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Kde končí obec a začíná kraj?

Samospráva vs. státní správa
Je pár měsíců před krajskými volbami. Co to znamená pro 
obce? Jak může výsledek voleb pomoci větší otevřenosti? 

Čím se mohou kraje od obcí inspirovat?



Samospráva
Samospráva kraj

• Obecně má obdobná práva 
jako obec

• Spolupracuje s obcemi
• Jmenuje vedoucí odborů, kteří 

odpovídají i za státní správu
• Je často účastníkem stavebních 

řízení
• Rada může v PP rozhodovat 

nařízením o existenci 
stavebního úřadu obce (§13 
SZ)

Samospráva obec

• Obecně má obdobné orgány 
a kompetence jako kraj

• Spolupracuje s krajem

• Jmenuje vedoucí odborů, 
kteří odpovídají i za státní 
správu

• Je často účastníkem 
stavebních a územních 
řízení

• Právo VUSC a USC na samosprávu je zakotveno již v Ústavě ČR ( čl. 8 a čl. 100)

• Při výkonu samosprávy se jedná o rovnoprávné subjekty (veřejnoprávní korporace)
působící v oblasti veřejného i soukromého práva.

• Právní úprava veřejným právem má ve veřejné správě přednost před právní úpravou
soukromým právem

• Obě korporace působí na celém svém správním území



Státní správa

Státní správa - kraj

• Státní správu vykonávají 
orgány kraje – nikoliv kraj

• Rada podle § 13 SZ může 
zřídit nebo zrušit stavební 
úřad v obci

• Nadřízeným orgánem je 
ministerstvo

• V krizovém řízení je 
orgánem hejtman na celém 
území kraje

Státní správa - obec

• Státní správu vykonávají 
orgány obce – nikoliv obec

• Při výkonu státní správy je 
nadřízeným orgánem 
krajský úřad nebo 
ministerstvo

• V krizovém řízení je 
orgánem starosta a to na 
území, které spravuje úřad 
(I,II,III)



Samospráva vs. státní správa
Obec, kraj - samospráva

• Orgány samosprávy – ZO, RO, 
starosta (hejtman), úřad

• Hradí výkon nepeněžité exekuce
• Jmenuje vedoucí odborů, kteří 

vykonávají státní správu
• Řídí se veřejným i soukromým 

právem
• Má vliv na st. správu přes tvorbu 

rozpočtu
• Na obce má vliv přes dotace a 

územní rozvoj
• Zast. kraje má zákonodárnou 

iniciativu a kompetenci 
předkládat ÚS návrhy na zrušení 
právních předpisů

Obec, kraj – státní správa

• Orgány st. správy – RO 
(nařízení), starosta, úřad, 
zvl. orgány (komise)

• Řídí se primárně veřejným 
právem, výjimečně 
soukromým (zaměstnanci)

• Nadřízeným orgánem OÚ je 
KÚ nebo vyšší orgán, KÚ je 
Ministerstvo



Samospráva vs. státní správa
Obec, kraj - samospráva

• Koordinuje rozvoj území, 
schvaluje strategie rozvoje 
územní kraje, podle zvláštních 
zákonů, nebo obce, zajišťuje 
jejich realizaci a kontroluje 
jejich plnění

• Schvaluje koncepce rozvoje 
cestovního ruchu na území 
kraje, zajišťuje jejich realizaci a 
kontroluje jejich plnění

• Kraje zřizují školy – střední, 
odborné apod.

• Obce zřizují základní a 
mateřské školy

• Zast. rozhoduje o pořízení ÚP

Obec, kraj – státní správa

• Odpovídají za zajištění 
vzdělávání na svém území

• Pořizují územní a jiné plány 
na správním území

• Jsou dotčenými orgány v 
územním řízení



Krajské volby 2016
1. Co to znamená pro obce? 

Výsledek krajských voleb může mít vliv na rozvoj kraje a vývoj vzájemných vztahů 
mezi obcemi, krajem a obcemi navzájem – politicky.

2. Jak může výsledek voleb ovlivnit činnost obcí?

Zejména v oblasti dotační politiky kraje na obce v území kraje, popř. personální 
zajištění výkonu státní správy (rada jmenuje vedoucí)

3. Čím se mohou kraje od obcí inspirovat?

Užší komunikace s občany – místa veřejných jednání orgánů kraje více směřovat k 
možnostem účasti všech občanů, nejen v sídle kraje

Větší informovanost občanů o činnosti volených zástupců (nejen stříhání pásek, 
organizace plesů a jiných kulturně společenských akcí)

Zastupitelé obcí častěji zveřejňují jak plní nebo neplní voličské sliby

Větším zájmem o občany, zejména v oblasti dopravní obslužnosti



Příprava kandidáta
• Chci být zastupitel ?
• Za jakou oblast veřejné správy bych chtěl odpovídat?
• Mám dostatek kvalifikace, odbornosti, zkušeností, schopnosti dělat 

politika?
• Chci být uvolněný nebo neuvolněný zastupitel ?
• Jsem ochoten nést riziko rozhodování?
• Budu ochoten změnit své zaměstnání, když budu uvolněný 

zastupitel?
• Budeme já i moje rodina ochotni obětovat část svého času po výkon 

funkce?
• Budeme já i moje rodina ochotni obětovat něco z vlastního 

soukromí?
• Zvládnu se připravovat na výkon funkce při svém zaměstnání? 
• Pokud si odpovím na vše kladně, pak bych mohl být dobrým 

zastupitelem.



Děkuji za pozornost
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