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STSTÁÁTT
„„TEORIE SPOLETEORIE SPOLEČČENSKENSKÉÉ SMLOUVYSMLOUVY““

PrvotnPrvotníí teoretickteoretickéé
ppřříístupy:stupy:

Thomas Thomas HobbesHobbes::
LeviathanLeviathan, neboli o podstat, neboli o podstatěě,,
zzřříízenzeníí a moci sta moci stáátu ctu cíírkevnrkevníího a ho a 

obobččanskanskéého (1651).ho (1651).



STSTÁÁTT
„„TEORIE SPOLETEORIE SPOLEČČENSKENSKÉÉ SMLOUVYSMLOUVY““

„„Kdekoliv se nKdekoliv se něějaký pojaký poččet lidet lidíí spojspojíí
v jednu spolev jednu společčnost, nost, žže se kae se kažždý  dý  
zdzdáá ppřřirozenirozenéého prho práávava a odstoupa odstoupíí je je 
veveřřejnosti, zde a jedinejnosti, zde a jediněě zde vznikzde vznikáá
politickpolitickáá ččili ili obobččanskanskáá spolespoleččnostnost. A . A 
to se dto se děěje, kde zatje, kde zatíím pm přřirozenirozeněě
jednajjednajííccíí lid vstouplid vstoupíí do spoledo společčnosti. nosti. 
VytvoVytvořříí jedno politickjedno politickéé ttěěleso pod leso pod 
svrchovanou vlsvrchovanou vláádoudou. Z toho je . Z toho je 
zzřřejmejméé, , žže absolutne absolutníí monarchie je monarchie je 
vskutku nesrovnatelnvskutku nesrovnatelnáá s obs obččanskou anskou 
spolespoleččnostnostíí a tak nema tak nemůžůže být e být 
formou obformou obččanskanskéé vlvláády. dy. VlastnictvVlastnictvíí
nemnemůžůže být napadeno z ve být napadeno z vůůle le 
panovnpanovnííka.

PrvotnPrvotníí teoretickteoretickéé
ppřříístupy:stupy:

John LockeJohn Locke::
DvDvěě pojednpojednáánníí o vlo vláádděě (1690)(1690)

ka.



STSTÁÁTT
StStáát je politickt je politickáá instituce tvoinstituce tvořřena 3 atributy:ena 3 atributy:

1. Obyvatelstvem (?)1. Obyvatelstvem (?)

2. Vymezeným 2. Vymezeným úúzemzemíímm
(hranice)(hranice)

3. Vl3. Vláádou schopnou prosadit suverenitudou schopnou prosadit suverenitu
(anarchistický syst(anarchistický systéém MV)m MV)



STSTÁÁTT

ProPročč „„obyvatelstvemobyvatelstvem““ a ne na ne náárodem?rodem?

NNáárody v sourody v souččasných stasných stáátechtech
(2002)(2002)

PoPoččet stet stááttůů

1 skupina s v1 skupina s vííce nece nežž 90% 90% 
obyvatelobyvatel

cca 65 stcca 65 stááttůů
Portugalsko, Polsko, Portugalsko, Polsko, ČČR, Irsko, R, Irsko, 

1 skupina s v1 skupina s vííce nece nežž 80 %80 %
obyvatel (do 90% obyvatel)obyvatel (do 90% obyvatel)

cca 45 stcca 45 stááttůů
SR, Francie, RF, Bulharsko, LitvaSR, Francie, RF, Bulharsko, Litva

2 velk2 velkéé skupiny v rozsahu 20 skupiny v rozsahu 20 
aažž 80% obyvatel80% obyvatel

cca 35 stcca 35 stááttůů
LotyLotyššsko, Estonsko, Ukrajina, sko, Estonsko, Ukrajina, 

ŠŠpanpaněělskolsko

StStááty s ty s žžáádnou skupinou vdnou skupinou věěttšíší
nenežž 50% obyvatel50% obyvatel

cca 40 stcca 40 stááttůů
KazachstKazachstáán, B+H, n, B+H, ÍÍrráán, n, 



STSTÁÁTT
Konstituce a Konstituce a „„vznikvznik““ ststáátu:tu:

1.1. „„Politický a civilizaPolitický a civilizaččnníí ppřředpokladedpoklad““ (Anglie, (Anglie, 
Francie, Portugalsko, Francie, Portugalsko, ŠŠpanpaněělsko, lsko, ŠŠvvéédsko),dsko),

2.2. Kolonizace respektive dekolonizace Kolonizace respektive dekolonizace (USA, (USA, 
LatinskLatinskáá Amerika, Afrika),Amerika, Afrika),

3.3. SjednocenSjednoceníím nm něěkolika roztkolika roztřříšíšttěěných ných 
nnáárodrodůů (It(Itáálie, Nlie, Něěmeckomecko……),),

4.4. RozdRozděělenleníím, oddm, odděělenleníím mnohonm mnohonáárodnrodníího ho 
ststáátu tu (R(R--U 1918, JugoslU 1918, Jugosláávie, SSSR, vie, SSSR, ČČRR + Slovensko)+ Slovensko)

5.5. „„UmUměělláá konstitucekonstituce““ (Izrael, Kosovo(Izrael, Kosovo……))

6.6. „„ZvlZvlášáštntníí ppřříípadpad““ LibLibéérie: 1847rie: 1847



STSTÁÁTT
Vznik Vznik „„modernmodernííhoho““ ststáátu:tu:

VestfVestfáálský mlský míír 1648:r 1648:
1.1. UznUznáána stna stáátntníí suverenitasuverenita (jako(jako princip princip 

mezinmezináárodnrodníího prho prááva),va),

2.2. VnitVnitřřnníí princip princip (p(přředpokledpoklááddáá, , žže ste stáát je svrchovaným t je svrchovaným 
sprspráávcem svvcem svéého ho úúzemzemíí, nevm, nevměěššovováánníí),),

3.3. VnVněějjšíší princip princip (st(stááty jsou si prty jsou si práávnvněě rovny),rovny),

((„„Politický a civilizaPolitický a civilizaččnníí ppřředpokladedpoklad““ vzniklo novvzniklo nověě NizozemNizozemíí a a ŠŠvýcarsko)výcarsko)



STSTÁÁTT

POSTUPNÝ PPOSTUPNÝ PŘŘECHOD FEUDECHOD FEUDÁÁLNLNÍÍHO HO 
STSTÁÁTU K MODERNTU K MODERNÍÍMU USPOMU USPOŘŘÁÁDDÁÁNNÍÍ::

1.1. SEKULARIZACE,SEKULARIZACE,

2.2. EKONOMICKÝ ASPEKT,EKONOMICKÝ ASPEKT,

3.3. RESTRUKTURALIZACE SPOLERESTRUKTURALIZACE SPOLEČČNOSTI,NOSTI,



STSTÁÁTT

JEJEŠŠTTĚĚ NE NE DEMOKRACIEDEMOKRACIE!!!!!!

A SVOBODA???A SVOBODA???



STSTÁÁTT

SEKULARIZACE:SEKULARIZACE:

NNáástup racionality a osvstup racionality a osvíícenstvcenstvíí,,
NNáásilný i nensilný i nenáásilný psilný přřechod cechod cíírkevnrkevníího ho 
majetku do rukou stmajetku do rukou stáátu,tu,
PPřřechod institucechod institucíí pod sprpod spráávu stvu stáátu:tu:
nemocnice, nemocnice, šškoly, soudy, rukoly, soudy, ruššeneníí řřááddůů,,
Pozitivizmus, Darwin,Pozitivizmus, Darwin,
Pokles vykonPokles vykonáávváánníí nnáábobožženskenskéé praxe praxe 
(p(přřijijíímmáánníí, s, sňňatky, bohosluatky, bohoslužžbyby……), ), 



STSTÁÁTT

EKONOMICKÝ ASPEKT:EKONOMICKÝ ASPEKT:

VVěědeckotechnickdeckotechnickáá revoluce,revoluce,
Vznik burVznik buržžoazie,oazie,
NovNováá legitimnlegitimníí moc moc (pozemky(pozemky--stroje),stroje),

Vznik stVznik střřednedníí ttřříídy a proletaridy a proletariáátu,tu,
Vznik odborVznik odborůů, d, děělnických spolklnických spolkůů, , 
politických stran.politických stran.



STSTÁÁTT

RESTRUKTURALIZACE SPOLERESTRUKTURALIZACE SPOLEČČNOSTI:NOSTI:

PPřřesun obyvatelstva z vesnic do mesun obyvatelstva z vesnic do měěst,st,
UrbanistickUrbanistickéé problprobléémy,my,
InfrastrukturnInfrastrukturníí problprobléémy,my,
Nutnost racionNutnost racionáálnlníí vlvláády,dy,
Neosobnost prNeosobnost průůmyslovmyslovéé výroby, výroby, 
ZZáábavnbavníí prprůůmysl,mysl,



STSTÁÁTT

VZNIKAJVZNIKAJÍÍ NOVNOVÉÉ „„IDEJEIDEJE““ A VÝZVY:A VÝZVY:

NACIONALISMUS,NACIONALISMUS,
TRADICIONALISMUS,TRADICIONALISMUS,
SOCIALISMUS,SOCIALISMUS,
KOMUNISMUS,KOMUNISMUS,
TTřříídndníí boj, volebnboj, volebníí prpráávo, lepvo, lepšíší
pracovnpracovníí podmpodmíínkynky……



MODERNMODERNÍÍ STSTÁÁTT

Národní
kapitál

NÁRODNÍ
ARMÁDA

NÁRODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ

Dohled
kontrola informací a sociální dohled, 

BYROKRACIE



PREMODERNPREMODERNÍÍ STSTÁÁTT

Merkantilismus,
minimum oběživa

Armáda panovníka či 
žoldnéřská

Agrární hospodářství, půda v majetku 
církve či feudála

Dohled
Kontrola informací a sociální dohled (katolická církev 

+ feudál)



POSTMODERNPOSTMODERNÍÍ STSTÁÁTT

Mezinárodní banky, licence, WB, 
IMF, ECB…

Kolektivní obrana
NATO, ESDP

Mezinárodní dělba práce
FDIs, MNCs,…

MLG



STSTÁÁTNTNÍÍ MOCMOC

John John LockeLocke (1632 (1632 –– 11704)704),,

MOC ZMOC ZÁÁKONODKONODÁÁRNRNÁÁ + MOC VÝKONN+ MOC VÝKONNÁÁ
(1690)(1690)

Charles MontesquieuCharles Montesquieu (1689 (1689 –– 1755),1755),

MOC SOUDNMOC SOUDNÍÍ
(1748)(1748)



ROZDROZDĚĚLENLENÍÍ STSTÁÁTNTNÍÍ MOCIMOCI

MOC
výkonná

MOC
zákonodárná

MOC
soudní



ROZDROZDĚĚLENLENÍÍ STSTÁÁTNTNÍÍ MOCIMOCI

ČR
Organizace moci

TVORBA 
LEGISLATIVY

VLÁDA

VEŘEJNÁ
SPRÁVA JUSTICE



STSTÁÁTT
ORGANIZACE VEORGANIZACE VEŘŘEJNEJNÉÉ SPRSPRÁÁVY V VY V ČČRR



STSTÁÁTT
PREZIDENT REPUBLIKYPREZIDENT REPUBLIKY

Je hlavou stJe hlavou stáátu, nositel a tu, nositel a úúststřřednedníí
subjekt vesubjekt veřřejnejnéé sprspráávy,vy,

Je Je ččáástesteččnněě nositelem moci výkonnnositelem moci výkonnéé,,

Zasahuje i v rZasahuje i v ráámci moci soudnmci moci soudníí

VrchnVrchníím velitelem ozbrojených sil,m velitelem ozbrojených sil,



STSTÁÁTT
ÚÚSTSTŘŘEDNEDNÍÍ SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ÚÚŘŘADYADY

Jsou to ty sprJsou to ty spráávnvníí úúřřady, kterady, kteréé taxativntaxativněě
vyjmenovvyjmenováávváá kompetenkompetenččnníí zzáákon, dkon, děěllíí se se 
na:na:

1.1. MinisterstvaMinisterstva (v (v ččele stojele stojíí ččlen vllen vláády dy ––
zvolenzvolenáá osoba),osoba),

2.2. OstatnOstatníí úúststřřednedníí sprspráávnvníí úúřřadyady, (jsou , (jsou 
odpovodpověědndnéé vlvláádděě, v , v ččele stojele stojíí vlvláádou dou 
jmenovanjmenovanáá osoba)osoba)



STSTÁÁTT
ÚÚSTSTŘŘEDNEDNÍÍ SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ÚÚŘŘADYADY
ČČeský statistický eský statistický úúřřadad
ČČeský eský úúřřad zemad zeměěmměřěřický a katastrický a katastráálnlníí
ČČeský beský bááňňský ský úúřřadad
ÚÚřřad prad průůmyslovmyslovéého vlastnictvho vlastnictvíí
ÚÚřřad pro ochranu hospodad pro ochranu hospodáářřskskéé soutsoutěžěžee
SprSprááva stva stáátntníích hmotných rezervch hmotných rezerv
StStáátntníí úúřřad pro jadernou bezpead pro jadernou bezpeččnostnost
NNáárodnrodníí bezpebezpeččnostnnostníí úúřřadad
Energetický regulaEnergetický regulaččnníí úúřřadad
ÚÚřřad vlad vláády dy ČČeskeskéé republikyrepubliky
ČČeský telekomunikaeský telekomunikaččnníí úúřřadad



STSTÁÁTT
ÚÚřřad prad průůmyslovmyslovéého vlastnictvho vlastnictvíí

ÚÚřřad prad průůmyslovmyslovéého vlastnictvho vlastnictvíí je je úúststřřednedníím orgm orgáánem stnem stáátntníí
sprspráávyvy ČČeskeskéé republiky na ochranu prrepubliky na ochranu průůmyslovmyslovéého vlastnictvho vlastnictvíí..
V jeho V jeho ččele je ele je ppřředseda jmenovaný vledseda jmenovaný vláádoudou..

rozhoduje v rrozhoduje v ráámci sprmci spráávnvníího ho řříízenzeníí o poskytovo poskytováánníí ochrany na vynochrany na vynáálezy, lezy, 
prprůůmyslovmyslovéé vzory, uvzory, užžitnitnéé vzory, topografie polovodivzory, topografie polovodiččových výrobkových výrobkůů, ochrann, ochrannéé
znznáámky, zemmky, zeměěpisnpisnáá oznaoznaččeneníí a oznaa označčeneníí ppůůvodu výrobkvodu výrobkůů a vede pa vede přřííslusluššnnéé
rejstrejstřřííky o tky o těěchto pchto přředmedměětech prtech průůmyslových prmyslových práávv
zzíískskáávváá, zpracov, zpracováávváá a zpa zpřříístupstupňňuje fond svuje fond svěětovtovéé patentovpatentovéé literaturyliteratury
zabezpezabezpeččuje plnuje plněěnníí zzáávazkvazkůů z mezinz mezináárodnrodníích smluv z oblasti prch smluv z oblasti průůmyslovmyslovéého ho 
vlastnictvvlastnictvíí, jich, jichžž je je ČČeskeskáá republika republika ččlenemlenem
spolupracuje s mezinspolupracuje s mezináárodnrodníími organizacemi a nmi organizacemi a náárodnrodníími mi úúřřady jednotlivých ady jednotlivých 
ststááttůů na poli prna poli průůmyslovmyslovéého vlastnictvho vlastnictvíí



STSTÁÁTT
ORGORGÁÁNY STNY STÁÁTNTNÍÍ SPRSPRÁÁVY S CELOREPUBLIKOVOU PVY S CELOREPUBLIKOVOU PŮŮSOBNOSTSOBNOSTÍÍ

(PODL(PODLÉÉHAJHAJÍÍCCÍÍ VLVLÁÁDDĚĚ))

Jsou souJsou souččááststíí úúststřřednedníích sprch spráávnvníích ch úúřřadadůů,,

Jsou podJsou podřříízeny konkrzeny konkréétntníímu mu úúststřřednedníímu mu 
sprspráávnvníímu mu úúřřadu (tedy ministerstvu)adu (tedy ministerstvu)

ČČeskeskáá obchodnobchodníí inspekce:inspekce:
ČČOI orgOI orgáánem stnem stáátntníí sprspráávy, organizavy, organizaččnníí slosložžka stka stáátu, kde tu, kde 
úúststřřednedníího ho řředitele jmenuje ministr preditele jmenuje ministr průůmyslu a obchodumyslu a obchodu. . 
ČČlenleníí se na se na úúststřřednedníí inspektorinspektoráát a jemu podt a jemu podřříízenzenéé
inspektorinspektorááty se sty se síídly v krajských mdly v krajských měěstech. stech. 



STSTÁÁTT
ORGORGÁÁNY STNY STÁÁTNTNÍÍ SPRSPRÁÁVY S CELOREPUBLIKOVOU PVY S CELOREPUBLIKOVOU PŮŮSOBNOSTSOBNOSTÍÍ

(PODL(PODLÉÉHAJHAJÍÍCCÍÍ ZZÁÁKONODKONODÁÁRNRNÉÉMU SBORU)MU SBORU)

Nejsou souNejsou souččááststíí úúststřřednedníích sprch spráávnvníích ch 
úúřřadadůů,,
Nejsou podNejsou podřříízeny konkrzeny konkréétntníímu mu úúststřřednedníímu mu 
sprspráávnvníímu mu úúřřadu (ministerstvu, vladu (ministerstvu, vláádděě), ale ), ale 
zzáákonodkonodáárnrnéému sboru:mu sboru:

NKNKÚÚ
Rada Rada ČČR pro rozhlasovR pro rozhlasovéé a televizna televizníí vysvysíílláánníí

(PRO(PROČČ ?)?)



STSTÁÁTT
ÚÚzemnzemněě dekoncentrovandekoncentrovanéé orgorgáány stny stáátntníí sprspráávyvy

Soustava stSoustava stáátntníích orgch orgáánnůů, kter, kteréé jsou soujsou souččááststíí
ÚÚststřřednedníích sprch spráávnvníích orgch orgáánnůů. Slou. Sloužžíí k k úúzemnzemníímu mu 
zajizajiššttěěnníí a plna plněěnníí úúkolkolůů..

Soustava FinanSoustava Finanččnníích ch úúřřadadůů (MF),(MF),
Soustava Soustava ÚÚřřadadůů prprááce (MPSV),ce (MPSV),
Soustava Soustava ŽŽivnostenských ivnostenských úúřřadadůů (MPO),(MPO),



STSTÁÁTT
ORGANIZACE VEORGANIZACE VEŘŘEJNEJNÉÉ SPRSPRÁÁVY VYKONVY VYKONÁÁVANVANÁÁ

ÚÚZEMNZEMNÍÍ SAMOSPRSAMOSPRÁÁVOUVOU

ÚÚZEMNZEMNÍÍ SAMOSPRSAMOSPRÁÁVA V PODOBVA V PODOBĚĚ
OBCOBCÍÍ A KRAJA KRAJŮŮ::

1.1. Hranicemi vymezenHranicemi vymezenéé úúzemzemíí,,
2.2. Obyvatelstvo s trvalým pobytem,Obyvatelstvo s trvalým pobytem,
3.3. PrPráávnvníí subjektivita,subjektivita,
4.4. OprOpráávnvněěnníí vydvydáávat zvat záávaznvaznéé

normativnnormativníí akty,akty,
5.5. SamostatnSamostatnáá a pa přřenesenenesenáá

ppůůsobnost,sobnost,



STSTÁÁTT
Organizace veOrganizace veřřejnejnéé sprspráávy vykonvy vykonáávanvanáá zzáájmovou jmovou 

samosprsamospráávouvou

V zV záákonem stanovenkonem stanovenéém rozsahu je m rozsahu je 
ppřřenesena pravomoc na zenesena pravomoc na záájmovjmovéé
samosprsamospráávy, vy, „„profesnprofesníí komorykomory““ + V+ VŠŠ

ČČLK, LK, ČČSK, NotSK, Notáářřskskáá komora, komora, ČČeskeskáá
advokadvokáátntníí komora, Komora dakomora, Komora daňňových ových 
poradcporadcůů, , ČČeskeskáá lléékkáárnickrnickáá komorakomora……



STSTÁÁTT
Organizace veOrganizace veřřejnejnéé sprspráávy vykonvy vykonáávanvanáá jinými osobamijinými osobami

Zpravidla prZpravidla práávnickvnickéé čči podnikaji podnikajííccíí fyzickfyzickéé
osoby,osoby,

Zpravidla urZpravidla urččeni k certifikaci veni k certifikaci věěccíí nebo k nebo k 
atestaci osob,atestaci osob,

NerozhodujNerozhodujíí o pro práávech vech čči povinnostech, i povinnostech, 
avavššak prak práávo osvvo osvěěddččujujíí,,

STK, STK, plynoplyno--instalace,instalace, elektroinstalaceelektroinstalace……
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