
VII. HODNOCENÍ PRŮBĚHU REFORMY VEŘEJNÉ ÚZEMNÍ 
        SPRÁVY  

 

Reforma veřejné správy, která v  současné době probíhá, je kontinuální proces, 
který se dotýká jak ústřední správy, tak územní správy. Reforma veřejné správy 
představuje  komplexní systémovou změnu, decentralizaci a dekoncentraci s důrazem 
na zvýšení kvality výkonu veřejné správy jako služby pro občany. Podstatnou částí 
reformy je vrátit ústřední správě pouze koncepční, legislativní, metodickou, 
koordinační a kontrolní činnost a zároveň potlačit na této úrovni operativní funkce, 
zlepšit úroveň komunikace a koordinace mezi ústřední státní správou a územní 
veřejnou správou a poskytovat občanům veřejné služby na standardní úrovni a při 
efektivním využití vynaložených nákladů. Dalším důvodem pro reformu územní 
veřejné správy je rovněž dlouhodobě nevyhovující územně správní uspořádání. 

Dne 1.července 2004 nabyl účinnosti zákon č. 387/2004 Sb., o změnách krajů, 
s tím, že se do 31.prosince 2004 použijí pouze vybraná ustanovení, a to jen pro 
postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004. Tento zákon 
řeší přechod obcí z kraje do kraje, a to po vzájemné dohodě dotčených obcí a 
příslušných krajů.  

Změna územní působnosti orgánů státu na okresní úrovni byla pro rok 2004 
prozatím zajištěna novelou vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České 
republiky.  

V souladu s usnesením vlády ČR č. 238/2004, o postupu optimalizace právního 
a ekonomického prostředí pro výkon veřejné správy orgány územních samosprávných 
celků, bylo v průběhu roku 2004 prověřováno, zda kompetence, které byly převedeny 
na orgány územních samosprávných celků v rámci ukončení činnosti okresních úřadů, 
byly převedeny vhodně a zda úkoly vyplývající z těchto změn jim nezpůsobují vážné 
problémy. 

Na splnění citovaného úkolu se podílela svými podněty ministerstva a další 
ústřední orgány státní správy, kraje a Svaz měst a obcí České republiky. Po jejich 
vyhodnocení a vypracování návrhu na řešení aktuálních problémů, které vznikají 
územním samosprávným celkům při výkonu působností, bude v průběhu roku 2005 
předložen vládě ucelený materiál, který by měl být prvním krokem směřujícím 
k systematické tvorbě právního prostředí pro výkon veřejné správy. 
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V návaznosti na tyto činnosti se připravuje analýza všech působností 
vykonávaných orgány územních samosprávných celků, jejímž cílem je snížení jejich 
administrativního zatížení a postupného dosažení větší racionalizace veřejné správy. 
Rovněž se předpokládá zjednodušení výkonu správních agend, zvýšení účinnosti, 
vhodnější koordinace a racionalizace jak činností lokálního charakteru, tak působení 
státní správy na samosprávu s cílem rozšiřování samosprávné úlohy obecní 
samosprávy. 

 

V průběhu roku 2004 byla dokončena výstavba nové budovy krajského úřadu 
Zlínského kraje, v měsíci listopadu se uskutečnilo stěhování krajského úřadu do 
nových prostor. Bylo ukončeno financování stavby, celkový rozpočtový náklad na 
zřízení sídla Zlínského kraje činil 635,9 mil. Kč. 
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