
 

JUDr. Jan Horník, Ph.D. & Mgr. Petr Kuš: 

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA PŘEHLEDNĚ A V PŘÍKLADECH 

Cílem publikace je systematicky a srozumitelně objasnit fungování naší územní samosprávy. 

Obsahuje výklad vybraných ustanovení zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním 

městě Praze a některých souvisejících právních předpisů. Může být užitečným pomocníkem 

úředníkům územních samosprávných celků při přípravě na obecnou část zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti nebo nově zvoleným členům zastupitelstva pro výkon jejich 

zodpovědné funkce. Může posloužit také středoškolským nebo vysokoškolským studentům a 

učitelům veřejnosprávních oborů.     

Publikaci tvoří šest dále členěných kapitol:                                                             

1. Charakteristika územních samosprávných celků 

2. Druhy územních samosprávných celků 

3. Působnost územních samosprávných celků 

4. Orgány územních samosprávných celků 

5. Právní předpisy územních samosprávných celků 

6. Dozor a kontrola nad působností územních 

samosprávných celků 
 

Nedílnou součástí publikace jsou ilustrační příklady z praxe, 

přehledové tabulky a názorná schémata usnadňující 

zapamatování. K lepší orientaci v textu slouží piktogramy. To 

vše v duchu podtitulu „přehledně a v příkladech“. 

 

JUDr. Jan Horník, Ph.D. 

 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působil na odboru dozoru a kontroly 

veřejné správy Ministerstva vnitra, kde se věnoval zejména výkladu zákonů o územních 

samosprávných celcích a o svobodném přístupu k informacím a kontrolám výkonu 

samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontrolám výkonu 

přenesené působnosti svěřené krajským úřadům. Praktické zkušenosti s územní 

samosprávou získal též jako člen zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru. Od roku 

2010 se věnuje problematice boje s korupcí. Jeho současné stěžejní působiště je město 

Hostinné, kde zastává funkci tajemníka městského úřadu. Působí jako lektor a člen 

zkušebních komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků. Je členem redakční rady on-line „Slovníku nejčastěji používaných 



pojmů ve veřejné správě“. Věnuje se publikační činnosti zaměřené na oblast územní 

samosprávy a boje s korupcí.       

 

Mgr. Petr Kuš 

 

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 15 let působil jako středoškolský 

učitel češtiny a základů společenských věd. Od roku 2004 pracuje v Institutu pro veřejnou 

správu Praha jako manažer vzdělávání. Součástí jeho agendy je také lektorská činnost a 

tvorba studijních textů i jiných učebních pomůcek. Přispívá do časopisů Moderní obec a 

Veřejná správa. Je spoluautorem odborných publikací zaměřených na problematiku veřejné 

správy („Obecní zřízení“, „Územní samosprávné celky“ a „333 cvičení z veřejné správy“) a 

příručky základů vzdělávání dospělých „Slabikář začínajícího lektora“. Je členem redakční 

rady on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě“. Jako odborník na 

obecnou část zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků se 

podílí na jejím ověřování zkouškou i na přípravě cílové skupiny na tuto zkoušku. Věnuje se 

také vzdělávání lektorů působících ve veřejné správě.     

 


