
ZÁKON
č. 129/2000 Sb.

ze dne 12. dubna 2000

o krajích (krajské zřízení)

Změna: č. 273/2001  Sb.,  450/2001  Sb.,  320/2001  Sb.,  231/2002  Sb.,  404/2002  Sb.,
229/2003  Sb.,  216/2004  Sb.,  257/2004  Sb.,  421/2004  Sb.,  626/2004  Sb.,  501/2004  Sb.,
413/2005  Sb.,  234/2006  Sb.,  186/2006  Sb.,  261/2007  Sb.,  298/2008  Sb.,  305/2008  Sb.,
477/2008  Sb.,  326/2009  Sb.,  281/2009  Sb.,  118/2010  Sb.,  199/2010  Sb.,  347/2010  Sb.,
246/2011  Sb.,  364/2011  Sb.,  142/2012  Sb.,  239/2012  Sb., 457/2011  Sb.,  303/2013  Sb.,
64/2014 Sb., 24/2015 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

DÍL 1
Postavení krajů a jejich orgánů

§ 1
(Podstata kraje)

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.
(2) Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy

vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního
rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těch-
to vztahů vyplývající.

(3) Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen „zastupitelstvo“);
dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen „rada“), hejtman kraje (dále jen „hejt-
man“) a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje (dále jen „zvláštní
orgán“) zřízený podle zákona.

(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

K odst. 1
1. Ustanovení vymezuje konstitutivní, pojmové znaky kraje. Co je kraj? Kraj je ve své

podstatě definován především jako územní společenství občanů, tedy jako skupina lidí žijí-
cích na určitém území, která má právo na samosprávu, tedy na určitou formu relativně nezá-
vislé sebesprávy. 

2. Územní samospráva je zařazena mezi první ustanovení Ústavy, již v čl. 8 je v obec-
nosti zaručena samospráva územních samosprávných celků. Komentované ustanovení je pak
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modifikací  jiného  ustanovení  Ústavy,  neboť  čl.  100  odst.  1  Ústavy  zní:  „Územní  samo -
správné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.“ 

3. Krajskou samosprávu zakládá  také přímo Ústava: dle čl. 99 Ústavy se ČR člení na
obce a kraje, takže v ČR musí být zřízeny obce a kraje jako samosprávné celky; nevylučuje se
tím existence jiných samosprávných celků na základě zákona – t. č. městské části a obvody. 

4. V ČR nicméně t. č. existují dva druhy krajů. Komentované ustanovení a zákon vůbec
pojednává o krajích dle čl. 99 Ústavy, přičemž tyto kraje musíme odlišovat od krajů podle
zákona  č. 36/1960  Sb.,  o územním  členění  státu.  Někdy  je  rozlišujeme  jako  „nové“
a „staré“ kraje.

5. Dle čl. 1 ústavního zákona o vytvoření územních samosprávných celků je na území České
republiky vytvořeno 14 vyšších územních samosprávných celků: hlavní město a 13 krajů.1)

6. Územní členění České republiky je ovšem dosud také upraveno zákonem č. 36/1960 Sb.,
o územním členění státu. Tento zákon uvádí výčet 7 krajů, do nichž se „dělí“ území repub-
liky.2) V rámci těchto krajů pak zákon o územním členění státu „vytváří“ (§ 3–10) okresy.
V těchto krajích a vlastně i okresech doposud působí např. soudní soustava a státní zastupi-
telství. Vytvoření nebo zrušení tohoto kraje, podstatná změna jeho území nebo změna jeho
sídla se provádí zákonem; provádět jiné změny území tohoto typu kraje přísluší vládě. Pro
tento komentář  je  relevantní  to, že  tento zákon používá pojmu „kraj“ v jiném smyslu než
Ústava ve svém čl. 99. 

§ 1 Obecná ustanovení
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1) 1.  Hlavní město Praha, vymezené územím hlavního města Prahy;
2.  Středočeský kraj  se  sídlem v Praze, vymezený územím okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná

Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník;
3.  Jihočeský kraj  se  sídlem v Českých Budějovicích, vymezený územím okresů České Budějovice, Český

Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor;
4.  Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, vymezený územím okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih,

Plzeň-sever, Rokycany a Tachov;
5.  Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, vymezený územím okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;
6.  Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, vymezený územím okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny,

Most, Teplice a Ústí nad Labem;
7.  Liberecký kraj se sídlem v Liberci, vymezený územím okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec

a Semily;
8.  Královéhradecký  kraj  se  sídlem  v Hradci  Králové,  vymezený  územím  okresů  Hradec  Králové,  Jičín,

Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov;
9.  Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, vymezený územím okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí

nad Orlicí;
10. Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč

a Žďár nad Sázavou;
11. Jihomoravský  kraj  se  sídlem  v Brně,  vymezený  územím  okresů  Blansko,  Brno-město,  Brno-venkov,

Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo;
12. Olomoucký kraj  se  sídlem v Olomouci, vymezený územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov

a Šumperk;
13. Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná,

Nový Jičín, Opava a Ostrava-město;
14. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, vymezený územím okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.

2) Kraj Středočeský se sídlem v Praze, Kraj Jihočeský se sídlem v Českých Budějovicích, Kraj Západočeský se
sídlem v Plzni, Kraj Severočeský se sídlem v Ústí nad Labem, Kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové,
Kraj Jihomoravský se sídlem v Brně a Kraj Severomoravský se sídlem v Ostravě.



7. V případě čl. 99 Ústavy se nejedná o územní členění České republiky, jde o členění
samosprávy. Z tohoto hlediska se Česká republika rozčleňuje na územní společenství občanů
obcí a územní společenství občanů krajů. 

8. Nelze tedy zaměňovat samosprávné členění a členění územní. Dle samosprávného čle-
nění existují kraje a obce, dle územního členění existují kromě krajů a obcí nadále také okre-
sy, i když ty postupem času ztrácejí svůj význam.

9. Pokus o skladebnost  („nových“) krajů dle krajského zřízení  a („starých“) krajů dle
zákona  č. 36/1960 Sb.,  o územním  členění  státu,  učinila  vláda  v roce  2005,  kdy  navrhla
zákon,  podle  kterého by  „staré“  kraje,  označované  jako  oblasti,  byly  složeny  z „nových“
krajů. Každý „nový“ kraj by byl jen v jedné oblasti. Pro účely výkonu státní správy by se pak
ČR členila do 8 oblastí. Vláda vzala návrh zákona zpět, navržené oblasti působily z územní-
ho hlediska uměle; podobné členění pro účely Regionálních rad však nevadí, je to konstrukt
vnucený Evropskou unií. 

10. Nyní k pojmu „samospráva“. Samospráva je zkoumána z více hledisek, respektive
různými přístupy. Rozeznává se především politické a právní pojetí samosprávy. Politická
podstata  samosprávy  tkví  v možnosti  spravovaných  účastnit  se  správy.  Právní  podstata
samosprávy tkví v subjektu samosprávy a jeho působnosti. Mimo to má samospráva aspekt
hospodářský,  sociologický  (otázka  sociálních  vztahů  a funkcí)  a sociálně-psychologický
(zejm. otázka místní sounáležitosti). 

11. Pojem „samospráva“ není právní vědou definován ustáleně. V definicích se odrážejí
širší úvahy autorů. Nověji např. M. Kopecký samosprávu charakterizuje jako ústavou a záko-
ny stanovený okruh úkolů veřejné  správy,  jejichž vykonávání vlastním  jménem  je  svěřeno
samosprávné korporaci odlišné od státu. Nositel samosprávy není při jejím výkonu podřízen
orgánům státu, státu přísluší pouze právní dozor nad jednáním samosprávných korporací. 

12. Dle názoru autora komentáře je územní samospráva výkonnou mocí pro určité území,
uskutečňovaná v rámci zákonů veřejnoprávní korporací nezávisle na vládě a státní správě,
a to při účasti spravovaných. 

13. Intenzionální definice vychází z nadřazeného generického pojmu, autor zvolil jako
generický  pojem  „výkonná  moc“.  Samosprávné  orgány  jsou  tak  nadány  především  částí
moci výkonné. Jde o „malé vlády“, které „vládnou“ ve vymezeném rozsahu na vymezeném
území. Specifikem je to, že tuto „malou vládu“ volí členové územní korporace. 

14. Při výkonu samosprávné působnosti platí, že správní dozor jen kontroluje, zda samo-
správa  zákonné  hranice  nepřekročila.  O překročení  hranice  rozhoduje  na  výkonné  moci
nezávislý arbitr – soud, který je vázán jen zákony. 

15. Právní subjektivita  je považována za znak samosprávy, nejde však jen o jakoukoli
právnickou osobu, nýbrž o veřejnoprávní korporaci, tedy právnickou osobu, která krom sou-
kromoprávní subjektivity také disponuje veřejnou mocí. 

16. Co se týče spravovaných subjektů, definice se omezuje jen na jejich účast (uvědo-
muje si však, že jde spíše o vyjádření politického rozměru samosprávy). V definici je obsa-
žena  i důležitá distinkce  samosprávy, dle názoru  autora má  samospráva přímou vazbu na
zákonodárce ‒ ten určuje její hranice a činí tak prostřednictvím zákonů.

Postavení krajů a jejich orgánů § 1
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K odst. 2
17. Ustanovení zmiňuje další znaky kraje. Odstavec 2 uvádí kraj jako právní entitu typu

„veřejnoprávní korporace“ a dále poněkud kasuisticky vypočítává některé další charakteris-
tiky, které potvrzují hospodářskou a právní samostatnost kraje. 

18. Klíčovým pojmem je v tomto ustanovení „veřejnoprávní korporace“. Podle refe-
renční učebnice správního práva (D. Hendrych a kol.)  je veřejnoprávní korporace člensky
organizovaný  subjekt  veřejné  správy,  kterému  byla  svěřena  moc  samostatně  plnit  úkoly.
S ohledem na výkon veřejné správy charakterizuje veřejnoprávní korporaci to, že:
a)  členové korporace participují na správě, tedy se účastní na rozhodování korporace,
b)  má právní subjektivitu,
c)  je založena zákonem nebo na jeho základě,
d)  vykonává vrchnostenskou (autoritativní) správu a
e)  vykonává  veřejnou  správu  relativně  nezávisle  na  státu,  státnímu  dozoru  podléhá  jen

z hlediska dodržování zákonů a hospodaření s finančními prostředky státu.
19. Kraj  jako veřejnoprávní korporace  je  tedy zvláštním druhem právnické osoby, má

soukromoprávní i veřejnoprávní právní subjektivitu. 
20. Pokud kraj  vykonává veřejnou moc,  vztahují  se na ni  pravidla pro výkon veřejné

moci, principiálně „co není dovoleno, je zakázáno“, jak to vyplývá z čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2
odst. 2 Listiny.

21. Na druhou  stranu kraj  patří mezi  právnické osoby  soukromého práva. Pokud kraj
účinkuje v oboru soukromého práva, vystupuje jako každý jiný právní subjekt a může dělat
to, co zákon nezakazuje.

22. Z výše uvedeného vyplývá, že kraj je schopen mít práva a povinnosti, právně rele-
vantně disponovat svými právy a také nést odpovědnost za své jednání. Z hlediska proces-
ního to má ten důsledek, že kraj může žalovat i být žalován. 

23.  České  právo  však  v některých  aspektech  poskytuje  krajům  v oblasti  soukromého
práva úlevy a redukuje přísnost, které jsou vystaveny osoby soukromého práva (srov. např.
s obchodními korporacemi). Zákonodárce těmito úlevami zabraňuje excesům (např. úpad-
ku), které by likvidovaly nebo omezovaly funkce územních samospráv. 

24. Ustanovení dále hovoří o hospodářské samostatnosti kraje (také se používá termín
ekonomický  základ  samosprávy)  jako  pojmovém  oboru  samostatné  působnosti;  je  třeba
poznamenat, že z historické perspektivy je postavení dnešních krajů velmi silné a ústavně
garantované: čl. 101 Ústavy zaručuje krajům vlastní majetek a právo hospodařit podle roz-
počtu. Listina ve svém čl. 11 odst. 4 upravuje právní ochranu všech vlastníků, tedy i krajů,
stanoví, že vyvlastnit nebo omezit vlastnické právo je možné jen ve veřejném zájmu, a to na
základě zákona a za náhradu. Ústava ČR však nezaručuje samosprávám vlastní příjmy (ty
jsou zaručeny zákonem), resp. právo ukládat daně. 

25. Kraj může podnikat, sice není primárně povolán k výkonu podnikatelské činnosti, nic-
méně není to platnou právní úpravou vyloučeno. Kraj tak může podnikat, tj. samostatně pro-
vádět soustavnou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

26. V ustanovení se také objevuje pojem „rozpočet“. Rozpočet kraje je finančním plá-
nem, jímž se řídí financování činnosti kraje, je schvalován pro každý kalendářní rok zastu-
pitelstvem. 

§ 1 Obecná ustanovení
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K odst. 3
27. V ustanovení jsou uvedeny orgány kraje. Právnickou osobu bez orgánů, které roz-

hodují o její činnosti a sdělují její vůli navenek, lze v právu připustit jen stěží. I když si lze
představit např. rozhodování ve shromážděních všech členů, resp. prostřednictvím nesimul-
tánního hlasování všech členů. Projev vůle pro právní vztahy musí být určitý, musí proto exi-
stovat orgán, který zakládá vznik, změnu a zánik práv a povinností, právně jedná. I když i pro
tento účel by shromáždění mohlo ad hoc zmocňovat např. advokáta.

28. Dle čl. 101 odst. 2 Ústavy je vyšší územní samosprávný celek samostatně spravován
zastupitelstvem. A tak z hlediska ústavněprávního je zastupitelstvo jediným orgánem kraje
přímo uvedeným v Ústavě. Ústava dále stanovuje: 
a) právo zastupitelstva rozhodovat ve věcech kraje (právo kraj „spravovat“),
b) označení držitele mandátu v zastupitelstvu – je to pojmově „člen zastupitelstva“,
c) zásady pro volby členů zastupitelstva,
d) délku funkčního období zastupitelstva,
e) možnost zkrácení tohoto období vyhlášením předčasných voleb,
f) způsob stanovení působnosti zastupitelstva a
g) právo zastupitelstva vydávat obecně závazné předpisy.

29. Ústava se soustředí na základní otázky existence zastupitelstva – volbu a délku voleb-
ního období zastupitelstva a dále stanoví právo rozhodovat ad hoc a dále i abstraktně vůči
neurčitému okruhu adresátů do budoucna, a to prostřednictvím normativních právních aktů
(obecně závazných vyhlášek).

30.  Ústava  nevylučuje  existenci  dalších  orgánů  kraje.  Z hlediska  právního  pro  účely
právních vztahů musí jít o orgány předpokládané zákonem. Není tím vyloučeno, že si kraj
zřídí i další orgány ‒ je to součástí samosprávy ‒ ty však nemohou rozhodnout s externím
účinkem; jsou obvykle považovány jen za vnitřní organizační útvary.

31. Odstavec 3 vyjmenovává orgány kraje, zmiňuje zastupitelstvo, radu, hejtmana, kraj-
ský úřad a obecnou kategorii „zvláštní orgán kraje“. Autor komentáře má za to, že orgánem
kraje je i ředitel krajského úřadu a také náměstek hejtmana – přímo zákonem mají dány své
úkoly, vlastně působnosti i pravomoci. Ředitel krajského úřadu např. razantně zasahuje do
života obcí, dává souhlas se  jmenováním a odvoláním tajemníka obecního úřadu. Výbory
zastupitelstva a komise rady nejsou obvykle za orgány považovány, jsou někdy považovány
za orgány orgánů. 

32. Za zvláštní orgány kraje se obvykle považují (podrobněji viz komentář k § 65):
a)  bezpečnostní rada kraje,
b)  povodňová komise kraje,
c)  komise pro výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva.

33. Co se týče rozdělení působnosti kraje mezi jeho orgány, zastupitelstvo, rada, hejtman,
krajský úřad a ředitel krajského úřadu mají taxativně stanovenou, tzv. vyhrazenou, výlučnou
působnost. Zbylá působnost je rozdělena zákonem tak, že v rámci samostatné působnosti ji
vykonává rada a v přenesené působnosti krajský úřad. V případě rady pak mluvíme o tzv.
zbytkové (zůstatkové) působnosti nebo také nevyhrazené působnosti rady.

Postavení krajů a jejich orgánů § 1
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K odst. 4
34. Toto ustanovení určuje základní cíl činnosti kraje – péči o všestranný rozvoj svého

území a o potřeby svých občanů. Prakticky stejné znění obsahuje i § 2 odst. 2 obecního zří-
zení, a tak je rozdělení úkolů obcí a krajů poněkud neostré. Ovšem vycházíme-li z principu
subsidiarity (a to i s ohledem na Ústavu), lze mít za to, že kraj by se ve své působnosti měl
starat především o záležitosti regionálního významu; obce jsou pak z hlediska samosprávy
primárním poskytovatelem veřejných služeb občanům. 

35. Princip subsidiarity proponuje Ústava v čl. 104 odst. 2 a také Charta místní samo -
správy.  Podle  čl.  4  odst.  3  charty  totiž  „za  správu  veřejných  záležitostí  budou  odpovídat
zejména ty orgány, které mají nejblíže k občanům. Stanovení odpovědnosti jinému orgánu
musí odpovídat rozsahu a povaze úkolů, požadavkům efektivnosti a hospodárnosti.“ 

36. V otázce správné míry přiřazení působnosti  se  tedy střetávají dvě  tendence, zaprvé
hospodárnost, účinnost a jednotnost působení správy jako důvod pro centralizaci, na druhé
straně  schopnost  rozeznat místní potřeby a zajištění participace na  rozhodování  a realizaci
veřejné správy jako důvod pro decentralizaci. Princip subsidiarity upřednostňuje nižší stupeň. 

37.  Princip  subsidiarity  nutně  nerozlišuje mezi  přenesenou  a samostatnou  působností,
týká se především úrovně, ze které má být rozhodováno.

Charta místní samosprávy:
Článek 2 

Ústavní a zákonné základy místní samosprávy
Zásada místní samosprávy se uzná ve vnitrostátním zákonodárství a tam, kde to připadá

v úvahu, i v ústavě.

Článek 3 
Pojem místní samosprávy

1. Místní samospráva označuje právo a schopnost místních společenství v mezích daných
zákonem na svou odpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva upravovat a spravovat pod-
statnou část věcí veřejných.

2. Toto právo vykonávají rady nebo shromáždění, které jsou složeny z členů svobodně
zvolených tajným hlasováním na základě přímého, rovného a všeobecného volebního práva
a které mohou mít výkonné orgány, jež jim jsou odpovědné. Toto ustanovení se nijak nedo-
týká využívání shromáždění občanů, referend nebo jakékoli jiné formy přímé účasti občanů,
kde toto využívání dovoluje zákon.

Článek 5 
Ochrana hranic místních správních jednotek

Hranice místních správních jednotek nelze měnit bez předchozí konzultace s obyvatelstvem
dotčených jednotek, provedené pokud možno referendem, kde zákon referendum umožňuje.

Článek 11 
Právní ochrana místní samosprávy

Za  účelem  zajištění  svobodného  výkonu  svých  pravomocí  a dodržování  zásad místní
samosprávy zakotvených v ústavě nebo ve vnitrostátním zákonodárství mají místní spole-
čenství právo obracet se na soudy.

§ 1 Obecná ustanovení
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Z judikatury:
1. Územní samospráva jako právo územního společenství vyrůstající z jeho vlastností a schopností není

bezbřehá a už vůbec z této samosprávy nelze činit svrchovaná tělesa blížící se státům. Nemůže tedy na
svém  území  vyloučit  dosah  státní  moci  a fungování  státní  správy,  ať  již  z jakéhokoliv  důvodu,
a obzvláště ne tehdy, činí-li tímto vyloučením přímý zásah do zákonného vymezení působnosti státních
orgánů. (nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2005, sp. zn. Pl. ÚS 49/03)

2. Charta místní samosprávy není klasickou smlouvou o lidských právech, netýká se jednotlivců, nýbrž
společenství občanů, zakládá kolektivní práva. Z toho vyplývají zvláštnosti jejího výkladu a aplikace.
Pravidla  jí vyjádřená, která  tvoří evropský standard místní samosprávy,  jsou stěží přímo uplatnitelná
(self-executing). Evropský standard územní samosprávy je vyjádřen vlastnostmi, které má samospráva
smluvní  strany  vykazovat,  resp.  právy,  jež  má  požívat.  Smluvní  strany  mají  povinnost  zaručit  své
územní  samosprávě  určitý  počet  takových  práv  určených  chartou.  Práva  zaručená  chartou  územní
samosprávě  smluvních  stran  jsou  rámcová.  Charta  sama  v řadě  ustanovení  počítá  s podrobnou
vnitrostátní  právní  úpravou,  která  zajisté  představuje meze,  ve  kterých  se  územní  samospráva  bude
pohybovat.  Rozhodně  nezaručuje  úplnou  svobodu  územní  samosprávy.  Ta  není  evropskou  tradicí.
(nález Ústavního soudu ze dne 5. února 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02)

3. Na  samosprávu  nutno  hledět  jako  na  demokratickou  organizační  formu  péče  „o  vlastní  záležitosti“
dotčených  skupin  občanů,  nezávislou  a pod  státním  dohledem.  Pro  samosprávu  pojem  nezávislosti
a státního  dohledu  znamená,  že  vzniká  a uskutečňuje  se  na  základě  zákona  (práva)  a pod  státním
dohledem  právnosti  jejích  rozhodnutí  (prováděným  soudy). Není  však  státním  orgánům  (především
orgánům státní správy) podřízená, tj. v zákonem (nebo všeobecně právem) vymezeném rámci působí
samostatně. (nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/93)

Související ustanovení: 
§  2  –  působnost  kraje,  §  4  –  pravidla  pro  určení  oboru  působnosti,  §  6  –  ukládání  povinností  obecně
závaznou vyhláškou kraje, § 11 – ukládání pokut, § 12 – občan kraje a jeho práva, § 14 – rozsah samostatné
působnosti, § 16 – předpisy závazné pro výkon samostatné působnosti, § 17 – majetek, § 35 – vyhrazená
pravomoc zastupitelstva, § 36 – vyhrazená pravomoc v majetkoprávních jednáních, § 59 – působnost rady,
§ 61 – působnost hejtmana, § 66 – úkoly krajského úřadu, § 81 – dozor nad obecně závaznými vyhláškami
kraje, § 82 – dozor nad usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními v samostatné působnosti

Související předpisy: 
čl. 8, č. 99 Ústavy, – § 3 zák. č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, – § 1, § 2 obecního zřízení, – § 1 zák.
o hl. m. Praze, – prav. úz. rozp., – § 80 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), – § 9 odst. 5 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), – Charta místní
samosprávy,  –  §  24  nařízení  vlády  č. 462/2000  Sb.,  k provedení  §  27  odst.  8  a §  28  odst.  5  zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), – zák. č. 387/2004 Sb.,
o změnách hranic krajů, – z. o. k.

Z literatury:
knižní: 1. BRÁF, A. Idey a skutečnost v samosprávě. Praha: Národní tiskárna a nakladatelstva, 1902, s. 56. –
2. COgAN, R. Krajské zřízení. Praha: ASPI, 2004, s. 81 a násl. – 3. HAVLAN, P., JANEČEK, J. a kol.
Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. Praha: Linde, 2013. – 4. HLOUŠEK, V., ŠIMíČEK, V.
(eds.) Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 253 a násl. –
5. JELLINEK, g. Všeobecná státověda. Praha: J. Laichter, 1906, s. 685 a násl. – 6. KLíMA, K. Komentář
k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 508 a násl. – 7. KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů –
základy komunálního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. – 8. KOUDELKA, Z. Obce a kraje. Praha:
Linde,  2001.  –  9. MATěJKA,  J. Principy organisace veřejné správy. Praha:  Knihovna  Sborníku  věd
právních a státních, 1938, zejm. s. 40 a násl. –10. MATěJKA, J. Pojem veřejnoprávní korporace. Praha:
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Knihovna  Sborníku  věd  právních  a státních,  1929.  –  11. MIKULE,  V. K ústavním  základům  územní
samosprávy. In KYSELA, J. (ed.) Deset let Ústavy České republiky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 412
a násl. – 12. PRAŽÁK, J. Rakouské právo ústavní, část první ‒ Ústava obecní. Praha: Jednota právnická,
1900,  s. 47. – 13. VEDRAL, J., VÁŇA, L., BŘEŇ, J., PŠENIČKA, S. Zákon o obcích (obecní zřízení).
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008.
časopisecká: 14. ADAMOVÁ, K. Názory některých  teoretiků v nedávné historii na otázky samosprávy.
Právník. 1995, s. 922‒934. – 15. gROSPIČ, J. K otázkám ústavních základů územní samosprávy. Právník.
1995,  č. 5.  –  16. MATULA, M. Funkce  státu  a koncepce  decentralizace.  Právník. 2006,  č. 2.  – 
17. POMAHAČ,  R. Právo  na  místní  samosprávu.  Implementace  Evropské  charty  místní  samosprávy.
Veřejná správa. 2001,  č. 1‒2. – 18. POMAHAČ, R. Právo na místní  samosprávu. Návrh  světové  charty
místní samosprávy. Veřejná správa. 2001, č. 16. – 19. POSPíŠIL, P. Krajská (regionální) samospráva od
historie k současnosti. Správní právo. 2007, č. 4-5. – 20. ŠIMEK, L. Právní úprava postavení a působnosti
územních samosprávných celků a možnosti její kodifikace. Veřejná správa. 2004, č. 46. – 21. VEDRAL, J.
K ústavním základům územní samosprávy v Ústavě České republiky. ASPI,  2010,  ID  LIT35957CZ.  – 
22. VEDRAL, J. Právní úprava územních samosprávných celků (k ideovým zdrojům právní úpravy územní
samosprávy v České republice). Právník. 2006, č. 1. – 23. VEDRAL, J. Územně správní členění státu. Obec
a finance. 2004, č. 5. – 24. ZÁŘECKÝ, P. O samosprávě. Správní právo. 1997, č. 6.

§ 2
(Působnost kraje)

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana
zákona, a jen způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být
též omezen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgá-
ny kraje jako svou přenesenou působnost (§ 29 a 30). Kraj je při výkonu státní správy
správním obvodem. Kraj je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti.

(3) Kraj při výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti chrání veřejný
zájem.

(4) Kraj zajišťuje výkon finanční kontroly podle rozpočtových pravidel územních
rozpočtů a podle zvláštního právního předpisu1).

1) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole).

K § 2
1. Nejprve pojednáme o teoretickém odlišení samostatné a přenesené působnosti, násled-

ně se budeme zabývat aktuální právní úpravou.
2. Ustanovení hovoří o principech výkonu působnosti krajem. Působnost právně vyme-

zuje svěřené úkoly a činnost určitého subjektu veřejné správy. Prostřednictvím působnosti se
také  vyjadřuje  rozdělení  úkolů,  resp.  práv  a povinností, mezi  jednotlivé  subjekty  veřejné
správy.

3. Základní členění působnosti se tradičně rozlišuje z hlediska intenzity regulace jejího
výkonu, a to na obor samostatné a přenesené působnosti. 

§ 2 Obecná ustanovení
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