, aby daň či poplatek mohla ukládat, potřebuje výslovné 

zmocnění. 

Hlava VI, zákona č. 128/2000 Sb. upravuje postupy správních orgánů na nápravu vad při 

vydávání (a obsahu) právních předpisů obcí včetně usnesení, rozhodnutí a jiných opatření 

vydaných jejich orgány. Dozor prováděný zákonem stanovenými správními orgány, je dozorem 

následným a směřuje tedy vůči úkonům existujícím. [11] 
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Zákonem pověřené správní orgány sledující kontrolované úkony orgánů obce z hlediska jejich  

souladu se zákony a dalšími právními předpisy, usneseními vlády, směrnicemi ústředních 

správních úřadů nebo opatřeními přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle 

toho, nad jakým úkonem orgánu obce je dozor vykonávám. Dozor upravuje i ustanovení čl. 8 

Charty, který určuje, že správní dozor nad místními společenstvími lze vykonávat jen tak a 

v takových případech, jak to stanoví ústava nebo zákon.  Zákon o obcích dělí oblasti dozoru do 

tří částí (díl 1–3 zákona o obcích) [11]: 

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí 

a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti: Dozor vykonává Ministerstvo vnitra 

v případě, že na základě svého zjištění dospěje k závěru, že obecně závazná vyhláška je 

v rozporu se zákonem. Ministerstvo vnitra může využít tzv. test čtyř kroků zkoumání, zda je 

vyhláška v souladu se zákony a ústavním pořádkem (srov. např. nález Pl. ÚS 63/04): 

− Přezkum pravomoci územního samosprávného celku vydávat obecně závazné vyhlášky, 

− Přezkum, zda se územní samosprávný celek při vydávání vyhlášky nepohyboval mimo 

zákonem vymezenou věcnou působnost, 

− Vyřešení otázky, zda územní celek při vydávání vyhlášky nezneužil zákonem mu 

svěřenou působnost, 

− Přezkum obsahu vyhlášky z hlediska „nerozumnosti“ – zda není natolik absurdní, že by 

žádné racionálně uvažující zastupitelstvo k takovému řešení nemohlo rozumně 

přistoupit (srov. např. Pl. ÚS 30/06). 

V případě, že konkrétní obecně závazná vyhláška v některém z kroků neobstojí, měly by být 

postupy v rámci dozoru důvodné. Dospěje-li Ministerstvo vnitra k tomuto závěru, vyzve obec 

ke zjednání nápravy a účinnost obecně závazné vyhlášky je pozastavena. [11] 

Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí 

v samostatné působnosti: Postup k nápravě vadných opatření orgánů obce je obdobný úpravě 

dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek. Rozdíl spočívá v tom, že 

pravomoc o rozhodování o návrhu a zrušení jiných opatření je svěřena soudům ve správním 

soudnictví, zatímco o návrhu na zrušení nezákonné obecně závazné vyhlášky rozhoduje 

výhradně Ústavní soud. 

Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření 

orgánů obcí v přenesené působnosti:   



 

 

24 

 

Dozor v případě přenesené působnosti vykonává krajský úřad. Řada postupů i při dozoru nad 

vydáváním a obsahem nařízení je podobná jako při dozoru nad vydáváním a obsahem obecně 

závazných vyhlášek. Kroky, které využívá Ústavní soud k jejich přezkumu při rozhodování 

o návrzích zrušení podzákonných prováděcích právních předpisů, jsou (Pl. ÚS 57/13): 

− zda orgán, který napadený předpis přijal, k tomu měl pravomoc a zda tak učinil 

ústavním způsobem, 

− zda předpis byl vydán v mezích zákonného zmocnění, 

− zda není obsahový nesoulad předpisu s ústavním pořádkem nebo zákonem. 

Podobně jak tomu je u samostatné působnosti v případě zjištění, že nařízení obce či jeho 

ustanovení jsou v rozporu se zákonem nebo jiným předpisem, vyzve v tomto případě  krajský 

úřad obec ke zjednání nápravy a pozastaví účinnost nařízení spolu se stanovením přiměřené 

lhůty ke zjednání nápravy. [11] 

Ústava (čl. 101, odst. 3) zakládá právní subjektivitu územních samosprávných celků, které mají 

vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Demokratický ráz samospráv v garanci 

volených zastupitelstev potvrzuje na ústavní úrovni č. 101 odst. 1 a 2 a čl. 102. Dále však Ústava 

předpokládá zákonnou úpravu veřejných záležitostí, které je svěřené zákonodárci, nikoliv 

ústavodárci, který by vymezil záležitosti místního významu. Na základě právních, 

ekonomických, politologických a dalších hledisek nelze určit, které záležitosti podle něho mají 

místní dopad a zaslouží si vynětí z působení ústřední moci.  

Ústava počítá (čl. 105) s výkonem státní moci v přenesené působnosti územních 

samosprávných celků, což sebou přináší státní kontrolu k zabezpečení kvalitního výkonu státní  

moci. O způsobu přenesení moci na územní samosprávný celek text Ústavy neříká. S důrazem 

na samosprávu se jeví příhodnější dohoda.  

Autoritativní přenos výkonu státní moci umožnil zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti některých okresních úřadů. Omezil 

autonomii obcí, měst a krajů v určení počtu zaměstnanců svého úřadu. Omezení je však 

zákonné a stěží lze považovat za porušení čl. 6, odst. 1 Charty („Aniž by byla dotčena obecnější 

zákonná ustanovení, mohou si místní společenství stanovit své vlastní vnitřní správní struktury, 

aby je přizpůsobila místním potřebám a zajistila účinné řízení“). Přesun působnosti rušených 

okresních úřadů na kraje a pověřené obce představuje zásah do majetkových poměrů územního 

samosprávného celku. Zákonná regulace hospodaření územní samosprávy je však přípustná a 

česká samospráva není zcela samostatná i v dalších ohledech.  
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Výběr daní probíhá podle celostátního zákonodárství a jen u některých daní a poplatků 

připouští, aby si obce a kraje stanovily sazby v určitých mezích. Rozdělování daňových výnosů 

je rovněž určeno státem prostřednictvím zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 

o rozpočtovém určení daní). Majetkově oddělená územní samospráva od státu v ČR neexistuje.  

(Nález ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 34/02) [12] 

Územní samosprávné celky mohou bránit své právo na samosprávu zvláštním typem ústavní 

stížnosti označované jako komunální stížnost, podle které mohou územní samosprávné celky 

podat ústavní stížnost proti nezákonným zásahům státu. Oprávněným subjektem je pouze 

zastupitelstvo obce (nebo zastupitelstvo kraje). Podle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 

471/2000, se komunální stížnost v několika směrech zásadně odlišuje od úpravy „obecné“ 

ústavní stížnosti podle č. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR. Zatímco v řízení o obecné ústavní 

stížnosti u Ústavního soudu je sledováno porušení ústavně zaručených základních práv a 

svobod stěžovatele, v ústavní stížnosti „komunální“ hodnotí Ústavní soud i zákonnost zásahu 

státu. 

Ústavní soud se v letech 1997–2020 (v letech dohledatelných online na Nalus.cz) zabýval 

celkem 27 komunálními stížnostmi, z nichž celkem 24 byly podány zastupitelstvem obce a 

pouze 3 zastupitelstvem kraje (u krajů se všechny týkali stejného předmětu: Zásady územního 

rozvoje Jihomoravského kraje). Níže uvedená tabulka shrnuje počet podaných komunálních 

stížností, kde můžeme vidět, že nízký počet stížností ze strany krajského zastupitelstva není 

ovlivněn pozdějším vznikem krajského celku (v roce 2000) a že více než polovina stížností byla 

podána v letech 2012–2020. 

Tabulka 1: Počet podaných komunálních stížností k Ústavnímu soudu 

Roky 
Počet KS* podaných zastupitelstvem 

obce/zastupitelstvem kraje 

% 

z celkového 

počtu KS 

1997–2000 5 18,5 % 

2000–2012 5 18,5 % 

2012–2020 14/3 63 % 

Celkem 27 100 % 

KS* – komunální stížnost 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Nalus.cz [13] 
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Celkem 17 návrhů z 27 bylo Ústavním soudem odmítnuto z různých důvodů (nepřípustnost, 

neopodstatněnost, neoprávněnost, nepříslušnost), 3 návrhům bylo plně vyhověno, 4 návrhům 

bylo vyhověno pouze částečně (zbytek návrhu byl nejčastěji odmítnut) a 3 návrhy byly zcela 

zamítnuty. Z pohledu předmětu se ústavní stížnosti nejvíce zaobírali problematikou územního 

plánování a regulací provozování výherních automatů nebo záležitostí týkající se voleb 

(a mandátů). Můžeme si všimnout trendu, který se v posledních letech projevuje zvyšujícím se 

počtem komunálních stížností podaných zastupitelstvy obcí a objevilo se i pár případů 

komunálních stížností podaných zastupitelstvy krajů.  

Při analýze aktů Nejvyššího správního soudu vydaných v letech 2005 až 2020 (v letech 

dohledatelných na nssoud.cz) v řízení proti nezákonnému zásahu v oblasti územní samosprávy 

nalezneme celkem 13 rozhodnutí a 2 usnesení, z čehož celkem 8 rozsudků bylo zamítnuto, 

1 rozsudek zrušil rozsudek městského soudu a žalobu odmítl, další 4 rozsudky zrušily 

rozhodnutí nebo usnesení krajského či městského soudu a navrátili je těmto soudům k dalšímu 

řízení. Dvě usnesení, která byla vydána ve věci nezákonného zásahu, byla jednou odmítnuta a 

jednou zastavena. [14] 

Tabulka 2: Počet rozhodnutí a usnesení Nejvyššího správního soudu 

Roky 
Počet KS* podaných zastupitelstvem 

obce/zastupitelstvem kraje 

% 

z celkového 

počtu KS 

2005–2012 4 27 % 

2012–2020 11 73 % 

Celkem 15 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování podle nssoud.cz [14] 

Předmětem stížností bylo například: právo vyjadřovat se na veřejných zasedáních zastupitelstva 

kraje, nezařazení návrhů k projednání na zastupitelstvu městské části, vypovězení smlouvy 

k nájmu na základě falešného příslibu nabídky uzavření smlouvy k většímu bytu, nepředkládání 

zápisů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města na program veřejného zasedání 

nebo osvědčení o nastoupení náhradníka podle výsledků komunálních voleb nebo povahy 

vyhlášení voleb do zastupitelstva obce. Zásah státu může být proveden při splnění 3 podmínek 

(srov. např. 2 As 223/2018 – 55): [14] 

− zásah je uskutečněn na základě zákona a v souladu s ním, 

− ochrana zákona musí zásah nepochybně vyžadovat, 

− zásah musí být učiněn jen v nezbytné míře.  
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Do pravomocí Nejvyššího správního soudu patří především rozhodování o kasačních 

stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů týkající se žalob a návrhů na ochranu veřejných 

subjektivních práv. Navíc v jediném stupni rozhoduje v některých specifických oblastech práva 

(věci volební, rozpuštění politických stran a hnutí nebo řízení v kladných a záporných 

kompetenčních sporech mezi orgány veřejné správy). Nejvyšší správní soud dále rozhoduje 

o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve věci zrušení opatření obecné 

povahy, případně jejich částí pro rozpor se zákonem. [15] [16] 

Nejvyšší správní soud, jak bylo výše uvedeno, se mimo jiné zabývá kladnými a zápornými 

kompetenčními spory. Kladný kompetenční spor spočívá v nárokování správních orgánů vydat 

rozhodnutí. Záporný kompetenční sporem je naopak spor, ve kterém správní orgány svou 

pravomoc vydat rozhodnutí popírají. Tyto spory jsou upraveny v ustanovení § 97 zákona 

č. 150/2002 Sb., (soudní řád správní) a ve zvláštním zákoně č. 131/2002 Sb., o rozhodování 

některých kompetenčních sporů. Podle § 97 rozhoduje Nejvyšší správní soud o sporech mezi 

správním úřadem a orgánem územní samosprávy nebo mezi orgány územní samosprávy 

navzájem (nebo ústředními správními úřady navzájem). Podle výše uvedeného zvláštního 

zákona jsou stranami v kompetenčních sporech o příslušnost soudy a orgány moci výkonné, 

územní, zájmové nebo profesní samosprávy (případně soudy v občanském soudním řízení a 

soudy ve správním soudnictví). Na stránkách nssoud.cz jsou k nahlédnutí 3 kompetenční spory 

podle § 97, z čehož se pouze jeden týká územního celku (Úřadu městské části Praha). 

Kompetenční spor podle uvedeného zvláštního zákona mezi soudem a orgánem územní 

samosprávy pravděpodobně nenastal (viz stránky nssoud.cz). [14] 

1.4 Výkon státní správy v přenesené působnosti 

Státní správu mohou vykonávat obce (územní samospráva), avšak nelze ji zařadit do výkonu 

samostatné působnosti. Stále se jedná o výkon státní moci jménem státu. Dochází k tomu 

z důvodu finanční efektivity. Stát je tak občanům co nejblíže a má možnost podílet se na správě 

na nižší úrovni (místní nebo regionální). 

Důvodem existence přenesené působnosti je především neefektivita ve výstavbě další sítě úřadů 

na nižší než státní úrovni. Přenesená působnost však není v ČR jedinečným systémem, existuje 

v mnoha dalších zemích Evropy. [3] 
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1.5 Omezení samosprávy a výlučná pravomoc státu 

Existují záležitosti, které si stát ponechává ve své pravomoci, a samospráva má výslovný zákaz 

se daným okruhem záležitostí zabývat. Jedná se také o činnosti, které historicky, územně a 

ideologicky nemůže nikdo jiný plnit (alespoň z teoretického hlediska). Jedná se o normotvorný 

proces a stanovení vztahů mezi subjekty veřejného a soukromého práva.  

Ve výlučné pravomoci státu jsou záležitosti z důvodu profesionální úrovně (vedení katastru 

nemovitostí), materiálního základu (ekologické nebo živelné pohromy) nebo 

z důvodu mocenského zájmu státu (fiskální politika, fungování měny). [3] 

Stát je garantem bezpečnosti, veřejného pořádku, výkonu spravedlnosti – ať se jedná 

o rozhodování sporů mezi subjekty, dodržování zákonů nebo odhalování protiprávního jednání. 

Tyto oblasti se však do kolize s územní samosprávou nedostávají. 

Naopak se samosprávy potýkají s případy, u nichž by se logicky mohlo zdát, že spadají do jejich 

oblasti, avšak stát tomu tak neučinil. Takové spory musí řešit Ministerstvo vnitra ČR a následně 

i Ústavní soud. Do kolize se dostává např. dodržování veřejného pořádku, jež územní 

samosprávy často regulují, ale jsou nejčastěji rozporovány před Ústavním soudem. 

Dalším příklad omezení samosprávy představují správní delikty (přestupky). Ačkoliv jsou 

v působnosti samosprávy, není v její moci pomocí obecně závazných vyhlášek určovat 

skutkové podstaty přestupků a jiných správních deliktů nebo sankcí za ně. Toto právo přísluší 

pouze zákonodárné moci. Orgány územní samosprávy se rovněž pokoušely stanovit datum 

konání náboženských slavností pomocí obecně závazných vyhlášek (Nález ÚS sp. zn. Pl. 

ÚS 1/01) a podzákonnými předpisy se snažily regulovat provoz výherních hracích přístrojů 

(Nálezy ÚS sp. zn. Pl. ÚS. 21/97 a sp. zn. Pl. ÚS. 28/97).  

Oba případy byly Ústavním soudem opakovaně rušeny. Na základě pokusům však zákonodárci 

přijali novelu loterijního zákona, která umožňovala stanovit obecně závaznou vyhláškou 

omezení nebo zakázat provozu hracích zařízení a změnu Ústavní soud reflektoval i ve své 

judikatuře (spn. zn. ÚS 15/97). [3] 

Do problémových oblastí se zařadilo i udržování nočního klidu. Obce mohou stanovit zavírací 

dobu pro hospody, omezit prodávaní alkoholických nápojů a tabákových výrobků na určitých 

místech i v daném čase. Nemohou však regulovat používání zábavní pyrotechniky, aniž by se 

dostaly do rozporu se zákonem, protože nemají možnost zakazovat konání shromáždění 

v určitých místech, které se považuje za společensky přijatelné. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli má územní samospráva svůj nezbytný význam, při 

výkonu veřejné moci už tak velké pravomoci nemá. Stát si je drží jako jakýsi mocenský 

monopol. Stává se, že samospráva v některých oblastech nemá možnost upravovat záležitosti, 

které částečně do její působnosti spadají. Zdůrazňuje to pouze podružné (podpůrné) postavení 

územní samosprávy, proto je její možnost řešit mnoho problémů omezená. Vztah státu a 

samosprávy nemůžeme považovat za rovnocenný a ze samotné podstaty existence samosprávy 

je zřejmé, že stát bez samosprávy existovat může (historicky na českém území před rokem 

1990), samospráva bez státu nikoliv. [3] 

1.6 Problematické oblasti při výkonu územní samosprávy 

Vedle výše uvedených příkladů, kdy samospráva některé záležitosti činit nemůže v důsledku 

toho, že spadají do výsostné pravomoci státu, vznikají případy, které samospráva konat 

formálně nemůže, protože k takové činnosti nedostala dostatečné právní a politické nástroje. 

Jedná se o například nižší odbornost a s tím související nižší odpovědnost samosprávných 

úředníků. Organizace místních dekoncentrovaných správních úřadů státní správy je právě 

případem, kdy odbornost samospráv nestačí. Dochází k posilování moci ústředních orgánů 

namísto rozšiřování kompetencí samosprávných celků. [3] 

Při porovnání samostatné a přenesené působnosti z pohledu postavení úředníků, si stát nechává 

ve své moci právě ty činnosti, které vyžadují vyšší odbornost a profesionalitu úředníka. Jedná 

se například o oblast daní, správu katastru nemovitosti nebo o výkon obchodní nebo hygienické 

inspekce. Samospráva se potýká s neodborností a v důsledku toho nemožností zmíněné agendy 

vykonávat. Pro budoucí vývoj vzniká otázka, zda právě tyto specializace by postupně 

samospráva neměla přebírat. Dochází tak k dekoncentraci nežli k demokratické decentralizaci 

moci. [3] 

Rozdílnost v odbornosti úředníků se projevuje i v právní úpravě. Státní úředníci vykonávají 

svou činnost podle služebního zákona (č. 234/2014 Sb.), úředníci územních samosprávných 

celků jsou „pouze“ v pracovně-právním vztahu upraveným podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků.  

Rozdíly mezi úředníky se projevují v okruhu jejich práv a povinností vůči dalším subjektům, 

rozdílem je potom i nižší odpovědnost úředníků samosprávy oproti úředníkům státní správy. 

Škody v důsledku nesprávného úředního postupu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem se však dotýkají všech úředníků ve stejné míře. 
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Podobné rozdíly nalezneme mezi Policií ČR, která působí ve služebním poměru (zákon 

č. 361/2003 Sb.), a strážníky městské policie nacházející se „pouze“ v pracovně-právním 

poměru k obci zákonem č. 553/1991 Sb. Obecní policii je souběžně dáno méně pravomocí a 

užší působnost. 

Rozdíly nejsou pouze mezi samostatnou a státní mocí, můžeme je najít i mezi obecními a 

krajskými volebními orgány. Zatímco podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí mohou kandidovat nejen kandidáti registrovaných politických stran, ale 

i nezávislý kandidáti nebo jejich sdružení. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů 

č. 130/2000 Sb. toto neumožňuje. 

Jak bylo zmíněno, nabízí se možnost přenést více specializovaných oblastí na samosprávu. 

Prvním krokem bylo právě zrušení okresních úřadů a přenesení jeho působnosti na obce a kraje, 

ačkoli pouze v přenesené působnosti (nikoliv samostatné). Tato reforma dosud není nijak 

finančně zohledněna v Ústavě ČR jako tomu je v řadě evropských zemí uvedený v kapitolách 

níže. [3] 

1.7 Zakotvení územní samosprávy v Ústavě ČR a současné postavení obcí 

Přijetím Ústavy k 1. lednu 1993 byl zbořen systém národních výborů vybudovaný podle 

sovětského vzoru, který zahrnoval místní, okresní a krajské národní výbory jako systém orgánů 

státní moci v čele s nejvyšším orgánem státní moci – Českou národní radou podle čl. 102 

ústavního zákona č. 143/1968 Sb.. Tento mechanismus byl nahrazen právním státem, který dělí 

státní moc na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Zákonodárná moc tak do moci výkonné a do 

samosprávy již nesmí zasahovat s výjimkou doporučení apod. (nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 1/2000).  

V současnosti je právo na samosprávu zakotveno přímo v čl. 8 Ústavy České republiky 

(„Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.“). Územní samosprávou se zabývá 

hlava sedmá, kde článek 99 definuje vyšší (kraje) a nižší (obce) územní samosprávné celky a 

podle čl. 105 mohou tyto celky vykonávat i státní správu. Až další zákony pak výslovně stanoví 

působnost zastupitelstev v oblasti samosprávy a působnost územních celků při výkonu státní 

správy. Přímo Ústava dává právo zastupitelstvům vydávat místní právní předpisy (obecně 

závazné vyhlášky). Autoři komentáře k Ústavě ČR jsou toho názoru, že zařazení čl. 8 mezi 

základní články Ústavy patří k tzv. „materiálnímu jádru Ústavy“, avšak následující úprava 

územní samosprávy podle je podle nich lakonická a odvolává se na totožné vyjádření Ústavního 

soudu (Pl. ÚS 34/02, Pl. ÚS 50/06).  
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Konkrétní úpravu samosprávy svěřují právní předpisy zákonodárci včetně vymezení místně 

samosprávné části veřejných záležitostí, a to nejen v České republice ale v řadě dalších 

evropských států. Ústava zaručuje, že o právo na samosprávu nemohou územní samosprávné 

celky přijít, avšak nabízí široký prostor pro určení záležitostí, které (ne)bude lépe spravovat 

místní samospráva. Identický názor pokračuje proti v čl. 104, odst. 1 Ústavy ČR („Působnost 

zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.“) Podle komentáře nevymezuje samostatnou 

působnost a přenechává rozhodnutí zákonodárcům.  [17] 

Ústava výslovně počítá s přenesením výkonu státní moci na základě zákonného pověření na 

územní samosprávné celky, které s sebou přináší i možnost státní kontroly. Způsob, zda podíl 

na výkonu státní moci bude dán autoritativně či jen na základě dohody Ústava nedefinuje. 

Existence přenesené působnosti (smíšený model veřejné správy) nikdy nebyl kritizována  pro 

neslučitelnost s právem na samosprávu.  

1.8 Zakotvení územní samosprávy ve vybraných zemích 

Ústavy jiných zemí mohou být inspirací, jakým způsobem podpořit samostatnou působnost 

orgánů územních samospráv. Podrobnější ústavní zakotvení územní samosprávy by vedlo 

k posílení a stabilizaci samostatné působnosti a práva na samosprávu. Ústava ČR například 

vůbec neřeší finanční stránku územních samosprávných celků, která by zaručovala podíl na 

veřejných příjmech územních samospráv ve výši odpovídající úkolům v dané působnosti. Níže 

uvedené země byly vybrány z důvodu jejich komparace s ČR v praktické části práce – 

Německo jako představitel sousedící země s ČR, Francie jako země s vysokým podílem malých 

obcí podobně jako v ČR a Švédsko jako země reprezentant vysoce sociálního státu. 

1.8.1 Ústava republiky Francie 

Francouzská republika se dělí do tří stupňů územní samosprávy: obce, departmenty a regiony. 

Prosazuje se princip subsidiarity a orgány činí rozhodnutí, která jsou nejlépe 

implementovatelná na jejich úrovni (čl. 72 Ústavy Francouzské republiky). Ústava Francie 

předvídá občanskou iniciativu a umožňuje občanům pomocí petičního práva požádat 

o projednání otázky spadající do kompetence žádaného orgánu a specifikuje právo na 

referendum (čl. 72-1). V dalších odstavcích je stanovena zásada o takovém fiskálním přidělení 

prostředků, které jsou rovnocenné zdrojům věnovaným na výkon a každé vytvoření nebo 

rozšíření pravomocí je doprovázeno přiměřenými zdroji dle zákona. Územní celky mohou 

vybírat poplatky a dávky. Zákon stanoví i vyrovnávací mechanismy pro podporu hospodářské 

a sociální rovnosti mezi místními orgány (čl. 72-2).  
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1.8.2 Ústava Spolkové republiky Německo 

V Ústavě Spolkové republiky Německo jsou podrobně popsány vztahy a kompetence 

spolkových zemí (taxativně vyjmenovaných) a ústředních orgánů správ. Právo na samosprávu 

podle  čl. 28 mají obce (i svazky obcí) právo spravovat záležitosti místního společenství na 

svou odpovědnost v souladu se zákony. Jsou zde ustanoveny i základy finanční odpovědnosti 

z daňových zdrojů. 

Čl. 106 stanoví podíl obcí na výnosu daně z příjmů, přičemž podrobnosti dále určí federální 

zákon se souhlasem Spolkové rady. Ústava konkrétně určuje, že výnos z daně z nemovitostí a 

živnostenské daně přímo náleží obcí (včetně stanovení sazebníku daně) stejně jako výtěžek 

místních spotřebních daní a daní ke krytí nákladů. Z celkového výnosu daní připadá obcím 

(i svazkům obcí) určité procento, které určuje zemské zákonodárství. Otázky práva na 

samosprávu a ústavní garance řeší Spolkový ústavní soud. 

1.8.3 Ústava Švédského království 

Místní samospráva ve Švédsku má dlouholetou tradici. Místní orgány upravuje kapitola 14, 

podle které nesou odpovědnost a vykonávají záležitosti ve veřejném zájmu. Právo na 

samosprávu je opět zaručeno ústavně. Místní orgány mají právo vybírat daně za účelem plnění 

svých záležitostí. 

1.8.4 Ústavní principy podporující právo na samosprávu 

Z výše uvedených ústavních zásad zahraničních demokratických evropských států lze vyvodit, 

že ne všechny principy a instituty obsahuje Ústava ČR. Ačkoli některé zmíněné ústavní instituty 

v ústavně zakotvené jsou (princip subsidiarity pro vertikální dělbu kompetencí územní 

samosprávy i státní správy při decentralizaci a dekoncentraci veřejné správy), k posílení 

postavení samospráv podle ústav výše uvedených zemí vedou následující body: 

− Uplatnění přímé demokracie (místní a regionální referenda a občanská iniciativa). 

− Zajištění finančních potřeb (např. stanovením stálých daní, a to buď prostřednictvím 

místních daní, nebo podílem na celostátních daních, případně kombinace těchto 

způsobů) o finanční podpora svazku obcí jako důsledek integrací územních celků. 

− S tím související záruka, že při přesunu kompetencí mezi státem a samosprávou je 

současně zaručen přesun odpovídacích prostředků a legislativní vyrovnávání disparit 

mezi celky. [18] 
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2 Územní základ obce v ČR 

Podle ustanovení § 1 zákona č. 128/2000 Sb. je obec „základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce“ spolu 

s následujícím ustanovením (obec je veřejnoprávní organizací s vlastním majetkem, 

odpovědností v právních vztazích a pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých 

občanů ve veřejném zájmu), naplňují ustanovení základní ústavněprávní principy územní 

samosprávy a taktéž záměry Evropské charty územní samosprávy. Takové postavení obcí bylo 

poprvé datováno roku 1849, kdy vyšel v platnost Prozatimní zákon obecní uvozený větou 

„Základem svobodného státu je svobodná obec“. Současná Ústava se věnuje územním 

samosprávám v hlavě sedmé (č. 99–105). První postkomunistickou úpravou se zabýval zákon 

č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který ustanovil obce jako všechny územní celky, 

které při nabytí jeho účinnosti obcemi byly. Zákon č. 128/2000 Sb. je tak druhým zákonem po 

roce 1989. 

Ústava podle čl. 99 obce definuje jako „základní územní samosprávné celky“, které podle 

čl. 100 jsou „územním společenstvím občanů, která mají právo na samosprávu“. Územně pak 

„obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku“. [19] 

Územní postavení obcí je důsledkem zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, který 

rozdělil území republiky na kraje, které se dělí na okresy a okresy se dělí na obce. V konečném 

důsledku je na našem území celkem cca 6250 obcí. Výjimku, že každé území státu je rozděleno 

na území obce tvoří vojenské újezdy 

Ústavní ukotvení územních celků spolu s ustanoveními zákona o obcích je definován územní 

(i osobní) základ obcí. Navazují další ustanovení zákona o obcích (§ 18–26) o vymezování 

území obce a jeho změn a postavení a oprávnění občanů obce. Každé území v České republice 

spadá do území některé obce (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak) a respektuje režim 

katastrálních území. Obec je tvořena jedním nebo více sousedícím katastrálním územím. To 

platí i v případech změn hranic nebo rozdělování obcí. Obce se mohou i slučovat/připojovat na 

základě rozhodnutí zastupitelstev a rozdělovat/oddělovat podle rozhodnutí občanů v místním 

referendu. 
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Slučování obcí je jednou z forem změn v obecním území. V České republice je územní 

struktura vychýlena v porovnání s ostatními evropskými zeměmi ve prospěch velkého počtu a 

v průměru malých obcí. Vyskytují se tak politické snahy počet minimalizovat prostřednictvím 

integrace obcí. Záměry jsou zdůvodňované úsporami při poskytování veřejných statků, 

atraktivitou větších obcí pro kvalifikované pracovníky, decentralizací většího rozsahu činností, 

možností účinněji ovlivňovat sociálně ekonomické podmínky obyvatel. [19] [20] 

Jaká je optimální velikost jednotky místní správy? Po mnoho let to byla jedna z nejčastěji 

diskutovaných otázek související s organizací státu. Již Platón ve svých pracích hovořil 

o minimálním počtu obyvatel v jedné obci, který se pohyboval okolo 5 000. V 19. století se toto 

téma stalo opět aktuálním a Fourier navrhl organizací obcí s alespoň 1620 nebo ještě lépe 2000 

obyvateli. V praxi se velikost místních jednotek v evropských státech diametrálně liší. Na jedné 

straně máme Anglii, severské země a Holandsko s relativně velkými obcemi. Na druhé straně 

stojí Francie, která je rozdělena do téměř 40 000 jednotek místní správy.  

Problém velkého počtu obcí je navázán na současný trend efektivní veřejné správy. Optimální 

velikost obce je posuzována především z ekonomického hlediska. Ve většině studií se za 

optimální hranici považuje 5 000 obyvatel. Průzkum Rady Evropy na toto téma poskytuje řadu 

příkladů empirických analýz dopadů velikosti obcí na efektivitu poskytování místních služeb. 

Avšak je nesmírně obtížné měřit výstup určitých služeb a neexistuje optimální metoda pro 

měření výhod z nich plynoucích. Proto je v praxi využíváno měření pomocí nákladů 

s předpokladem, že úroveň poskytování služeb se nemění. U některých zemí došla studie 

k závěru, že 5 000 obyvatel je minimální velikost efektivní samosprávy. Analýzy provedené 

v Nizozemsku a Švédku vedly k ještě vyššímu populačnímu limitu, který činil přibližně 8000. 

Stanovenou velikost zdůvodňuje kapacitami v určitých službách (sociální péče, veřejný 

pořádek a bezpečnost), naopak malý význam měla velikost v dalších veřejných službách 

(školství, zdravotnictví, dopravní infrastruktura, veřejná prostranství).  [21] 

Teorie uspořádání územní samosprávy se zaměřuje na extrémní případy, tj. existence příliš 

velkých a příliš malých obcí. Argumentuje výhodami a nevýhodami zachování malých obcí, 

resp. zda obce slučovat či neslučovat. 

Výhody existence větších obcí respektive argumenty pro slučování: 

− Úspory při poskytování veřejných statků a služeb (a ve většině zemí se jedná o 

nejdůležitější argument, který vedl ke slučování v posledních desítkách let), uvádí 

se zde náklady související s chodem obce, 
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− Slučování umožňuje decentralizaci většího rozsahu činností, který se projevuje 

větším zájmem občanů na daném území na správě veřejných věcí, 

− Větší obce úspěšněji ovlivňují sociální a ekonomické podmínky života obyvatel na 

daném území, rozpočet obce při sloučení je absolutně větší a méně ovlivněn 

nahodilými vlivy, 

− Větší obec je atraktivnější pro kvalifikované pracovníky (větší obec si může dovolit 

dobré technické vybavení). [22] 

Výhody existence malých obcí respektive argumenty proti slučování: 

− Vztahy mezi místními politiky a místním obyvatelstvem je bezprostřednější právě 

v malé obci, kde se zná každý s každým (na rozdíl od velkých měst, kde občané 

zastupitele většinou neznají), 

− Kratší vzdálenosti při vyřizování úředních záležitostí (možnost řešit věci online 

tento argument však v poslední době umenšuje, 

− Hlas jednotlivce má v malé obci větší váhu (kdy je zároveň volební účast v malých 

obcích při volbách do obecních zastupitelstev vyšší než při volbách například do 

parlamentu), 

− Soustava orgánů je v malé obci přehlednější a srozumitelnější, 

− Náklady na veřejné služby lze snížit nahrazením přímého poskytování služeb za 

služby soukromého sektoru (nutné transparentní výběrové řízení), 

− Obavy, že součástí slučování bude dominantní obec, která zastíní vůli ostatních 

malých obcí, které by byly spoluslučovány, 

− Zastupitelé ztratí informace o preferencích od místních obyvatel (problém vyřešily 

severské země, ve kterých odpovědnost obce za některé funkce byla převedena na 

představitele sídelních jednotek), 

− Slučování lze nahradit spoluprací obcí k realizaci projektů nebo zajišťování 

některých jejich funkcí (po vzoru francouzských obcí, kde se však jednalo o velmi 

dlouhodobý proces a ne vždy příliš transparentní). [22] 
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Vzhledem k tomu, že v řadě zemí proběhlo slučování především na základě argumentu, že se 

uspoří náklady na administrativní chod obce, v praktické části práce budou zhodnoceny nejen 

právní ale i ekonomické aspekty slučování a meziobecní spolupráce ve vybraných zemích.  

Existují dvě cesty spojení obcí. První možností je sloučení dvou obcí tak, že původní obce 

zanikají a vzniká jedna úplně nová, druhou formou sloučení je potom připojení obce ke stávající 

obcí, která se v podstatě pouze zvětší a je možnost výběru, kterou z variant si obce vyberou. 

Rozdělení obce je možná jen tím způsoben, že se část jejího území oddělí s podmínkou, že 

oddělované území musí mít minimálně 1 000 občanů.  

Za první republiky na základě ustanovení  § 23 zákona č. 76/1919 Sb. byla vláda zmocněna, 

aby v přechodné době do konce roku 1919 slučovala nebo rozlučovala obce, a měnila hranice 

obcí a okresů. Nebylo zapotřebí vyjádření nebo souhlasu zúčastněných obcí (úřadů ani 

správních nebo zákonodárných sborů). Vláda byla povinna pouze zveřejnit záměr sloučení, 

rozloučení obcí nebo změnu hranic obcí vyhláškou v dotčených obcí, které mohly podat 

u Ministerstva vnitra podat připomínky. 

Zákonem č. 117/1921 Sb., se vláda zmocňovala v přechodné době do roku 1922 k dalšímu 

slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným 

opatřením s tím souvisejícím. Ani v tomto období nebyl vyžadován souhlas dotčených obcí. 

Obce mohly k věci pouze vyjádřit. Zamýšlené sloučení byla vláda opět povinna uveřejnit 

vyhláškou v dotčených obcích. Ministr vnitra byl navíc zmocněn, aby v případech, kde se 

sloučení obcí podle výsledku šetření jeví jako potřebné nebo účelné, před sloučením rozpustil 

obecní zastupitelstvo a jmenoval správní komisi pro celé území, které má být sloučeno v jednu 

obec. V Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu vydaných v době první 

republiky nalezneme několik nálezů o násilném slučování a rozdělování obcí:  
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Nález ze dne 7. března 1922, č. 3298 

Ministerstvo vnitra vyhláškou ze dne 7. dubna 1920 vyhlásilo v obci úmysl rozloučit obce 

Velké Nučnice na dvě samostatné obce. Obecní správní komise ve Velkých Nučnicích podala 

stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu s několika námitkami, které se týkaly především 

nesouhlasu místních obyvatel obou osad s rozdělením obce, a podle komise o tom mělo být 

provedeno hlasování obyvatelstva. Stížnost byla uznána za nedůvodnou, protože hlasování 

občanů dotčených území nemělo zákonnou oporu.  

Aktuálně platný zákon č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení) stanovuje v podmínkách o oddělení 

části obce v § 21 mimo jiné i výslovný souhlas v místním referendu občanů žijící na území 

části obce, která se chce oddělit. 

Nález ze dne 18. září 1924, č. 15 844 

Dne 3. dubna 1919 předložil obecní úřad opis protokolu schůze obecního zastupitelstva jedné 

z dotčených obcí, kde zastupitelstvo jednohlasně nesouhlasilo se sloučením obcí a připojilo 

i protest místního obyvatelstva. Usnesením z 5. srpna 1922 prohlásila, že na svém usnesení 

zásadně trvá. Ministerstvo vnitra vyhláškou ze dne 14. srpna 1923 uveřejnilo úmysl vlády 

sloučit dvě obce.  

Na to se obec odvolala na své předešlé protesty a ve schůzi ze dne 23. září 1923 opět 

nesouhlasila se zamýšleným sloučením a podala odůvodnění svého stanoviska, kde došla 

k závěru, že sloučení poškozuje obec a její obyvatelstvo.  

Na návrh ministerstva vnitra se přesto vláda usnesla o sloučení obcí dne 20. prosince 1923 

podle tehdejšího zákona č. 117/1921 Sb. ve znění zákona č. 406/122, podle kterých je vláda 

oprávněna provést sloučení obcí i proti vůli zúčastněných obcí a stížnost byla zamítnuta pro 

nedůvodnou a z části nepřípustnou.  

Podle zákona ustanovení § 19 zákona č. 128/2000 Sb. o sloučení obcí nebo připojení obce 

rozhodují výhradně zastupitelstva dotčených obcí. Ustanovení obsahuje možnost podat návrh 

na konání místního referenda proti rozhodnutí zastupitelstva o sloučení obcí nebo připojení 

obce na rozdíl od oddělení obcí, kdy se místní referendum provádí vždy. 

Nález ze dne 25. listopadu 1924, č. 20 904 

Řízení z konce roku 1924 se zabývá právy slučovaných obcí. Stížnosti v uvedeném nálezu 

podali: Česká společnost pro průmysl cukerní a dvě ze tří slučovaných obcí. Namítají, že neměli 

možnost se proti zamýšlenému sloučení vyjádřit. Avšak podle § 23 zákona č. 76/1919 Sb. 
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(„Vláda se zmocňuje, aby v přechodné době do konce r. 1919 slučovala nebo rozlučovala obce, 

a měnila hranice obcí a okresů.“) a ze zákonů č. 285/1920 Sb. a č. 117/1921 Sb., kterými se 

vláda zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož 

i k potřebným administrativním opatřením s tím souvisejícím, je vláda zmocněna provést 

sloučení i bez souhlasu dotčených obcí. Stížnost firmy se proto zamítá jako nepřípustná (nehájí 

práva svá, nýbrž práva obcí) a stížností obcí se zamítají jako bezdůvodné.  

Obdobným obsahem proti změně hranic nebo proti rozloučení či sloučení obcí se zabývají 

v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu i níže uvedená rozhodnutí: 

− Nález ze dne 4. září 1922, č. 4 564, proti změně hranic, 

− Nález ze dne 27. února 1923 č. 3 508, proti rozloučení obcí, 

− Nález ze dne 9. června 1925 č. 11 840, proti sloučení obcí, 

− Nález ze dne 14. ledna 1926, č. 433, proti změně hranic, 

− Nález ze dne 27. září 1927, č. 18 048, proti sloučení obcí, 

− Nález ze dne 8. listopadu 1927, č. 22 979, proti změně hranic. [23] 

Závěrem můžeme říci, že státní zásahy do práv na samosprávu obcí nuceným slučováním nebo 

nuceným oddělováním obcí, které probíhaly ve sledovaných letech (za první republiky) nejsou 

v současnosti podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. již možné.  

Zákonodárce má však možnost stanovit rozsah místních záležitostí v samostatné působnosti 

podle čl. 104 Ústavy ČR, avšak by neměl obsah práva na samosprávu „vyprázdnit nebo fakticky 

eliminovat“ (srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 nebo Pl. ÚS 6/13). Ani změna současné 

legislativy neumožní obce násilně slučovat vzhledem k zakotvení práva na samosprávu 

v Ústavě ČR.  

O slučování obcí dnes rozhodují výhradně (samostatně) zastupitelstva obcí, případně spolu 

s konáním místního referenda. Oddělení obce je podmíněno souhlasným místním referendem 

občanů žijícím na daném území. Protože podle čl. 101 Ústavy ČR je obec samostatně 

spravována zastupitelstvem, ani rozpuštění zastupitelstva před slučováním obcí nepřipadá 

v úvahu bez narušení práva na samosprávu. 
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3 Meziobecní spolupráce v ČR 

Města spolupracovala již historicky ve vrcholném středověku ve 14. století, kdy vznikala síť 

tzv. hanzovních měst. Spolky spolupracovaly především v obchodních, ale i vojenských nebo 

finančních otázkách. S industrializací vznikaly i další formy. V roce 1911 vyšel v Prusku 

v platnost první zákon upravující veřejnoprávní spolupráci. Od 60. let 20. století můžeme 

hovořit o vyšším nárůstu spolupráce obcí. V 70. a 80. letech se týkala především rozvoje 

venkovských území, od 90. let se spolupráce přesouvala k hustěji osídleným regionům. V 70. a 

80. letech došlo k pokusu o konsolidaci územních struktur v České republice a probíhalo 

slučování. Komunistický režim nepovažoval roztříštěnou municipální strukturu za efektivní a 

k slučování obcí docházelo i násilně a přijetím prvního zákona o obcích (v roce 1990) bylo 

těmto obcím opětovně umožněno se rozdělit. [24] 

Cílem této kapitoly je představit kooperativní vztahy obcí jako základních územních 

samosprávných celků. Spoluprací obcí rozumíme kooperativní vztahy mezi dvěma nebo více 

aktéry stejného typu (úrovně) například mezi územními samosprávnými celky vzniklé 

dobrovolně za účelem dosažení společného cíle. Vztah se vyznačuje rovnoprávností účastníků 

bez vrchnostenských zásahů. Kooperativní vztahy lze vytvářet i mezi subjekty různých typů 

jako například mezi územními samosprávnými celky a soukromými podnikatelskými subjekty 

nebo nestátními neziskovými organizacemi. Literatura tyto vztahy označuje jako partnerství. 

[25] [26] 

Meziobecní spolupráce se současně se slučováním obcí stávají diskutovanými tématy jako 

řešení vysokého počtu obcí. Podle doporučujícího dokumentu Ministerstva vnitra ČR 

podporujícího meziobecní spolupráci s sebou nese roztříštěná sídelní struktura (nejen v ČR) 

nedostatečné personální a finanční schopnosti územních celků a nemožnost poskytovat veřejné 

služby v dostatečném množství či kvalitě a proto je tato forma spolupráce státem finančně 

podporována. [27] 

Evropské malé obce mají problémy s poskytováním veřejných služeb již od 60. let, ale až od 

80. let roste význam obcí a měst v oblasti veřejné správy. Vznikají disproporce mezi službami 

poskytovanými velkými a malými obcemi. Obce a města se mezi sebou přetahují 

o kvalifikované pracovníky, investory, turisty atd. Právě meziobecní spolupráce a slučování 

obcí (administrativní změny struktur) mohou být jednou z možností řešení vedoucí ke snížení 

nákladů a zlepšení kvality a dostupnosti místních veřejných služeb. Často se meziobecní 

spolupráce se slučování obcí dostává do konfliktu: „buď a nebo“. 
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V roce 2005 proběhl pokus o systémový přístup ke spolupráci obcí představený jako 

Společenství obcí. Jednalo se o spolupráci obcí za účelem dostupnosti statků a služeb v rámci 

územního obvodu obce s rozšířenou působnosti v oblastech výkonu samostatných působností 

(školství, sociální věci, zdravotní služby, životní prostředí, doprava, rozvoj území apod.). 

Společenství se mělo zajišťovat pro členské obce i činnosti spojené s přenesenou působností. 

Inspirací pro meziobecní spolupráci lze čerpat ze zahraničních zemí jako Francie a Itálie, které 

tímto způsobem řeší roztříštěnou sídelní strukturu (nikoliv slučováním). O Francii bude 

pojednáno ke konci práci jako příklad fungující podoby meziobecní spolupráce určené 

zákonem, kde na vytvořená sdružení obcí byly převedeny některé obecní působnosti (např. 

zajišťování veřejných služeb, urbanistické plány a plány rozvoje atd.). České prostředí 

přenesení působností na obecní sdružení nezná. [27] 

3.1 Právo na sdružování obcí podle Evropské charty místní samosprávy 

Jak již bylo zmíněno, Evropská charta místní samosprávy byla v ČR ratifikována v roce 1999 

a stala se součástí českého právního řádu. V čl. 10 je ustanoveno právo místních společenství 

se sdružovat v mezích zákona k plnění společných zájmů s jinými místními společenstvími a 

stát se členy sdružení na ochranu společných zájmů včetně mezinárodního sdružení místních 

společenství. Podle zákonných podmínek jsou obce oprávněny spolupracovat se svými 

protějšky v jiných státech, které v ČR konkretizuje zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), jímž se zabývá následující podkapitola.  

3.2 Spolupráce obcí podle zákona o obcích 

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

věnuje spolupráci mezi obcemi v hlavě II, dílu 3 (§ 46–54) a dílu 4 (§ 55). Obcím je umožněna 

vzájemná spolupráce pouze v samostatné působnosti, proto je zařazena do zmíněné hlavy 

druhé, která se konkrétně tuto působností zabývá. Právní úprava je velmi stručná, avšak jsou 

uvedeny různé formy, jimiž se může spolupráce uskutečňovat: 

− smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí, 

− spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami, 

− spolupráce s obcemi jiných států. 
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V minulosti bylo rovněž možné vytvoření smlouvy, kterou mezi sebou obce uzavřou k splnění 

konkrétního úkolu podle § 48 zákona o obcích na dobu určitou nebo dobu neurčitou a jejím 

předmětem nemohl být vznik právnické osoby. Ustanovení § 48 však bylo zrušeno. [11] 

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

Ustanovení o vytváření svazků obcí je v současnosti nejvýznamnější formou spolupráce obcí a 

zákon o obcích se jí věnuje nejrozsáhleji oproti ostatním podobám (§ 49–53).  

Členy svazku mohou být pouze obce a jejich účelem je ochrana a prosazování společných zájmů 

bez ohledu na velikosti obce, správního obvodu nebo hranice kraje. Obce mají možnost vstoupit 

i do již existujících svazků a může být členem i více dobrovolných svazků obcí dle svého 

uvážení. Předmět činnosti je omezen pouze na rozsah samostatné působnosti. Ustanovení § 50 

jmenuje seznam úkolů a činností (nikoliv však taxativně), které mohou být předmětem činnosti 

svazků: 

− „úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, 

veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, 

− zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, 

shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití 

nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 

− zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné 

osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, 

− úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění 

nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné 

energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, 

− provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin, 

− správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, 

sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi“. 

Anketa z roku 2004–2005, kterou vytvořili Z. Vajdová a D. Čermák, vyjasnila, že nejčastějším 

předmětem činnosti svazků jsou zejména regionální rozvoj, podpora cestovního ruchu, ochrana 

a zlepšování životního prostředí a že motivem sdružování obcí byly především projekty v rámci 

evropských regionálních programů a také to, že se obce spontánně sdružovaly již od 90. let ještě 

před uzákoněním spolupráce obcí. [11] 
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Vytvoření svazku je podle současné právní úpravy podmíněno schválením zastupitelstvy (podle 

ustanovení § 84 zákona o obcích) zúčastněných obcí a uzavřením smlouvy, jejíž přílohou jsou 

stanovy svazku se zákonem stanovenými náležitostmi (jméno a sídlo členů svazku, název a 

sídlo svazku, předmět činnosti, orgány, majetek atd.) a tím nabývá právní osobnosti. Majetek 

svěřený dobrovolnému svazku obcí ale nadále zůstává ve vlastnictví konkrétní obce. Protože 

jsou stanovy přílohou smlouvy o vytvoření svazku, o každé změně musí rozhodovat všechny 

dotčené obce, a tak je možné určit, že o změně rozhoduje orgán svazku, který je složený ze 

zástupců všech obcí a ke schválení je pak zapotřebí nejméně dvoutřetinová většina všech hlasů 

členských obcí. Rozhodnutí musí být v souladu s rozhodnutím zastupitelstva, které tuto změnu 

předjednalo (podle ustanovení § 84 zákona o obcích).  

Občané zúčastněných obcí se podle ustanovení § 52 zákona o obcích mohou zúčastnit zasedání 

orgánu svazku obcí, nahlížet do zápisu z jednání, podávat návrhy a vyjadřovat se k návrhu 

rozpočtu a závěrečnému účtu, a to písemně i ústně na zasedání. [11] 

Spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami  

Pokud mezi sebou spolupracují dvě a více obcí, není možné vytvářet spolky či společnosti, to 

neplatí při spolupráci obcí s právnickými, respektive fyzickými osobami, kde lze použit 

ustanovení občanského zákoníku (o spolku a o smlouvě o společnosti) podle ustanovení § 54 

zákona o obcích. Příkladem takové organizace je Svaz měst a obcí ČR. 

Spolupráce s obcemi jiných států 

Ustanovení § 55 umožňuje kromě spolupráce s tuzemskými obcemi přeshraniční spolupráci 

mezi obcemi. Zahraniční obce sice nemohou být členy našich českých dobrovolných svazků 

obcí, zákon umožňuje českým obcím zahraniční meziobecní spolupráci i být členem 

mezinárodních sdružení územních samosprávných celků. Smlouvu o spolupráci mohou 

uzavírat nejen obce, ale obdobně i svazky obcí se zahraničními obcemi (svazky obcí). I v tomto 

případě je možná spolupráce pouze v samostatné působnosti. 

K přeshraniční spolupráci je ČR zavázána od roku 2000, kdy vyšla v platnost Evropská 

rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími a úřady. Podporuje 

vztahy a rozvoj sousedských vztahů mezi územními celky na základě uzavření jakýchkoli 

dohod. Ani tato úmluva neumožňuje jednat nad rámec samostatné působnosti. [11] 
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4 Slučování obcí a jiné změny hranic v ČR 

Problematikou slučování obcí se zabývá přímo zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízen) 

v díle 3 (Území obce a jeho změny) od § 18–26a: podle něj mají obce právo na to se sloučit 

nebo se připojit k jiné sousední obci v souladu s daným katastrálním režimem.  

V obecním zřízení není řešena situace, kde se sloučení nebo připojení obcí týká různých území 

okresů. Podle komentáře k obecnímu zřízení nalezneme řešení v zákoně č. 36/1960 Sb., 

o územním členění státu a takové změny jsou přípustné a v případě změn v důsledku zánik obce 

má Ministerstvo vnitra změnit vyhlášku, která stanovuje území okresů ČR (vyhláška 

č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy). Oproti 

tomu pokud se slučování nebo připojování obcí týká obcí náležející do území různých krajů 

(podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu) je změna možná pouze se současnou 

změnou zákona nebo s rozhodnutím vlády a pro obce z rozdílných vyšších územních 

samosprávných celků se to stává limitující podmínkou. [11] 

Sloučení obcí nebo připojení obce vyžaduje dobrovolnou dohodu dotčených obcí, resp. jejich 

zastupitelstvech. Následně běží 30 denní lhůta pro možnost podání návrhu k vyhlášení místního 

referenda a je-li návrh podán, obyvatelé dotčených obcí musí se sloučením nebo připojením v 

referendu souhlasit. K platnosti rozhodnutí v obecním referendu je zapotřebí účasti alespoň 

35 % oprávněných osob a platným se stane, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina 

oprávněných osob (§ 48 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu). Zároveň je možné v § 6 

a 7 podle zákona o místním referendu uskutečnit dohodu o územní změně pouze na základě 

rozhodnutí v místním referendu (bez předchozího rozhodnutí zastupitelstva o této dohodě). 

Ještě před uzavřením dohody je nutné, aby to dotčené obce oznámily příslušnému krajskému 

úřadu. Dřívější úprava podle zákona č. 294/1990 Sb. (ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje 

ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon 

č. 143/1968 Sb., o československé federaci, kterým se zkracuje volební období národních 

výborů) umožňovala měnit hranice obcí s jejich souhlasem (čl. 87 odst. 2 Ústavy ČSFR).  

V současně platné Ústavě ustanovení o změně hranic obcí neexistuje, není však možné narušit 

ústavní princip práva na samosprávu (čl. 8 Ústavy). Charta v čl. 5 neumožňuje měnit hranice 

místních jednotek bez přechozí konzultace s obyvatelstvem pokud možno pomocí místního 

referenda.  
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Název obce je součásti dohody o sloučení a s novým názvem obce musí souhlasit Ministerstvo 

vnitra. V případě připojení obcí k sousední obcí připojovaná obec zaniká a obec, ke které se 

připojila druhá obec, rozšiřuje své území o připojovanou obec. Ačkoli se zákon o připojení 

vyjadřuje vždy v jednotném čísle, není vyloučeno, aby došlo k připojení více obcí (bude-li 

zachována souvislost území rozšířené obce). [11] 

I přes absenci určení povahy dohody o sloučení obcí nebo připojení obce se tato dohoda 

považuje za veřejnoprávní smlouvu podle správního řádu (§ 160) upravující veřejnosprávní 

smlouvy, které se týkají plnění úkolů v samostatné působnosti územních samosprávných celků 

při výkonu veřejné moci. Lze proto aplikovat část pátou správního řádu o řešení sporů 

veřejnoprávních smluv a přezkum souladu s právními předpisy. 

Náležitosti dohody o sloučení či připojení podle ustanovení §19 zákona o obcích jsou: 

− datum připojení obce, 

− název obce (a v případě sloučení i sídlo), 

− právní předpisy, které zůstanou v platnosti po sloučení nebo připojení, 

− seznam katastrálním území po změně území, 

− seznam majetku i finančních prostředků a s tím souvisejících práv a závazků, 

právnických osob i organizačních složek. 

Zaniklá obec (dříve samostatná obec) ztrácí právní osobnost, ale pracovněprávní vztahy 

nekončí a vznikají stejné vztahy k obci, která je právním nástupcem. 

4.1 Vznik nové obce 

Jedním z důvodů vzniku nové obce je oddělení části obce podle ustanovení § 21–25 OZř a jak 

z předešlého textu vyplývá i sloučením dvou nebo více obcí. Vznik nové obce je spojeno i se 

zrušením vojenských újezdů. Aktuálně se na území ČR nachází čtyři vojenské újezdy: Boletice, 

Březina, Hradiště a Libavá podle přílohy k zákonu č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR). 

K 1. lednu 2016 byl zrušen vojenský újezd Brdy podle zákona č. 15/2015 Sb., na jehož základě 

na zaniklém území vojenského újezdu vzniklo několik nových obcí. 

Oddělením části obce původní obec nezanikne (pouze se zmenší), ale z oddělené části vznikne 

obec nová. Existuje několik podmínek pro území oddělené i zbylé části obce: 
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− oddělovaná část sousedí nejméně se dvěma obcemi (nebo obcí a cizím státem), 

− tvoří souvislý územní celek, 

− má alespoň 1 000 občanů (občan ČR nahlášený v dané části nebo občan EU s trvalým 

pobytem v dané části srov. např. nález IV. ÚS 1403/09), 

− vyslovení souhlasu v místním referendu občany žijící v oddělované části území. [11] 

Dalším krokem postupu, jehož cílem je oddělení částí obce, je jmenování jejího přípravného 

výboru, kdy jeho podmínky jsou v ustanovení zákona o místním referendu. Místní referendum 

je konáno na základě návrhu přípravného výboru vyhlášením zastupitelstva obce podpořené 

podpisem oprávněných osob vyžadovaným procentuálně podle § 8 zákona č. 22/2004 Sb., 

o místním referendu a vyžaduje znalost nejaktuálnějších údajů evidence obyvatelstva:  

Tabulka 3: Vyžadované procento oprávněných osob  

v oddělované části obci 

Počet obyvatel v obci 
Vyžadované procento 

oprávněných osob 

od 3000 obyvatel 30 % 

do 20 000 obyvatel 20 % 

do 200 000 obyvatel 10 % 

nad 200 000 obyvatel 6 % 

Zdroj: Zákon č. 22/2004 Sb. 

O samotném oddělení části obce je rozhodováno ve správním řízení krajským úřadem 

v přenesené působnosti na návrh starosty (místostarosty), který ho podá na základě splněných 

podmínek včetně souhlasného výsledku místního referenda konané v oddělované části obce. 

Pokud starosta do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda návrh nepodá, může 

tak učinit jakýkoli občan obce (ani nemusí mít pobyt v oddělované části obce). [11] 

4.2 Změna hranic území obce 

I mimo sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce může dojít ke změně hranic obcí 

podle § 26 zákona o obcích. Dochází k tomu na základě dohody zúčastněných obcí po 

projednání s příslušným katastrálním úřadem. V tomto případě není nutné mít dohodu 

podloženou pozitivním výsledkem v místním referendu, stačí souhlasné rozhodnutí dotčených 

obecních zastupitelstev (§ 84 zákona o obcích).  
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Náležitosti dohody nejsou zákonodárci upraveny, nezbytnými body jsou však způsob změny 

obecní hranice a její časové určení. Spolu s dohodou by měly být vyřešeny i majetkoprávní 

otázky, které se při změně hranic vyskytnou. 

Změna hranic způsobuje zásah do soukromoprávních práv (např. změna vlastnických poměrů 

k nemovitým věcem, finanční vyrovnání), a proto musí být také obsaženy v dohodě obcí. 

Důsledky mají i veřejnoprávní povahu. Dochází ke změně územní působnosti obcí (jejich 

orgánů), ke změně občanství u občanů s trvalým pobytem v měněném území a ke změnám 

veřejného vlastnictví, protože vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se 

místní komunikace nachází  (§ 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 

V roce 2016 byla přijata novela č. 106/2016 Sb. (zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., 

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

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), účinná od 1. 7. 2016, týkající se rozhodnutí o změně hranic obcí. Jejím předmětem bylo 

vyřešení nesouladu hranic obcí s hranicemi katastrálních území. Důvodová zpráva k vládnímu 

návrhu obsahovala informaci, že takových anomálií existuje celkem 30 a vznikly před ústavním 

zakotvením územní samosprávy ústavním zákonem č. 294/1990 Sb. a zákonem č. 367/1990 

Sb., o obcích. V tomto období bylo rozhodnutí o změně hranic (odlučováním či slučováním) 

v rukou okresního (krajského) národního výboru a právní předpisy neobsahovaly žádné 

limitující podmínky. Těchto 30 případů bylo ve střetu § 18 zákona o obcích, podle něhož má 

obec jedno nebo více katastrálních území, a proto situace, kdy jedno katastrální území zasahuje 

do území dvou (nebo dokonce více) obcí je stavem nežádoucím. [11] 

Ministerstvo vnitra má v těchto případech pravomoc autoritativně rozhodnout o změně hranic 

z moci úředním rozhodnutím vydaným podle správního řádu, pokud se dotčené obce před 

výzvu Ministerstva vnitra mezi sebou ve lhůtě 1 roku dohodu neuzavřou (§ 26a zákona 

o obcích). Z formulace ustanovení lze dovodit, že k zahájení správního řízení může dojít jen 

z moci úřední (§ 46 správního řádu), nikoliv na žádost dotčené obce. Proti rozhodnutí 

Ministerstva vnitra je možné podat rozklad, o kterém rozhodne ministr vnitra na základě návrhu 

rozkladové komise (§ 152 správního řádu). Zákon se vyhýbá tomu, že by mohlo dojít 

k navrácení do původního stavu, protože vylučuje možnost obnovy správního řízení o změně 

hranic ukončené pravomocným rozhodnutím včetně možnosti přezkumného řízení podle 

správního řádu.  
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Novela, která umožnila Ministerstvu vnitra rozhodnout z moci úřední o obcích, kterých se 

změna hranic týká, proti jejich vůli, obsahuje v českém právním řádu tento autoritativní nástroj 

orgánu státu vůči územním samosprávným celkům poprvé od ústavního a zákonného obnovení 

územní samosprávy v roce 1990.  

4.3 Zhodnocení meziobecní spolupráce oproti slučování obcí 

Empirický výzkum meziobecní spolupráce v ČR v roce 2015 docenta Jiřího Ježka zhodnocuje 

dopady slučování obcí podle efektivnosti fungování veřejné správy, demokratičnosti 

rozhodování, finančního aspektu a výhod (nevýhod) pro stát. 

Z pohledu efektivnosti fungování veřejné správy se slučování obcí přímo nabízí pro 

zabezpečení širšího objemu a vyšší kvality veřejných služeb (viz výše zpráva OECD) z důvodu 

větší disponibility finančních a lidských zdrojů, které snadněji uspokojují potřeby místních 

obyvatel. Celkově je očekáváno, že slučování obcí povede k profesionalitě poskytovatelů 

veřejných služeb a ke snižování nákladů. 

Ze zkušenosti obcí však slučování obcí nevede ke snížení počtu zaměstnanců, ale naopak ke 

zvýšení personálních nákladů, protože obce musí najednou zabezpečovat více úkolů, což vede 

k nárůstu byrokracie. Ačkoli může pro dvě obce být výhodnější mít jednu společnou školu, 

nemusí se to týkat i dalších služeb (např. domov důchodců, svoz komunálního odpadu), kdy 

autoři doplňují, že tyto činnosti jsou v malých obcích přehlednější a jsou schopni problémy řešit 

rychleji (a méně byrokraticky). 

Problém malých obcí v ČR kumuluje před volbami do obecních zastupitelstev, protože je zde 

obtížné obsadit politické pozice a sloučení obcí může tento problém vyřešit. Na druhou stranu 

obyvatele malých obcí se více podílejí na jejich správě než v obcích velkých. A počet obyvatel 

obce nemůže být jediným kritériem pro důvod slučování obcí. Místní identita občanů, jak 

ukazují sociologické výzkumy, jsou v porovnání s vyššími územními celky (např. kraji) 

podstatně vyšší než v okolních zemích. Například občané Německa sdílí silnou identitu ke 

spolkovým zemím a historickým regionům. 

Ve prospěch slučování hovoří i následné financování, které vede k růstu finanční autonomie. 

Roztříštěnost v České republice znamená vyšší výdaje na veřejnou správu a nutnost 

vyrovnávání disparit mezi velkými a malými obcemi pomocí rozpočtového určení daní. Ale na 

druhou stranu sloučením dvou obcí nevznikne jedna dostatečně silná obec a potřeby obyvatel 

v takové obci budou opět větší a komplexnější. 
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Argumenty hovořící pro slučování jsou například posílení pozice starosty, profesionalizace 

veřejné správy. Z pohledu státu při slučování obcí dochází ke vzniku komplexnějších obcí, 

které mohou časem převzít další úkoly prostřednictvím decentralizace, pro kompletnější 

poskytování veřejných služeb. Rizikovým je vzdalování se politiků od občanů. [28] 

Meziobecní spolupráce na druhou stranu zachovává obci autonomii a umožňuje spolupracovat 

dobrovolně s obcemi tak, jak jim to vyhovuje. Problém je v nutnosti vysoké míry dohody a 

silné komunikace při jakýchkoli změnách a v nákladech a různých cenových konfliktech. 

Většina obcí se shoduje na tom, že pozornost by měla mít dobrovolná meziobecní spolupráce 

oproti slučování obcí a pro něco přes 68 % respondentů je to nejlepší možnost, jak 

defragmentovat místní správu v ČR. Téměř 64 % respondentů se shoduje, že při slučování obcí 

dochází ke ztrátě místní identity. Celkově se respondenti chtějí inspirovat modely z Francie 

nebo Itálie, kde občané cítí silnou místní identitu a uvedené země proto řeší roztříštěnost formou 

spolupráce (ne slučováním). 

Obavu mají především hodně malé obce, že pokud se takové obce přičlení k o něco větší obci, 

ztratí vliv a rozhodovat bude především ta původně „velká“ obec. Týká se to především 

dopravní obslužnosti, která by se to těchto malých obcí třeba vůbec nedostala. Slučování 

podporují především zástupci měst (jedná se asi o 12 % respondentů), kteří ale nemají klíčovou 

podporu politických stran k dosažení takové změny. Přes 43 % respondentů se shodlo, že 

o slučování by měli rozhodnout především občané slučovaných obcí a třetina respondentů se 

shoduje, že jim chybí podklady například ze zahraničí, kde by slučování potvrdilo jeho účelnost.  

Tento výzkum ukazuje, že dochází k meziobecní spolupráci především v otázkách dopravní 

obslužnosti, odpadovém hospodářství, základním školství, podpoře cestovního ruchu a 

poskytování sociálních služeb (např. péče o seniory). [28] 

Obce se shodují v tom, že by ČR měla jít cestou zemí jako je Francie a Itálie, než zemí 

severských. Proto budou v následující kapitole obě možnosti analyzovány a v poslední části 

práce aplikovány na ČR. Výsledky výše uvedeného výzkumu jsou totiž velmi ovlivněny 

neinformovaností obcí o této problematice. 
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5 Administrativní členění v Evropě 

V následujících kapitolách budou analyzovány přístupy ke konsolidaci municipální struktury 

ve vybraných zemích spočívající v meziobecní spolupráci, případně slučování obcí. Formy 

konsolidace a její nástroje nebo rozsah závisí i na systému organizace výkonu veřejné správy 

v daném území.  

Francouzské uspořádání municipální struktury stojí na striktním oddělení výkonu státní správy 

od samosprávy se specifickým státním orgánem v území – prefekturou. Prefekt (státem 

jmenovaný úředník státu) disponuje koordinační funkcí vůči jiným orgánům státní správy 

působícím v jeho území a nástroji pro podporu hospodářského a sociálního rozvoje území, 

navíc vykonává nad místní samosprávou dozor. Výkon veřejné správy vykonávané obecními 

samosprávami ve Francii na rozdíl od České republiky spočívá převážně v plnění úkonů 

v samostatné působnosti (dopravní infrastruktura, zásobování vodou, nakládání s odpady, péče 

o životní prostředí, sociální byty, zřizovatelské funkce v oblasti školství, kultury, sportu, 

požární ochrany a úkolů v hospodářském a sociálním rozvoji). Technická spolupráce obcí 

uskutečňována na základě zájmových sdružení obcí a projektová (federativní) forma spolupráce 

s vlastními místními daněmi (společenství aglomerace, společenství obcí a městských 

společenství) budou popsány v následující kapitole. [29] 

Francie byla vybrána především na základě podobné municipální struktury (roztříštěnosti obcí), 

ale i z toho důvodu, že české státní i zájmové organizace o francouzské zkušenosti hovoří jako 

o „příkladu dobré praxe meziobecní spolupráce“. 

Německá působnost obecní samosprávy v samostatné i přenesené je velmi propracovaná 

zejména v saském modelu. Výkon samostatné působnosti je rozdělen ze dvou pohledů podle 

výkonu úkolů. Existují dobrovolné úkoly, o kterých obec rozhoduje zcela samostatně (např. 

o technické infrastruktuře, podpoře hospodářské činnosti na území obce, všeobecné sociální 

péči – domovy seniorů, domovy mládeže, sportovní zařízení, podpora cestovního ruchu). 

Druhým typem úkolů v samostatné působnosti jsou úkoly povinné, které obec musí zajistit, 

avšak zákon neuvádí jakým způsobem (např. požární ochrana, školství, sociální pomoc, 

kanalizace, čistírny odpadních vod, pohřební služby). Úkoly v přenesené působnosti je obec 

povinna plnit podle předepsaného postupu (např. veřejný pořádek, matrika, občanské 

záležitosti, evidence obyvatel a statistiky, zajištění voleb, vydávání občanských průkazů, pasů 

a stavební řízení).  
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Německá spolupráce při výkonu veřejné správy je řízena zákonem o meziobecní spolupráci, 

který umožňuje účelovou dohodu o přechodu úkolů na daný subjekt a účelový svaz jako 

nejdůležitější formu spolupráce, kde se jedná o veřejnoprávní korporaci. [29] 

Vzhledem k odlišnostem v systému fungování veřejné správy v ČR a Francii, bylo do analýzy 

vybráno i Německo, které se uspořádáním veřejné správy více blíží a aplikace německého 

modelu se může být snazší. 

Švédsko představuje naprosto odlišnou cestu. V minulosti se potýkalo s velkým počtem malých 

obcí, avšak problém nebyl řešen cestou meziobecní spolupráce, nýbrž slučováním. Vybraná 

země se aktuálně vyznačuje extrémně velkými municipalitami. Slučování sice probíhalo 

i nuceně z moci státu, ale identita občanů svých obcí není natolik silná, aby byla překážkou 

slučování. Meziobecní spolupráce v tomto státu naopak vůbec není rozvinuta. 

5.1 Administrativní členění v České republice 

Územní uspořádání České republiky stojí na dvoustupňovém systému. Ústava ČR dělí ČR na 

základní a vyšší územní samosprávné celky, přičemž základní celky jsou představovány obcemi 

a vyšší celky kraji. Neznamená to však hierarchickou strukturu těchto celků (jejich nadřízenost 

a podřízenost), protože jak již bylo popsáno, oba typy celků mají své samostatné kompetence, 

do kterých jim jiný územní celek nesmí zasahovat. 

Od vstupu České republiky do Evropské unie se ČR člení i podle klasifikace NUTS sloužící 

k statistickému monitorování a analýzám těchto celků. Ve většině zemí je velikostní kategorií 

NUTS 2 právě vyšší územní celek, v České republice průměrné velikosti krajů oproti průměru 

NUTS 2 v Evropské unii příliš malé a proto jsou české kraje až v úrovni NUTS 3. Pro potřeby 

NUTS 2 byly kraje seskupeny do osmi územních jednotek. Závěrem je na úroveň NUTS 1 

zahrnuta celá ČR, úroveň NUTS 2 tvoří 8 územních jednotek se statistickým charakterem, 

úroveň NUTS 3 tvoří 14 krajů (vyšších územních celků), úroveň NUTS 4 představují okresy a 

úroveň NUTS 5 obce (nižší územní celky). 

Známým rysem územní samosprávy v ČR je vysoký stupeň územní fragmentace. Podle studie 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2016 se ČR potýká 

s dlouhodobým problémem, že obce jsou příliš malé to, aby mohly poskytovat kvalitní služby 

a jejich kapacita je příliš slabá. [30] 
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Podle zprávy OECD je průměrný počet obyvatel v obcích ČR nejnižší ze sledovaných zemí 

OECD. Z dat získaných v letech 2015 a 2016 vyplývá, že průměrný počet obyvatel v jedné obci 

v ČR dosahuje výše necelých 1 700 obyvatel, což je daleko pod průměrem zemí EU (necelých 

5 900 obyvatel v obci) i pod průměrem zemí OECD (necelých 9 500 obyvatel v obci) viz 

příloha A. 

Dále je ve zprávě OECD uvedeno, že problém zmírňují meziobecní spolupráce. Přibližně 90 % 

všech obcí je zapojeno do určité formy meziobecní spolupráce, avšak fúze je prvním nejlepším 

řešením k dosažení koncentrovanějšího poskytování služeb a využívají je mnohé ze zemí 

OECD, přestože jsou politicky obtížné. [30] 

Tabulka 4: Počet obcí na českém území v letech 1921–2019 

Roky Počet obcí Rozdíl počtu obcí Počet obyvatel 

1921 11 454 / 10 009 480 

1930 11 801 + 347 10 674 386 

1950 11 494 - 307 8 896 133 

1961 8 726 - 2 768 9 571 531 

1970 7 511 - 1 215 9 807 697 

1980 4 778 - 2 733 10 291 927 

1991 5 768 - 990 10 302 215 

2001 6 258 + 490 10 230 060 

2011 6 251 - 7 10 436 560 

2019 6 258 + 7 10 649 800 

Zdroj: Český statistický úřad - počet obcí [31], počet obyvatel ČR [32] 

V době vzniku samostatného Československa v roce 1918 (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) 

počet samosprávných obcí dosahoval hodnoty téměř 11 500. Ačkoli ve 40. letech samospráva 

zanikla společně s okupací Německem, počet obcí se příliš nezměnil.  

Od 70. do 90. let byl snížen počet obcí o více než jednu třetinu. Vznikal silný tlak na snižování 

počtu obcí, který pokračoval do poloviny 80. let. K velkým městům se přičleňovaly i poměrně 

velké obce s počtem obyvatel okolo 2 000. Po pádu komunismu v roce 1989 se začaly nuceně 

sloučené obce opět osamostatňovat, což vedlo opět ke zvýšení počtu obcí, nikoli ale na původní 

hodnotu. Tyto tendence pokračovaly dalších 10 let. [2] 
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Stávající zákon o obcích č. 128/2000 Sb. podmiňuje vznik nové obce s počtem alespoň 1000 

obyvatel. Podmínka vzešla z argumentu velkého počtu obcí a s nízkým počtem obyvatel. 

Podobná struktura obcí je charakteristická i pro Francii a Slovensko. Naopak obce s velkým 

počtem obyvatel převládají z evropských zemí ve Švédsku nebo Anglii (viz příloha A). 

Tabulka 5: Velikostní skupiny obcí ČR 

Počet obyvatel Počet obcí Počet obcí (v %)  

do 199 1 449 23,15 

77 % 200 až 499 1 997 31,91 

500 až 999 1 378 22,02 

1 000 až 1 999 745 11,90  

2 000 až 4 999 417 6,66  

5 000 až 9 999 141 2,25  

10 000 až 19 999 69 1,10  

20 000 až 49 999 44 0,70  

50 000 až 99 999 12 0,19  

nad 100 000 6 0,10  

∑ 6 258 100,00  

Zdroj: Vlastní zpracování podle Českého statistického úřadu [33] 

Jak ukazuje tabulka, problém počtu obcí v ČR spočívá především v neúměrném počtu obcí do 

1000 obyvatel, jejichž výše přesahuje ¾ všech obcí na našem území. To se projevuje (i podle 

zprávy OECD) v nedostatečné územní, materiální, finanční nebo personální kapacitě pro výkon 

samostatné nebo přenesené působnosti u těchto malých obcí. 

I přesto, že v České republice probíhala fragmentace celé 20. století, počet obcí je stále vysoký 

a již 20 let se počet obcí v podstatě nezměnil. Ke zvýšení efektivnosti obecní veřejné se nabízí 

se dvě možnosti řešení: [21] 

− sloučení obcí, 

− spolupráce obcí. 
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5.2 Administrativní členění ve Francii 

Budeme-li vycházet z konce předchozí kapitoly a jejím předpokladu, že slučování obcí není 

politicky preferovaný výsledek řešení velkého počtu malých obcí v České republice, je 

zapotřebí hledat i jiné možnosti tohoto problému (pokud budeme předpokládat, že počet obcí 

v ČR problémem je). Inspiraci je možné hledat ve zkušenostech jiných států, které se potýkají 

s podobnou problematikou administrativního členění. V Evropě za takový stát můžeme 

považovat na prvním místě Francii, která má na svém území velké zastoupení malých obcí a 

počet obcí s méně než 1000 obyvateli dosahuje podobné výše jako je charakteristické pro území 

ČR. Následující odstavce se proto zabývají právě touto zemí za účelem analýzy využitelnosti 

francouzského systému na problém charakteristický i pro ČR. 

Francouzská republika je charakteristická velkou sídelní roztříštěností již odedávna navíc 

vyznačující se silnou vazbou místních zastupitelů a občanů k samosprávnému celku (obci). Ve 

středověku se prostředí obcí vyznačovalo existencí několika autonomních měst s rozsáhlým 

množstvím obyvatel nacházející se kolem jednotlivých farností. Situaci zpečetil zákon ze 

14. prosince 1789, který ke každé farnosti (každém městyse, městě) založil místní správu a 

snížil počet společenství z 44 000 na 38 000.  

Následující dvě století se počet obcí stagnuje. Vývoj celkové rozdrobenosti obcí se v uvedených 

letech (1945–1999) také příliš nezměnil, i přes opatření, která Francie přijala s cílem snížit 

počet svých obcí. Slučování vyvolávalo nelibost na místní úrovni a z toho důvodu dala 

Francie přednost vytváření meziobecních uskupení, respektive struktur meziobecní 

spolupráce, která zachovává obecní identitu. [34] 

Francie se vyznačuje plně odděleným modelem výkonu státní správy a samosprávy, tedy 

i fyzicky. Jak již bylo zmíněno, francouzská republika se dělí do tří stupňů územní samosprávy: 

obce, departmenty a regiony. Císař Napoleon v roce 1800 zavedl na úrovni departmentu úřad 

prefekta, jehož účel se výrazně změnil právě po decentralizace v roce 1982. V současnosti 

tento úřad představuje zástupce státu v daném území zajišťující výkon státní správy např.: 

− evidence obyvatel (doklady a volby), 

− veřejný pořádek (policie), 

− sociální služby a bydlení, 

− kontrola legislativy vydané samosprávou (návrh na zrušení před správním soudem). 
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V oblastech, které se vyznačují horší dostupností některých služeb, slouží úřady podprefekta 

například pro vyzvednutí nových osobních dokladů nebo prefektura využívá síť úřadů obcí. 

Vznik samosprávných regionů je počátkem funkce regionální prefekta, kterou vykonává prefekt 

departmentu, v němž je sídlo celého regionu. [35] 

Prefekt zajišťuje spolupráci samosprávy a státní správy na regionální úrovni. Spolupráce 

spočívá i v rozvoji celého území, za jehož účelem se uzavírá šestiletá smlouva mezi 

samosprávným regionem a státní správou. Smlouvy na roky 2015–2020 zahrnují závazky pro 

rozšiřování sítě vysokorychlostního internetu, posílení mobility, vědu a výzkum nebo zvýšení 

soběstačnosti území z energetického hlediska. 

Nevýhoda francouzského modelu je spojena s vysokými náklady na zaměstnance. Na rozdíl 

však od českého modelu, kde zejména obce III. kategorie (obce s rozšířenou působností 

zastávající výkon správy pro větší správní obvody nežli pouze pro vlastní základní obvod obce) 

upozorňují, že příspěvek na výkon státní správy dostatečně nepokrývá náklady související 

s tímto výkonem, u francouzských obcí takové výdaje vůbec nevznikají.  

Za výhodu tohoto modelu je považována skutečnost, že každý region i department má svůj 

vlastní subjekt přímo napojený na centrální správu, který může podávat přesné informace 

o záměrech uskutečňovaných v území (podle výše uvedené smlouvy) a nebo naopak, přesunout 

vládní požadavky do daného území. Písemná dohoda o rozvoji území navíc omezuje rozdávání 

prázdných předvolebních slibů v čase státních návštěv daného regionu. [35] 

Francie inspiruje i příkladem kontroly pomocí regionálních kontrolních úřadů, která může být 

aplikována na ČR namísto návrhů na rozšíření kompetencí českého Nejvyššího kontrolního 

úřadů, se kterým nesympatizují nejen české obce. Jediný francouzský kontrolní orgán totiž 

může pro obce znamenat přínos v případě, že má hluboké znalosti reality fungování 

samosprávy (např. v oblasti hospodaření samosprávy) a schopnosti objektivně externě 

zhodnotit bez potřeby najít aspoň nějakou chybu. Zavedení takové systému vyžaduje mimo 

výše uvedené také čas a vysoké finanční prostředky. 

Francouzské regionální kontrolní úřady (nespadající pod Nejvyšší kontrolní úřad) se zabývají 

třemi druhy kontroly samospráv (a jimi zřízených organizací). Jedná se o účetní audit, kontrolu 

plnění rozpočtu a kontrolu řízení. Přičemž výstup poslední části kontroly (řízení), jak ze zákona 

přímo vyplývá, se nesmí zabývat hodnocením rozhodování samosprávných orgánů. Při 

posuzování nutnosti významných investicích se tomu kontrolor bohužel nevyhne. A do roku 

2007 proběhlo několik návrhů o omezení kompetencí zmíněného úřadu. [35] 
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Podle údajů z roku 2020 se ve Francii nachází pouze 4 jednotky z celkového počtu 34 968 obcí, 

které nejsou součástí žádné struktury meziobecní spolupráce. Navíc u těchto pár obcí se jedná 

o jednotky izolované nebo již dříve sloučené. 

Tabulka 6: Vývoj počtu nesdružených obcí ve Francii v letech 2002–2020 

Počet 

nesdružených obcí 
Počet obcí 

Počet obyvatel 

(v tis.) 

2002 9 809 16 625 

2007 3 270 8 466 

2012 1 395 6 621 

2015 70 4 034 

2016 27 232 

2017 5 22 

2020 4 6 

Zdroj: Deník veřejné správy [35] a Collectivités locales: Le 

portail de l'Etat au service des collectivités [36] 

5.3 Administrativní členění v Německu 

Spolková republika Německo stejně jako Česká republika je představitelem tzv. smíšeného 

modelu veřejné správy. Nejnižší územní celky ve státě (obce) vykonávají jak samostatnou, tak 

přenesenou působnost (státní správu). Roztříštěná municipální struktura sahá až do středověku, 

dnes je však průměrná velikost obcí vykazována ve výši cca 7 100 obyvatel (včetně Berlína 

s 3,4 mil. obyvatel). Již koncem 19. století se objevují snahy týkající se optimálního počtu 

(velikosti) obcí především v průmyslových regionech, kde velká města pohlcovaly menší města 

a obce. Na počátku 20. století dosahuje počet obcí v Německu hodnoty větší než 77 tisíc. [24] 

Německé obce si na rozdíl od České republiky v průběhu dějin sahajících až do středověku 

vždy zachovaly svou svébytnost, avšak snahy o umenšování pravomocí místní samosprávy 

skončili až po druhé světové válce. Organizace veřejné správy v Německé demokratické 

republice (NDR)  se diametrálně lišila ve dvou státních dekoncentrovaných správních úřadech: 

Spolkové republice Německo a v Německé demokratické republice, jejichž základem 

správního fungování byly okresy. Navíc se v jednotlivých spolkových zemích utvořili rozdílné 

modely územní samosprávy. Proto až po znovusjednocení Německa můžeme hovořit o správě 

demokratické, jejíž základy už stojí na státní správě a samosprávě obcí. Od roku 1990 probíhá 

na německém území decentralizace a Základní zákon navíc garantuje územní samosprávu. [37] 
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Protože organizaci místní správy si jednotlivé země upravují ve vlastních ústavách, v základním 

zákoně zmínku o obcích nenalezneme, přesto municipality respektují pravidla Evropské charty 

místní samosprávy. Ačkoli se systémy místní samosprávy liší v jednotlivých spolkových 

zemích, můžeme nalézt společné definiční znaky a na základě historického vývoje, geografické 

polohy rozlišujeme čtyři základní typy obecních uspořádání podle Stanislava Balíka: 

− jihoněmecké radní uspořádání, 

− starostovské uspořádání, 

− severoněmecké radní uspořádání, 

− magistrátní obecní zřízení. 

Výše uvedené čtyři typy obecního uspořádání jsou důsledkem znovusjednocení Německa. Dnes 

již starostovské a Severoněmecké uspořádání neexistuje. 

Starostovské uspořádání vycházelo z dualistického principu správy (rada a starosta), kde 

starosta je volen nikoliv přímo, nýbrž radou. I přesto má starosta silnou pozici jako vedoucí 

správy, zástupce obce navenek a předsedající obecní rady. Tento model byl převzat z Francie 

v důsledku francouzské okupační správy Německa. 

Severoněmecké uspořádání spočívalo v dominanci obecní rady na rozdíl od starostovského 

upořádání bylo převzaté na základě britské okupační správy. Obecní správu vykonávala pouze 

rada, jejímž předsedou byl starosta. V čele úřadu se nacházel úředník (ředitel) a proto 

specifikem tohoto modelu byl systém konkurence mezi vrcholným úředníkem a starostou. 

Model zanikl  především na základě duality funkcí na vrcholu správy. 

Nejvíce se v současnosti vyskytujícím modelem obecního upořádání se stalo jihoněmecké 

radní uspořádání vyznačující se silným postavením starosty. Nejvyšší představitel správy a 

reprezentant obce (i předsedající radě a výborům) je volen přímo občany dané obce. Stejně tak 

je volena i obecní rada. 

Druhým existujícím modelem používaným v Německu je magistrátní uspořádání. Stejně jako 

jihoněmecké radní a starostovské uspořádání stojí na dualistickém systému správy. Oproti 

jihoněmeckému uspořádán je starosta volen radou. Od starostovského uspořádání se liší 

v kolegiálním principu (nikoliv monokratickém), kdy na místě starosty stojí magistrát (správní 

sbor) složený ze starosty a dalších členů (volených radou). Základy magistrátního uspořádání 

vycházejí z pruského práva. [37] 
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5.4 Administrativní členění ve Švédsku 

Stejně jako ve výše uvedených zemích, proběhla v 80. letech i ve Švédsku forma 

decentralizačního procesu,  která usilovala o posílení autonomie lokálních samospráv. Místní 

samospráva je ve Švédském království tvořena dvěma úrovněmi správy: obecní úrovní (290 

obcí) a okresní úrovní (20 okresů, resp. 18. okresů a 2 regionů). Obě úrovně se vyznačují svou 

vzájemnou nezávislostí.  

Ačkoliv je existence lokální samosprávy zakotvena hned v první části čl. 1 ústavního zákona, 

rozsah centrální vlády zasahovat do vnitřních záležitostí místní samosprávy zde upraven není. 

Tyto principy jsou ustanoveny až v Zákoně o lokálních samosprávách. Výraznou pravomoc 

obcí spočívá v oprávnění vybírat lokální daně. Celkový odvod odpovídá výši 30 % ze 

zdanitelných příjmů občana (20 % putuje do rozpočtu obcí a 10 % do rozpočtu okresů). Obce 

rovněž mají právo si samostatně nastavit svou vnitřní organizaci místních orgánů. Mimo 

uvedené dále poskytují veřejné služby a vykonávají funkci dozorčího orgánů (např.  v oblastech 

míry znečištění vzduchu a vody nebo správnosti značení potravin). Švédské obce jsou 

specifické i svým silným postavením zaměstnavatele. Zaměstnávají přibližně 800 tisíc 

švédských obyvatel (přibližně 1/5 všech občanů), z nichž téměř 70 % pracuje v sektoru 

vzdělávání a sociální péče. [38] 

Přes diametrální odlišnosti českého a švédského systému veřejné správy se obě země potýkaly 

s podobnými problémy, kdy obce usilovaly o zvýšení autonomie a přehodnocení systému 

financování obcí. Historicky si obce byly podobné i v roztříštěnosti municipální struktury 

(vysokém počtu extrémně malých obcí). Ve Švédsku byla situace vyřešena dvěma vlnami 

reforem zakládající se na slučování obcí. Země se výrazně vyznačuje veřejným systémem 

sociálního zabezpečení zavedeným již ve 30. letech 20. století rozšířeném především v souladu 

s procesy industrializace, migrace a urbanizace po druhé světové válce až v 60. letech. 

Rozvíjející se veřejný sektor podmiňoval i růst zaměstnanců v tomto sektoru. Rozšiřování 

státem garantovaných služeb vedlo k výstavbě mateřských školek i škol, nemocnic, radnic. 

Služby se rozšiřovaly i v oblasti volnočasových aktivit (plavecké bazény, centra volného času). 

Celý proces probíhal zároveň s procesy decentralizačními, které ovlivňovala i lokální 

samosprávy nesoucí hlavní odpovědnost za většinu veřejně poskytovaných služeb. Celá 

reforma se projevovala a dopadala na lokální samosprávy i finančně a s problémy se začaly 

potýkat hlavně malé venkovské obce. To byl důvod, proč vláda centrálně rozhodla o sloučení 

malých obcí do větších demografických jednotek. O zvolených přístupech ke konsolidaci 

municipální struktury ve Švédku, Francii i Německu pojednává následující kapitola. [38] 
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6 Spolupráce a slučování v Evropě 

Následující část se věnuje možnostem konsolidace municipální struktury, jimž řešily země jako 

Francie, Německo a Švédsko jejich sídelní rozdrobenost. První dvě země v současnosti volí 

cestu meziobecní spolupráce (ačkoli v minulosti v zemích probíhalo i slučování obcí), 

v poslední uvedené zemi dali přednost slučování obcí (především nuceného). 

Ačkoli současné úvahy o meziobecní spolupráci v ČR jsou opírány o meziobecní spolupráci ve 

Francii, inspiraci můžeme hledat i u našeho největšího a nejdůležitějšího partnera a souseda – 

Německa. Po ne příliš úspěšném slučování, které mělo vést i ke snížení počtu obcí je 

francouzská meziobecní spolupráce sice velmi inspirativní, ale k dnešnímu fungování se systém 

dopracovával desítky let.  

Nejen francouzská, ale i německá meziobecní spolupráce má dlouholetou tradici. Spolupráce 

v Německu neprobíhá pouze mezi obcemi, ale členové tzv. účelového svazu mohou být 

i okresy, kraje, společnosti, instituce, nadace nebo fyzické a právnické osoby. 

Švédsko přistoupilo k druhé zmíněné možnosti konsolidace municipalit. Slučování probíhalo 

radikálně, a ačkoliv bylo zpočátku dobrovolné, později i povinné. Počet obcí klesl až o jednu 

desetinu původního počtu a Švédsko tak patří mezi země s nejvyšším průměrným počtem 

obyvatel obce. Sociálně silná země přistoupila ke slučování především z důvodu zvýšení 

kvality sociálních služeb poskytovaných obcemi, zajištění fungujících základních škol v obcích 

a zvýšení efektivity výkonu státní správy. Meziobecní spolupráce v této zemi vzhledem 

k velikosti obcí proto již není potřebná. 

Přístupy všech zemí budou níže analyzovány i z pohledu garance samostatnosti a nezávislosti 

obcí, a to nejen z hlediska jejich existence, ale částečně i z pohledu financování. Protože se 

poslední kapitola zaměří na možnosti převzetí zásad výše uvedených zemí, následující 

podkapitoly blíže charakterizují vývoj a možnosti existující meziobecní spolupráce a slučování 

obcí ve vybraných zemích.  

Ačkoli aplikace všech postupů v těchto zemích nebude na Českou republiku možná i z důvodu 

odlišnosti předpokladů mezi zeměmi (jak tradičními, tak organizačními), mělo by být možné 

využít alespoň některých poznatků a zkušeností, které budou přizpůsobeny českým 

podmínkám. 
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6.1 Přístupy ke konsolidaci ve Francii 

V roce 1945 existovalo na francouzském území 38 018 obcí na 40,9 mil. obyvatel. Průměrný 

počet obyvatel dosahoval výše cca 1075 v jedné obci. Po nepříliš úspěšné konsolidaci 

municipální struktury formou slučování se v roce 1999 na území nacházelo 36 565 obcí (o 1453 

obcí méně) na 58,7 mil. obyvatel. Na základě nepatrného snížení počtu obcí doplněné růstem 

počtu obyvatel ve Francii tak průměrně na jednu obec připadá 1 605 obyvatel. 

Tabulka 7: Počet obcí ve Francii v letech 1945–1999 

Roky 
Počet 

departmentů 
Počet obcí 

Rozdíl  
počtu obcí 

Počet obyvatel 

(v tis.) 

1945 90 38 018 / 40 900 

1954 90 38 000 - 18 41 600 

1961 90 37 971 - 29 46 267 

1966 90 37 761 - 210 49 233 

1968 95 37 713 - 48 50 025 

1971 95 37 659 - 54 51 163 

1975 95 36 394 - 265 52 689 

1978 96 36 382 - 12 53 423 

1982 96 36 443 + 61 54 391 

1985 96 36 631 + 188 55 255 

1990 96 36 551 - 80 56 667 

1994 96 36 559 + 8 57 587 

1999 96 36 565 - 6 58 704 

Zdroj: Statica [39], Ministerstvo vnitra [34] 

Při rozboru roku 1999 z údajů ze všeobecného sčítání obyvatelstva uskutečněného stejného 

roku se obce dělili podle počtu obyvatel následujícím způsobem: 

Tabulka 8: Velikostní skupiny obcí Francie 1990 a 1999 

Počet obyvatel 
Počet obcí 

v roce 1999 

Počet obcí 

v roce 1990 

Rozdíl  
1999 a 1990 

0 až 4 999 34 755 34 855 - 100 

5 000 až 9 999 1 003 925 + 78 

10 000 až 19 999 483 470 + 13 

20 000 až 49 999 319 306 + 13 

50 000 až 99 999 82 70 + 12 

nad 100 000 37 38 - 1 

∑ 36 679 36 664 +15 

Zdroj: Ministerstvo vnitra [34] 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že došlo ke snížení počtu municipalit do 5 000 obyvatel mezi 

lety 1990 a 1999 a ještě velmi nepatrně – pouze o 100 obcí. V roce 1999 čítá Francie 36 679 

obcí při celkovém počtu obyvatel ve výši necelých 60,2 mil. obyvatel, kdy ostatní státy 

Evropské unie (14 členů) vykazují dohromady 43 769 obcí na 315 mil. obyvatel. 

 

Tabulka 9: Struktura obcí v zemích EU v roce 1999. 

Země 
Počet obyv. 

(v mil.) 

Rozloha  

(v km2) 
Počet obcí 

Ø počet 

obyv. v obci 

(v tis.) 

Ø rozloha 

obce (v km2) 

Německo 82,0 356 900 16 088 5,1 22,2 

Rakousko 8,1 83 859 2 301 3,5 36,4 

Belgie 10,2 30 500 589 17,3 51,7 

Dánsko 5,3 43 100 273 19,4 157,9 

Španělsko 39,4 504 800 8 082 4,9 62,5 

Finsko 5,1 338 000 460 11,1 734,8 

Francie 60,2* 549 000 36 679 1,6 14,9 

Řecko 10,5 132 000 5 921 1,8 22,3 

Irsko 3,7 70 300 151** 24,5 465,6 

Itálie 57,0 301 200 8 074 7,1 37,3 

Lucembursko 0,4 2 600 118 3,4 22,0 

Nizozemsko 15,7 40 800 640 23,4 63,8 

Portugalsko 10,0 92 400 305 32,7 303,0 

Velká Británie 59,2 244 800 481 123,1 509,0 

Švédsko 8,8 449 960 286 30,8 1 573,3 
* Počet obyvatel Francie: kontinentální Francie, zámořské departmenty, zámořská teritoria a teritoria se zvláštním statutem.  

**Počet obcí Irska: počet samospráv distriktů. 

Zdroj: Ministerstvo vnitra [34] 

Buňky ve výše uvedené tabulce jsou zvýrazněny, pokud země nemá průměrně více než 5 tis. 

obyvatel v obci nebo nemá průměrnou rozlohu obce větší než 50 km2. Můžeme si všimnout, že 

velmi vysokých hodnot  v rozloze obcí i průměrného počtu obyvatel v obci dosahují sociální 

země jako Finsko, Švédsko a dále i Portugalsko, Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska nebo Irsko. Nejlepších hodnot dosahuje Švédsko právě ve velikosti obcí a i proto je 

vybrána jako další země, jejímiž reformami v municipální oblasti by se možná mohla Česká 

republika inspirovat. 
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Uplynulo téměř 40 let od zásadní reformy francouzské legislativy týkající se místní 

samosprávy, která byla zavedena ze stejného důvodu, jakému čelí Česká republika – velký 

počet malých obcí. Francie tak představuje vzor, jak může nebo nemusí vztah samospráva – 

stát fungovat. V poslední době dochází k dalším významným změnám ve francouzské 

samosprávě. 

6.1.1 Slučování obcí ve Francii 

V 60. až 70. letech ve Francii proběhla také slučovací reforma. Počet obcí před reformou 

dosahoval výše 37 708 (v roce 1971), po reformě se snížil počet pouze o zhruba 1 300 obcí. 

I přes pobídková opatření profilující se od roku 1959 bylo zaregistrováno pouze 325 sloučení 

týkajících se zhruba 750 obcí. Obavy obcí vyvstávali ze ztráty identity a autonomie důvody 

byly i finanční. 

V zákoně o slučování a seskupování obcí se tak v roce 1971 objevilo direktivní sdružování 

obcí, podle něhož měl být vypracován plán v každém departmentu. Sdružovací plán počítal 

s jednoduchým slučováním obcí a případně pak i se spoluprací. Vznikla departementální 

komise, která sdružování měla rozvrhnout. Plány se však setkaly s odporem a už v roce 1975 

dochází dokonce k odlučování obcí a dochází k nárůstu počtu obcí: 

Tabulka 10: Vývoj slučování ve Francii v letech 1971 až 1977 

Rok Počet sloučení Počet sdružených obcí 

1971 19 43 

1972 528 1 336 

1973 193 466 

1974 76 154 

1975 9 119 

1976 9 20 

1977 4 7 

Zdroj: Ministerstvo vnitra [34] 

V roce 1978 počet obcí narostl z 36 380 na 36 385 obcí. Direktivní slučování tak nebyl vhodný 

způsob, jak snížit počet obcí z důvodu silné obecní identity. Historický, politický, ekonomický 

i sociální význam tohoto základního prvku demokracie se ukázal natolik velký, že i zákonodárci 

přistoupili k meziobecní spolupráci, jak se vypořádat s obecní roztříštěností. [34] 
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6.1.2 Meziobecní spolupráce ve Francii 

Meziobecní spolupráci ve Francii je možné uskutečnit v rámci veřejnosprávní smlouvy, díky 

které mohou obce společně spravovat různá zařízení nebo společně zajišťovat veřejné služby 

nebo připravovat plány hospodářského rozvoje, rozvoje území nebo urbanistické plány na 

území přesahujícím území jedné samotné obce. 

Na meziobecní seskupení jsou převedeny povinné i vybrané působnosti, tedy rozhodovací a 

výkonné pravomoci jsou převedeny veřejnoprávní struktuře. Přenos však nelze uskutečnit 

v působnostech, které vykonává starosta obce jménem státu (matrika, volby). 

Forma spolupráce ve Francii může mít dvě podoby: [34] 

Formou sdružení, kdy je financování zajištěno prostřednictvím příspěvků členských obcí 

(rozpočtové nebo daňové povahy). Patří sem: 

− Jednoúčelová zájmová sdružení obcí 

− Víceúčelová zájmová sdružení obcí, 

− Smíšená sdružení. 

Formou federativní, kdy je financování zajištěno prostřednictvím čtyř místních daní (daň 

z hospodářské činnosti, domovní daň, pozemková daň ze zastavěné plochy, pozemková daň 

z nezastavěné plochy). Patří sem: 

− Sdružení nových aglomerací, 

− Společenství obcí, 

− Společenství aglomerací, 

− Městská společenství. 

Meziobecní spolupráce 22. března roku 2020 oslavila 120 let svojí existence a postupně se 

vyvíjela. Na počátku společné aktivity umožňovaly zajišťovat např. veřejné služby, postupem 

času zprostředkovávaly organizování území a jejím účelem se stala podpora místního rozvoje. 

V roce 1999 podle průzkumu „Shromáždění francouzských okrsků a společenství“ se ve 

prospěch meziobecní spolupráce vyjádřilo 70 % zastupitelů. O formu spolupráce s vlastními 

místními daněmi projevilo zájem 52 % obcí (19 127 obcí) a nejdéle existující a zároveň 

nejčastější formu sdružení si zvolilo 18 051 obcí. [34] 
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Je zapotřebí upřesnit, že některé oblasti již nejsou vykonávány na obecní úrovni (např. 

nakládání s domovním odpadem, výroba energie, správa vody) a jisté geografické, 

demografické a daňové disparity přetrvaly. Navíc pro složitost systému a podpoře další 

spolupráce bylo zapotřebí vydat nová opatření. Současný fungující systém se vyvíjel od roku 

1890 do roku 1999, tedy více než jedno století. 

Poprvé o meziobecní spolupráci můžeme hovořit od roku 1890 přijetím zákona, kterým je 

vytvořena možnost zakládat tzv. jednoúčelová zájmová sdružení obcí. Účelem spolupráce byla 

realizace konkrétního úkolu jako např. zřízení dobročinného střediska nebo vytvoření základní 

školy. Zákon počítal i s následným připojením dalších obcí do sdružení. O vytvoření sdružení 

rozhoduje centrální správa (ministr vnitra). První desítky let přinesly vznik několika těchto 

sdružení ročně. Aktivity se týkaly oblasti školství, pomoci potřebným a péče o zdraví, dále 

i péče o vodu, plyn a elektřinu. Později sdružení prováděla i rozsáhlejší projekty: elektrifikaci 

venkovských obcí, rekonstrukci zničených lokalit ve válce, zřízení hygienických pracovišť, 

protipožární službu apod. [34] 

Od roku 1955 bylo možné vytvořit smíšená sdružení, která umožňují seskupit veřejnoprávní 

korporace (obce, sdružení obcí, obchodní komory, živnostenské komory, agrární komory) do 

jedné veřejnoprávní struktury za účelem meziobecní spolupráce. Roku 1959 vznikla nařízením 

možnost založit i víceúčelová zájmová sdružení obcí. Správa se mohla týkat domovního 

odpadu, městské dopravy nebo vody a energie. Nařízením ze stejného roku byly zřízeny okrsky, 

které na rozdíl od jednoúčelových a víceúčelových zájmových mají neomezenou působnost. 

Nařízení uložilo povinné působnosti (např. správu protipožárních a záchranářských služeb a 

služeb v oblasti bydlení), které na okrsky byly přeneseny členskými obcemi. Dále mohly obce 

přenést na okrsky i další působnosti (např. městskou dopravu, komunikace, kanalizaci). Ačkoli 

cílem vytváření okrsků byla především městská území, využíval a vytvářel je především 

venkov. Počet okrsků i přes vydané zákony z roku 1970 a 1977  rostl v 70. letech velmi pomalu. 

V dalších letech tak byly tendence mezi státem a územními celky o decentralizaci a meziobecní 

spolupráci. V roce 1982 došlo i k rozšíření působností městských společenství z oblasti 

územního plánování a bydlení. V roce 1992 za účelem obrození meziobecní spolupráce vzniká 

nový typ spolupráce pod názvem projektová meziobecní spolupráce, pro kterou je podobně 

jako u slučování zřízena v každém departmentu komise řídící meziobecní spolupráci. 

Federativní forma spolupráce je navíc doplněna novými strukturami: 
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− Společenství měst (pro aglomerace nad 20 000 obyvatel), 

− Společenství obcí (pro venkov a malá města). 

Vytvoření těchto struktur zůstává přímo v rukou obcí. Zákon nastavuje dvě povinné působnosti 

(územní plánování a hospodářský rozvoj) a jednu „dobrovolnou“ působnost, tedy sice taktéž 

povinnou působnost, avšak s výběrem působnosti z oblastí: ochrany životního prostředí, bytové 

politiky, budování, silniční infrastruktury, školských, kulturních a sportovních zařízení apod. 

Z důvodu rostoucího rozvoje meziobecní spolupráce byla přijata některá finanční opatření ve 

prospěch všech federativních forem spolupráce (s vlastními daněmi). Nejvyšším finančním 

příspěvkem jsou kromě daní globální provozní dotace od státu sestávající se z paušální dotace 

a dotace na rozvoj území. Pro podporu spolupráce měst byla zavedena pro společenství měst a 

okrsky jednotná daň z hospodářské činnosti. [34] 

Mezi roky 1993 a 1999 měla meziobecní spolupráce s vlastními daněmi následující vývoj: 

Tabulka 11: Meziobecní spolupráce ve Francii mezi roky 1993 a 1999 

Forma spolupráce 1993 1999 
Rozdíl  

1993 a 1999 

Okrsky 252 305 + 53 

Městská společenství 9 12 + 3 

Společenství obcí 193 1 348 + 1 155 

Společenství měst 3 5 + 2 

Počet sdružených obcí 5 071 19 127 + 14 056 

Počet sdruženého obyvatelstva 

(v mil. obyvatel) 
16 34 + 18 

Zdroj: Ministerstvo vnitra [34] 

V roce 1999 se ukazuje systém meziobecní spolupráce příliš složitý a i z tabulky můžeme vidět, 

že se spolupráce uskutečňuje na úkor měst i přes finanční podporu skrz daně. Tímto rokem 

začíná další reforma s cílem zjednodušit fungování těchto struktur a dochází k dalším 

decentralizačním procesům. V tomto reformním roce žije téměř 75 % obyvatel v městských 

oblastech.  

Forma spolupráce na základě vlastních daní je umožněna již pouze u tří uskupení: 

− Společenství aglomerace (vzniklá reformním zákonem z roku 1999), 

− Společenství obcí, 

− Městská společenství, 
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s tím, že do roku 2002 zaniknou okrsky a společenství měst a přemění se do jednoho z výše 

uvedených uskupení, z důvodu jejich neúspěchu v systému. [34] 

Od zrodu spolupráce v roce 1890 tak tedy až v roce 1999 získal model jasnou a jednotnou 

strukturu fungování. Harmonizace tedy probíhala přes 100 let. Síla meziobecní spolupráce se 

projevuje v daňových pravomocích, které jsou srovnatelné s pravomocemi samosprávných 

celků. 

Společenství aglomerací a městská společenství jsou podpořeny daněmi aglomerace, jejichž 

režim je povinný: 

− Nová společenství, která vzniknou do 1. ledna 2005 získají dotaci ve výši 38 euro na 

obyvatele. 

− Pokud si společenství aglomerací nebo městské společenství zvolí režim daně 

z hospodářské činnosti aglomerace, získá navíc doplněk k příjmům z daní hrazených 

domácnostmi. 

− Globální provozní dotace mají zaručení globální růst po dobu dvou let. 

− Uvolnění vázané sazby daně z hospodářské činnosti v případě snížení daní domácností 

(týká se struktur s jednotnou daní z hospodářské činnosti). 

Cílem financování je zachování daňových zdrojů pro samosprávné celky. Místní zástupci 

občanů jsou toho názoru, že daň by měla mít místní charakter. 

Vývoj spolupráce mezi lety 1999 a 2003 dokazuje úspěch meziobecní spolupráce ve Francii, 

jemuž pomohl především rozvoj spolupráce v letech 2000–2001. 
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Tabulka 12: Meziobecní spolupráce ve Francii mezi roky 1993 a 2003 

Forma spolupráce 1993 2003 

Městská společenství: 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo (v mil.) 

 

12 

309 

4,6 

 

14 

354 

6,2 

Společenství aglomerace: 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo (v mil.) 

 

0 

0 

0 

 

143 

2 441 

18,3 

Společenství obcí 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo 

 

1348 

15 200 

18,0 

 

2 195 

26 693 

23,7 

Okrsky 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo (v mil.) 

 

305 

3 493 

10,3 

 

0 

0 

0 

Společenství měst 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo (v mil.) 

 

5 

87 

0,4 

 

0 

0 

0 

Zdroj: Ministerstvo vnitra [34] 

I v dalších letech vidíme úspěšné prohlubování meziobecní spolupráce. Téměř všechny malé 

obce jsou součástí některého z uskupení. Došlo k profesionalizaci správy.  

Tabulka 13: Meziobecní spolupráce ve Francii v letech 2013, 2017 a 2021 

Forma spolupráce 2013 2017 2021 

Metropole: 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo (v mil.) 

 

0 

0 

0 

 

14 

706 

15,6 

 

21 

908 

18,2 

Městská společenství: 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo (v mil.) 

 

14 

358 

6,3 

 

15 

624 

3,8 

 

14 

658 

3,1 

Společenství aglomerace: 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo 

 

169 

2 946 

21,2 

 

219 

7 282 

24,0 

 

223 

7 465 

23,5 

Společenství obcí: 

Počet uskupení 

Počet obcí 

Sdružené obyvatelstvo (v mil.) 

 

2 400 

30 080 

26,5 

 

1 018 

26 740 

22,8 

 

995 

25 871 

22 
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Zdroj: Collectivités locales: Le portail de l'Etat au service des collectivités [36] 

Z celkového počtu 36 683 obcí  bylo v roce 2007 celkem 33 413 v některém z výše uvedených 

uskupení (91 % všech obcí). V přepočtu na obyvatele tak z 62,7 mil. obyvatel přibližně 

54,2 mil. obyvatel patřilo do některého z uskupení (66 % obyvatel).  

Oproti tomu z celkového počtu obcí 35 416 obcí v roce 2017 celkem 35 411 obcí bylo 

v některém z výše uvedených uskupení (99,99 % všech obcí). V přepočtu na obyvatele pak 

pouhých 22 tisíc obyvatel není součástí žádného uskupení. Pouze 5 jednotek se nenachází 

v žádném uskupení. Jedná se ale o obce, které jsou buď izolované nebo již dříve sloučené. Mezi 

lety 2017 a 2021 došlo ke zvýšení skupení metropole a společenství aglomerace na úkor 

městských společenství a společenství obcí. Až v posledních letech tedy dochází k rozvoji 

větších uskupení. [35] 

V tabulce výše a na níže uvedeném grafu na obrázku č. 1 vidíme, že nejvyšší počet obcí se 

nachází v uskupení Společenství obcí (74 % obcí), následuje uskupení Společenství aglomerace 

(21 % obcí). Pouze 5 % obcí je součástí Městského společenství nebo uskupení Metropole. 

Z pohledu počtu obyvatel se je nejpočetnější uskupení Společenství aglomerace (35 % 

obyvatel) a Společenství obcí (33 % obyvatel), dále pak Metropole (27 % obyvatel) a nejméně 

obyvatel se nachází v Městských společenstvích (5 % obyvatel). 

 

Obrázek 1: Podíl obcí v jednotlivých uskupeních ve Francii v roce 2021 

Metropole

3%
Městská společenství

2%

Společenství 

aglomerace

21%

Společenství obcí

74%

Uskupení meziobecní spolupráce 2021

(podle obcí)
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Obrázek 2: Podíl obyvatel v jednotlivých uskupeních ve Francii v roce 2021 

Nejen obce, ale i regiony prošly svou konsolidací, které byly hlavním prvkem decentralizace 

od roku 1982. Vzhledem k rivalitě regionů s městy začala probíhat ve 30. letech diskuze 

o snižování počtu regionů. Od roku 2016 působí na území Francie místo 22 pouze 13 regionů 

(na území kontinentální Francie včetně Korsiky). Při tomto slučování docházelo k problémům 

určení hlavního města nových regionů. [35] 

Snižovaní počtu regionů vedlo i ke snižování počtu regionálních prefektů. Výrazně se tak 

zvýšila nedostupnost regionálních měst včetně prefektur (v některých oblastech až na 400 km 

jedné cesty). Větší regiony měli posílit jejich evropský význam a uspořit náklady na správu. 

Vzhledem k elektronizaci správy však vzdálenost úřadů a prefektur není problém. 

Další etapou mělo být v roce 2020 zrušení departmentů. O tomto rozpuštění však nejsou 

zmínky, proto je dále předpokládáno, že k tomu nedošlo. Pravomoci departmentů měla převzít 

právě sdružení meziobecní spolupráce (alespoň většinu). [35] 

Meziobecní spolupráce ve Francii vzešla z odporu radikálního slučování a ze svobodného 

uvážení místních zástupců (posléze podpořené i zákonodárci). I přesto, že prvotním účelem 

spolupráce bylo zajišťování veřejných úkolů, postupem času se zaměřila na rozvojové aktivity. 

Kromě slučování v 70. letech mohlo dojít ke konsolidaci sídelní struktury ve Francii jen na 

základě svobodné vůle obcí. A ačkoli zákonodárci podporují a motivují k meziobecní 

spolupráci i z finanční stránky, respektují základní územní samosprávné celky jako důležitý 

prvek demokracie. 
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6.2 Přístupy ke konsolidaci v Německu 

Přelom 50. a 60. let je charakteristický pro německé obce tím, že počet obyvatel  ve více než 

80 % obcí nepřesahuje 2 000 obyvatel. Z pohledu počtu obcí bylo možné na německém území 

po skončení druhé světové války, kdy se základní územní administrativní jednotkou stala obce, 

napočítat přibližně 24 tisíc obcí různých velikostí. 

6.2.1 Slučování obcí v Německu 

Centralizační tendence probíhali stejně jako na českém území dále i v 70. a 80. letech. Celkově 

reformy zredukovali počet obcí o dvě třetiny na přibližně 8,4 tisíc obcí, kdy došlo 

k dobrovolnému i povinnému slučování obcí. 

Cílem bylo posílit význam místní samosprávy umožňující větší místu zapojení občanů na 

správě věcí veřejných s tím, že velké obce mají větší předpoklady ekonomického a sociálního 

rozvoje. Optimální velikost obce vycházela z průměrného počtu zaměstnanců (10–15). Tato 

představa odpovídala obci s počtem 5–8 tisíc obyvatel. [24] [37] 

Znovusjednocení Německa ale počet obcí opětovně zvýšilo 16 tisíc obcí, avšak s průměrným 

počtem obyvatel cca 5 000 obyvatel. V roce 2001 dochází znovu ke snižování počtu obcí na 

13 tisíc s důrazem na zvyšování jejich průměrného počtu obyvatel (téměř 6 tisíc), nikoliv 

centrálně, ale z vůle lokálních představitelů. [37] 

6.2.2 Meziobecní spolupráce v Německu 

Ačkoli docházelo k výraznému snižování počtu obcí za pomocí slučování, první příklady 

meziobecní spolupráce se objevují již koncem 19. století. V meziválečném období probíhalo 

již 15 tisíc případů meziobecní spolupráce většinou směřující spíše za jediným účelem (nikoliv 

dlouhodobým). Němečtí zákonodárci zakotvili meziobecní spolupráci v Ústavě, avšak právní 

vymezení se liší podle jednotlivých spolkových zemí. 

Podle čl. 20 Základního zákona (Ústavy Německa) je republika demokratický a sociální 

spolkový stát. Skládá se z 16 spolkových zemí včetně tří samostatných měst se zvláštním 

statutem (Bremen, Hamburg, Berlín), které vydávají zemské zákony platné pro území příslušné 

spolkové země, tedy s vlastní ústavou, ústavním soudem a kontrolním dvorem. [37] 
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Německo jako federální stát je tvořen ústavně zakořeněnými třemi úrovněmi vlády: federální 

vlády, zemské (16 států) a obecní (sestávající se z 295 okresů a 11 tis. obcí). Okresy stojí 

v hierarchii veřejné správy mezi obcemi a zeměmi především jako dozorčí a kontrolní orgán 

obcí (kromě specifického postavení měst se zvláštním statutem, kde okresní orgány nejsou 

vytvářeny z důvodu duplicity, a úkoly přebírá městské zastupitelstvo).  

Právo na samosprávu obcí (jak již bylo zmíněno v podkapitole u německé ústavy) je stanoveno 

v č. 28 Ústavy: „Obcím musí být zaručeno právo upravovat všechny záležitosti místního 

společenství v rámci zákonů a s vlastní odpovědností. Také svazy obcí mají v rámci svého 

zákonného okruhu působnosti podle ustanovení zákona právo na samosprávu.“ [37] 

Meziobecní spolupráce v Německu je zakotvena přímo v německé ústavě. Odlišnosti ve 

spolupráci obcí v zemi jsou zapříčiněny právním vymezením a její podporou v jednotlivých 

spolkových zemích. Rozdílná je i intenzita spolupráce v závislosti na existenci malých obcí. 

Nejvyšší zájem o spolupráci mezi obcemi lze registrovat v Bavorsku a Sasku. Úkolem 

kooperace je především plánování, rozvoj infrastruktury, poskytování sociálních služeb, rozvoj 

cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií a regionální marketing. [24] 

Účelové (zájmové) svazy představují nejrozšířenější formu meziobecní spolupráce na 

německém území. Členem mohou být nejen obce, ale i okresy, vládní kraje, fyzické a právnické 

osoby nebo nadace, tedy nejen subjekty veřejného, ale i subjekty soukromého sektoru. 

V Bavorsku a Sasku se setkáme i se správními společenstvími, které představují formu 

meziobecní spolupráce mezi sousedními obcemi, jež vytvoří veřejnou právnickou osobu. Tuto 

formu umožnil zákon už v roce 1971 o posílení komunální samosprávy. V roce 2014 bylo 

v Bavorsku 313 těchto správních společenství s 988 členskými obcemi (zhruba 16 % obyvatel 

Bavorska). [24] 

V Německu taktéž existují komunální pracovní společenství. Nemají právní subjektivitu, ale 

vznikají na základě uzavření veřejnosprávní smlouvy. Úkolem obecních pracovních 

společenství spočívá v koordinaci činností obcí a jejich zájmů (např. společné strategické 

plánování, linky veřejné dopravy). 

Význam mají i neformální způsoby meziobecní spolupráce v oblasti především územní 

spolupráce. Jsou jimi například regionální konference vyjadřující se k rozvojovým strategiím. 

Jejími členy jsou totiž zástupci obcí a okresů a taky odborů (průmyslových, obchodních a 

řemeslných komor, vědeckých institucí nebo univerzit). 
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Formy územní nebo regionální spolupráce můžeme rozdělit do tří typů organizací, jsou jimi: 

− Komunální aliance, 

− Územní spolupráce na úrovni samosprávných okresů, 

− Územní spolupráce na meziregionální úrovni. 

Komunální aliance vznikají za účelem naplňování samosprávných úkolů. Typické jsou malým 

územním rozsahem a malým počtem obyvatel. Jejich činnost podporují zemské programy pro 

obnovu venkova a strukturální fondy Evropské unie. 

Tato forma odpovídá českým dobrovolným sdružení obcí. Územně aliance přesahují hranice 

okresů i krajů. Většinou fungují jako komunální pracovní skupiny (podle zemských zákonů 

o obcích), menší část funguje na jiném základě, např. jako obecně prospěšná sdružení. 

Vzhledem ke své malé územní velikosti jsou zaměřené na specifické projekty v oblasti prodeje 

regionálních produktů, rozvoje cestovního ruchu nebo podpory místních řemeslníků a 

živnostníků. Nejen kvůli svému malému územnímu rozsahu, ale i z důvodu silné finanční 

závislosti na vnějších zdrojích, tato forma nepředstavuje příliš dlouhodobou formu spolupráce. 

Ani z evropského hlediska nejsou aliance konkurenceschopná, na druhou stranu zapojuje místní 

i regionální aktéry do rozvoje území. [24] 

Územní spolupráce na úrovni samosprávných okresů jsou nejčastěji zastřešeny okresními 

úřady, méně často se jedná o účelová sdružení. Protože je ve většině případů nositelem 

spolupráce okresní úřad, nevyskytují se problémy s financování rozvojových projektů. 

Slabinou této spolupráce je zákonné ustanovení úkolů, které se odvíjí od místní politické 

situace. U této formy je velmi nízká participace občanů, její sklony jsou spíše byrokratické a 

celkově územní spolupráce není příliš efektivní. Problém v zapojení obcí je i jejich přirozená 

tradiční rivalita, i přesto je tato forma velmi rozšířená. [24] 

Územní spolupráce na meziregionální úrovni (na úrovni vládních krajů) přestavuje 

spolupráci v získávání externích investorů, v podpoře rozvoje nebo na spolupráci, která je 

založená na mobilizaci zdrojů. Nejčastěji tak dochází k tvorbě pracovních příležitostí. Tato 

forma vzniká spíše ze shora dolů (přichází od politiků, představitelů velkých měst, okresů nebo 

průmyslových a obchodních komor, případně od zemských vlád) na rozdíl od okresní nebo 

obecní spolupráce. Díky velkého politickému vlivu jsou prosazovány projekty v oblasti 

dopravní infrastruktury nebo ekonomického rozvoje, které se dotýkají daných území velmi 

nerovnoměrně. [24] 
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Podobně jako ve Francii je celkově meziobecní spolupráce uskutečňována z místní iniciativy, 

kdy místní aktéři chtějí společně vyřešit konkrétní úkoly (např. vysoká nezaměstnanost nebo 

odchod mladých lidí a podnikatelů). Až poté jsou podpořeny státem nebo regionálními vládami. 

Dlouhodobá existence meziobecní spolupráce je silně závislá na finančních zdrojích, proto jimi 

z tohoto hlediska nemohou být pouze strukturální fondy Evropské unie. 

Velké i malé územní pokrytí meziobecní spolupráce má své výhody i nevýhody. Malá 

společenství sice přispívají k zapojení místních aktérů, avšak v evropském kontextu nejsou 

příliš konkurenceschopná. Velká společenství naopak spíše podporují ekonomický rozvoj 

(např. vznik průmyslových areálů, vědeckotechnických center apod.), drží totiž větší 

kompetence v oblasti hospodářství, revitalizace nebo regionální marketingu. Německá 

spolupráce navíc oproti Francii přesahuje hranice. [38] 
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Obrázek 3: Organizace meziobecní spolupráce v Bavorsku 2020 

Zdroj: Regionale Initiativen: Regionalmanagement, Regionalmarketing, 

Konversionsmanagement [40] 

Bavorsko (obrázek č. 4) je příkladem paralelní existence malých sdružení (několik obcí a měst), 

které se zabývají rozvojovými strategiemi a velkých regionálních sdružení, která koordinují 

rozvojové strategie a podporují ekonomický rozvoj. 
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6.3 Přístupy ke konsolidaci ve Švédsku 

Otázka reformy místní správy je v současnosti nebo v poslední době na pořadu jednání v mnoha 

vyspělých demokraciích. Pro sloučení obcí je obvykle použit nátlak ze shora dolů. Zejména pak 

v severských zemích se nabízí otázka, zda vynucené sloučení prováděné navzdory odporu 

dotčených obcí nejsou v rozporu s hodnotami místní autonomie. Oficiálním důvodem slučování 

jsou úvahy o efektivnosti, ale chybí zohlednění práva na místní samosprávu s odkazem na 

základní respekt k autonomii jednotlivce a práva skupiny vykonávat místní územní kontrolu.  

6.3.1 Slučování obcí ve Švédsku 

Specifický na švédském případu je fakt, že slučování probíhalo i přes přání obcí se neslučovat 

a ústřední vláda neměla problém převážit své potřeby nad práva místních samospráv. To, že se 

obce slučovat nechtěly, podporuje i argument, že místní skupiny mají silnou potřebu vykonávat 

místní kontrolu. Pokud by Česká republika chtěla jít touto cestou, je nejprve důležité zhodnotit, 

zda údajné ekonomické důvody pro sloučení byly nakonec realizovány. [41] 

Švédský komunální systém prošel složitým vývojem především v druhé polovině 20. století, 

kdy se vyvíjel silný tlak především na úroveň lokálních samospráv, které nesly hlavní 

odpovědnost za většinu veřejně poskytovaných služeb. Veřejný sektor je v současnosti jedním 

z největších v Evropě (viz příloha B). Jeho expanze byla po druhé světové válce doprovázena 

decentralizací odpovědností za poskytování služeb z centrální na lokální úroveň. 

Jako nedílnou součástí vytváření demokratického sociálního státu byly ve Skandinávii během 

50., 60. a 70. let prováděny rozsáhle reformy struktury místní správy. Neprobíhaly pouze 

v Švédsku, ale i v Norsku a Dánsku. Na švédském území však proběhly nejrozsáhlejší územní 

reformy v historii vyspělých demokracií. [41] 

Nároky švédského státu na municipality v oblasti poskytování veřejných služeb spolu 

s rozvíjející se urbanizací i industrializací vyvolávala silné tlaky na rozpočty obcí (hlavně 

malých, venkovských). Vláda na to odpověděla centrálním slučování malých obcí do větších 

jednotek. 

První reforma byla uskutečněna v roce 1952, kdy byl slučováním snížen počet obcí z původních 

2 498 samospráv o přibližně 40 % na hodnotu 1 037 obcí. Vzrostl i průměrný počet obyvatel 

z původních 1500 na 4 100 obyvatel na jednu obec. V tom důsledku se zdvojnásobil daňový 

základ pro nově sloučené obce. [38] 
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Přestože snížení obcí se zdá v 50. letech extrémní, přišla druhá vlna reformy slučování obcí 

v roce 1962 odůvodněná tím, že první vlna nebyla dostačující. Byly slučovány malé, přilehlé, 

okrajové obce k přirozenému centru daného teritoria do tzv. „bloků obcí“. Reforma probíhala 

na bázi dobrovolnosti prostřednictvím spolupráce těchto celků v budoucnu vedoucí 

k samotnému sloučení.  

Vláda však koncem 60. let změnila názor a proces slučování spojený se spoluprací se jim zdál 

příliš pomalý (navíc obce často zůstaly „jen“ u spolupráce). Proto stanovila rok 1974 jako 

nejzazší termín pro povinné sloučení těchto obcí. Již jednou snížený počet obcí byl znovu 

zredukován o další jednu čtvrtinu (o 27 %). V polovině 70. let počítáme na území Švédska již 

pouze 278 obcí s průměrným počtem obyvatel zhruba 16 300. Za 22 let se snížil počet obcí 

z 2 498 na 278. [38] 

Tabulka 14: První vlna slučování ve Skandinávii 

Země 
Rok 

slučování 

Původní 

počet obcí 

Počet obcí po 

sloučení 

Rozdíl 

v počtu obcí 

 Rozdíl  

v % 

Norsko 1957 744 444 - 300 40 % 

Dánsko 1965–1974 1 335 278 - 1057 79 % 

Švédsko 1952–1974 2 498 278 - 2 220 89 % 

Zdroj: Urban Affairs Review [41] 

Norské reformy byly poměrně skromné. Celkový počet 744 obcí z roku 1957 dosáhl v roce 

1972 hodnoty 444 obcí (snížení o 40 %). Dánsko šlo dále, z 1 335 obcí z roku 1965 byl 

reformami snížen jejich počet na hodnotu 278 v roce 1974. Během těchto let probíhalo 

slučování i v řadě dalších severoevropských zemích (např. v Belgii, Nizozemsku, západních 

Německu), dokonce i v České republice. Tato vlna se do značné míry vyznačovala silnou vírou 

v centrální plánování a racionalizací a funkční účinností skrz úspory z rozsahu. 

S povinným slučováním nesouhlasily všechny obce a v důsledku toho během následujících 

deseti let docházelo k „znovurozdělování“ obcí. V 80. letech se jejich počet ustálil na hodnotě 

286 samospráv. Druhá polovina 70. a 80. let byla poměrně tichá, pokud jde o strukturální 

reformy. Někteří vědci dokonce tvrdili, že éra rozsáhlých strukturálních reforem skončila. [41] 
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Snížení počtu obcí vedlo i k radikálnímu omezení počtu reprezentantů volených do obecních 

orgánů. Jejich počet byl v průběhu 15 let zredukován o více než polovinu. Z původních 188 tisíc 

zastupitelů dosáhl počet v roce 1980 hodnoty pouze 83 tisíc. Kritizováno bylo i oslabování 

demokracie na lokální úrovni a rostoucí vzdálenost mezi zastupitelem a občanem. Hrozila slabá 

politická kontrola a růst byrokratické nadvlády. [42] 

Ačkoli přesun odpovědnosti za poskytování veřejných služeb na samosprávy je projeven 

decentralizačním, v 70. letech současně probíhaly i procesy centralizační vyznačující se 

omezováním výkonů svěřených pravomocí a omezování autonomního rozhodování obcí. 

Možná i nutnost neustálého navyšování rozpočtů obcí sazbou lokálních daní přispěla k recesi  

a růstu nezaměstnanosti švédské ekonomiky na konci 70. let. 

V 80. letech byla přijata opatření k decentralizaci rozhodování na nižší než obecní úroveň, kdy 

byly vytvořeny „poloautonomní“ sousedské čtvrti. Komunální odtržení podporovala dále 

i středopravicová vláda v 90. letech, což mělo za následek růst počtu švédských obcí mezi lety 

1977 a 200 z hodnoty 277 na 290 obcí. [41] 

Druhá velká vlna slučování probíhala taktéž i v ostatní severních státech Evropy. Dánsko 

provedlo zásadní reformu v roce 2007 a snížilo počet obcí na hodnotu 98. Finsko ze 460 obcí 

na počátku 90. let snížilo počet obcí na dnešních 311. Island v 80. letech snížil obcí dokonce 

o polovinu. Naposledy v lednu 2020 snížilo Norsko svůj počet z 428 na 358 obcí. 

Ve Švédsku je slučování stále aktuální otázkou a několik poslanců stále trvá na rozsáhle reformě 

sloučení. V roce 2016 byla ustanovena vládní komise s úkolem posoudit potřebu švédské 

strukturální reformy na místní úrovni. V únoru 2020 byla předložena závěrečná zpráva, která 

záměrně prosazovala rozsáhlé sloučení. Tato otázka je předmětem jednání i ve Finsku a na 

Islandu, kde slučování již probíhá. [41] 

Současné reformy však oproti těm z 50., 60. a 70. let nejsou tak markantní. V minulosti bylo 

slučování spojeno s ekonomickým růstem a expanzí sociálního státu. Dnes jsou splynutí 

uskutečňované za účelem úspor rozsahu na záchranu malých obcí. 

Důležitou stránkou slučování však je, zda je dobrovolné ze strany dotčených obcí nebo zda je 

vynucováno centrální vládou. Z předchozích odstavců víme, že v 50. až 70. letech bylo 

slučování provedeno nátlakem. Překvapivě i dnes takové nátlaky probíhají a nejen na severu 

Evropy. V Izraeli (v roce 2003) proběhlo násilné slučování obcí i přes jejich odpor. Při 

restrukturalizaci estonské místní správy v roce 2017 byly obce sloučeny nátlakem.  
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V sousedním Rakousku (v roce 2016) tento krok vedl k 40 stížnostem u rakouského ústavního 

soudu po tom, co bylo několik obcí nuceno se sloučit. Obce tvrdily, že vynucené sloučení bylo 

protiústavní a neslučitelné s Evropskou chartou místní samosprávy. V probíhajícím slučovacím 

procesu v Norsku bylo ke sloučení donuceno 13 obcí. Ani švédské strany nevylučují slučování 

jako možnost budoucí švédské reformy, protože dobrovolnost je příliš pomalý proces. [41] 

6.4 Zhodnocení evropských přístupů konsolidace 

Pro komplexnější zhodnocení přístupů konsolidace ve zvolených zemích je níže 

charakterizována i ekonomická stránka konsolidace obcí prostřednictvím přístupu financování 

francouzských, německých i švédských obcí.  

Francouzská zkušenost stojí proti celoevropskému trendu slučování počtu obcí a snaží se obce 

naopak zachovat. Meziobecní spolupráce je uskutečňována za účelem vypracování společného 

projektu rozvoje a péče o území. Spolupráce obcí je však dobrovolná a není vynucována 

zákony, stojí na bázi dobrovolnosti. Zkušenosti dokazují, že finanční dotace působí na obce 

jako motivační prvek. Finanční podpora však musí být garantovaná i z dlouhodobého hlediska 

a spojena s co nejméně byrokratickými překážkami. 

Místní daňové příjmy francouzských obcí tvoří více než 50 % celkových příjmů obce. Nejvyšší 

podíl tvoří daň z bydlení a daň z nemovitostí. Současná podoba meziobecní spolupráce ve 

Francii je úspěšná především díky podpoře ze strany státu, který kromě jiných dotací poskytuje 

hlavně Globální provozní dotace (DGF) přidělované obcím, institucím pro meziobecní 

spolupráci a departmentům. Představují v průměru asi 30 % celkových zdrojů municipalit. DGF 

se skládá z paušální částky, která zaručuje stabilitu místních rozpočtů a tří vyrovnávacích 

grantů zajišťující solidaritu: 

− grant městské solidarity (DSU), 

− grant na podporu venkova (DSR), 

− národní vyrovnávací grant (DNP). 

Paušální část se každý rok snižuje (zohledňuje populační a finanční potenciál), aby bylo možné 

financování především prostřednictvím vyrovnávacích prostředků. Od roku 2018 je celková 

částka globální provozní alokace (DGF) tři roky stabilní ve výši 26,8 miliard EUR, což 

odpovídá průměrně 392 EUR na obyvatele. Od roku 2018 jsou regiony financovány částí daně 

z přidané hodnoty. [43] 
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V roce 2019 a 2020 obdržely obce 68 % z celkové částky DGF (zbylých 32 % získaly 

departmenty). Celkem 44 % bylo přiděleno přímo obcím a 24 % institucím pro meziobecní 

spolupráci s vlastními místními daněmi. Celkových 68 % z DGF přijatých obcemi a EPCI 

(uskupení spolupráce)bylo rozděleno na paušální částku ve výši 38,3 % a vyrovnávací alokaci 

ve výši 61,7 %. 

 

Obrázek 4: Rozdělení Globálních provozních dotací ve Francii v roce 2020 

Zdroj: Collectivités locales [44] 

Financování německých obcí se blíží českému modelu financování obcí. Příjmy německých 

obcí tvoří stejně jako v ČR podíly na výnosy z centrálních daní. Dalšími příjmy jsou obecní 

daně a poplatky, státní dotace nebo úvěry a příjmy z podnikatelské činnosti obcí. Část příjmu 

tvoří dále i prostředky získané za poskytnuté služby občanům a příjmy z komunálních obligací. 

Navíc v Německu dochází k horizontálnímu i vertikálnímu finančnímu vyrovnávání disparit 

mezi jednotlivými oblastmi ze solidárních důvodů. Horizontální vyrovnávání probíhá mezi 

spolkovými zeměmi, vertikální v pouze v rámci dané země. [45] 

Možnost využití francouzské nebo německé meziobecní spolupráce jako celku do našich 

podmínek není legislativně ani politicky možná, míra odlišnosti francouzského organizačního 

uspořádání veřejné správy oproti ČR je tak vysoká, že aplikovatelnost na české území by mohla 

spočívat pouze v základech francouzského modelu. Oproti tomu německý model se české 

organizační struktuře veřejné správy více podobá jak z pohledu působnosti obcí, tak z pohledu 

financování místních struktur. 
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Ve švédsku se meziobecní spolupráce vzhledem k silné integraci obcí nevyskytuje. Obecní 

příjmy jsou tvořeny výnosy z daní (zejména daně z příjmu), místními poplatky (např. za užívání 

veřejných zařízení nebo ze služeb), státními dotacemi a úvěry. Aplikace švédského nuceného 

slučování, které probíhalo v 50. až 70. letech v současnosti však není legislativně možná. 

Význam územních samospráv může stoupat pouze v případě, že jim stát garantuje dostatečnou 

nezávislost a samostatnost nejen z hlediska její existence, ale i financování. [45] 
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7 Komparace ČR s vybranými evropskými zeměmi 

Zefektivnění municipální struktury pomocí konsolidace (cestou meziobecní spolupráce nebo 

slučování obcí) je stále na pořadu dne, a to především v České republice, která se stále nepustila 

do výrazné restrukturalizační reformy snižující problém v počtu obcí. Můžeme se znovu 

podívat na přílohu A, která jasně ukazuje, že v Českých obcích je nejnižší průměrný počet 

obyvatel v zemích OECD.  

Vybrané země (Francie, Německo a Švédsko) se liší už svým státním zřízení. Z pohledu rozlohy 

jsou vybrané země oproti ČR srovnatelně větší a na první pohled nalezneme podobnou hodnotu 

jen u počtu obyvatel mezi ČR a Švédskem. Francie s Německem jsou představiteli meziobecní 

spolupráce, ačkoli v prvním případě se jedná o unitární republiku, v druhém o republiku 

federativní, kde se organizační uspořádání jednotlivých spolkových zemí liší. Švédská 

konstituční monarchie představuje zástupce konsolidace municipální struktury pomocí 

slučování obcí, které výrazně probíhalo především v 50. až 70. letech. 

Tabulka 15: Základní informace o vybraných zemích 

Země 
Státní 

zřízení 

Počet 

obyvatel  
(v mil.) 

2020 

Rozloha 

(v km2) 

Hustota 

zalidnění 

km2/ob.  

Forma 

konsolidace 

ČR 
Unitární 

republika 
10,7 78 867 135,6 

snaha o 

spolupráci, 

integrace 

Francie 
Unitární 

republika 
67,4 633 186 104,4 

meziobecní 

spolupráce, 

nevýrazná 

integrace 

Německo 
Federativní 

republika 
83,1 357 340 232,5 

meziobecní 

spolupráce i 

integrace 

Švédsko 
Konstituční 

monarchie 
10,3 438 574 21,4 

integrace bez 

spolupráce 

Zdroj: Rada Evropské unie – státní zřízení a rozloha [46] 

Počet obyvatel ČR – Český statistický úřad [47] 

Počet obyvatel Francie – INSEE [48] 

Počet obyvatel Německa – DESTATIS [49] 

Počet obyvatel Švédska – SCB [50] 
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Země jsou nejprve porovnány z pohledu vývoje počtu obcí. V tabulce č. 15 jsou porovnány 

současné hodnoty počtu obcí s počty obcí v 50. letech (před vlnami slučování v jednotlivých 

zemích, které se výrazně projevily především v 70. letech). Celkově byl snížen počet obcí (mezi 

50. lety a současností) slučováním v ČR o 46 %, ve Francii pouze o 3,5 %, v Německu o 54 % 

a na základě nuceného slučování ve Švédsku o 88 %.  

Tabulka 16: Počet obcí v současnosti a v 50. letech ve vybraných zemích 

Země 

Počet 

obyvatel  
(v mil.) 

2020 

Aktuální 

počet obcí 

Hrubý 

počet obcí  

v 50. letech 

(v tis.) 

Aktuální Ø 

počet ob.  
v obci 

Ø  počet ob. 

v obci v 50. 

letech* 

ČR 10,7 6 258 11 500 1 662 904 

Francie 67,4 34 968 38 000 1 810 1 747 

Německo 83,1 11 116 24 000 7 287 3 379 

Švédsko 10,3 290 2 500 33 793 3 290 

*Data jsou porovnávány k aktuálnímu počtu obyvatel (v mil.), tzn. jak by to vypadalo, pokud by žádné konsolidace 

neproběhly. 

Zdroj: 

Počet obyvatel ČR – Český statistický úřad [47] 

Počet obyvatel Francie – INSEE [48] 

Počet obyvatel Německa – DESTATIS [49] 

Počet obyvatel Švédska – SCB [50] 
 

Z výše uvedené tabulky si můžeme všimnout, že Česká republika i Francie je specifická nízkým 

průměrem počtu obyvatel v obci. České obce dosahují nejnižšího průměru v zemích OECD, ale 

ani francouzské obce nevykazují o moc vyšší průměr počtu obyvatel v jedné obci.  

Poslední sloupec tabulky analyzuje situaci, kdyby k žádnému slučování v druhé polovině 

20. století v uvedených zemích nedošlo. V takovém případě by průměrný počet jedné české 

obce nedosahoval ani 1000 obyvatel. Jak bylo uvedeno v kapitole výše, francouzské slučování 

nemělo příliš velký úspěch a proto se průměrný počet obyvatel od 50. let téměř nezměnil. 

Německé slučování, které proběhlo, však zvýšilo průměrný počet obyvatel na dvojnásobek 

původního počtu z 50. let a švédské slučování jej zvýšilo dokonce o více než desetinásobek 

oproti nekonsolidovanému stavu. 

Nejsnazší a nejefektivnější se na první pohled zdá způsob přístupu severských zemí. V kontextu 

švédského způsobu konsolidace bude níže provedena analýza proveditelnosti nuceného 

slučování tak, aby neohrozila právo na samosprávu. Primárními argumenty pro slučování byly 

především v oblasti úspor z rozsahu. Všechny reformy místní správy v rozvinutém světě za 

posledních 60 let byly zdůvodněné těmito úspory z rozsahu.  
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Avšak úvahy o funkční efektivitě základních územních celků mohou zastínit jejich podstatu a 

práva na samosprávu. Gissur Ó. Erlingsson, Jörgen Ödalen a Erik Wångmar hovoří ve své práci 

o tom, jak vynucené slučování obcí maří hodnoty místní samosprávy, poukazují na vazby mezi 

demokracií a lidskými právy na jedné straně a na hodnotu silné a ústavně chráněné místní 

samosprávy na straně druhé. [41] 

Jejich argument můžeme aplikovat i na české právo. Čl. 1 ustanovuje, že: Česká republika je 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám 

člověka občana, z čehož vyplývá, že základem demokracie je samostatnost jednotlivce. Stejně 

aplikují toto právo i z pohledu obcí. Tedy základem demokracie a stejně tak práva na 

samosprávu je stejná základní hodnota, totiž samostatnost jednotlivce. [51] 

S obdobným argumentem přišel Joshua Forrest, který tvrdí, že právo na samosprávu je lidským 

právem. Při přijetí těchto argumentů se pak na nucené slučování můžeme dívat už jen skepticky. 

Navíc Forrest přidal zajímavý aspekt pozorování, že nároky na místní kontrolu odrážejí identitu 

založenou na místě. Spíše než stavět na zdůvodňování místní samosprávy pouze na základě 

administrativních kritérií by při obraně práva na samosprávu měly hrát klíčovou roli 

demokratické hodnoty. Samostatnost obcí je tedy vyšší u malých obcí, kde hlas jednotlivce má 

matematicky větší váhu. Nucené slučování shora ústřední vládou jde proti těmto právům. [52] 

Tabulka 17: Vynucené sloučení v roce 1952 ve Švédsku 

Původní velikost 

obce (počet 

obyvatel) 

Počet obcí 

požadující 

pokračující  

vlastní 

samosprávu 

Počet obcí 

požadující jinou 

strukturu 

slučovaných 

obcí 

Celkem 

0 až 499 8 186 194 

500 až 999 16 202 218 

1 000 až 1 499 69 105 174 

1 500 až 1 999 59 31 90 

2 000 až 2 499 36 11 47 

2 500 až 2999 17 5 22 

3 000 až 3 499 11 1 12 

3500 až 100 000 26 12 38 

Celkem 242 553 795 

Zdroj: Urban Affairs Review [41] 
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Jak radikální slučování ve Švédsku probíhalo v první vlně ukazuje, předchozí tabulka, z níž 

vyplývá, že celkem 242 obcí vyjádřilo vůli zůstat vlastními obcemi a proti své vůli přestaly 

existovat. Druhý sloupec představuje obce (celkem 553), které neměly proti slučování námitky, 

ale nechtěly být sloučeny do daného bloku sousedních obcí. Celkově tedy byla dotčena práva 

(vůle)  795 obcí. Takže ačkoli se Švédsko stalo dobrým příkladem konsolidace municipální 

struktury, především z 50. až 70. let 20. století  by se Česká republika neměla inspirovat 

s ohledem na práva na samosprávu. 

Právo na samosprávu chrání i Evropská charta místní samosprávy schválena Radou Evropy 

zavazující její členy uplatňovat pravidla, která zaručují nezávislost jejich místních orgánů. 

Kdyby Charta (schválena v roce 1985) existovala již za první vlny slučování ve Švédsku 

v 50. letech, možná by neprobíhalo tak radikálním způsobem. Debaty o fúzích probíhají 

neustále nejen ve Švédsku (a nejen na bázi dobrovolnosti), ale i v Austrálii, Estonsku, 

Rakousku, Norsku nebo na Islandu. [41] 

Protože ve Švédsku proběhlo slučování již před delší dobou, je možné se podívat na dlouhodobé 

následky slučování. V 50. až 70. letech byl počet municipalit snížen v několika fázích z 2 500 

na 277 obcí. Po sloučení více obcí se může projevit konkurence a napětí mezi centrem a 

okrajovými oblastmi a švédské slučování nebylo výjimkou. V důsledku vyvolaného napětí 

mezi periferií a centrem municipality si 7 obcí prosadilo okolo 80. let svou opětovnou 

nezávislost. V 90. letech o odloučení zažádalo dokonce 25 obcí a dalších 25 o to projevilo 

zájem. Nakonec uspělo 6 municipalit. Švédský příklad ukazuje, že snaha o oddělování obcí se 

může stát problémem i několik let po slučování a mezioblastní konflikty by měly být během 

slučování brány v úvahu. Podobný trend se projevil v České republice po pádu komunismu, 

kdy se obce po násilném slučování opět osamostatňovaly. [53] 

V případě plné aplikace švédského modelu by došlo ke snížení počtu obcí podle poměru: 

počet obyvatel země/počet obcí, konkrétně tedy pokud má Švédsko 10,3 mil. obyvatel a 290 

obcí, ČR by při aktuálním počtu 10,4 mil. obyvatel měla mít cca 300 obcí. Pro srovnání se na 

území ČR nachází 205 obcí s rozšířenou působností. Z pohledu procentuálního snížení obcí 

došlo k redukci počtu švédských municipalit o 88 %, což by v českých podmínkách znamenalo 

zachování pouze cca 750 obcí. 

Slučování na českém území však při současném decentralizovaném systému veřejné 

správy není možné (ani při změně legislativy), aniž by nezasáhlo práva na místní 

samosprávu. 
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Dvacetileté slučování ve Švédsku začalo již před 70 lety. Za tu dobu došlo na českém území 

k rozvoji vztahů občanů k místním aktérům a prohlubování místní identity na českém území. 

Proto by cestou slučování obcí jít ČR neměla. Pokud zamítneme možnost slučování obcí, zdá 

se jediným způsobem konsolidace českých obcí přístup meziobecní spolupráce. Síla identity 

obcí se projevila na francouzském případu hlavně v 70. letech, kdy se objevily tendence 

francouzské obce slučovat, neúspěšně. Francie se tak začala rozvíjet meziobecní spolupráci.  

Na rozdíl od Švédska, kde se zdálo slučování na základě dobrovolnosti příliš pomalé, Francie 

na principu dobrovolnosti postavila základy spolupráce. Předmětem motivace francouzských 

obcí ke spolupráci není „pouhý“ jejich rozvoj. Dobrovolná spolupráce je podpořena poměrně 

vysokými dotacemi obcím a institucím meziobecní spolupráce. Mimo to navíc obce získávají 

příjmy z místních daní. Právo na samosprávu francouzských obcí není pouze teoretickým 

symbolem rozkvětu demokratické země. Obce nejsou nuceny do násilného slučování proti své 

vůli. Uskupení za účelem spolupráce využívají, jak velké, tak malé municipality. V německém 

modelu se do spolupráce mohou zapojit dokonce i okresy a kraje a další instituce. Z pohledu 

občana je hlas v malé obci silnější. U zemí se silnou občanskou identitou k obci jako tomu je 

ve Francii, ale i České republice je spolupráce nejpříhodnější cestou konsolidace municipální 

struktury navíc podporující právo na samosprávu obcí. 

Aby však obce spolupracovali ve větším rozsahu, je nutné jít francouzskou cestou z pohledu 

financování. Nejenže jsou ve francouzských obcích zavedeny místní daně, stát navíc podporuje 

spolupráci svými vysokými dotacemi. Místní daně jsou motivačním faktorem nejen pro 

podporu odpovědnosti obcí za efektivní poskytování služeb a řízení rozvoje, ale i pro podporu 

meziobecní spolupráce. 

České obce jsou financovány přerozdělováním sdílených daní podle zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 

státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Obce v ČR jsou tak závislé na každoročním 

rozhodování o výši daňových sazeb a finanční nejistota znemožňuje dlouhodobé plánování 

příjmů. Důležitým faktorem rozvoje české meziobecní spolupráce tak po vzoru Francie mohou 

být státní dotace podporující meziobecní spolupráci, které by posílili finanční autonomii 

českých obcí a po vzoru Německa zapojení krajské úrovně do spolupráce.  
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Ve Francii je navíc diskutována varianta, že uskupení meziobecní spolupráce mohou převzít 

kompetence a pravomoci francouzských departmentů (některé pravomoci obcí dokonce již 

převzala). Tato cesta může být časem vhodná i pro ČR, kde v případě dosažení úrovně 

francouzské spolupráce obcí i na českém území mohou sdružení obcí vykonávat pravomoci 

českých krajů a narovnat celkovou rozdrobenost ČR, která vyvolává diskuze o snižování počtu 

krajů a její ekonomické neefektivnosti nebo rušení krajů spolu obnovou okresů nebo zemí. 
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ZÁVĚR 

Ústavní zakotvení práva na samosprávu v České republice je lakonické ve vymezení 

samosprávné působnosti, záruky finanční autonomie obcí a finanční kompenzace výkonu 

přenesené působnosti územních samosprávných ceků. V porovnání se ústavním pořádkem 

zvolených zemí si můžeme všimnout, že v České republice chybí především ústavně zaručená 

finanční záruka municipalit. Cílem práce bylo zhodnotit rozsah práva na samosprávu a jeho 

postavení v obou přístupech ke konsolidaci obcí. K meziobecní spolupráci obcí na našem území 

dochází, v případě slučování v minulosti docházelo. Přestože se během 20. století obce 

slučovaly a jejich počet se snížil téměř o polovinu na 6 258 municipalit, rozdrobenost českých 

obcí je oproti obcím OECD nejvyšší (české obce dosahují nejnižšího průměrného počtu 

obyvatel).  

Empirické výzkumy zabývající se optimální velikostí obce ukazují, že je složité prokázat vztah 

mezi efektivností v poskytování služeb a velikostí obce. Problémem je měřitelnost výstupů a 

výhod určitých veřejných služeb. Vznikají argumenty pro i proti malým obcím. Ve prospěch 

větších obcí (konsolidace obcí) se názory shodují v dosahování úspor z rozsahu, ve snížení 

nákladů souvisejících s chodem obce, ve stabilnějším rozpočtu obce méně ovlivněném 

nahodilými vlivy a ve zvýšení atraktivity obcí. 

Jako nejrychlejší řešení může posloužit švédský model slučování, které probíhalo v 50. až 70. 

letech 20. století. Aby však slučování mohlo probíhat preferovaným tempem, musela švédská 

vláda přestoupit z dobrovolného přístupu k nucenému přístupu eliminace počtu obcí. Slučování 

pro Švédsko bylo tak významné, že absolutně nebralo ohled na názory svých municipalit se 

sloučit ani na žádosti se sloučit do jiných uskupení. S podobným přístupem jsme se mohli setkat 

i na našem území v dobách za první republiky, kdy souhlas obce se sloučením nebyl podmínkou 

v právních předpisech tehdejšího režimu. Právo na samosprávu obcí se stalo druhořadé. 

V současnosti na českém území s aktuální legislativou není možný státní zásah do samospráv 

nařízením jejich slučování. Ani změna legislativy nemůže právo na samosprávu vyprázdnit 

nebo fakticky eliminovat. O slučování dnes mohou rozhodnout pouze zastupitelé dotčených 

obcí a i ti jsou omezeni ve svém rozhodování, pokud vzejde návrh na konání místního referenda 

o této skutečnosti. Právo na samosprávu získalo silnější postavení a stát na něj bere ohledy 

stejně jako na práva jednotlivce. Obě skupiny práv tvoří základ demokratického státního 

zřízení. 
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Za těchto podmínek proto nucené slučování na našem území není možné a navíc narušuje jak 

právo na samosprávu, tak práva jednotlivců. Navíc dlouhodobá švédská zkušenost dokazuje, že 

některé obce se sloučením nesouhlasily i několik let poté a žádaly o znovurozdělení. Snížení 

počtu obcí po švédském modelu by znamenala redukci českých municipalit z 6 258 na pouhých 

300 obcí (z procentuálního hlediska na 750 obcí), což ani zástupci místních uskupení 

neschvalují. 

Nabízí se tedy jít cestou meziobecní spolupráce, na který přistoupila Francie téměř ihned po 

vyjádření nevůle francouzských obcí se slučovat nebo využít sousední německé zkušenosti 

v této oblasti. Protože se meziobecní spolupráce do dnešního tradičního pojetí vyvíjela řadu let, 

nelze očekávat, že v případě aplikace tohoto přístupu na Českou republiku bude mít okamžitý 

efekt. Můžeme však na naše území aplikovat již fungující základy meziobecní spolupráce. 

K téměř stoprocentní spolupráci francouzských obcí pomohla nejen silná finanční autonomie 

obcí zásluhou místních daní, ale i rozsáhle státní dotace obcím a institucím francouzské 

meziobecní spolupráce. Ačkoli se spolupráce obcí na českém území teprve rozvíjí, tento zásadní 

prvek k motivaci českých municipalit chybí a sídelní roztříštěnost zatím nemá fungující řešení. 

Ve Francii finanční motivace pomohla růstu spolupráce nejen malých obcí, ale i velkých měst 

a velikost spolupracujících uskupení se začala tak zvětšovat, že francouzští představitelé státu 

uvažují o zrušení jedné úrovně veřejné správy (departmentů) a přesunu jejích pravomocí a 

kompetencí sdružením meziobecní spolupráce. 

V případě, že Česká republika zvolí právně vhodnější způsob konsolidace municipalit, musí 

stát obce dostatečně motivovat, aby se spolupráce rozvíjela do větších rozměrů, a po 

francouzském vzoru může dojít i k variantě, že české kraje budou nahrazeny sdruženími obcí a 

organizace veřejné správy bude mít konečně ucelený a neroztříštěný charakter. Německá 

spolupráce dokonce přesahuje hranice obcí a do kooperace se mohou zapojit i jiné územní celky 

nebo instituce. Aplikace tohoto německého principu meziobecní spolupráce může podpořit 

právě budoucí možnost zrušení nadbytečné krajské úrovně. 

Závěrem lze říci, že vhledem k zakotvení práva na samosprávu na našem území, není 

konsolidace municipální struktury formou násilného slučování právně ani politicky průchodnou 

variantou. Meziobecní spolupráce může být přínosná, ale k jejímu rozvíjení je zapotřebí silná 

motivace spočívající především ve státní finanční podpoře alespoň směrem ke spolupracujícím 

obcím. 
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PŘÍLOHA A: Průměrný počet obyvatel v obci v jednotlivých zemích 

 

Zdroj: OECD [30] 
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PŘÍLOHA B: Zaměstnanost v sektoru vládních institucí jako celkové procento zaměstnanosti (2007, 2009, 2015) 

 

Zdroj: OECD [54] 
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