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1. Veřejný sektor a veřejné služby 

Veřejný sektor má v naší společnosti významnou a nezastupitelnou roli. Zatímco soukromé 

podniky vyvíjejí aktivity za účelem dosažení maximálních ekonomických efektů, tedy zisku, 

s jejichž pomocí uspokojují své vlastní potřeby, smyslem fungování organizací veřejného 

sektoru je především uspokojování potřeb cizích, nikoli vlastních, přičemž nad 

ekonomickými cíli by měly převážit cíle společenské. Těmi jsou především služby, které lidem 

zajistí základní životní a sociální potřeby, jako je péče o zdraví, bezpečnost, možnost bydlení, 

vzdělávání, kulturní a společenské vyžití, sociální služby, informování, vzájemná pomoc apod. 

Veřejný sektor je zastoupen především veřejnou správou, kterou tvoří soustava institucí 

s centrální nebo územní působností. Hovoříme pak o státní správě a samosprávě.  

Vedle těchto institucí působí ve veřejném sektoru i další organizace, které jsou financovány 

z veřejných prostředků a poskytují veřejné služby. Jsou to např. školy, nemocnice, organizace 

poskytující sociální péči apod. Veřejné statky a služby poskytuje vždy veřejný sektor – jsou to 

takové statky a služby, které jsou ekonomicky neefektivní, a tedy pro soukromé organizace 

nezajímavé. Jsou vždy, na rozdíl od soukromých statků a služeb, financovány z veřejných 

zdrojů, musí být přístupné všem, z jejich spotřeby nemůže být nikdo vyloučen, nejsou 

poskytovány za účelem zisku a jsou nerivalitní. Tzn., že množství veřejného statku se pro další 

spotřebitele nesnižuje, jestliže ho již spotřebovává jiný konzument. 

Veřejný sektor poskytuje služby především terciárního charakteru, nikdy ne primárního. Jde o 

služby, nikoli o výrobní činnost. Pro úspěšné naplňování svého poslání musí dobře fungovat 

komunikace mezi všemi úrovněmi veřejné správy (státní – ústřední, krajské, obecní) a mezi 

všemi ostatními aktéry, kterým jsou služby primárně určeny. 

 

2. Veřejná správa 

Veřejná správa je obecně definována jako správa věcí veřejných ve veřejném zájmu. Jde 

především o správu území (státu, kraje, obce), veřejných záležitostí (služby veřejnosti), správu 

financí (veřejných peněžních prostředků a veřejných rozpočtů), správu veřejných objektů a 

zařízení, přírodních zdrojů, veřejných informací, ale i komunikací, budov, pozemků atd.[1] 

Veřejná správa spravuje věci veřejné, takže při svých rozhodování musí brát v úvahu názory a 

potřeby ostatních regionálních aktérů. Při samotné správní činnosti se tedy v podstatě jedná o 

vzájemné působení a ovlivňování veřejného sektoru a ostatních aktérů dotčeného správního 

území. 

  

3. Funkce veřejné správy, veřejná moc 

Veřejná správa má několik funkcí, nejvýraznější z nich je funkce mocenská. Veřejná správa 

disponuje veřejnou mocí, tedy schopností autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech 

subjektů. Pro veřejnou moc je charakteristická nerovnost vztahů mezi orgánem veřejné moci a 

subjektem, o kterém je rozhodováno. Rozhodnutí z moci veřejné není závislé na vůli subjektu. 
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Prvotním nositelem veřejné moci je vždy stát, který však může některé činnosti delegovat na 

jiné orgány. 

Podle způsobu uplatňování veřejné moci dochází ke dvěma formám realizace veřejné správy. 

• Vrchnostenská veřejná správa představuje mocenskou formu příkazů a zákazů podle 

veřejného práva, uplatňuje sankce při jejich nedodržování a je v nadřazeném postavení 

vůči ostatním subjektům. 

• Nevrchnostenská veřejná správa je pak spíše partnerkou občanům, zaujímá rovné, 

nenadřazené postavení, pečuje o občany a jejich rozvoj s využíváním soukromého 

práva. 

Vrchnostenská veřejná správa představuje tedy vůči občanům nařizovací vztah a je typická pro 

státní správu, nevrchnostenská veřejná správa pak představuje vztah spíše partnerský a je 

typický především pro samosprávu.[2] 

Další funkcí veřejné správy je funkce ochranná – jejím úkolem je zajistit veřejný pořádek a 

bezpečnost (vnitřní ochrana) a ochránit stát před hrozbami zvenčí (vnější ochrana). 

Veřejná správa organizuje státní záležitosti (členění státu na menší územní celky – regiony, 

kraje, okresy, obce), vytváří organizační struktury dle obsahu činností (např. správa obrany 

státu, správa soudů, správa katastrů) a organizuje zdravotní a vzdělávací služby a služby 

sociálního zabezpečení. Má tedy také funkci organizační. 

Regulační funkce veřejné správy spočívá v tom, že „vytváří v demokratické společnosti 

systém řízení společnosti založený na politickém pluralismu, na vzájemné komunikaci, 

solidaritě a toleranci a umožňuje trvalá nebo dočasná sdružení občanů na základě vnitřních 

stanov samosprávy a umožňuje shromažďování občanů.“[3] 

Veřejná správa dále plní funkci služeb veřejnosti (sociální, finanční, pečovatelské, 

hospodářské…). 

  

4. Modely veřejné správy 

Ve světě jsou uplatňovány 3 modely veřejné správy. 

a)      Oddělená státní správa a samospráva (tzv. francouzský model), kdy vedle sebe ve státě 

existují státní i samosprávné orgány, jež vykonávají správu nezávisle na sobě. Do zrušení 

okresních úřadů (r. 2002) byl tento model aplikován i u nás. Okresní úřady vykonávaly 

výhradně státní správu (byly tzv. „prodlouženou rukou ministerstev“). 

b)      Smíšená veřejná správa, kdy orgány samosprávných územních celků vykonávají vedle 

činností v samostatné působnosti i činnosti v přenesené působnosti státní správy. Tento model 

je aplikován nyní v České republice. 

c)      Plná samospráva (tzv. anglický model) – při něm je veřejná správa na celém území státu 

kompletně vykonávána pouze samosprávou. Tento model vznikl v Anglii, obce jsou však pod 
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neustálým parlamentním dohledem a dozorem královny, proto lze spíše hovořit o plné státní 

správě. Někdy se také setkáme s pojmem „vyvlastněná samospráva“.[4] 

  

5. Typy veřejné správy 

Veřejná správa může být centralizovaná nebo decentralizovaná. „V tradičním pojetí se 

decentralizací rozumí přenechání části výkonu veřejné správy samostatným subjektům 

odlišným od státu. Typickým příkladem decentralizace je výkon veřejné správy samosprávnými 

orgány. Naproti tomu centralizovaný systém představuje systém, v němž jejím výlučným 

subjektem je stát (jeho orgány). Decentralizace se uplatňuje ve všech demokratických státech, 

přičemž její rozsah je odvislý od politických a sociálněekonomických faktorů, jakož i od 

historických tradic.“ [5] 

  

6. Působnost veřejné správy 

Působnost je právně vymezený okruh společenských vztahů (předmět, obsah a rozsah činnosti), 

v nichž územní celek realizuje svoji pravomoc. Veřejná správa může být vykonávána buď 

v samostatné, nebo přenesené působnosti. Samostatná působnost znamená, že subjekt 

hospodaří a nakládá se svým majetkem samostatně a taktéž samostatně rozhoduje o svých 

záležitostech – je samosprávný. Stát smí do samostatné působnosti zasahovat jen výjimečně, a 

to jen způsobem, který je stanoven zákonem. Rozhodovací pravomoc ve věcech samostatné 

působnosti náleží zastupitelstvu samosprávného orgánu. 

Přenesená působnost znamená plnění úkolů státní správy, které byly státem svěřeny 

samosprávným orgánům (krajům, obcím) a pro jejichž výkon je poskytován příspěvek ze 

státního rozpočtu. „S přenesenou působností se občan nejčastěji setká při územním nebo 

stavebním řízení nebo při jiných správních řízeních v ochraně přírody a krajiny“[6] (např. 

stavební úřad, živnostenský úřad). 

Výkon státní správy by měl být realizován na principu subsidiarity. Subsidiarita předpokládá, 

že stát více zpřístupní služby veřejnosti tím, že jejich výkon bude delegovat na co nejnižší 

orgány státní správy a samosprávy, ale pouze tam, kde je to technicky, personálně a kvalitativně 

možné. Jako příklad lze uvést okamžik zrušení okresních úřadů, které až do konce roku 2002 

zcela vykonávaly státní správu. Po jejich zrušení přešly kompetence okresních úřadů na kraje a 

obce s rozšířenou působností. V té době bylo celkem 73 okresů, obcí s rozšířenou působností 

je však 205. Tím se výkon státní správy mnohem více přiblížil k občanům. 

Podle rozsahu státní správy, kterou vykonávají obce, a rozsahu působnosti, kterou mají, se obce 

dělí na: 

• obce I. stupně – je jí každá obec (6249), 

• obce II. stupně – obce s pověřeným obecním úřadem (388 + 5 vojenských újezdů) – až 

na několik výjimek jsou to především města, 
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• obce III. stupně – obce s rozšířenou působností (205) – jsou to zpravidla větší města 

s velkým správním obvodem. 

  

7. Organizační uspořádání veřejné správy 

Veřejná správa se dělí na státní správu a samosprávu a jiné veřejnoprávní korporace. Jak již 

bylo zmíněno, veřejná správa je představitelkou výkonné moci. Z tohoto hlediska lze vyjádřit 

její organizační uspořádání následovně: 

A)    vláda ČR 

B)    přímí vykonavatelé státní správy = orgány státní správy (STÁTNÍ SPRÁVA) 

1. ministerstva 

2. jiné správní úřady 

3. veřejné sbory 

C)    nepřímí vykonavatelé státní správy: 

1. orgány územní samosprávy (SAMOSPRÁVA) 

1.  kraje 

2.  obce 

2. další subjekty veřejné správy, je-li na ně výkon státní správy zákonem nebo 

rozhodnutím na základě zákona delegován (jiné veřejnoprávní korporace) 

  

Vláda ČR plní ze zákona v rámci veřejné správy především funkci řídící, koordinační a 

kontrolní. Svou řídící činnost uplatňuje vláda vůči přímým nebo nepřímým vykonavatelům 

státní správy. Usměrňuje (koordinuje) činnost nepodřízených nositelů veřejné správy (např. 

obcí, krajů, vysokých škol) především vydáváním nařízení, vládní politikou (zejména finanční), 

koordinačními poradami apod.  

Ústřední orgány státní správy jsou složky státní moci, které vykonávají správu na věcně 

vymezeném úseku fungování společnosti. Jsou to správní úřady, které stojí na vrcholu správní 

hierarchie a jimž není nadřízen žádný jiný správní úřad, ale zpravidla vláda. Postavení 

ústředního orgánu státní správy nepřísluší automaticky každému správnímu úřadu, který jinému 

správnímu úřadu nepodléhá, ale toto stanovení mu musí být přiznáno tzv. kompetenčním 

zákonem, jímž se ústřední orgány státní správy zřizují a jímž se vymezuje jejich působnost a 

vzájemné vztahy. 

Příkladem ústředních orgánů státní správy jsou ministerstva: 

• Ministerstvo financí 

• Ministerstvo zahraničních věcí 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

• Ministerstvo kultury 



• Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Ministerstvo zdravotnictví 

• Ministerstvo spravedlnosti 

• Ministerstvo vnitra 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Ministerstvo zemědělství 

• Ministerstvo obrany 

• Ministerstvo dopravy 

• Ministerstvo životního prostředí 

Jiné správní úřady jsou: 

• Bezpečnostní informační služba (BIS) 

• Český statistický úřad (ČSÚ) 

• Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZaK) 

• Český báňský úřad 

• Úřad průmyslového vlastnictví 

• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

• Správa státních hmotných rezerv 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

• Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) 

• Energetický regulační úřad 

• Úřad pro zahraniční styky a informace 

• Úřad vlády ČR 

• Český telekomunikační úřad 

Veřejné sbory uskutečňují výkon státní správy především ve věcech správního dozoru a člení 

se na: 

• veřejné sbory ozbrojené, kterými jsou: 

-        Policie ČR, 

-        Celní správa ČR a 

-        Vězeňská služba ČR; 

• a neozbrojené, kterým je Hasičský záchranný sbor ČR. 

Nepřímí vykonavatelé státní správy jsou orgány jiných právních subjektů než stát, na které 

byl zákonem nebo rozhodnutím učiněným na základě zákona delegován výkon státní správy. 

Nejdůležitější formou delegace výkonu státní správy je přenesená působnost, kterou vykonávají 

orgány obcí a krajů jako územně samosprávných celků. 

 

 

 

[1] Káňa, P.: Základy veřejné správy, s. 10 

http://spravniinstitutcz.netventic.net/#_ftnref1


[2] Koudelka, Z.: Samospráva, s. 16 

[3] Káňa, P.: Základy veřejné správy, s. 10-11 

[4] Koudelka, Z.: Samospráva, s. 26 

[5] Svoboda, K.: Základy správního práva, s. 26-27 

[6] Portál Ekologický právní servis [online]. [cit. 2011-05-08] Dostupné z WWW: 

http://www.eps.cz/cz2234199pp/pravni-poradna/ 

 

8. Státní správa, státní moc 

Státní správa je veřejná správa vykonávaná státem. Je autoritativní a nezastupitelná. Je to 

činnost státu vykonávaná především státními orgány nebo orgány, na které byl výkon státní 

správy delegován. Platí zde hierarchické uspořádání – vztah nadřízenosti a podřízenosti. 

Státní správa disponuje 4 základními pravomocemi: 

• výkonnou, kterou reprezentuje vláda ČR složená z ministrů jednotlivých ministerstev jakožto 

nejvyššími orgány státní správy; 

• zákonodárnou, která umožňuje vládě podávat návrhy zákonů; 

• nařizovací, která ukládá subjektům práva a povinnosti; 

• kontrolní, která umožňuje kontrolovat postupy a procesy uvnitř i vně fungování výkonu státní 

správy. 

Nejvyššími orgány státní správy jsou ministerstva. V jejich čele stojí členové vlády (ministři), 

kteří jsou jmenováni prezidentem na návrh předsedy vlády. Jejich zřízení a působnost je 

stanoveno kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb. Stejně tak tento zákon zřizuje a stanovuje 

působnost jiným ústředním orgánům státní správy (např. ČSÚ, ČÚZaK, SÚJB a další – viz 

kapitola Organizační uspořádání veřejné správy). Český statistický úřad má specifické 

postavení vůči veřejnosti, vůči orgánům státní správy i vůči orgánům samosprávy. Všichni jsou 

povinni reagovat na výzvy ČSÚ – poskytnout data, vyplnit dotazníky apod. Za neposkytnutí 

údajů lze vyměřit pokutu. 

Ústřední orgány tvoří základní pilíř výkonné moci ve státě. 

  

9. Stát 

Stát je institucí, která má moc vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti. Svrchovaný stát 

není podřízen žádné jiné moci, představuje organizační uspořádání lidské společnosti. Je 

vymezen státní mocí (výkonnou, zákonodárnou a soudní), stálým obyvatelstvem a územím 

státu. 

Stát plní několik funkcí: 
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• bezpečnostní – chrání občany, majetek, stát, 

• organizační – zajišťuje organizační členění státu, 

• výkonnou – zajišťuje svou činnost prostřednictvím výkonných orgánů, 

• zákonodárnou – vydává zákony, pomocí kterých usměrňuje jednání a chování obyvatelstva a 

svého administrativního aparátu, 

• společenskou, 

• sociální – zajišťuje potřeby občanů ve stáří, nemoci nebo jiných sociálních problémech, 

• kulturní – zajišťuje péči o kulturní dědictví, pečuje o rozvoj vzdělanosti, vědy, výchovy, 

duchovní a hmotné kultury, 

• ekonomickou – zajišťuje chod národního hospodářství. 

Česká republika jako samostatný stát vznikla v roce 1993, je suverénním právním státem 

s demokratickým volebním systémem založeným na principu nepřímé demokracie (tzn. 

s možností podílu na rozhodování formou volby zástupců do zastupitelských orgánů). 

Demokracii ve státě zaručuje Ústava ČR (zákon č. 1/1993 Sb.), práva občanů pak chrání Listina 

základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.).[1] 

  

10. Státní moc 

Ústava České republiky rozděluje moc ve státě na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. 

Parlament se svými dvěma komorami, Poslaneckou sněmovnou a Senátem, představuje moc 

zákonodárnou, nezávislé soudy vykonávají moc soudní a veřejná správa je představitelkou 

moci výkonné. 

  

Moc výkonná 

Vrcholným orgánem výkonné moci je vláda, která disponuje sítí institucí a orgánů, jejichž 

prostřednictvím je veřejná správa vykonávána. To jsou tzv. přímí vykonavatelé státní správy 

nebo také ústřední orgány státní správy. Nepřímými vykonavateli veřejné správy jsou pak 

zejména orgány územně samosprávných celků (krajů, obcí), které v přenesené působnosti 

vykonávají i státní správu. 

Do moci výkonné spadá i prezident, i když svými pravomocemi zasahuje do moci zákonodárné 

(právo vetovat zákony) i do moci soudní (právo udělovat amnestie).  Je volen na 5 let, 

maximálně však na 2 volební období. Ze své funkce není nikomu odpovědný, není odvolatelný 

a má imunitu. Jediné, za co může být prezident stíhán, je velezrada, o níž rozhoduje ústavní 

soud. Trestem však může být pouze zbavení funkce prezidenta a nemožnost znovuzvolení. 

  

Moc zákonodárná 

Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu, který je tvořen dvěma komorami – 

Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na 

dobu 4 let; Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu 6 let – každé dva roky se volí jedna 

třetina senátorů. Každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, a nebyl zbaven 
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svéprávnosti, má právo volit, tzn., že mu náleží tzv. aktivní volební právo. Pasivní volební právo 

znamená právo být volen. Poslancem může být zvolen každý občan ČR s právem volit, pokud 

již dosáhl věku 21 let, senátorem se může stát občan ČR až po dosažení věku 40 let. 

Parlament vyvíjí zákonodárnou iniciativu, tzn., že členové Parlamentu (poslanci a senátoři) 

mohou podávat návrhy zákonů (tuto pravomoc mají ještě kromě poslanců a senátorů i krajská 

zastupitelstva a vláda, která výhradně předkládá návrh zákona o státním rozpočtu a o státním 

závěrečném účtu). Procesu schvalování zákonů se říká zákonodárný proces. Při něm je nejprve 

předložen návrh zákona do poslanecké sněmovny. Pokud je sněmovnou schválen, je postoupen 

k projednání do Senátu. Senát návrh zákona buď vrátí k přepracování, nebo ho zamítne anebo 

schválí. Pokud je schválen, je předložen k podpisu prezidentovi. Ten může zákon vetovat (s 

výjimkou zákona ústavního). V tom případě je vrácen zpět do Poslanecké sněmovny. 

Sněmovna však může prezidenta přehlasovat nadpoloviční většinou hlasů všech poslanců. 

Pokud prezident zákon nevetuje, ale naopak schválí, je zákon vydán ve sbírce zákonů a 

podepsán předsedou vlády, předsedou sněmovny a prezidentem. 

  

Moc soudní 

Soudní moc vykonávají nezávislé soudy. Soudci jsou nezávislí a nestranní, do funkcí jsou 

jmenováni prezidentem republiky se souhlasem Senátu. 

Specifické postavení při výkonu soudní moci má Ústavní soud, jako soudní orgán ochrany 

ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny přímo v Ústavě České republiky. 

Sídlem Ústavního soudu je Brno.[2] Skládá se z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu 10 

let. Jmenován soudcem Ústavního soudu může být pouze ten, kdo je bezúhonný, má 

vysokoškolské právnické vzdělání a nejméně 10letou praxi v právnickém povolání. Ústavní 

soud mj. rozhoduje o zrušení zákonů, jestliže jsou v rozporu s ústavním pořádkem, o stížnosti 

orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, o stížnosti proti neoprávněnému 

zásahu státu do ústavně zaručených základních práv a svobod, řeší spory o rozsah kompetencí 

státních orgánů a orgánů územní samosprávy nebo rozhoduje o žalobě proti prezidentu 

republiky. Další rozhodovací pravomoci stanovuje Ústava ČR, čl. 87. 

Vedle Ústavního soudu jsou v ČR vykonavateli soudní moci obecné soudy. Strukturu 

obecných soudů tvoří: 

• Nejvyšší soud 

• Nejvyšší správní soud 

• Vrchní soudy 

• Krajské soudy 

• Okresní soudy 

Obecné soudy zřizuje Ministerstvo spravedlnosti, které je zároveň financuje (tvoří až 60% 

rozpočtu MS). 

Nejvyšší soud ČR se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do 

pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž 

rozhoduje Ústavní soud ČR a Nejvyšší správní soud ČR. 
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Nejvyšší správní soud sídlí v Brně a je soudním orgánem specializovaným  výlučně pro oblasti 

správního soudnictví. Posuzuje stížnosti proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve 

správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Posuzuje 

tedy o zákonnosti či nezákonnosti rozhodnutí správních orgánů. Řeší kompetenční spory, 

jakému správnímu orgánu jsou spory příslušné řešit, rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech 

rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich 

činnosti. Nejvyšší správní soud je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních 

zástupců a exekutorů.[3] 

Vrchní soudy jsou dva – v Praze a Olomouci. Rozhodují jako soudy druhého stupně ve věcech, 

v nichž rozhodoval v prvním stupni krajský soud. 

Krajské soudy: 

• přijímají žádosti o zápis, změnu, výmaz v obchodním rejstříku, 

• rozhodují jako soud druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodoval v prvním stupni okresní 

soud, 

• rozhodují jako soud prvního stupně v určitých věcech trestních, občanskoprávních a 

obchodních, 

• vedou obchodní rejstřík a řízení ve věcech obchodního rejstříku, 

• vedou seznam znalců a tlumočníků, vydávají úředně ověřené opisy zápisu nebo listiny 

uloženého ve sbírce listin. 

Okresních soudů je celkem 86 (76 v sídlech bývalých okresních měst, 10 v Praze). Přijímají 

žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 

provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, 

dědických a ve věcech opatrovnictví. 

 

 

 

[1] Káňa, P.: Základy veřejné správy, s. 16 - 18 

[2] Portál Ústavní soud České republiky [online]. [cit. 2011-09-08] Dostupné z WWW: 

http://www.concourt.cz/clanek/2023 

[3] Portál Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 2011-10-08] Dostupné z WWW: 

http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1 

 

11. Samospráva 

Samospráva je veřejná správa vykonávaná jinou institucí než státem. Je relativně 

samostatná, nezávislá na státu. Relativnost samostatnosti však vyplývá ze skutečnosti, že stát 

vytváří pro samosprávu podmínky pro její fungování, takže její nezávislost z tohoto důvodu 

není absolutní. Samospráva vzniká ze sebeomezení státu – omezuje držitele státní moci (proto 

totalitní režimy samosprávu nepřipouštějí). Stát bez samosprávy může existovat, samospráva 
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bez státu však ne. Některá mocenská rozhodnutí samosprávy jsou vykonatelná jen za pomoci 

státního donucení (policie, armády). Stát zasahuje do samosprávy tím, že tvoří zákony, do 

samotných rozhodnutí samosprávných orgánů však zasahovat nemůže. Zasáhnout může pouze 

v případě, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. 

Samospráva se dělí na územní a zájmovou. 

       

12. Územní samospráva 

Územní samospráva je dána Ústavou. Ta určuje za základní územní samosprávné celky obce a 

jako vyšší územní samosprávné celky kraje. Územní samosprávou rozumíme prostorově 

ohraničený funkční celek, který má právo samostatně hospodařit, nakládat se svým 

majetkem a samostatně rozhodovat o svých záležitostech. Pokud je toto právo ze strany státu 

porušeno, mohou územní samosprávy proti nezákonnému vměšování podat ústavní stížnost 

k Ústavnímu soudu ČR (podle Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., čl. 87, odst. 1, písm. c) a podle 

Zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb., § 72, odst. 1, písm. b)). 

  

Obce 

Obec je základním územním samosprávným celkem, jehož zřízení a fungování se řídí zákonem 

o obcích č. 128/2000 Sb. Charakteristickými znaky obce jsou: 

• Vlastní území (územní základ) - území obce tvoří jedno nebo více katastrálních území. Obce se 

mohou podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. slučovat nebo rozdělovat. 

• Vlastní obyvatelstvo (personální základ) – je tvořeno osobami s trvalým bydlištěm v dané obci 

nebo osobami, kterým bylo uděleno čestné občanství obce. 

• Vlastní majetek a hospodaření dle rozpočtu (ekonomický základ) – obcím byl předán majetek 

státu dle zákona č. 172/1991 Sb. (zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví 

obcí). Do té doby byl veškerý majetek státní a byl spravován prostřednictvím národních výborů. 

Obce si sestavují vlastní rozpočet a hospodaří podle něj. 

• Právní subjektivita a právotvorba (právní základ) – obce jsou veřejnoprávními korporacemi, 

jsou právnickými osobami, které vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Obce mohou vydávat právní předpisy – nařízení obce 

(v přenesené působnosti) a obecně závazné vyhlášky (v samostatné působnosti). 

• Právo na samosprávu – obcím právo na samosprávu zaručuje Ústava. Jde o právo spravovat své 

vlastní záležitosti samostatně prostřednictvím přímé nebo zastupitelské demokracie (místní 

referendum nebo obecní zastupitelstvo). 

• Soustava orgánů – prostřednictvím soustavy orgánů je zajišťován chod obce. Tvoří ji: 

-          Zastupitelstvo obce 

-          Rada obce 

-          Výbory zastupitelstva 

-          Komise rady 



-          Starosta 

-          Obecní úřad 

  

Zastupitelstvo je nejvyšší rozhodovací orgán obce. Je to jediný orgán obce, který je ústavně 

zakotven. Členové zastupitelstva jsou voleni na 4 roky tajným hlasováním ve volbách, jež 

vyhlašuje prezident, a veškeré náklady s nimi spojené jsou hrazeny ze státního rozpočtu dle 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Počet členů zastupitelstva je nejméně 

5 a nejvíce 55. Rozhodujícím kritériem pro stanovení počtu členů je stav obyvatel obce k 1. 

lednu roku, v němž se konají volby (do 500 obyvatel: 5-15 členů, 501-3000 obyvatel: 7-15 

členů, 3001-10000 obyvatel: 11-25 členů, 10001-50000 obyvatel: 15-35 členů, 50001-150000 

obyvatel: 35-55 členů). Přesný počet zastupitelů určí zastupitelstvo 85 dní před konáním 

voleb.[1] 

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti obce. Dle zákona o obcích je 

zastupitelstvu vyhrazeno: 

• schvalovat program rozvoje obce, 

• schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, 

• zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací 

listiny, 

• vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

• rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

• navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o 

slučování obcí 

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

• volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a 

odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, 

• zřizovat a zrušovat obecní policii, 

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

• rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, 

udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce, 

• rozhodovat o zrušení usnesení rady obce, 

• rozhodovat v dalších věcech, které si podle zákona o obcích vyhradí, s výjimkou pravomocí 

vyhrazených radě obce. 

Zastupitelstvo je povinno zřizovat finanční a kontrolní výbory. Finanční výbor především 

hospodaří s majetkem a finančními prostředky obce, „kontrolní výbor kontroluje plnění 

usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním 

úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly dané zastupitelstvem.“[2] Výbory 

jsou poradní orgány zastupitelstva, jejich rozhodnutí jsou pouze doporučující, nikoli závazná. 

Jsou složeny z nečlenů zastupitelstva, ale předseda výboru musí být členem zastupitelstva, 

nesmí to však být předseda nebo místopředseda. 

Rada obce je jako výkonný orgán zastupitelstva zřizována vždy s výjimkou menších obcí 

(zpravidla do 10000 obyvatel), jejichž zastupitelstvo čítá méně než 15 členů. Členové rady jsou 

starosta, místostarosta a radní, kteří se volí z řad zastupitelů. Jejich počet je lichý a nesmí 

přesáhnout 1/3 počtu zastupitelstva. Tvoří ji nejméně 5 a nejvíce 11 členů. Rada obce připravuje 

podklady pro zastupitelstvo, schvaluje body k jednání, je přípravným orgánem zastupitelstva. 
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Rada obce pak může zřizovat iniciační a poradní orgány, tzv. komise (např. přestupkovou 

komisi apod.). 

Obec vždy reprezentuje starosta. Ze své činnosti se však zodpovídá zastupitelstvu a radě obce. 

V rámci přenesené působnosti zřizuje starosta zvláštní orgány obce (např. přestupkovou nebo 

povodňovou komisi). Zastupitelské výbory a komise rady vykonávají činnosti pouze v rámci 

samostatné působnosti. Zákon však ukládá nejen vznik nebo zřízení určitých organizačních 

jednotek v rámci fungování obce, ale vymezuje také oblasti jejich působnosti, kompetence a 

pravomoci. 

Každá obec musí mít obecní úřad, který tvoří starosta, jeho zástupce (místostarosta), tajemník 

obecního úřadu, jestliže je tato funkce zřízena, a úředníci. Úřad je zpravidla členěn na odbory, 

které mají pod sebou oddělení. 

Zákon o obcích rozlišuje samostatnou a přenesenou působnost obce. Do samostatné 

působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102 zákona o obcích (pravomoci 

zastupitelstva a rady obce), s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti 

ve svém územním obvodu dále pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a 

rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 

kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. V přenesené působnosti plní obce úkoly, které 

jim zákonem svěřil stát, jsou tedy v určitém rozsahu závislé na výkonné moci. 

Orgány obce mají reprezentativní úlohu (zejména ty volené – zastupitelé, radní, starosta). 

Vyjadřují se do médií, organizují setkání a vytváří podmínky k rozvoji vztahů s vnějším okolím. 

Úřednická složka vykonává v samostatné působnosti úlohy, které rozhodli zastupitelé, a 

v přenesené působnosti zajišťuje úřednickou agendu, tzn. běžný každodenní styk s veřejností. 

Rozeznáváme několik typů obcí. 

• Vesnice je menší obec zpravidla zemědělsky zaměřená. 

• Historickou kategorií obce je městys. Původně to byly obce s právem pořádání týdenních a 

dobytčích trhů pro místní občany i obyvatele okolních vesnic. Městysem se už nemůže žádná 

obec stát, pokud jím dodnes není. 

• Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké 

sněmovny po vyjádření vlády. 

• Statutární město je město zvláštního významu. Charakteristickým znakem statutárních měst je, 

že se dělí na obvody a části, které jsou samosprávné. Nejstarším statutárním městem v ČR je 

Liberec (1849), v roce 1850 se statutárním městem stala i Plzeň a také Praha. Praha má 

specifické postavení – je statutární město, kraj a zároveň i hlavní město. Neřídí se zákonem o 

obcích, ale zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. Obecní úřad statutárních měst se 

nazývá magistrát, v jeho čele stojí tajemník, jen v Praze je to ředitel. Česká republika má celkem 

24 statutárních měst vč. Prahy. 

   

Kraje 

Kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky, jejichž fungování se řídí zákonem  

o krajích č. 129/2000 Sb. Jsou označovány jako střední článek veřejné správy, mají  

4 základní funkce: 



• Integrační a koordinační. Kraje  mají integrační a koordinační funkci ve vztahu k ostatním 

subjektům na svém spravovaném území. 

• Dozorová a poradní. Kraje disponují rozsáhlým administrativním aparátem a personálním, 

technickým zázemím, fungují pro obce jako poradní orgán. 

• Redistribuční. Přerozdělují veřejné finanční prostředky ve svém vlastním správním území. Mají 

vlastní grantové prostředky, administrují strukturální fondy, vytváří dotační programy. 

• Reprezentační a zprostředkovatelská funkce vůči ústřední státní správě. Kraje hájí zájmy svého 

území na nejvyšších místech. 

Kraje mají podobné charakteristické znaky jako obce: 

• Vlastní (resp. správní) území (územní základ) – území krajů jsou vymezena ústavním zákonem 

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Z Ústavy vyplývá pro 

obce obecná působnost, tzn., že územní správou je obec. Má-li kraj potřebu v obci něco 

realizovat, je povinen to s obcí projednat. Obec v samostatné působnosti není nikomu 

podřízena, tedy ani kraji. V přenesené působnosti je však odpovědná podle agend nadřazenému 

správnímu orgánu. 

• Obyvatelstvo (personální základ) – občanem kraje je každý obyvatel s trvalým bydlištěm na 

území obce v územním obvodu kraje. 

• Právní subjektivita a právotvorba (právní základ) – kraje mají jednu pravomoc, kterou obce 

nemají, a to právo předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně. 

• Vlastní majetek a hospodaření podle rozpočtu (ekonomický základ) 

• Právo na samosprávu 

• Soustava orgánů 

  

Nejvyšším rozhodovacím orgánem kraje je zastupitelstvo kraje. Kritériem pro stanovení počtu 

členů zastupitelstva je počet obyvatel kraje k 1. lednu v roce, v němž se konají zastupitelské 

volby (do 600 tis. ob.: 45, od 600 tisíc do 900 tis.: 55 a nad 900 tis. ob.: 65). Zastupitelé jsou 

voleni na období 4 let a rozhodují především ve věcech své samostatné působnosti: 

• předkládají návrhy zákonů Poslanecké sněmovně; 

• předkládají návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, mají-li za to, že jsou v 

rozporu se zákonem; 

• vydávají obecně závazné vyhlášky kraje; 

• koordinují rozvoj územního obvodu, schvalují programy rozvoje územního obvodu kraje, 

zajišťují jejich realizaci a kontrolují jejich plnění; 

• schvalují koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťují jejich realizaci a 

kontrolují jejich plnění; 

• volí zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti; 

• stanovují rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje; 

• rozhodují o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci; 

• schvalují rozpočet kraje a závěrečný účet kraje; 

• zřizují a ruší příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalují jejich 

zřizovací listiny; 

• rozhodují o založení a rušení právnických osob, schvalují jejich zakladatelské listiny, 

společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodují o účasti v již založených 

právnických osobách; 

• delegují zástupce kraje na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou 

účast; 

• navrhují zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj 

majetkovou účast, a navrhují jejich odvolání; 



• volí a odvolávají hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých členů 

a odvolávají je z funkce; 

• stanovují počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové zastupitelstva 

uvolněni, a od kterého dne; 

• zřizují a zrušují výbory, volí a odvolávají jejich předsedy a členy; 

• rozhodují o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva; 

• stanovují zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva; 

• rozhodují o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních 

orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva; 

• udělují ceny kraje; 

• plní další úkoly stanovené zákonem a rozhodují o majetkoprávních úkonech kraje. 

  

Výkonným orgánem zastupitelstva je rada kraje. Tvoří ji hejtman, náměstek (nebo náměstci) 

hejtmana a další členové rady. Počet členů je 9 (v krajích do 600 tis. ob.) nebo 11 (nad 600 tis. 

ob.). Rada připravuje podklady a návrhy pro jednání zastupitelstva a zajišťuje plnění přijatých 

rozhodnutí. Rada zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu, stanovuje počet 

zaměstnanců krajského úřadu vč. objemu finančních prostředků na jejich platy. Radní mohou 

na návrh ředitele krajského úřadu jmenovat nebo odvolávat vedoucí jednotlivých odborů, 

zřizovat a zrušovat komise, ukládat úkoly krajskému úřadu ve věcech samostatné působnosti a 

kontrolovat jejich plnění, vyřizovat připomínky a návrhy obcí v územním obvodu kraje, 

stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, vydávat nařízení kraje a vykonávat 

další záležitosti stanovené zákonem o krajích. 

  

Hejtman zastupuje kraj navenek. Není však statutárním zástupcem kraje, ale plně se zodpovídá 

zastupitelstvu. Koná pouze to, co předtím zastupitelstvo schválilo. Hejtmani a jejich náměstci 

jsou voleni zastupitelstvem z řad zastupitelů. Hejtman spolu s náměstkem podepisuje právní 

předpisy kraje. Dále jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu, dává mu úkoly a stanovuje 

mu plat. Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti kraje, vede bezpečnostní a záchranné 

akce v případě mimořádných událostí – může požádat o nasazení armády k záchranným pracím 

a o humanitární pomoc osobám postiženým krizovou situací. Řídí zasedání zastupitelstva a rady 

a podepisuje zápisy z jednání. V případech stanovených zákony zřizuje pro výkon přenesené 

působnosti zvláštní orgány, které nejsou součástí krajského úřadu. 

  

Krajský úřad plní úkoly, které mu v samostatné působnosti svěřilo zastupitelstvo nebo rada, a 

pomáhá činnosti výborům a komisím. V čele úřadu stojí ředitel. Úřad se zpravidla člení na 

odbory a oddělení. Krajský úřad mj. poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a 

kontroluje zákonnými prostředky výkon přenesené působnosti orgánů obcí. V přenesené 

působnosti vykonává úkoly stanovené zákonem. 

  

Zastupitelstvo může zřídit jako iniciační a poradní orgány výbory. Finanční výbor, kontrolní 

výbor a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost jsou zřizovány vždy. Finanční výbor je 

zřízen za účelem kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, dále za 

účelem kontroly využití dotací z rozpočtu kraje obcemi a plnění dalších finančních činností 



kraje. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení rady a zastupitelstva a dodržování právních 

předpisů. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posuzuje v návaznosti na 

demografický vývoj síť škol, navrhuje zkvalitnění služeb poskytovaných školami nebo 

školských zařízení, které zřizuje kraj, a plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, jimiž 

jej pověří zastupitelstvo. V krajích, kde žije nejméně 5% obyvatel jiné národnosti, než české, 

se povinně zřizuje i výbor pro národnostní menšiny. 

  

Rada kraje může jako své poradní a iniciační orgány zřídit komise. 

  

Mezi kraji má zvláštní postavení Praha. Je to obec se statusem statutárního města, zároveň 

hlavního města, také kraje a současně i regionu soudržnosti. Jako jediná se neřídí zákonem o 

obcích, ale zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. Stejně jako ostatní statutární města 

se i Praha dělí na městské části, ale pouze v Praze mají tyto městské části právní subjektivitu. 

Pražský magistrát není organizován jako obecní úřad, ale jako krajský úřad, tzn., že nemá 

tajemníka, ale ředitele, a primátor a místostarostové nejsou součástí magistrátu. 

  

Regiony soudržnosti 

Pro potřeby koordinace hospodářské a sociální soudržnosti, tedy snahy o vyrovnávání rozdílů 

mezi regiony, a za účelem čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie 

na jejich realizaci byly zákonem č. 248/2000 Sb. vymezeny tzv. regiony soudržnosti. Jejich 

územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II. Dle klasifikace 

těchto územních statistických jednotek EU (velikostně srovnatelných) se Česká republika člení 

na: 

• NUTS I – území celé České republiky 

• NUTS II – regiony soudržnosti 

• NUTS III – kraje 

• LAU I (původně NUTS IV) – okresy 

• LAU II (původně NUTS V) – obce 

Zákon vymezuje 8 regionů soudržnosti: 

• Praha (území hl. města Prahy se sídlem v Praze) 

• Střední Čechy (území Středočeského kraje se sídlem v Praze) 

• Jihozápad (území Českobudějovického a Plzeňského kraje se sídlem v Českých Budějovicích) 

• Severozápad (území Karlovarského a Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem) 

• Severovýchod (území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje se sídlem 

v Hradci Králové) 

• Jihovýchod (území Brněnského a Jihlavského kraje se sídlem v Brně) 

• Střední Morava (území Olomouckého a Zlínského kraje se sídlem v Olomouci) 

• Moravskoslezsko (území Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě) 

  



V každém regionu soudržnosti je zákonem o podpoře regionálního rozvoje zřízena Regionální 

rada. Regionální rada je právnickou osobou. Je řídícím orgánem regionálního operačního 

programu příslušného regionu soudržnosti. Má za úkol vypracovávat programy 

spolufinancované z fondů a rozhodovat o efektivním využití finančních prostředků na realizaci 

jednotlivých projektů vč. kontroly hospodaření a samotné realizace. Regionální rady jsou 

v tomto případě přeneseným orgánem státní správy. Pokud se kraje, které tvoří region 

soudržnosti, domluví na spolupráci, mohou zastupitelstva krajů svěřit regionální radě 

projednávání a rozhodování ve věcech této vzájemné spolupráce. Kraje pak poskytnou radě ze 

svých rozpočtů finanční prostředky na plnění těchto úkolů. 

Orgány regionální rady jsou výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a úřad 

Regionální rady. 

Výbor Regionální rady. Členy výboru volí ze svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří 

region soudržnosti. Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů.  Je-li 

region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy. Výbor je 

rozhodovacím orgánem Rady. Je zodpovědný za řízení a provádění regionálního operačního 

programu. Jeho úlohou je rozhodovat o přidělení dotací a do jakých operačních oblastí budou 

peníze z dotací vypsány. Sleduje realizaci projektů a předkládá Regionální radě návrhy a 

doporučení pro úpravu programového dokumentu a prováděcího dokumentu. Členové výboru 

ze svých řad volí předsedu a místopředsedy Regionální rady. Předseda je statutárním orgánem 

regionu soudržnosti, zastupuje region navenek a ze své činnosti je odpovědný výboru. 

Výkonným orgánem Regionální rady je úřad Regionální rady v čele s ředitelem. Ředitele 

jmenuje a odvolává výbor na návrh jeho předsedy. Funkce ředitele výboru je podřízená 

předsedovi výboru. Úřad zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu 

Regionálního operačního programu s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny výboru. 

Úřad dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti 

Regionální rady. 

Regiony soudržnosti spolu s orgány regionálních rad vznikly před začátkem programovacího 

období EU 2000 – 2006 a nyní jsou výkonné v programovacím období 2007 – 2013. V současné 

době se již připravuje další programovací období (2014+), jehož základním dokumentem bude 

kontrakt mezi ČR a EU o poskytování finančních prostředků do vymezených oblastí podpor. 

Předpokládá se, že objem peněz bude menší než v programovacím období 2007 – 2013. 

  

  

13. Zájmová samospráva 

Nejen územním celkům bylo dáno právo rozhodovat samostatně o vlastních záležitostech. 

Subjektům, které spojuje určitý společný zájem, může být toto právo svěřeno také – jedná se o 

zájmovou (nebo také profesní) samosprávu. Na rozdíl od samosprávy územní však zájmová 

samospráva není ústavně zakotvena. Je svěřena jednotlivým zájmovým subjektům na základě 

zákonů, které je zřizují. Zájmová samospráva je v ČR reprezentována: 

• komorami s povinným členstvím, 

• komorami s nepovinným členstvím a 

• vysokoškolskou samosprávou. 



V současné době působí v ČR tyto zájmové komory: Česká lékařská komora, Česká 

stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora veterinárních lékařů ČR, 

Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, 

Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, Česká komora architektů, Česká komora 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Z hlediska složení komor můžeme rozlišovat komory stavovské a profesní. Mezi stavovské 

patří např. Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora. Mezi profesní komory 

řadíme např. Komoru daňových poradců nebo Českou advokátní komoru. U většiny komor je 

členství povinné, pouze členství v Hospodářské a Agrární komoře je dobrovolné. 

Všechny komory mají právní subjektivitu, jsou veřejnoprávními korporacemi, mají vlastní 

působnost a pravomoc vymezené příslušnými zákony, mají svůj vlastní majetek, s nímž 

samostatně hospodaří a vytvářejí si své vlastní orgány: jsou zastupovány prezidentem 

(předsedou), nejvyšším (rozhodovacím) orgánem (sněmem, valnou hromadou, shromážděním 

delegátů), výkonným orgánem (prezidiem) a kontrolními orgány. 

Komory spolupracují s orgány státní správy, vydávají osvědčení a licence pro výkon daného 

povolání, stanovují pravidla pro výkon povolání a vykonávají dohled nad výkonem povolání 

svých členů. Mají disciplinární pravomoc vůči svým členům, kteří poruší své povinnosti. 

Mohou ukládat sankce – napomenutí, pokutu, pozastavení činnosti nebo vyškrtnutí ze seznamu 

členů komory. 

Vysokým školám je samospráva dána zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Vysoké 

školy si určují vlastní vnitřní organizaci, rozhodují o počtu přijímaných uchazečů, o 

podmínkách pro přijetí ke studiu a rozhodují v přijímacím řízení. Tvoří a uskutečňují studijní 

programy, organizují studium, rozhodují o právech a povinnostech studentů, volí si zaměření a 

organizaci vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, určují 

si pracovněprávní vztahy a počet akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců. Vedou 

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, spolupracují s jinými vysokými školami a 

právnickými osobami (i zahraničními), stanovují výši poplatků spojených se studiem. Vysoké 

školy ustanovují samosprávné akademické orgány, jimiž jsou: akademický senát, rektor, 

vědecká rada, disciplinární komise, správní rada a kvestor. 

• Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým 

orgánem. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu 

tvoří studenti. Členy akademického senátu veřejné vysoké školy volí ze svých řad členové 

akademické obce školy. Akademický senát mj. schvaluje: 

-       vnitřní předpisy školy, 

-       rozpočet předložený rektorem a využívání finančních prostředků školy, 

-       výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy, 

-       hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem, 

-       na návrh rektora jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise, 

-       podmínky pro přijetí ke studiu v programech, které se neuskutečňují na fakultách, 



-       dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti a jeho každoroční aktualizaci 

Dále se akademický senát usnáší na návrhu jmenování či odvolání rektora a mění nebo ruší 

vnitřní předpisy, pokud jsou v rozporu s jinými vnitřními předpisy školy. 

• V čele vysoké školy stojí rektor, který je jejím statutárním zástupcem a rozhoduje o věcech 

školy. Jako své zástupce jmenuje prorektory. Dále jmenuje či odvolává členy vědecké rady z řad 

významných představitelů oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje svůj studijní program. 

Nejméně jedna třetina členů nesmí být součástí akademické obce příslušné vysoké školy. 

Vědecká rada schvaluje studijní programy, vede habilitační řízení a projednává dlouhodobý 

záměr školy. 

• Disciplinární komise složená z poloviny ze studentů a z poloviny z členů akademické obce 

projednává disciplinární přestupky studentů. 

• Správní rada vysoké školy je složena z představitelů veřejného života, územní samosprávy a 

státní správy. Musí mít minimálně 9 členů, jejich počet musí být dělitelný třemi. Členy nemohou 

být zaměstnanci příslušné vysoké školy. Správní rada se vyjadřuje k zamýšleným právním 

úkonům, k dlouhodobému záměru školy a jiným záležitostem, které jí k projednání předloží 

rektor nebo ministr školství, mládeže a tělovýchovy, vyjadřuje se k rozpočtu školy a výročním 

zprávám. Správní rada vyjadřuje stanoviska k činnosti školy. 

• Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu 

stanoveném opatřením rektora. Je jmenován a odvoláván rektorem. 
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