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Název tematického celku: Územní orgány s všeobecnou působností 

Územní orgány s všeobecnou působností 

Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hl.  města Prahy 

Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. 

Kraj je vyšším územním samosprávným celkem, je veřejnoprávní korporací, sdružuje obce na svém 
správním území.  Kraj je charakterizován svým územím, občany, znakem a praporem, krajskou 
správní institucí, krajským městem.1 
 

Správa kraje 
 
Je‐li správní řízení svěřeno orgánům kraje a rozhoduje‐li krajský orgán o právech a povinnostech 
fyzických a právnických osob ve věcích patřících do samostatné působnosti kraje je krajský orgán 
povinen se řídit správním řádem. Kraj řeší ve správním řízení: 

• stížnosti občanů, 
• petice občanů dle Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 
• prominutí podmínky trvalého pobytu občana pro poskytnutí sociálních služeb a povolit 

výjimku (pobyt cizinců), 
• zprostředkování náhradní rodinné péče, osvojení, pěstounské péče 
• registraci nestátních zdravotních zařízení, 
• udělování eurolicence v mezinárodní autodopravě.2 Dále učebnice Káňa str. 63 

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost kraje a nestanoví, zda jde o přenesenou působnost, platí, 
že jde vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti krajů. 

 
Úkoly:  

1. Z internetových stránek www.portal.gov.cz3 / zákony / Zákon č. 129/2000 zodpovězte na 
otázky: 

a. Co je kraj (§ 1 ‐ § 3) 
b. Jaké povinnosti ukládá kraj obecně závaznou vyhláškou (§ 6) 
c. Jaké povinnosti ukládá kraj nařízením (§ 7) 

2. Zjisti územní příslušnost obcí k Jihomoravskému kraji (Portál GOV – informace pro občany 
– seznam datových schránek – orgány územní samosprávy).   

3. Zjisti základní principy fungování kraje (www.kr‐jihomoravsky.cz ‐ Úřední deska – Povinně 
zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – 
2. důvod a způsob založení.  

Vyhlášky kraje  

Kraj má právo na samosprávu, spolupracuje s obcemi, konzultuje záměry kraje s orgány obcí. Při 
výkonu samostatné působnosti se kraj řídí: 

                                                            
1 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích § 1 - 3 
2 KÁŇA, Pavel. Základy veřejné správy: [vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků středních škol a maturitní témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Veřejná 
správa]. 2., dopl., přeprac. vyd. Ostrava: Montanex, 2007, 375 s. Varia (Montanex). ISBN 978-807-2252-442.str. 63 
3 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Portál veřejné správy: Na úřad přes internet [online]. 2012 [cit. 2012-10-03]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/portal/obcan/ 
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 a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 
 b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.4 

Úkoly:  

1. Z internetových stránek Jihomoravského kraje zjisti vydané vyhlášky. Jihomoravský 
kraj › Právní předpisy, Věstník právních předpisů › Právní předpisy –  
Okomentuj vyhláška z roku 2004 ‐ č. 309 ‐ Vyhláška Jihomoravského kraje, kterou se 
stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (publikováno 
ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2004, částka 16) 

Nařízení kraje 

Při výkonu přenesené působnosti se kraj řídí: 

 a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy, 
 b) v ostatních případech též 
  1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů publikovanými ve Věstníku vlády pro 
orgány krajů a orgány obcí 
  2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené 
působnosti podle zákona o krajích.5 

Úkoly:  

1. Z internetových stránek Jihomoravského kraje zjisti vydaná nařízení. Jihomoravský 
kraj › Právní předpisy, Věstník právních předpisů › Právní předpisy – č. 15 – Okomentuj 
Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 04.10.2012, kterým se na území kraje vymezují 
úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost  
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (publikováno ve Věstníku právních předpisů 
Jihomoravského kraje, ročník 2012, částka 12) 

Nadřízené orgány 

Nadřízené orgány kraje vyplývají z ustanovení § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném  
v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízením vedeném v přenesené působnosti věcně 
příslušný ústřední správní úřad, nejčastěji věcně příslušné ministerstvo. 

V případě postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a to konkrétně pro odvolací řízení a v řízení o stížnosti dle uvedeného zákona 
platí, jde‐li o rozhodnutí, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti Jihomoravského 
kraje nebo jeho orgánů, rozhoduje o odvolání nebo stížnosti Ministerstvo vnitra, pokud není 
rozhodnuto v autoremeduře. O odvolání proti rozhodnutí KrÚ, příp. Jihomoravského kraje či dalších 
orgánů Jihomoravského kraje nebo o stížnosti ve věcech přenesené působnosti rozhoduje věcně 
příslušný ústřední správní úřad, nejčastěji věcně příslušné ministerstvo, pokud není rozhodnuto v 
autoremeduře.6 

 

                                                            
4 Povinné informace podle zákona č. 106: Důvod a způsob založení. Jihomoravský kraj [online]. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=154631&TypeID=2  
5 Povinné informace podle zákona č. 106: Důvod a způsob založení. Jihomoravský kraj [online]. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=154631&TypeID=2  
6 Povinné informace podle zákona č. 106: Důvod a způsob založení. Jihomoravský kraj [online]. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=154631&TypeID=2  
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Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. 
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol  

a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora 
(fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména. 

 


