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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů 
obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České 
republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
 
a) obecná část 

Ke dni 1. ledna 2016 vznikne na základě zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského 
újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), šest nových obcí, a to 
v Jihočeském kraji obec Polná na Šumavě, v Karlovarském kraji obce Bražec a Doupovské 
Hradiště a v Olomouckém kraji obce Kozlov, Město Libavá a Luboměř pod Strážnou. 
 

V souvislosti se vznikem šesti nových obcí ze zákona (ex lege) oddělením z území 
vojenských újezdů (Polná na Šumavě, Bražec, Doupovské Hradiště, Město Libavá, Kozlov  
a Luboměř pod Strážnou) bude provedeno nové vymezení správních obvodů dotčených obcí  
s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, do jejichž správních obvodů 
budou nově vzniklé obce spadat.  
 

Uvedené nové skutečnosti dané platným a zakrátko plně účinným zněním zákona je 
nutno promítnout do dvou vyhlášek spadajících do gesce Ministerstva vnitra, aby tak byl 
řádně zajištěn výkon státní správy. V rámci vzniku nové okresní příslušnosti a nových 
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností 
v souvislosti se vznikem nových obcí byly Ministerstvem vnitra obeslány všechny dotčené 
obce a dotčené krajské úřady. S dotčenými obcemi a zástupci připravovaných přípravných 
výborů byl vznik nové okresní příslušnosti a nových správních obvodů projednán v souladu 
s § 13 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákony, jejichž některá ustanovení provádí,  
a je též v souladu se zákonnými zmocněními k jejímu vydání (předmětná zmocnění jsou 
obsažena v § 1a odst. 3 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona  
č. 320/2002 Sb., a v § 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností).  
 

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána. Právo EU se na danou problematiku nevztahuje. 
 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá dopady na rovné postavení mužů a žen, protože 
navrhovaná právní úprava je pro obě pohlaví stejná. Nepředpokládají se negativní dopady  
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 
Návrh novely vyhlášky nebude mít dopady na státní rozpočet ani na rozpočty 

územních samosprávných celků, neboť nepřináší žádné nové povinnosti (výdaje na 
zabezpečení působností nových obcí včetně příspěvku na výkon státní správy v přenesené 
působnosti souvisejí se zákonem č. 15/2015 Sb., v jehož důvodové zprávě byly též vyčísleny). 
Vyhláška nebude mít rovněž dopady na ostatní hospodářské subjekty.  
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V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají jakékoliv dopady v sociální sféře 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  
a národnostní menšiny ani dopady na životní prostředí.  
 

Ministerstvo vnitra předkládá čistě technickou novelu svých vyhlášek tak, aby 
výsledný stav jejich textu byl plně v souladu s platnou právní úpravou. Žádná korupční rizika 
tato čistě technická novela vyhlášky rovněž nepřináší. 

 
Hodnocení dopadů regulace nebylo zpracováno, protože předseda Legislativní rady 

vlády udělil svým dopisem č. j. 5171/2015-OHR ze dne 31. března 2015 výjimku z povinnosti 
hodnocení dopadů regulace zpracovat. 
 
b) zvláštní část 

První změna se týká vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci níž je třeba upravit výčet obcí ve správním obvodu obcí 
s pověřeným obecním úřadem Český Krumlov, Karlovy Vary, Ostrov, Olomouc, Šternberk  
a Hranice.  

 
Uvedené obce s pověřeným obecním úřadem budou za nově vzniklé obce vykonávat 

rovněž dočasně do 30. 6. 2016 základní přenesenou působnost ve smyslu přechodného 
ustanovení § 12 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení 
hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon  
o hranicích vojenských újezdů), které zní: „Přenesenou působnost pro nově vzniklou obec 
vykonává do 30. června 2016 pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu nově vzniklá 
obec patří. Zahájená správní řízení podle věty první dokončí pověřený obecní úřad, který je 
zahájil. Příspěvek na výkon přenesené působnosti po tuto dobu náleží obci s pověřeným 
obecním úřadem, který pro nově vzniklou obec přenesenou působnost vykonává.“. 

 
Rovněž tak je třeba upravit výčet obcí ve správním obvodu obcí s rozšířenou 

působností Český Krumlov, Karlovy Vary, Ostrov, Olomouc, Šternberk a Hranice. V obou 
novelizovaných vyhláškách se zohledňuje také skutečnost, že podle zákona o hranicích 
vojenských újezdů se vojenský újezd Brdy zcela zrušuje. 

 
Druhou změnu představuje novela vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů 

České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.  
V rámci této vyhlášky je nutné do výčtu obcí vymezujících okres Český Krumlov doplnit 
novou obec Polná na Šumavě a do výčtu obcí vymezujících okres Karlovy Vary doplnit nové 
obce Bražec a Doupovské Hradiště. Dále je nutné do výčtu obcí vymezujících okres Olomouc 
doplnit nové obce Kozlov a Město Libavá. Nově vzniklá obec Luboměř pod Strážnou bude 
doplněna do výčtu obcí vymezujících okres Přerov. 

 
Třetí změna se týká provedení změn názvů obcí při příležitosti novely příslušných 

vyhlášek, které již byly dříve provedeny v příslušných úředních evidencích základních 
registrů po nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva vnitra. Jde o „Kostelec nad Černými 
Lesy“, jehož název byl změněn na „Kostelec nad Černými lesy“, a „Knínice u Boskovic“, 
jejichž název byl změněn na „Knínice“. 

 
Předložený návrh vyhlášky musí nabýt účinnosti v souladu s plnou účinností zákona 

č. 15/2015 Sb., na který návrh vyhlášky navazuje, dnem 1. ledna 2016. 
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