Koncepce nového územního členění České republiky
jakožto členského státu EU
(včetně nástinu souvisejícího Ústavního zákona o zemích a krajích)

Ve snaze lépe přizpůsobit kraje České republiky soustavě regionů v Evropské unii, jejímu
smyslu a její funkci, ve snaze učinit pevnějším chod samosprávy na krajském stupni, ve snaze
dbát na historickou paměť obyvatel českých zemí a ve snaze integrovat společnost České
republiky na spolehlivějších základech než doposud,
přijímá Parlament České republiky tuto koncepci územního členění státu
Oddíl I.
S platností od ... se ruší Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků z
roku 1997. V České republice se s platností od ... vymezují země takto:
Země Čechy (též Česko) zahrnuje tyto územní jednotky:
• Hlavní město Praha,
• dosavadní Středočeský kraj,
• dosavadní Plzeňský kraj,
• dosavadní Karlovarský kraj,
• dosavadní Ústecký kraj,
• dosavadní Liberecký kraj,
• dosavadní Královéhradecký kraj,
• z dosavadního Jihočeského kraje obvody působnosti následujících obci III. stupně: České
Budějovice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Český Krumlov, Kaplice, Jindřichův Hradec,
Třeboň, Písek. Milevsko, Prachatice, Vimperk, Strakonice, Blatná, Vodňany. Tábor,
Soběslav,
• z dosavadního Pardubického kraje obvody působnosti následujících obcí III. stupně:
Chrudim, Hlinsko, Pardubice, Holice, Přelouč, Litomyšl, Polička, Ústí nad Orlicí, Česká
Třebová, Králíky, Lanškroun, Vysoké Mýto, Žamberk,
• z dosavadního kraje Vysočina obvody působnosti následujících obcí III. stupně:
Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Pelhřimov, Humpolec, Pacov.
Země Morava a Slezsko zahrnuje tyto územní jednotky:
• dosavadní Jihomoravský kraj,
• dosavadní Zlínský kraj,
• dosavadní Olomoucký kraj,
• dosavadní Moravskoslezský kraj,
• z dosavadního Jihočeského kraje obvod působnosti obce III. stupně Dačice,
• z Pardubického kraje obvody působnosti následujících obcí III. stupně: Svitavy, Moravská
Třebová,
• z dosavadního kraje Vysočina obvody působnosti následujících obcí III. stupně: Jihlava,
Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad
Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí.

Země jsou stanoveny jako regiony úrovně NUTS 1 pro potřeby regionální diagnózy a
regionální politiky České republiky a Evropské unie a nejsou přitom obdařeny samosprávou
ani všeobecnými koordinačními orgány.
Přitom dílčí země Morava zahrnuje toto území:
• dosavadní Jihomoravský kraj,
• dosavadní Zlínský kraj,
• z dosavadního Jihočeského kraje obvod působnosti obce III. stupně Dačice,
• z dosavadního Pardubického kraje obvody působnosti následujících obcí III. stupně:
Svitavy, Moravská Třebová,
• z dosavadního kraje Vysočina obvody působnosti následujících obcí III. stupně: Jihlava,
Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad
Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí,
• z dosavadního Olomouckého kraje obvody působnosti následujících obcí III. stupně:
Olomouc, Litovel, Šternberk, Uničov, Prostějov, Konice, Pře rov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Šumperk, Mohelnice, Zábřeh,
• z dosavadního Moravskoslezského kraje obvody působnosti následujících obcí III. stupně:
Rýmařov, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice,
dílčí země Slezsko zahrnuje toto území:
• z dosavadního Olomouckého kraje obvod působnosti obce III. stupně Jeseník,
• z dosavadního Moravskoslezského kraje: Ostrava. - město a obvody působnosti
následujících obcí III. stupně: Bruntál, Krnov, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
Jablunkov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín, Havířov, Orlová, Bílovec, Odry,
Opava, Hlučín, Kravaře, Vítkov.
Možné změny vymezeni zemí se řídí rozhodnutími místních referend, jednotlivé případy jsou
taxativně uvedeny v oddílu III této Koncepce nového územního členění České republiky (dále
jen Koncepce).
Oddíl II.
Pro účely naplnění regionální samosprávy se uvnitř zemí s platností od ... vymezují kraje
takto:
1. Sloučením Hlavního města Prahy a dosavadního Středočeského kraje vzniká kraj Střední
Čechy se sídlem v Praze.
2. Sloučením dosavadního Plzeňského kraje a dosavadního Karlovarského kraje vzniká kraj
Západní Čechy se sídlem v Plzni.
3. Od dosavadního Libereckého kraje se oddělují obvody působnosti pověřených obcí III.
stupně Česká Lípa a Nový Bor. Sloučením dosavadního Ústeckého kraje a obvodů
působnosti pověřených obci III. stupně Česká Lípa a Nový Bor vzniká kraj
Severozápadní Čechy se sídlem v Ústí nad Labem.
4. Na zbývajícím území Čech vzniká kraj Jižní Čechy (včetně obvodu působnosti pověřené
obce III. stupně Humpolec) se sídlem v Českých Budějovicích a kraj Severovýchodní
Čechy (včetně obvodů působnosti pověřených obci III. stupně Havlíčkův Brod a Světlá
nad Sázavou) s budoucím sídlem v Hradci Králové (s Pardubicemi jako závazně
stanoveným sídlem části krajských institucí).
5. Územní kontinuitu si zachovává Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě.

6. Sloučením dosavadního Zlínského kraje a dosavadního Olomouckého kraje vzniká kraj
Střední Morava se sídlem v Olomouci (s Přerovem jako závazně stanoveným místem pro
zasedání krajského zastupitelstva).
7. Na zbývajícím území Moravy vzniká kraj Jihozápadní Morava se sídlem v Brně
(alternativní název Jižní Morava závisí na výsledku místních referend pod body III/1/d a
III/1/m).
8. Možné změny vymezení krajů se řídí rozhodnutími místních referend, jednotlivé případy
jsou taxativně uvedeny v oddílu III této Koncepce.
9. Přechod majetkových práv dosavadních a nových krajů, termíny a míru státní kontroly
nad tímto procesem stanoví zákon.
Kraje jsou obdařeny samosprávou (mají volená krajská zastupitelstva) a zároveň jsou
stanoveny jako regiony úrovně NUTS 2 pro potřeby regionální diagnózy a regionální politiky
České republiky a Evropské unie. Kompetence krajů se tímto nemění. Kraje mohou
spolupracovat s obdobnými samosprávnými územními celky jiných států a s jejich .orgány a
být i členy mezinárodních sdružení orgánů územní správy a samosprávy, jakož i členy
právnických osob s mezinárodním prvkem.
Zastupitelstvo Hlavního města Prahy si i nadále zachová právo zákonodárné iniciativy.
Krajský soud pro Střední Čechy bude mít sídlo v Praze.
Krajský soud pro Jižní Čechy bude mít sídlo v Táboře.
Krajský soud pro Západní Čechy bude mít sídlo v Mariánských Lázních.
Krajský soud pro Severozápadní Čechy bude mít sídlo v Teplicích.
Krajský soud pro Severovýchodní Čechy bude mít sídlo v Jičíně.
Krajský soud pro Jihozápadní Moravu bude mít sídlo v Brně.
Krajský soud pro Střední Moravu bude mít sídlo v Otrokovicích.
Krajský soud pro Moravskoslezský kraj bude mít sídlo v Opavě.
Povýšení Městského soudu v Praze na úroveň krajských soudů se nevylučuje.
Existence odvolacího zemského stupně v soudnictví se nevylučuje.
Reorganizace soudnictví bude provedena s časovým odstupem, s platností od ...
Vláda zajistí, aby některé celostátní instituce (s dosavadním sídlem v Praze) měly svá stálá
sídla v Karlových Varech, Liberci, v Jihlavě a ve Zlíně a aby tento přesun odpovídal
především dosavadním předpokladům a potřebám vyjmenovaných měst.
Archivnictví moravské (kromě agendy Moravskoslezského kraje) bude soustředěno v Brně,
archivnictví slezské (a též agendy Moravskoslezského kraje) v Opavě. Zemské archivnictví
české bude v Praze.
Komentář:
Koncepce je připravena pro okamžik nutné revize současného územního členění státu.
Regionální samospráva bude i nadále svěřena krajům (a nikoli zemím). Všechny nové kraje
(na rozdíl od dosavadních) budou způsobilé stát se efektivními regiony úrovně NUTS 2.
Zároveň se opět stanou respektovanou regionální entitou i historické země. Těmito opatřeními
ze 14 (13+1) dosavadních vyšších územních samosprávných celků - krajů (na nestejných
hierarchické úrovni NUTS 2 a NUTS 3 a navíc pocházejících z neblahých 50. let 20. století)
vzniká 8 nových vyšších územních samosprávných celků - krajů (všechny již v hierarchické
úrovni NUTS 2). Zároveň se ruší 5 dodatečně vytvořených regionů soudržnosti. Ustavení
regionů soudržnosti bylo totiž vyvoláno mj. dosavadním nesouladem krajské struktury České

republiky s regionálním systémem NUTS Evropské unie a naším nedoceněním důležité úlohy
regionů úrovně NUTS 2 v EU.
Kompetence krajů nemá smysl podstatněji měnit (spíše však: nikoli pří této příležitosti). Nově
bude Praha součástí kraje Střední Čechy. Přesto by Zastupitelstvo Hlavního města Prahy
mělo mít nadále zachováno právo zákonodárné iniciativy. Cílem nové koncepce je i uchování
rozvojového potenciálu těch měst, která přestanou být sídly krajů.
Ve sféře soudnictví se předpokládá uplatnění nové územní organizace s odstupem 3 až 8 let.
Jiné než krajské město se předpokládá pro sídlo krajského soudu tam, kde lze využít výhodné
dopravní polohy města v rámci nového kraje.
Oddíl III.
Související místní referenda
1. K naplnění účelu Koncepce jsou zařazena následující místní referenda:
a) Místnímu referendu v obvodu působnosti pověřené obce III. stupně Svitavy se dává
rozhodnout o zemské příslušnosti Moravě a Slezsku nebo Čechám, a tím i o krajské
příslušnosti Jihozápadní Moravě nebo Severovýchodním Čechám.
b) Místnímu referendu v obvodu působnosti pověřené obce III. stupně Dačice se dává
rozhodnout o zemské příslušnosti Moravě a Slezsku nebo Čechám, a tím i o krajské
příslušnosti Jihozápadní Moravě nebo Jižním Čechám.
c) Místnímu referendu v obvodu působnosti pověřené obce III. stupně Ostrava se dává
rozhodnout o územní příslušnosti Slezsku nebo Moravě, aniž. by to mělo vliv na zemskou
příslušnost (země Morava a Slezsko) nebo na krajskou příslušnost (Moravskoslezský
kraj).
d) Místnímu referendu v obvodu působnosti pověřené obce III. stupně Veselí nad Moravou
se dává rozhodnout o krajské příslušnosti Jihozápadní Moravě nebo Střední Moravě.
e) Místnímu referendu v obvodu města Koryčany (doposud v obvodu působnosti pověřené
obce III. stupně Kroměříž) se dává rozhodnout o krajské příslušnosti Střední Moravě nebo
Jihozápadní Moravě. V případě druhého z uvedených výsledků se město Koryčany
současně začlení do obvodu působnosti pověřené obce III. stupně Kyjov.
f) Místnímu referendu v obvodech působnosti pověřených obcí III. stupně Havlíčkův Brod,
Chotěboř a Světlá nad Sázavou se dává rozhodnout o krajské příslušnosti výše
uvedeného území jakožto celku Severovýchodním Čechám nebo Středním Čechám.
g) Místnímu referendu v obvodu působností pověřené obce III. stupně Rýmařov se dává
rozhodnout o krajské příslušnosti Moravskoslezskému kraji nebo Střední Moravě.
h) Místnímu referendu v obvodech působnosti pověřených obcí III. stupně Frýdek-Místek a
Frýdlant nad Ostravicí se dává rozhodnout o územní příslušnosti výše uvedeného území
jakožto celku Slezsku nebo Moravě, aniž by to mělo vliv na zemskou příslušnost (země
Morava a Slezsko) nebo na krajskou příslušnost (Moravskoslezský kraj).
i) Místnímu referendu v obvodu působnosti pověřené obce III. stupně Jeseník se dává
rozhodnout o krajské příslušnosti Střední Moravě nebo Moravskoslezskému kraji.
j) Místnímu referendu v obvodu působností pověřené obce III. stupně Moravská Třebová
se dává rozhodnout o krajské příslušností Jihozápadní Moravě nebo Střední Moravě,
pokud by se místní referendum pod bodem a) vyslovilo pro zemi Moravu a Slezsko a pro
kraj Jihozápadní Moravu. Místnímu referendu v obvodu působnosti pověřené obce III.
stupně Moravská Třebová se dává rozhodnout o zemské příslušnosti Moravě a Slezsku
nebo Čechám, a tím i o krajské příslušnosti Střední Moravě nebo Severovýchodním
Čechám, pokud by se místní referendum pod bodem a) vyslovilo pro zemi Čechy a pro
kraj Severovýchodní Čechy.

k) Místnímu referendu v obvodu města Moravský Beroun a obcí Dětřichov nad Bystřicí a
Norberčany (vše doposud v obvodu působností pověřené obce III. stupně Bruntál) se
dává rozhodnout o územní příslušnosti uvedeného území jako celku Slezsku nebo Moravě,
a tím i o krajské příslušnosti Moravskoslezskému kraji nebo Střední Moravě. V případě
druhého z uvedených výsledků se uvedené území Jako celek současně začlení do obvodu
působnosti pověřené obce III. stupně Šternberk.
l) Místnímu referendu v obvodech působností pověřených obcí III. stupně Frenštát pod
Radhoštěm, Kopřivnice a Nový Jičín se dává rozhodnout o územní příslušnosti výše
uvedeného území jakožto celku Moravě nebo Slezsku, aniž by to mělo vliv na zemskou
příslušnost (země Morava a Slezsko) nebo na krajskou příslušnost (Moravskoslezský
kraj), pokud by se místní referendum pod bodem h) vyslovíte pro Slezsko (v opačném
případě se toto místní referendum vůbec nekoná).
m) Místnímu referendu v obvodech působnosti pověřených obcí III. stupně Uherské
Hradiště a Uherský Brod se dává rozhodnout o krajské příslušnosti výše uvedeného
území jakožto celku Střední Moravě nebo Jihozápadní Moravě, pokud by se místní
referendum pod bodem d) vyslovilo pro Jihozápadní Moravu (v opačném případě se toto
místní referendum vůbec nekoná).
n) Místnímu referendu v obvodu města Jablonné v Podještědí a obcí Janovice v Podještědí
a Velký Valtinov (vše doposud v obvodu působnosti pověřené obce III. stupně Liberec) se
dává rozhodnout o krajské příslušnosti uvedeného území jako celku Severovýchodním
Čechám nebo Severozápadním Čechám. V případě. druhého z uvedených výsledků se
uvedené území jako celek současně začlení do obvodu působnosti pověřené obce III.
stupně Nový Bor.
o) Místnímu referendu v obvodu působnosti pověřené obce III. stupně Humpolec se dává
rozhodnout o krajské příslušnosti Jižním Čechám nebo Středním Čechám, pokud by se
místní referendum pod bodem f) vyslovilo pro Střední Čechy (v opačném případě se toto
místní referendum vůbec nekoná).
2. Výše uvedená místní referenda se budou konat ve třech postupných vlnách, přičemž
následující vlnu je možno uskutečnit nejméně 60 dní a nejvýše 100 dní po vyhlášení
výsledků vlny předcházející. Vláda zajistí, aby v souvislosti s místními referendy nemohly
být státními a krajskými institucemi vykonávány na občany a obce žádné formy nátlaku.
3. Výše uvedená místní referenda organizuje ministerstvo vnitra, toto ministerstvo
zveřejňuje neprodleně i jejich výsledky.
4. Výše uvedená místní referenda mají tuto strukturu vln:
- první vlna - místní referenda pod body a), b), c) a d),
- druhá vlna - místní referenda pod body e), f), g), h) a i),
- třetí vlna – místní referenda pod body j), k), l), m), n) a o).
5. Ministerstvo vnitra současně s vyhlášením výsledku třetí vlny místních referend souhrnně
zveřejní i již zveřejněné výsledky první a druhé vlny místních referend.
6. Vysloví-li se místní referendum v obvodech působnosti pověřených obcí III. stupně
Uherské Hradiště a Uherský Brod o krajské příslušnosti výše uvedeného území jakožto
celku Jihozápadní Moravě, nahradí se v této Koncepci název Jihozápadní Morava názvem
Jižní Morava, a to ve všech navazujících krocích Koncepce.

7. Vláda začlení výsledky místních referend do textu oddílu I. a do textu úvodní části oddílu
II. a zároveň stanoví časový harmonogram realizace Koncepce. Poté takto přepracovaný
text oddílu I., úvodní části oddílu II., případně i další součásti této Koncepce, předloží
vláda parlamentu jako podstatnou součást Ústavního zákona o zemích a krajích. Souběžně
dá vláda týž text k posouzení dosavadním krajským zastupitelstvům. Pokud se alespoň pět
z nich (alespoň třetina) vysloví proti, vláda zařadí do časového harmonogramu i celostátní
referendum k dané věci.
Komentář:
Koncepce je rozvržena tak, aby důležitá rozhodnutí o regionální (zemské, krajské) příslušnosti vzešla přímo
od občanů, jichž se to týká. S takovým respektem k občanům zatím nebyla koncipována žádná naše územně
správní změna. Na straně druhé je prostor svěřený takto občanům k rozhodnutí omezen na nezbytně nutné
případy, takže prvek místních referend nepřináší žádné chaotické prvky ani nadměrné náklady. Zamýšlená
místní referenda jsou soustředěna jednak na územní kontakt Moravy a Slezska, kde se tradiční zemské
pojetí střetává mj. s integrujícím fenoménem Ostravy, jednak do regionálně nevyhraněných území jinde v
České republice, kde je rovněž vhodné vycházet z názorů místních občanů. Ve výše uvedeném výčtu jsou
uváděny vždy dvě možnosti pro rozhodování, jako první je uvedena ta možnost, která se opírá o text oddílů
I. a II. této Koncepce.
V ideálním případě by mělo být načasování místních referend rozvrženo tak, aby první vlna místních
referend začala bezprostředně po rozhodnutí parlamentu respektovat tuto Koncepci, aby se tedy místní
referenda uskutečnila ještě před přijetím ústavního zákona o zemích a krajích.
Rozložení místních referend do vln umožní začlenit do rozhodování občanů právě ty skutečnosti, které jim
nemůže poskytnout stát - tedy názory a rozhodnutí těch občanů, kteří žijí blíže k "testované" linii. Cenným
výsledkem celého souboru místních referend bude právě takové regionální členění, které si občané (byť
podle "předlohy" obsažené \1 této Koncepci) ustaví sami. Je to (z hlediska nákladů na místní referenda) jen
nepatrná cena za vtažení občanů do angažovaného budování mladého státu. Autentická regionální identita
se proto stane důležitou oporou tzv. subsidiarity na regionální úrovni.

Oddíl IV.
Navazující kroky
1. Soustava regionů úrovně NUTS 3 (pro potřeby regionální diagnózy a regionální politiky
České republiky a Evropské unie) bude ustavena ve spolupráci s nově ustavenými kraji a
na základě rámcových doporučení příslušného unijního úřadu (EUROSTAT).
2. Vláda zruší dosavadní soustavu pověřených obcí tzv. II. stupně a její revizi založí na
souběhu těchto nezbytných skutečností:
- přítomnost stavebního úřadu.
- přítomnost matriky,
- minimální přítomnost některého školského nebo zdravotnického zařízení,
- prokazatelná soudržnost okolních obcí ve tvorbě neformálních mikroregionů, a to právě
iniciativami zdola.
Fakticky budou navrhovat podobu revidované sítě pověřených obcí II. stupně již nová
krajská zastupitelstva. Budoucí pověřené obce II. stupně budou mj. postupně vybavovány
internetem sloužícím i pro kontakt občanů s úřady.
Zvláštní pozornost budou věnovat zastupitelstvo kraje Jihozápadní (Jižní) Morava a vláda
České republiky prostoru západně od Tišnova, kde bude nutno ve spoluúčasti s tamními
obcemi současně modifikovat soustavu pověřených obcí II. stupně i pověřených obcí III.
stupně a rozhodnout i o jejich územních působnostech.

3. Vláda zásadně zjednoduší soustavu obvodů pověřených obcí III. stupně v okolí Prahy,
Brna a Plzně.
4. V budoucnu bude posouzeno, zda je smíšená veřejná správa na krajské úrovni a na
pověřených obcích III. stupně nutností.
5. Česká republika zruší s přijetím této Koncepce i soustavu překonaných územních jednotek
(kraje i okresy) z roku 1960. Česká republika nebude moci mít (kromě sféry vojenství,
policie a tajných služeb) jiné územně strukturované státní orgány nežli ty, které jsou přímo
předpokládány v této Koncepci, nebo ty, které se budou v budoucnu opírat o zákony
odvolávající se na ústavní zákon vzešlý z této Koncepce.
6. Vláda oznámí, jakých přímých úspor může být každoročně dosaženo už samotným
snížením počtu krajů ze 14 (13+1) na 8 a zrušením dosavadních regionů soudržnosti
(regionů NUTS 2) s delegačním systémem a bez přímé demokratické kontroly.
7. V případě schválení Ústavního zákona o zemích a krajích jsou dílčí úpravy hranic krajů na
úrovni jednotlivých obcí cestou místních referend možné, nejdříve však po ... letech od
ustavení krajů podle této Koncepce. Před takto pojatým místním referendem je zároveň
nezbytné, aby si ministerstvo vnitra vyžádalo názory dotčených krajských zastupitelstev k
předmětné změně a aby voliče daných obcí o těchto stanoviscích informovalo.
8. V případě schválení Ústavního zákona o zemích a krajích podle této Koncepce jsou dílčí
územní změny mezi Moravou a Slezskem možné, pokud se budou týkat jen dílčích změn
ve vymezení obvodů působnosti pověřených obcí III. stupně (zejména v důsledku revize
obvodů působností obcí II. stupně) a pokud budou tyto změny předem řádně zveřejněny.
Rozsáhlejší změny, které by překračovaly text této Koncepce, je třeba koncipovat jako
součást případné novely Ústavního zákona o zemích a krajích.
Oddíl IV.
V případě odmítnutí Ústavního zákona o zemích a krajích Parlamentem ČR se výsledky
místních referend, pokud tato byla uspořádána podle této Koncepce, stávají bezpředmětnými.
V případě schválení Ústavního zákona o zemích a krajích v souladu s bodem III/7 se původní
texty oddílů I. a II. této Koncepce stávají ve svém doslovném znění o územních
příslušnostech bezpředmětnými.
Bude-li nezbytné překládat názvy zemí a krajů do cizích jazyků (při veškerém respektu k
tendenci tyto názvy vůbec nepřekládat), pak pro angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a
polštinu se navrhují tyto tvary:
Čechy (též Česko): Bohemia, Bohême, Böhmen, Чeхия, Czechy;
Morava: Moravia, Moravie, Mähren, Mopaвuя, Morawy,
Slezsko: Silesia. Silésie, Schlesien; Cuлeзuя, Śłąsk;
Morava s Slezsko: Moravia and Silesia, Moravie-Silésie, Mähren-Schlesien, MopaвuяCuлeзuя, Morawy-Śłąsk;
Střední Čechy: Middle Bohemia, Bohême Centra/e, Mittle-Böhmen, Цeнтpaльнaя Чeхия,
Czechy Środkowe;
Jižní Čechy: South Bohemia, Bohême du Sud (Bohême Méridionale), Süd-Böhmen, Южнaя
Чeхия, Czechy Południowe;

Západní Čechy: West Bohemia, Bohême Occidentale (Bohême d’Ouest), West-Böhmen,
Зaпaднaя Чeхия, Czechy Zachodnie;
Severozápadní Čechy: North-West Bohemia; Bohême du Nord-Ouest, Nordwest-Böhmen,
Ceвepo-зaпaднaя Чeхия, Czechy Północno-Zachodnie;
Severovýchodní Čechy: North-East Bohemia, Bohême du Nord-Est. Nordost-Böhmen,
Ceвepo-вocmoчнaя Чeхия, Czechy Północno-Wschodnie;
Jihozápadní Morava: South-West Moravia, Moravie du Sud-Ouest, Südwest-Mähren, Югoзaпaднaя Mopaвuя, Morawy Południowo-Zachodnie (případně při změně - Jižní Morava:
South Moravia, Moravie du Sud / Moravie Méridionale; Süd-Mähren, Южнaя Mopaвuя,
Morawy Południowe);
Střední Morava: Middle Moravia; Moravie Centrale, Mittle-Mähren, Цeнтpaльнaя
Mopaвuя, Morawy Środkowe;
Moravskoslezský kraj: Moravian-Silesian Region, Région Morave-Silésienne, MährischSchlesischer Bezirk; Mopaвcкo-Cuлeзuйcкuй кpaй, Województwo Morawsko-Śłąskie.
Komentář
Cizojazyčné výrazy nejsou zatím podrobeny jazykové revizi - autor Koncepce Vám bude
vděčný za jednotlivé konkrétní připomínky. V souvislosti s výše uvedeným textem je však také
jasné, že zcela ztratí smysl pojmenovávat Českou republiku jednoslovně rusky „Чeхия“ a
polsky „Czechy“ - tyto výrazy (oficiálně podporované) jsou totiž ekvivalentem právě jen
Čech. Jako krátké označení v angličtině pro celý stát lze doporučit nejspíše výraz „the
Czechlands“ (místo současného „Czechia“). V češtině se tímto současně navrací původní
význam slovu „Česko“.
Pro znaky a prapory nových krajů by se již neměly formulovat předběžné pokyny, snad kromě
toho, že pro prapory krajů bude vhodné minimalizovat figurální nebo jiné obdobně složité
motivy a že dosavadní symbolika Moravskoslezského kraje by se měnit nemusela.
Oddíl V.
Alternativa ke vzájemnému vymezení Moravy a Slezska –
historický princip
Alternativa pro závěr oddílu I. (vymezení Moravy a Slezska): "Přitom uvnitř země Morava a
Slezsko je nadále za linii vymezující navzájem dílčí země Moravu a Slezsko považována
někdejší historická hranice zemí Mähren a Österreichisch-Schlesien platná ke dni 27. 10.
1918, i když na velké části svého průběhu není už ani hranicí obcí."
Důsledky této alternativy pro oddíl III.: Odpadají ta místní referenda (viz III/1), která jsou
orientovaná pouze na nové definování hranice mezi dílčími zeměmi Moravou a Slezskem,
tedy místní referenda pod body 1/c), 1/h) a 1/1).
Celkový komentář:
1) Autor Koncepce nepochybuje o tom, že současné územní členění státu je v mnoha
směrech nevhodné (byť soustavná kritika není přímou součástí této Koncepce) a že
nemůže mít (v integrované Evropě) dlouhého trvání.

2) Teprve nové kraje budou způsobilé stát se efektivními články důležité regionální
úrovně NUTS 2 v Evropské unii, a to na velmi dlouhou dobu.
3) Autor soudí, že předkládaná Koncepce má smysl právě jako celek.
4) Autor upřímně lituje finančních prostředků vynaložených doposud na nedostatečně
promyšlenou územní reformu, která započala schválením ústavního zákona z roku
1997 a která koliduje s regionálními mechanismy EU.
5) Autor nerespektuje falešné tvrzení, že současný stav nelze změnit, případně že jej
nelze změnit v dohledné době.
6) Autor je motivován snahou zachovat sobě i jiným lidskou důstojnost v konfrontaci s
dosavadními nevhodnými kroky státní moci.

Autorem textu je doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc.,
regionální geograf z Masarykovy univerzity v Brně.
Základní text, který se opírá se o návrh z února 1997, byl sestaven v druhé polovině srpna roku 2002
(během náhlé hospitalizace a navazující dovolené).
Redakce první verze je ze 6. 9. 2002, redakce nynější verze je ze 16. 3. 2003. Autor Koncepce je
srozuměn s rozšiřováním a rozmnožováním tohoto textu. Při rozšiřování textu e-mailem neměňte
prosím svévolně jeho obsah.
Kontakt na autora: srehak@sci.muni.cz, klíčové slovo: Koncepce-cž (03)

…………………………………………

VÝZVA pana doc. Stanislava ŘEHÁKA z Brna
Vážení spoluobčané!
Každý trochu solidní evropský historický region je zařazen do regionální soustavy Evropské
unie, která je označována zkratkou NUTS. Jenom všechny dosavadní vládní garnitury České
republiky se vůči Evropské unii (a vůči nám) chovají tak, jakoby na území Českých zemí
žádné regiony (snad kromě Gottwaldových krajů z 50. Jet) ani nebyly. Nic není na věčné časy
a region Morava a Slezsko (jakožto potenciální evropský region) odpovídá běžné velikosti
regionů úrovně NUTS 1 bez jakýchkoliv pochybností. Totéž platí i o Čechách.
Blíží se volby tzv. europoslanců. Žádejme tedy od kandidátů před volbami písemné potvrzení
níže uvedeného prohlášení. Podepsané prohlášení pečlivě uschovejte a o jeho podpisu
kandidátem neprodleně informujte media. V případě, že se kandidát bude zdráhat takové
prohlášení podepsat, ujistěte jej otevřeně, že je pro Vás jako kandidát nevolitelný.
Šiřte celý tento text dále. Věřte, že tímto způsobem nejlépe prokážete své skutečné a
nadstranické evropanství.
V Brně 27. 1. 2004

doc. St. Řehák, Dunajská 1, 625 00 Brno,
srehak@scLmuni.cz

Příloha
Písemně se zavazuji,
že ve straně, která mne postavila do kandidátní listiny, se zasadím o to, aby pro Evropskou unii,
pro Českou republiku i pro zdejší občany co nejdříve vznikl region "Morava a Slezskou na úrovni
"NUTS 1 u.
V případě svého zvolení budu totéž prosazovat i na evropské parlamentní půdě.
Podepsáno v ……………… ………………..
Datum ………………………………………..

.
Podpis kandidáta … ………………………..

(Pan Doc. Stanislav Řehák se bohužel již nedožil odezvy své výzvy i své Koncepce. Myslím si
však, že šlo o jednu z nejprospěšnějších a jednu z nejfundovanějších i nejsystémovějších akcí,
která doslova „udeřila na hlavičku“ našeho problému moravské i slezské identity a
odpovídajícího územně-správního uspořádání. Po drobné aktualizaci jsou materiály p. doc. S.
Řeháka využitelné i dnes, možná jsou ještě potřebnější a naléhavější. Následkem těžké nemoci
zesnul dne ……… 2005?)
………………………………………

