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• Ústavní rámec 

• Čl.8  - Zaručuje se samospráva územních 
samosprávných celků. 

• Čl.99 - Česká republika se člení na obce, které 
jsou základními územními samosprávnými 
celky, a kraje, které jsou vyššími územními 
samosprávnými celky.  
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• Ústavní rámec 

• Čl.100 odst. 1) Územní samosprávné celky jsou 
územními společenstvími občanů, která mají 
právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou 
správními obvody. 

• Čl.101 odst. 2) Vyšší územní samosprávný 
celek je samostatně spravován 
zastupitelstvem.  
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• Ústavní rámec 

• Čl.101 odst. 3) Územní samosprávné celky jsou 
veřejnoprávními korporacemi, které mohou 
mít vlastní majetek a hospodaří podle 
vlastního rozpočtu. 

• Odst. 4) Stát může zasahovat do činnosti 
územních samosprávných celků, jen vyžaduje-
li to ochrana zákona, a jen způsobem 
stanoveným zákonem. 
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• Ústavní rámec 

• Čl.102 odst. 1) Členové zastupitelstev jsou 
voleni tajným hlasováním na základě 
všeobecného, rovného a přímého volebního 
práva. 

• Odst. 2) Funkční období zastupitelstva je 
čtyřleté.  
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• Ústavní rámec 

• Čl.104 odst. 1) Působnost zastupitelstev může 
být stanovena jen zákonem. 

• Odst. 2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve 
věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem 
svěřeny zastupitelstvu vyššího územního 
samosprávného celku. 

• Odst. 3) Zastupitelstva mohou v mezích své 
působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. 
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• Ústavní rámec 

• Čl.105 - Výkon státní správy lze svěřit orgánům 
samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon. 
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• Ústavní rámec 

• Čl.79  odst. 3) Ministerstva, jiné správní úřady 
a orgány územní samosprávy mohou na 
základě a v mezích zákona vydávat právní 
předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 
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• Čl.11 - Území České republiky tvoří nedílný 
celek, jehož státní hranice mohou být měněny 
jen ústavním zákonem. 

• Čl.13 - Hlavním městem České republiky je 
Praha. 
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• Postavení kraje 

• Kraj je územním společenstvím občanů, které má 
právo na samosprávu. 

• Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní 
majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a 
hospodaří podle vlastního rozpočtu.  

• Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a 
nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie 

Přednáška č. 8 - kraje 



• Orgány kraje 

• Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem 
kraje  

• Dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman 
kraje a krajský úřad.  

• Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje. 
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• Působnost kraje 

• Kraj spravuje své záležitosti samostatně  -
"samostatná působnost".  

• Státní orgány mohou do samostatné působnosti 
zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen 
způsobem, který stanoví zákon.  

• Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen 
orgánům kraje, vykonávají orgány kraje jako svou 
„přenesenou působnost“. 
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• Orgány kraje - Zastupitelstvo  

• Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva. 
Rozhodující pro stanovení počtu členů 
zastupitelstva je počet obyvatel kraje. 

• Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká 
zvolením. 

• Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících 
do samostatné působnosti.  
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• Orgány kraje – jednání zastupitelstva 

• Zastupitelstvo se schází podle potřeby, 
nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.  

• Zasedání zastupitelstva písemně svolává a řídí 
zpravidla hejtman. 

• K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě 
zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech členů zastupitelstva.  
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• Orgány kraje – rada  

• Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti 
samostatné působnosti.  

• Při výkonu své působnosti odpovídá rada 
zastupitelstvu. 

• Radu tvoří hejtman, náměstek hejtmana 
(náměstci hejtmana) a další členové rady. 

• Počet členů rady v kraji stanovuje zákon. 
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• Orgány kraje – hejtman 

• Hejtman zastupuje kraj navenek. 

• Hejtmana a náměstka hejtmana (náměstky 
hejtmana) volí zastupitelstvo z řad svých členů.  

• Hejtman a náměstek hejtmana musí být občany 
České republiky.  

• Odpovídají za výkon své funkce zastupitelstvu.  

• Rada může ukládat úkoly hejtmanovi jen v rozsahu 
své působnosti. 
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• Orgány kraje – krajský úřad 

• Krajský úřad plní úkoly v samostatné 
působnosti uložené mu zastupitelstvem a 
radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. 
Krajský úřad rozhoduje v samostatné 
působnosti v případech stanovených zákonem. 

• Krajský úřad vykonává přenesenou působnost. 
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• Orgány kraje – krajský úřad 

• Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje 
zařazení do krajského úřadu.  

• V čele krajského úřadu stojí ředitel. Ředitele v 
případě nepřítomnosti zastupuje zástupce 
ředitele. 

• Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. 
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• Orgány kraje – krajský úřad 

• Názvy jednotlivých odborů a jejich členění na 
oddělení stanoví ředitel krajského úřadu. 

• V čele odboru je vedoucí odboru, kterého 
jmenuje a odvolává rada kraje na návrh 
ředitele krajského úřadu. 

• Rozsah pravomocí odboru vymezuje 
organizační řád.  
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• Orgány kraje – krajský úřad 

• Krajský úřad v přenesené působnosti provádí 
dozor nad výkonem přenesené působnosti 
svěřené orgánům obcí  

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie 

Přednáška č. 8 - kraje 



• Orgány kraje – krajský úřad 

• Ředitel krajského úřadu vydává zejména: 

    - organizační a pracovní řád,  

    - spisový řád  

    - skartační řád  
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• Právní předpisy kraje 

• Obecně závaznou vyhláškou kraje vydanou 
zastupitelstvem v mezích jeho samostatné 
působnosti lze ukládat povinnosti fyzickým a 
právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon. 

• Na základě a v mezích zákona rada vydává 
právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k 
tomu kraj zákonem zmocněn; tyto právní 
předpisy se nazývají nařízení kraje. 
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• Právní předpisy kraje 

• Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v 
souladu se zákony. 

• Nařízení kraje musí být v souladu se zákony a 
právními předpisy vydanými vládou a 
ústředními správními úřady. 
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• Právní předpisy kraje – platnost, vyhlášení 

• Obecně závazná vyhláška kraje a nařízení kraje 
nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku 
právních předpisů kraje. 

• Dnem vyhlášení právního předpisu kraje je 
den rozeslání příslušné částky Věstníku, který 
musí být uveden v jejím záhlaví. 
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• Právní předpisy kraje - účinnost 

• Právní předpis kraje nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku, 
pokud v něm není stanoven pozdější počátek 
účinnosti. 

• Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze 
výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti 
právního předpisu kraje, nejdříve však dnem 
vyhlášení. 
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• Právní předpisy kraje – věstník  

• Věstník se vydává v postupně číslovaných 
částkách označených pořadovými čísly.  

• Právní předpisy kraje se ve Věstníku označují 
pořadovými čísly.  

• Číselná řada právních předpisů kraje, jakož i 
číselná řada jednotlivých částek Věstníku, se 
uzavírá vždy koncem každého kalendářního 
roku. 
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• Právní předpisy kraje – věstník  

• Věstník musí být každému přístupný na 
krajském úřadu, na obecních úřadech v kraji a 
na Ministerstvu vnitra. 

• Kraj zveřejní stejnopis Věstníku i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
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• Děkuji za pozornost 
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