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A. Věcný záměr zákona o územně správním členění státu 

Dle Čl. 4, odst. 2 Legislativních pravidel vlády schválených usnesením vlády č. 75 ze dne  
3. února 2016, obsahuje věcný záměr u požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c), 
e) až i) pouze stručná shrnutí závěrů vyplývajících z provedeného hodnocení dopadů 
regulace uvedeného v části B materiálu. 

a) Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže 

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
a) členění administrativně územní 
Je zde zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 36/1960 Sb.“), vymezující území státu pro účely administrativní v území („staré“ 
kraje, okresy) včetně prováděcí vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České 
republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Toto členění 
je používáno především justicí, která nicméně využívá k právnímu zakotvení tohoto členění 
zcela nezávislou právní úpravu - přílohu zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. 

b) členění územně samosprávné 
Je zde ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 
a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 347/1997 Sb.“). Na základě zmocnění 
v tomto ústavním zákoně byl již v minulosti jednorázově vydán zákon č. 387/2004 Sb., 
o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 
o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., 
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 
(dále jen „zákon č. 314/2002 Sb.“), a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 131/2000 Sb.“). 

Dále je zde zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 
a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb., včetně prováděcí 
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 (dále jen 
„vyhláška č. 388/2002 Sb.“). 

c)  členění s absencí územní samosprávy – členění vojenské 
Relativně nezávislé členění upravené ve zvláštních zákonech mají územní správní jednotky – 
vojenské újezdy. Jsou zřízeny částí šestou (§ 30a násl.) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje i příslušnost 
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území újezdu vždy k území jednoho kraje (§ 73a), přičemž hranice vojenských újezdů 
a některé další náležitosti podrobněji upravuje zákon 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). 

Členění orgánů státu v území obsažené ve zvláštních zákonech 
Řada orgánů státu již přizpůsobila své členění územně samosprávnému členění státu. 
V příslušných zákonech tedy buď najdeme členění shodné (většinou pouze na krajské úrovni 
– 14 poboček dle VÚSC), nebo formulaci, kdy územní členění na detašovaná pracoviště je 
provedeno vnitřním předpisem orgánu (nemůže tedy být v rozporu s územně samosprávným 
členěním). V takovém případě zvláštní zákon obsahuje pouze zmocnění k provedení tohoto 
vnitřního členění, kde je též konstatováno, že orgán má celostátní působnost. Podrobný 
přehled jednotlivých členění byl již v příloze předchozího materiálu „Preferovaná varianta“1. 

Návrh předpokládá zpracování nového zákona o územně správním členění státu 
a prováděcího právního předpisu k němu - vyhlášky. Prováděcí vyhláška bude vydána spolu 
se schválením zákona, resp. s okamžikem platnosti a účinnosti zmocňovacího ustanovení  
na vydání vyhlášky. Účelem navrhované právní úpravy je zajistit jednotné členění území státu 
pro potřeby výkonu státní správy. V závislosti na dalším vývoji koncepční organizace 
soudnictví může být toto členění využito v budoucnu.   

Základní územně správní členění bude ČR – kraj – SO ORP – obec a vojenský újezd. Tato 
systematika je plně v souladu se zásadami tzv. spojeného výkonu veřejné moci v území. 

b) Zhodnocení stávající právní úpravy  

Území ČR je jako území unitárního státu tvořeno jednotnou soustavou územních jednotek, 
které pokrývají celé její území – každá část území ČR je součástí území některé obce, 
nestanoví-li zvláštní zákon jinak (zvláštní zákon upravuje vojenské újezdy). Podle čl. 99 
Ústavy ČR se náš stát člení na obce jako základní územní samosprávné celky a od 1. ledna 
                                                       
1 Členění takřka všech správních úřadů (dle analýzy v odkazovaném materiálu) jsou definována na základě 
zvláštního zákona, včetně vymezení jejich kompetence a působnosti. Jen malé množství z nich má svoji 
působnost vymezenou vyhláškami (3) či nařízením vlády (1).  
Některé správní orgány z hlediska územní působnosti v úrovni krajů sice respektují samosprávné kraje (13  
a hlavní město), ale z pohledu svého vnitřního správního členění vycházejí ze zákona č. 36/1960 Sb., nebo mají 
vlastní specifické členění. Příkladem je Státní úřad inspekce práce (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Síť 
státních archivů České republiky (Ministerstvo vnitra), Zeměměřický a katastrální inspektorát (Český úřad 
zeměměřický a katastrální), Český báňský úřad v Praze, Česká inspekce životního prostředí (Ministerstvo 
životního prostředí), Český hydrometeorologický ústav, odbory výkonu státní správy (OVSS) Ministerstva 
životního prostředí, Česká obchodní inspekce, Státní energetická inspekce (Ministerstvo průmyslu a obchodu) – 
z pohledu respektování všeobecného správního členění se tedy jedná o speciální správní členění v krajské 
úrovni.  
Do této skupiny patří i Český telekomunikační úřad, který má oblastní odbory s územní působností dle krajů 
z roku 1960 a samozřejmě i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových („finanční prokuratura“), který 
má svá územní pracoviště v sídlech krajských soudů (vazba na soudní soustavu). 
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2000 též na kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Ústava České republiky v hlavě 
sedmé zakotvuje územní samosprávu České republiky.  

Na tuto ústavní úpravu navazuje zákon č. 347/1997 Sb., a konečně pak zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 
Sb.“), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 129/2000 Sb.“), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 131/2000 Sb.“), které upravují územní samosprávné celky. 

Na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. byly vytvořeny samosprávné kraje v počtu 13 
a hlavní město Praha. Faktické zřízení krajů se uskutečnilo vzhledem k nutnosti vyřešit jejich 
kompetence a organizační strukturu v letech 2000–2001.  

Ačkoliv uvedené ústavní členění je v prvé řadě členěním samosprávné povahy, má  
ve spojeném modelu veřejné správy s výkonem státní správy samosprávnými orgány 
v přenesené působnosti značný význam i pro státní správu.  

Vedle toho se však ve státní správě uplatňuje koncepčně zcela odlišné členění dané zákonem 
č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Tento zákon člení území státu na kraje, lišící se  
od samosprávných krajů, a na okresy. Ač role územně správních jednotek ve druhém modelu 
členění státu již značně poklesla, přesto jsou obě rozdílně založená územně správní členění 
stále zachovány, což nutně působí ve spojeném modelu výkonu veřejné správy četné 
problémy. Původním záměrem koncepce reformy veřejné správy z roku 1999 bylo vytvoření 
systému nových krajů a nových mikroregionálních struktur pro výkon jak státní správy, tak 
samosprávy. Ačkoliv došlo k elementární realizaci této koncepce, nebyla tato reforma 
realizována důsledně a dvojí členění nebylo odstraněno. Výsledkem přetrvávání dosavadních 
okresů a krajů a zároveň s tím i většího počtu specializovaných správních členění je 
komplikovaná územně správní struktura a neskladebnost výkonu veřejné správy i z hlediska 
všeobecných správních celků. Tato situace ztěžuje občanům i podnikatelům vyřizování jejich 
správních záležitostí a nevytváří příznivé podmínky ani pro koordinaci výkonu státní správy.  

Při řešení otázky územně správního členění státu není možné pominout ani potřebu 
přehlednosti jednak z hlediska koordinace veřejné správy, jednak z hlediska adresátů veřejné 
správy. V obou případech by bylo vhodné jediné členění jako základ územního uspořádání 
státu, od kterého by mohly v důvodech hodných zvláštního zřetele existovat odchylky 
v případě speciálních správních členění. Z hlediska přehlednosti a účelnosti právní regulace 
pokládá předkladatel za potřebné nahradit dosavadní, již vícekrát novelizovanou, právní 
úpravu novým zákonem o územně správním členění státu, který lépe odpovídal současnému 
stavu. 
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Důvodem pro přijetí nové zákonné úpravy územně správního členění státu je tedy:                                                        

a) existence dvojího koncepčně nesouladného územně správního členění státu v současné 
době;                                      

b) snížená přehlednost územně správního členění státu jako výsledek nedůsledného 
provedení předcházejících reformních kroků v územní veřejné správě;                                              

c) nedostatek skladebnosti v územně správní struktuře stěžující i praktické vyřizování 
a rozhodování správních záležitostí;  

d) využití jednotného a přehledného územního členění státu případně pro další, např. 
uspořádání volebních obvodů, statistiku a změny uspořádání specializované státní správy 
v souladu s potřebami jejich oborů; 

e) odstranění legislativně neuspokojivého stavu, kdy platí zákon č. 36/1960 Sb., ačkoliv byl 
změněn z hlediska věcné podstaty a vícekrát novelizován i v dílčích záležitostech; 
v neposlední řadě pojem kraj podle dosavadního právního stavu označuje dvě různé entity. 

c) Návrh věcného řešení 

Dle závěrů zhodnocení dopadů regulace je nejvhodnějším řešením nový zákon v níže 
uvedené podobě. V hodnocení RIA je uváděn jako varianta č. 1. 

Nový zákon zavádí jednotné všeobecné územně správní členění vycházející ze spojeného 
modelu výkonu veřejné správy založené na kontinuitě s reformou územní veřejné správy 
včetně vazby na přirozenou spádovost obvodů existujících geografických center (což 
znamená rovněž minimum zásahů do existujícího uspořádání i minimum nákladů na jeho 
implementaci a další fungování). Pro sjednocení právního prostředí v oblasti územně 
samosprávného a územně správního členění státu nejlépe vyhovuje cesta vypracování nové 
právní úpravy. 

Základem nově navrhované úpravy se stane členění území České republiky na kraje a hlavní 
město ve smyslu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. 
Správní obvody jednotlivých krajů budou členěny na okresy a ty dále na SO ORP (území 
okresů bude nicméně nově odvozeno z území SO ORP) a ty budou dále členěny na správní 
obvody obcí a na územní správní jednotky - vojenské újezdy. Vojenské újezdy se 
navrhovanou zákonnou úpravou nemění a vzhledem k této skutečnosti i k jejich zvláštní 
povaze nejsou uvedeny v přiložených schématech kvůli zachování přehlednosti schémat.  

Hlavním principem tedy bude maximální využití současně užívané správní struktury 
(viz schéma níže), kdy územně správní členění bude nově stanoveno jedním zákonem. 
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K tomuto zákonu bude pak vydána pouze jedna prováděcí vyhláška. Veškeré územní 
jednotky upravené tímto zákonem budou bez výjimek skladebné. 2  

V zákoně o územně správním členění státu budou uvedeny správní obvody krajů, které se 
budou dále členit na správní obvody ORP. Okresy budou skladebně definovány za pomocí 
správních obvodů ORP. Zákon bude obsahovat zmocňovací ustanovení na vydání 
prováděcího právního předpisu (vyhlášky), který bude obsahovat výčet obcí (včetně 
vojenských újezdů) tvořících jednotlivé správní obvody ORP. 

 

 

Uvedené schéma je podrobněji objasněno na str. 32 Závěrečné zprávy RIA 

Po legislativní stránce bude území  SO ORP vymezeno výčtem obcí a územních správních 
jednotek - vojenských újezdů). Vymezení správních obvodů SO ORP stanoví vyhláška 
k zákonu o územně správním členění státu.3  

Tato varianta předpokládá zrušení zákona č. 36/1960 Sb., včetně prováděcí vyhlášky 
č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 564/2002 Sb.“). Kraje upravené 
tímto zákonem budou bez náhrady zrušeny (poznámka: krajské soudy jsou definovány 
výčtem okresních soudů), okresy jako územní jednotky zůstanou zachovány a budou nově 
definovány výčtem správních obvodů ORP, ze kterých se skládají, čímž bude dosaženo plné 
skladebnosti. Navýšení počtu ORP se neplánuje. Území hlavního města Prahy bude upraveno 
v příloze zákona č. 131/2000 Sb. Bude zachován počet stávajících 10 obvodů).  

                                                       
2 Vydání změnového zákona k novému zákonu o územně správním členění státu není přepokládáno, neboť 
věcná úprava územně správního členění státu bude obsažena v jednom zákoně a do jednotlivých členění 
územní působnosti orgánů státní správy nebude zasahováno.  
3 V souvislosti s tímto řešením budou novým zákonem o územně správním členění státu zrušena dotčená 
ustanovení v zákoně č. 314/2002 Sb., (tato ustanovení budou upravena a převedena do textu zákona o územně 
správním členění státu, podobně bude upravena a převedena též část stávající prováděcí vyhlášky č. 388/2002 
Sb.). 
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Nový zákon o územně správním členění státu vymezí základní územně správní jednotky, 
které budou vzájemně skladebné, současně se tak stane obecným pramenem, na který bude 
moci být odkazováno při vymezení místní příslušností orgánů veřejné správy ve zvláštních 
právních předpisech.  

Nový zákon se nedotkne orgánů veřejné správy, kterým zákon stanoví pro lokaci v území 
uplatnit jiná kritéria, než je základní územní členění státu. Stejně tak nebude upravovat jejich 
věcnou příslušnost, práva a povinnosti osob, či jiné instituty správního řízení. Určující bude 
výhradně pro nastavení obecné struktury a jednotné úpravy územně správního členění státu 
pro orgány veřejné správy (samozřejmě včetně územní samosprávy při výkonu přenesené 
působnosti) se zákonem stanovenou územní působností.  

Území hlavního města Prahy (úroveň VÚSC) se bude členit na 10 správních obvodů (úroveň 
okresů), tedy stejně jako dosud. Správní obvody 22 městských částí (úroveň SO ORP), jejichž 
území bude nadále tvořeno územím 57 městských částí (úroveň obcí), bude upraveno  
na základě zmocnění v § 3 zákona č. 131/2000 Sb., tímto zákonem a Statutem hlavního 
města Prahy. V nově vytvořené Příloze č. 2 zákona č. 131/2000 Sb. pak bude vymezeno 
území 10 obvodů hlavního města Prahy (zcela identicky jako v nyní Příloze č. 2 vyhlášky  
č. 564/2002 Sb.).  

Územní působnost orgánů státu, které se odvolávají na starý zákon o územním členění státu, 
nemusí být řešena v rámci změnového zákona, resp. nový zákon o územně správním členění 
státu nebude doprovázen změnovým zákonem, neboť správní úřady, které v minulosti 
využívaly pro vymezení své působnosti krajů podle zákona č. 36/1960 Sb., již přizpůsobily 
územní členění v příslušných oborech státní správy, tak aby uvedených krajů neužívaly.4 

                                                       
4 Toto bylo řešeno již v Usnesení vlády ze dne 8. října 2003 č. 993 k Souhrnné analýze sladění územní 
působnosti orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou působností a s územními obvody 
vyšších územních samosprávných celků. Vláda zde souhlasila se Souhrnnou analýzou sladění územní působnosti 
orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou působností a s územními obvody vyšších územních 
samosprávných celků.  
Vláda tehdy uložila prvnímu místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministrům financí, obrany, práce  
a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, zemědělství a předsedovi Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního: 
a) předložit vládě návrhy zákonů k zajištění sladění územní působnosti orgánů státu na jednotlivých úrovních  
v územích podle přílohy tohoto usnesení tak, aby došlo ke sladění nejpozději k 1. lednu 2005 s tím, že konkrétní 
návrhy zákonů budou na návrh 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra zařazeny do Plánu legislativních prací 
vlády na rok 2004, 
b) zajistit do 1. ledna 2005 sladění územní působnosti detašovaných pracovišť v příslušném oboru státní správy, 
c) zabezpečit v rámci rozpočtových kapitol resortů na rok 2004 nezbytné finanční prostředky ke krytí nákladů 
souvisejících se sladěním územní působnosti orgánů státu podle bodu I tohoto usnesení. 
Na základě výše uvedeného usnesení vlády měly být vyřešeny všechny nedostatky, přičemž výsledkem však je, 
že ne úplně všechny nedostatky byly obsahem úkolů uložených tímto výše uvedeným usnesením a tedy ne 
úplně vše bylo tehdy vyřešeno. 
Pozdější vývoj přispěl (sice poněkud pomalejším tempem) k vyřešení řady problémů. Kupříkladu organizace 
Policie ČR, HZS ČR je již vyřešena, řada státních úřadů rovněž přešla k členění využívajícímu samosprávné kraje. 
Kraje z roku 1960 nejsou dnes již využívány (na rozdíl od stavu v roce 2005, kdy bylo zvažováno jejich zachování 
pod názvem „oblasti“), mohou tedy být bez problémů zrušeny. 
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Zvolené řešení si nevyžádá novelizaci ústavního zákona o vytvoření vyšších územních 
samosprávných celků. Tento ústavní zákon vytvořil 14 vyšších územních samosprávných 
celků (13 krajů a hlavní město) a vymezil jejich území (prostřednictvím jednotlivých okresů 
podle zákona o územním členění státu) ke dni účinnosti ústavního zákona (1. 1. 2000). 
Je důležité zdůraznit, že okresy jsou konstituovány zákonem o územním členění státu 
a vyhláškou č. 564/2002 Sb. (tedy na podústavní úrovni) a že ústavní zákon č. 347/1997 Sb. 
uvádí okresy jen v souvislosti s vymezením území samosprávných krajů (jejich hranice mohou 
být podle čl. 2 zmíněného ústavního zákona měněny zákonem); v důsledku toho tedy 
postačuje ke změnám okresů pouze to, že budou změněny příslušné podústavní právní 
předpisy.  

Ústava České republiky v hlavě sedmé zakotvuje územní samosprávu České republiky. 
V čl. 99 vymezuje územně samosprávné členění na obce a vyšší územní samosprávné celky, 
v dalších článcích této hlavy pak vymezuje jejich ústavní rámec. Podle zmocnění obsaženého 
v čl. 2 ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků lze měnit jejich 
území zákonem.  

Tyto změny již byly provedeny zákonem č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů a o změně 
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb. a zákona č. 131/2000 Sb. 

Zvláštní režim nastává v případě soudní soustavy, která svou skladbou vyplývá přímo z čl. 91 
odst. 1 Ústavy. Soudní soustava je svým územním vymezením nezávislá na zákoně 
o územním členění státu. Vymezení obvodů a sídel soudů je upraveno zákonem o soudech 
a soudcích. S ohledem na ústavní princip zákonného soudce budou, jako je tomu doposud, 
obvody jednotlivých soudů vymezeny zákonem. Předpokládá se, že v zákoně o soudech 
a soudcích bude územní vymezení obvodů okresních soudů nadále stanoveno v příloze 
výčtem obcí, jak je tomu dosud. Tím zůstává zachován princip zákonného soudce. 

Nejsou rovněž předpokládány žádné novely zákonů, které mají odlišný způsob schvalování – 
jde o tzv. organické zákony – např. zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o volbách do Parlamentu“). Změny tohoto zákona podléhají vlastní systematice, 
v rámci které jsou pravidelně prováděny i revize volebních obvodů do Senátu (v současné 
době jsou senátní volební obvody popsány s částečným využitím území okresů), a to vždy 
v roce předcházejícím volbám do Senátu s realizací dle § 97 odst. 1 (Český statistický úřad 
sdělí k 1. lednu roku, v němž se konají volby do Senátu, pověřeným obecním úřadům v sídle 
volebního obvodu, kde se volby konají, počet obyvatel volebního obvodu na území České 
republiky.) a § 59 odst. 2 (v případě, že počet obyvatel v některém volebním obvodu 
poklesne nebo se zvýší o 15 procent oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu 
na jeden mandát v České republice, změní se území volebních obvodů) zákona o volbách 
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do Parlamentu. Tímto mechanismem je plně zajištěno nezávislé sledování změn a úpravy 
území volebních obvodů. 

d) Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení  
do právního řádu 

Vymezení pojmů 
Při stanovení územně správního členění bude využito existujících správních jednotek. 
Z hlediska terminologického se zatím neuvažuje o nových právních termínech.  

Kraji se rozumí vyšší územní samosprávné celky vzniklé podle ústavního zákona  
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Zákonem č. 129/2000 Sb. a zákonem  
č. 131/2000 Sb., byla tato území vyšších územních samosprávných celků pro potřeby státní 
správy vykonávané jejich orgány označena s odkazem na čl. 100 odst. 1 věta druhá Ústavy 
jako správní obvody. 

Působnost zákona - základní ustanovení 
Stanoví se základní členění území České republiky pro výkon státní správy na správní obvody 
krajů, SO ORP a správní obvody obcí a vojenských újezdů. 

Území ČR se pro výkon státní správy bude členit na správní obvody krajů.  

Výše uvedené členění se bude vztahovat na celé území státu včetně správního obvodu 
hlavního města Prahy. Území hlavního města Prahy (úroveň VÚSC) se bude členit na 10 
správních obvodů (úroveň okresů), tedy stejně jako dosud. Správní obvody 22 městských 
částí (úroveň SO ORP), jejichž území bude nadále tvořeno územím 57 městských částí 
(úroveň obcí), bude upraveno na základě zmocnění v § 3 zákona č. 131/2000 Sb., tímto 
zákonem a Statutem hlavního města Prahy. V nové Příloze č. 2 tohoto zákona pak bude 
vymezeno území 10 obvodů hlavního města Prahy (zcela identicky jako v nyní Příloze č. 2 
vyhlášky č. 564/2002 Sb.). 

Území vojenských újezdů bude v textu nového zákona o územně správním členění státu 
upraveno odkazem na zvláštní právní předpisy [zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon 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)]. 

Přechodná a zrušovací ustanovení 
- zrušení zákona č. 36/1960  Sb., o územním členění státu 

- zrušení vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů 
hlavního města Prahy 
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- novelizace zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem  
a stanovení obcí s rozšířenou působností (viz Pozn. 3 na str. 8) 

- novelizace vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

Konkrétní změny územní působnosti jednotlivých orgánů státu (řešení neskladebnosti 
33 obcí) budou provedeny jednotlivými novelami obsaženými v novém zákoně o územně 
správním členění státu potažmo v nové prováděcí vyhlášce k němu.  

V zákoně budou uvedena přechodná ustanovení týkající se ustanovení o místní příslušnosti 
ke správním řízením zahájeným přede dnem nabytí účinnosti zákona o územně správním 
členění státu. Zvoleným řešením obecně bude, že pokud nebude v tomto zákoně stanoveno 
jinak, tak se již probíhající správní řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

Účelem je zajistit změny v dotčených existujících právních předpisech a zachovat soulad 
a jednotu právního řádu s novou právní úpravou. 

Účinnost právního předpisu 
Předpokládá se nabytí účinnosti dnem 1. 1. 2021. 

V případě schválení věcného záměru zákona o územním členění státu vládou ke konci roku 
2017, dojde k předložení návrhu zákona vládě do konce roku 2018 a následně k jeho 
projednání a schválení v Parlamentu ČR během roku 2019.  

Dostatečně dlouhá (zhruba roční) legisvakanční lhůta má zajistit například bezproblémovou 
přípravu pravidelné technické novely volebních obvodů podle zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů a především poskytnout dostatek času orgánům veřejné správy 
na přizpůsobení se požadavkům nové právní úpravy. Nejsou nicméně přepokládány jakékoliv 
problémy s implementací tohoto zákona. 

Teze prováděcího právního předpisu 
Návrh předpokládá zpracování prováděcího právního předpisu - vyhlášky k novému zákonu 
o územně správním členění státu. Prováděcí vyhláška bude vykazovat shodnou systematiku 
vymezení předmětu právní úpravy jako stávající vyhláška č. 388/2002 Sb. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a se 
závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii 
Navrhovaná nová úprava vychází z územně samosprávného členění státu, jehož základy jsou 
zakotveny na úrovni ústavního pořádku. Navrhované územně správní členění respektuje 
Ústavu České republiky a zákon 347/1997 Sb., navrhovaná nová právní úprava je na úrovni 
obyčejného zákona, kdy jedinou odchylkou proti paralelnímu územně samosprávnému 
členění je zachování okresního členění. Navrhované správní obvody nepřinášejí nové členění, 
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které by již nebylo na našem území řadu let používáno, proto lze konstatovat, že navrhovaná 
nová právní úprava, respektive nový zákon o územně správním členění státu je v souladu 
s ústavním pořádkem. 

Z hlediska vztahu právního řádu České republiky k právu Evropské unie lze konstatovat, 
že navrhovaný věcný záměr právní úpravy nespadá do pravomoci Evropské unie, nýbrž 
do pravomoci členských států a nová navrhovaná právní úprava je proto s právem EU 
slučitelná. 

Ve vztahu k NUTS Regulation (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 1059/2003, o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), 
v platném znění) nebude mít přijetí varianty č. 1 žádný význam. Ke změně nedojde ani  
ve vymezení jednotek LAU 1, kde bude nadále využita úroveň okresů (včetně 10 obvodů 
hlavního města Prahy). 

Z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, se k navrhovanému věcnému 
záměru zákona nepřímo vztahuje pouze Evropská charta místní samosprávy publikovaná ve 
Sbírce zákonů pod číslem 181/1999 Sb., konkrétně její čl. 5, podle kterého hranice místních 
správních jednotek (local authority boundaries) nelze měnit bez předchozí konzultace 
s obyvatelstvem dotčených jednotek, provedené pokud možno referendem, kde zákon 
referendum umožňuje. Čl. 5 se stricto sensu vztahuje toliko na ochranu hranic místních 
(samosprávných) společenství (česká verse Charty publikovaná ve Sbírce zákonů pojem 
„local authorities“ překládá v čl. 5 jako „místní správní jednotky“, zatímco v čl. 4 jako „místní 
společenství“). I s touto výhradou lze nicméně konstatovat, že i změny správních obvodů 
orgánů obcí vykonávajících státní správu se (přestože to Charta výslovně nevyžaduje) v praxi 
uskutečňují vždy po konzultacích s představiteli dotčených územních samosprávných celků. 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady a dopady na životní 
prostředí 

Změny vyplývající z implementace novel uvedených zákonů budou zabezpečeny v rámci 
schváleného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly 
Ministerstva vnitra.  

Případné další náklady spojené s provedenými změnami zákonů týkající se organizační 
struktury a územní příslušnosti dotčených orgánů veřejné správy budou uhrazeny 
z jednotlivých rozpočtových kapitol ústředních správních úřadů a rozpočtů územních 
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samospráv. Převážná část těchto nákladů bude mít jednorázový charakter v souvislosti 
s implementací zákona a to zejména v souvislosti s vyřešením neskladebnosti obcí. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít však žádné výrazné dopady na hospodářské subjekty, 
zejména na malé a střední podnikatele, ani sociální dopady, ani dopady na životní prostředí. 
Případné náklady spojené s provedenými změnami zákonů týkající se organizační struktury 
a územní příslušnosti dotčených orgánů veřejné správy budou uhrazeny z jednotlivých 
rozpočtových kapitol ústředních správních úřadů a rozpočtů územních samospráv. 

V případě řešení neskladebnosti 33 obcí lze odkázat na text hodnocení dopadů, respektive 
kapitolu 4, a přílohu č. 1 „Výpočet možného dopadu sladění skladebnosti správních obvodů 
na občany (podnikatele) dotčených obcí“, kde se bude jednat v podstatě zejména o výměnu 
občanských průkazů obyvatel části dotčených obcí. 

Návrh nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky, jiné sociální dopady 
a dopady na životní prostředí. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k zákazu diskriminace  

Navrhovaná právní úprava zachovává princip rovnosti mužů a žen.  

g) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů.  

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Bylo provedeno zhodnocení korupčních rizik v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. h) Legislativních 
pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment, Metodika 
hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. 

Přiměřenost 
Návrh věcného záměru zákona se zaměřuje na územní členění státu. Tento zákon nepřináší 
žádné rozhodování ve správním řízení či jiné obdobné rozhodování přinášející diskreční 
pravomoc zúčastněným orgánům veřejné správy. V ostatních bodech návrhu zákona není 
korupční riziko identifikováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPVFFSF9)



                      FINÁLNÍ VERZE k 22. 6. 2017 

 

15 
 

Efektivita 
Nově nastavené územní členění lze efektivně implementovat v krátkém časovém úseku. 
Legisvakanční lhůta je plánována v délce cca 1 roku (rok 2020). 

Odpovědnost 
Z návrhu věcného záměru zákona je zjevné, že hlavní kompetenční roli v dané oblasti bude 
sehrávat především Ministerstvo vnitra. 

Z hlediska soustředění pravomocí k tvorbě legislativy (novely zákona) nepřináší navrhovaná 
právní úprava jejich nekontrolované rozdělení mezi vyšší počet neurčitých osob. Osoby 
odpovědné za konkrétní rozhodnutí lze jasně identifikovat (dle Organizačního řádu MV). 

Opravné prostředky 
Není zde vedeno žádné správní řízení ani jiné obdobné řízení (kde by mohla být např. 
přezkoumána zákonnost). 

Kontrolní mechanismy 
Jsou zde k dispozici vnitřní kontrolní mechanismy MV, vyplývající z principu subordinace 
a právní úpravy státní služby vykonávané státními zaměstnanci ve služebním poměru. Jde 
zejména o oprávnění představených vést pořízené státní zaměstnance, ukládat jim úkoly, 
organizovat, řídit a kontrolovat výkon jejich služby a dávat jim k tomu příkazy. 

Transparentnost a otevřená data 
Návrh věcného záměru zákona nemá vliv na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů. 

Dobrá praxe 
Navrhovaný věcný záměr nepřináší žádné nové, inovativní postupy, ale využívá stávajících 
ověřených postupů při uplatnění pravidel pro organizační normu na úrovni zákona zcela 
v mezích ústavního zákona č. 347/1997 Sb. 

Navrhovaná právní úprava se shoduje se známou dobrou praxí. Postupy a procesy v ní 
obsažené odpovídají stávajícím právním předpisům. 

Závěr hodnocení korupčních rizik 
V rámci zhodnocení korupčních rizik podle Metodiky CIA lze konstatovat, že věcný záměr 
zákona splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti. 

Návrh nové právní úpravy jako celek se shoduje se známou dobrou praxí a navrhované 
postupy v ní obsažené se jeví přiměřené při srovnání s obdobnou legislativou. 

 

Návrh nového zákona o územně správním členění státu nepřináší zvýšení korupčních rizik 
oproti stávajícímu stavu platné právní úpravy územního členění státu. 
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i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 

Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká organizace ozbrojených bezpečnostních sborů 
(policejní správa, krizové řízení) ani organizace ozbrojených sil (vojenská správa, plány 
obrany státního území).  

Územní správní jednotky – vojenské újezdy jsou upraveny relativně samostatně a nezávisle 
na právní úpravě územního členění státu.5  

Shrnutí 

Nový zákon o územně správním členění bude mít stejnou právní sílu jako kterýkoliv jiný 
zákon, což znamená, že kterýkoliv pozdější zákon může obsahovat speciální úpravu pro své 
účely, která se od něj bude tak či onak odchylovat. To však samozřejmě neznamená, že každá 
taková odchylka bude nutná a vhodná, mělo by tomu tedy být tak, že obecným základem 
pro vymezení územní působnosti orgánů veřejné moci se stane nový zákon o územně 
správním členění. 

Nový zákon o územně správním členění nemůže a nebude působit přímo (nelze v něm 
upravovat územní působnost jednotlivých konkrétních orgánů veřejné správy), ale bude 
obecným pramenem, na který budou moci příslušné zákony při stanovování územní 
působnosti orgánů veřejné správy a jejich správních obvodů odkazovat (tak jako některé 
zákony odkazovaly na zákon č. 36/1960 Sb.). 

 

                                                       
5 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon 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).   
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