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III. 
O d ů v o d n ě n í 

 
 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 

úpravy  
 

Dne 30. ledna 2015 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 15/2015 Sb. zákon 
o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic 
krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). V návaznosti na 
přijetí předmětného zákona dojde s účinností od 1. ledna 2016 ke zrušení vojenského újezdu 
Brdy, ke vzniku nových obcí a rozšíření území stávajících obcí přičleněním vymezených 
území vojenských újezdů. 
 

Podle stávající právní úpravy je všech pět újezdních úřadů pověřeno matriční 
působností pro území vojenských újezdů. V souvislosti se zrušením vojenského újezdu Brdy 
a vznikem nových obcí v souvislosti se změnou hranic vojenského újezdu Boletice, 
vojenského újezdu Hradiště a vojenského újezdu Libavá, bude nezbytné provedení novelizace 
vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v jejíž 
příloze č. 1 je uveden Seznam matričních úřadů v České republice a vymezení jejich 
správních obvodů. Změny v zákoně o hranicích vojenských újezdů je nezbytné promítnout 
v příloze č. 1 této vyhlášky.  
 

Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy se sídlem v obci Jince (správní obvod obecního 
úřadu s rozšířenou působností Příbram) se v příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zruší. 

 
V souvislosti se změnou hranic vojenského újezdu Boletice, vojenského újezdu 

Hradiště a vojenského újezdu Libavá vznikne s účinností od 1. 1. 2016 celkem 6 nových obcí. 
Tyto nově vniklé obce je třeba zařadit do správních obvodů matričních úřadů. Navrhuje se 
následující řešení: 

 
Vojenský újezd 
(kraj) 

Nově vzniklá obec  Obec 
s rozšířenou 
působností 

(ORP) 

Matriční úřad, do jehož 
správního obvodu bude nově 

vzniklá obce zařazena 

Boletice 
(Jihočeský kraj) 

Polná na Šumavě Český 
Krumlov 

Kájov 

Hradiště 
(Karlovarský kraj) 

Bražec  Karlovy Vary Bochov 
Doupovské Hradiště Ostrov Ostrov 

Libavá 
(Olomoucký kraj) 

Město Libavá Šternberk Šternberk 
Kozlov Olomouc Velký Újezd 
Luboměř pod Strážnou Hranice Potštát 

 
 

Návrh zařazení nově vzniklých obcí do správních obvodů matričních úřadů byl zaslán 
příslušným krajským úřadům k projednání s dotčenými matričními úřady, popř. obcím 
s rozšířenou působností, a to především s ohledem na dopravní dostupnost matričního úřadu 
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pro občany. Příslušné krajské úřady, obce s rozšířenou působností i dotčené matriční úřady 
vyslovily s navrhovaným řešením souhlas.  

 
Dále Ministerstvo vnitra, jako správní orgán příslušný podle § 27 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím 
č. j. MV-48691-2/ODK-2015 ze dne 16. 4. 2015, které nabylo právní moci dnem 5. 5. 2015, 
vyslovilo souhlas se změnou názvu obce „Knínice u Boskovic“ na nový název obce 
„Knínice“, o kterém rozhodlo zastupitelstvo městyse Knínice u Boskovic usnesením č. 3 
bod 3. 2. ze dne 6. 3. 2015.  Uvedenou změnu názvu obce je nezbytné promítnout v příloze 
č. 1 vyhlášky.  

 
Do návrhu vyhlášky byla také zapracována změna týkající se zápisu rodného příjmení 

do matriční knihy, která vyplynula z matriční praxe.  
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o matrikách, jménu 
a příjmení 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem o matrikách, jménu a příjmení, 

k jehož provedení je navržena, i v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání.  
 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 
a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána  

 
Pro vedení matrik nejsou v rámci Evropské unie stanovena jednotná pravidla. 

Problematika upravená v navrhované právní úpravě (vymezení správních obvodů matričních 
úřadů a upuštění od zápisu rodného příjmení v případě, že je shodné s aktuálně užívaným 
příjmením) je plně ponechána v pravomoci národních orgánů jednotlivých zemí. Mezinárodní 
smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na danou oblast nevztahují. 
 

4. Finanční dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské 
subjekty  

 
 Zařazením nové obce do správního obvodu matričního úřadu vzniknou dotčenému 

matričnímu úřadu náklady spojené s nákupem matričních knih. Každý dotčený matriční úřad 
povede samostatnou matriční knihu narození, manželství a úmrtí pro nově vzniklou obec. 
Cena matriční knihy o 100 listech činí u Tiskárny Ministerstva vnitra 300,- Kč. Každému 
dotčenému matričnímu úřadu tak vzniknou náklady ve výši 900,- Kč. 

 
Navrhovaná úprava nemá dopad na státní rozpočet a nároky na hospodářské subjekty 

přijetím vyhlášky nevzniknou. Navrhovaná právní úprava nebude mít rovněž žádné sociální 
dopady ani dopady na životní prostředí. 

 
5. Zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a k ochraně soukromí a osobních údajů  
 

Návrh vyhlášky reaguje na právní úpravu zakotvenou v zákoně o matrikách, (§ 
 2 odst. 2) a představuje v tomto ohledu tzv. technickou novelu.  
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Návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený těmto cílům a nijak neúměrně 
nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. Předloženým návrhem nedochází ke zvýšení 
korupčního rizika. 

 
S ohledem na shora uvedený obsah nemá návrh vyhlášky žádné dopady ani ve vztahu 

k zákazu diskriminace ani k ochraně soukromí a osobních údajů. 
 
Vzhledem k tomu, že půjde o změnu ryze technického charakteru, ministr vnitra 

požádal předsedu Legislativní rady vlády o výjimku z jinak povinného hodnocení dopadů 
regulace (RIA). Předseda Legislativní rady vlády dopisem č. j. 5171/2015-OHR ze dne 
31. 3. 2015 rozhodl výjimku dle Legislativních pravidel vlády čl. 76 odst. 2 a dle Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) udělit. 
 
 
 

Zvláštní část 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 a 2 
 

Podle ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění platném do 31. 12. 2014, se v zápise k příjmení zapisovaných osob vyplňoval údaj 
o rodném příjmení pouze tehdy, šlo-li o osobu, která uzavřela manželství a u které v důsledku 
toho došlo ke změně příjmení. 

 
S ohledem na novou definici rodného příjmení v ustanovení § 68 odst. 2 zákona 

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o matrikách“), se ustanovení § 10 odst. 4 
vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vypustilo.  

 
S účinností od 1. 1. 2015 se tak v matričním zápise a na matričním dokladu uvádí vždy 

rodné příjmení osoby, a to i u osoby svobodné, u které nedošlo ke změně příjmení 
ve správním řízení po 1. 1. 2014. Rodné příjmení se uvádí i na druhopisech matričních 
dokladů, když matriční událost nastala před 1. 1. 2015. 
 

Z textu ustanovení § 14, § 20, § 20a a § 21 zákona o matrikách vyplývá, že se do 
matriční knihy zapisuje příjmení a v případě, je-li odlišné od rodného příjmení, i  příjmení 
rodné. 
 

Poznatky z praxe ukazují, že změna zápisu rodného příjmení pro občana, v případě, 
pokud je svobodný, je poněkud matoucí, když dosud byl uváděn jako např. Jan Novák, nově 
Jan Novák, roz. Novák. Není důvodné uvádět rodné příjmení fyzické osoby v případě, že je 
shodné s tvarem používaného příjmení a opustit tak praxi v zápisu rodného příjmení 
aplikovanou posledních 15 let.  

 
Nově se proto navrhuje doplnit do ustanovení § 10 vyhlášky odstavec 4, podle něhož 

se v zápise k příjmení zapisované osoby vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, je-li její 
aktuálně užívané příjmení odlišné od příjmení rodného (např. v důsledku uzavření manželství, 
nebo změny ve správním řízení, atd.).   
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K bodům 3, 5 až 11 
 

V návaznosti na přijetí 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) dojde s účinností od 1. ledna 2016 ke zrušení 
vojenského újezdu Brdy a ke vzniku 6 nových obcí - Polná na Šumavě, Bražec, Doupovské 
Hradiště, Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou. Tato změna je promítnuta novým 
vymezením správních obvodů jednotlivých matričních úřadů, jejichž seznam je uveden 
v příloze č. 1 vyhlášky. 

 
 
K bodu 4 
 
 Ministerstvo vnitra, jako správní orgán příslušný podle § 27 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím 
č. j. MV-48691-2/ODK-2015 ze dne 16. 4. 2015, které nabylo právní moci dnem 5. 5. 2015, 
vyslovilo souhlas se změnou názvu obce „Knínice u Boskovic“ na nový název obce 
„Knínice“, o kterém rozhodlo zastupitelstvo městyse Knínice u Boskovic usnesením č. 3 
bod 3. 2. ze dne 6. 3. 2015.  Uvedenou změnu názvu obce je nezbytné promítnout v příloze 
č. 1 vyhlášky.  
    
K čl. II 

 
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, tj. ke dni, kdy nabývá 

účinnosti zákon o hranicích vojenských újezdů. 
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