
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Věcný záměr zákona o územně správním členění státu 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 3. 8. 2017, s termínem 
dodání stanovisek do 24. 8. 2017.  

Připomínky uplatnilo 16 připomínkových míst. Celkem bylo uplatněno 62 připomínek, z toho 13 zásadních. V rámci vypořádání zásadních 
připomínek byly vypořádány všechny zásadní připomínky vznesené jednotlivými ministerstvy a dalšími připomínkovými místy.  

Materiál je tak předkládán bez rozporů s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy. 

 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
1. K materiálu III. B – bod 4.2.2 (str. 47) 
Navrhuje se věta druhá v odstavci sedmém uvést 
v tomto znění: „Změna příslušnosti k ORP pro občana 
jednorázově nepředstavuje žádné finanční náklady, 
avšak určitou komplikaci (např. z pohledu dopravní 
dosažitelnosti oproti stávajícímu stavu), což ho může 
vést k tomu, aby např. změnil svoje územní pracoviště 
finančního úřadu.“ 
 
Odůvodnění: 
Stávající formulace je věcně nesprávná, protože uvádí 
možnost změny „místní příslušnosti k územnímu 
pracovišti Finančního úřadu“. Územní pracoviště 

Akceptováno – text upraven „Změna příslušnosti k ORP pro 
občana jednorázově nepředstavuje žádné finanční náklady, 
avšak v jejím důsledku může být pro občana výhodná změna 
územního pracoviště Finančního úřadu“. 
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Ministerstvo financí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finančního úřadu není správním orgánem. Není tedy 
definováno správním obvodem v rámci územní 
působnosti a nelze tak hovořit o místní příslušnosti 
k územnímu pracovišti finančního úřadu. Jak je dále 
v materiálu uvedeno, je na rozhodnutí daňového 
subjektu, kde bude v uvedených případech chtít mít 
uložen spis, což fakticky ovlivňuje rozsah činnosti 
jednotlivých územních pracovišť finančních úřadů. 
Zásadní připomínka: 
 
2. K materiálu III. B (str. 19) 
Požadujeme jednoznačně uvést, z jakých prostředků 
budou obce hradit náklady spojené s realizací 
skladebnosti. („Tyto náklady by měly být pokryty 
v rámci prostředků na běžný provoz.“). 

Akceptováno – text upraven „Ve vztahu k obcím vzniknou 
relevantní náklady pouze obcím s rozšířenou působností 
v případě, kdy dojde ke změně správního obvodu ORP. Tyto 
náklady by měly být pokryty v rámci prostředků na běžný 
provoz.“ 

Zásadní připomínka: 
 
3. K materiálu III. A Část e) Hospodářský a finanční 
dopad (str. 13) 
Do této části materiálu požadujeme doplnit vyjádření, 
že nejen Ministerstvo vnitra, ale také ostatní dotčené 
organizační složky státu si uhradí veškeré případné 
výdaje spojené s aplikací navrhované právní úpravy 
v rámci limitů stanovených jim příslušnými 
rozpočtovými dokumenty. Rovněž je třeba 
jednoznačně napsat, že obce nebudou v souvislosti s 
navrhovanou právní úpravou požadovat dotace ze 
státního rozpočtu. 

Akceptováno a vysvětleno – konečné znění předmětných 
odstavců zní: „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; také ostatní dotčené 
organizační složky státu si uhradí veškeré případné výdaje 
spojené s aplikací navrhované právní úpravy v rámci limitů 
stanovených jim příslušnými rozpočtovými dokumenty. 
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. Převážná část těchto nákladů bude mít 
jednorázový charakter v souvislosti s implementací zákona 
a to zejména v souvislosti s vyřešením neskladebnosti obcí. 
Totéž je v textu uvedeno ve vztahu k rozpočtu územních 
samospráv. Není ovšem možné zavazovat se za obce, že 
nebudou v souvislosti s navrhovanou úpravou požadovat 
dotace ze státního rozpočtu. Lze však uvést, že obcím 
vzniknou náklady pouze v případě změny příslušnosti k ORP 
a to pouze u těchto ORP. To je rovněž konstatováno 
v upraveném textu  oddílu III.B na str. 19, kde je také 
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Ministerstvo financí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uvedeno, že tyto náklady by měly být pokryty v rámci 
prostředků na běžný provoz. 

Zásadní připomínka: 
 
4. K materiálu III. B Shrnutí Závěrečné zprávy RIA – 
bod 3.1 (str. 18) 
Není jasné, jak se došlo k součtu 15,2 mil. Kč. 
V souladu se samotným materiálem k věcnému 
záměru zákona (část III. A), konkrétně pak části 
věnující se předpokládanému hospodářskému 
a finančnímu dopadu na státní rozpočet, požadujeme 
upravit závěrečnou zprávu RIA tak, aby z ní zřetelně 
vyplývalo, že ani jedna z navrhovaných variant 
nevyvolá personální dopady ani dopady v oblasti 
prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou 
práci, tj. že veškeré případné dopady z návrhu zákona 
vyplývající budou pokryty v rámci dosavadních limitů 
počtu míst a prostředků na platy (v oblasti ostatních 
plateb za provedenou práci v rámci dosavadního limitu 
prostředků na ostatní platby za provedenou práci). 

Akceptováno – Částka 15,2 mil. Kč. byla upravena v souladu 
s opraveným součtem dopadu na státní rozpočet uvedeným 
na str. 18 na 17–18,8 mil. Kč. 
Závěrečná zpráva RIA byla doplněna ve vztahu k var.1 podle 
textu připomínky, ve var. 2 jsou v rámci jejího rozboru 
vyčísleny další náklady, které by realizace přinesla a které by 
nemohly být pokryty z dosavadní rozpočtové kapitoly 
Ministerstva spravedlnosti. 

Zásadní připomínka: 
 
5. K části 3.3 Varianta 1 (str. 34) 
V části „Zápory“ je řečeno, že „Finanční náklady rovněž 
vzniknou všem orgánům veřejné správy, které budou 
provádět výše uvedené změny (spisová rozluka 
apod.).“. Není jasné, které orgány to budou. Ve shrnutí 
závěrečné zprávy RIA bod 3.1 jsou uvedeny pouze 
ČÚZK a ČSSZ. Pokud bude orgánů více, je třeba je 
uvést ve všech relevantních částech RIA. 

Vysvětleno – Ministerstvo vnitra požádalo všechna 
ministerstva, popř. i další ústřední orgány státní správy, 
kterých se navrhované právní úpravy budou týkat, aby 
vyčíslily náklady s těmito změnami spojenými. Jak vyplývá 
z textu kap. 4.2.2.1 Závěrečné zprávy RIA, náklady uplatnily 
pouze ČZÚK a ČSSZ. 

Připomínka: 
 
1. K předkládací zprávě 
V Předkládací zprávě by mělo být uvedeno, že 
předchozí usnesení vlády č. 1053 ze dne 28. 11. 2016 
navazuje na výchozí usnesení vlády č. 21 
k Implementačním plánům Strategického rámce 

Akceptováno – text předkládací zprávy byl upraven. 
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Ministerstvo financí 
 
 

rozvoje veřejné správy v ČR pro období 2014–2020 ze 
dne 14. ledna 2015, jimiž je rozpracována realizace 
jednotlivých cílů včetně časového harmonogramu 
a jednotlivých kroků a opatření.  
Součástí Implementačního plánu ke Strategickému cíli 
2 „Revize a optimalizace výkonu veřejné správy 
v území“ je i specifický cíl 2.1 Harmonizace 
administrativního členění státu.  
Opatření návrhu harmonizace územněsprávního 
členění státu je Předběžnou podmínkou Dohody 
o partnerství (2014–2020) za oblast veřejné správy: 
11. Existence strategického politického rámce pro 
posílení účinnosti veřejné správy ČS.  
Odůvodnění: 
S ohledem na končící legislativní období vlády, kdy 
předkládat věcné záměry zákonů přesahující 
legislativní období vlády může působit kontroverzně, 
považujeme za potřebné dát materiál do širšího 
kontextu.  
 
Závěr 
Ministerstvo financí požaduje, aby předkladatel upravil 
materiál ve smyslu uplatněných připomínek. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K části III. A Věcný záměr zákona o územně 
správním členění státu 

 

1) K úvodu části A  
Usnesení vlády č. 75 ze dne 3. února 2016 
novelizovalo obsah Legislativních pravidel vlády. Nejde 
o usnesení, kterým by byla Legislativní pravidla 
schválena. Proto doporučujeme formulaci upravit, a to 
kupříkladu tak, že bude odkazováno na Legislativní 
pravidla vlády obecně, případně s uvedením slov 
„v platném znění“. Dále doporučujeme formulaci doplnit 
výslovně tak, aby plně odpovídala požadavku, který 
vyplývá z čl. 4 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
který uvádí, že v podrobnostech má být odkázáno na 
informace obsažené v závěrečné zprávě z hodnocení 

Akceptováno – text bude upraven: „Dle čl. 4 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády obsahuje věcný záměr 
u požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c), e) až i) 
stručná shrnutí závěrů vyplývajících z provedeného 
hodnocení dopadů regulace s tím, že v podrobnostech se 
odkáže na informace obsažené v této závěrečné zprávě.“ 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dopadů regulace. 
2) K písmenu a) pododstavec a) členění 
administrativně územní  
Pokud jde o „přílohu zákona č. 6/2002 Sb.“, slovo 
„příloha“ je zde uvedeno v jednotném čísle, ale 
Závěrečná zpráva z RIA hovoří například na straně 33 
v posledním odstavci o „přílohách“. Doporučujeme 
proto doplnit konkrétní číslo/a příloh/y, neboť 
předmětný zákon obsahuje více příloh a není zřejmé, 
které z příloh se tu mají na mysli. 

Akceptováno – text bude upraven. Bude použito číslo 
množné – „přílohy“. 

3) K písmenu a) pododstavec b) členění územně 
samosprávné 
Na některých místech textu je použita zkratka „zákon 
č. 347/1997 Sb.“ tak, jak je zavedena nyní, ale na 
jiných místech textu je užito i slovo „ústavní“, což se 
jeví vzhledem k tomu, že jde o ústavní zákon, jako 
vhodnější. Doporučujeme zkratku „zákon č. 347/1997 
Sb.“ nahradit zkratkou „ústavní zákon č. 347/1997 Sb.“ 
a celkově doporučujeme text sjednotit podle toho, jaké 
zkratky bude v konečné verzi užito. 
Pokud jde o citaci zákona č. 387/2004 Sb. na straně 4 
doporučujeme nevkládat do citace zkratky právních 
předpisů, pokud jde o zákon č. 314/2002 Sb. a zákon 
č. 131/2000 Sb. Zkratku k zákonu č. 314/2002 Sb. lze 
zavést v bezprostředně následujícím odstavci, kde je 
předmětný zákon rovněž citován. Zkratka k zákonu 
č. 131/2000 Sb. je znovu duplicitně zavedena přímo 
v textu na straně 6 a tam by mohla být ponechána. 
Doporučujeme případně zavést zkratku přímo k zákonu 
č. 387/2004 Sb. 

Akceptováno – text bude upraven. Zkratka k zákonu 
č. 387/2004 Sb. bude zavedena. 

4) K písmenu a) pododstavec c) členění s absencí 
územní samosprávy – členění vojenské 
Doporučujeme text „§ 30a násl.“ nahradit textem „§ 30 
a násl.“ 

Akceptováno – text upraven. 

5) K písmenu b)  
Doporučujeme zvážit úpravu textu na straně 6 ve 
druhém odstavci v souvislosti se zavedenou zkratkou 

Akceptováno – text bude upraven. 
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„zákon č. 347/1997 Sb.“ K obsahu zkratky viz též 
připomínka v bodě 3.  
Na straně 6 ve čtvrtém odstavci doporučujeme zrušit 
slova „, o územním členění státu“, neboť na straně 4 je 
zavedena příslušná zkratka „zákon č. 36/1960 Sb.“.  
Na posledním řádku na straně 6 doporučujeme za 
slova „členění státu, který“ vložit slovo „by“. 
Na straně 7 v písm. c) doporučujeme nahradit slovo 
„stěžující“ slovem „ztěžující“. 
Na straně 7 v písm. d) doporučujeme předkladateli za 
slova „pro další“ vložit kupříkladu slovo „účely“. 
6) K písmenu c) 
Ve schématu na straně 8 doporučujeme nahradit slova 
„Zákon o územním členění státu“ slovy „Zákon 
o územně správním členění státu“. 
Na straně 8 doporučujeme zrušit závorku v druhém 
odstavci pod schématem za slovy „vojenských újezdů“ 
a dále závorku na konci stránky za slovy „10 obvodů“. 
Na straně 10 v prvním odstavci doporučujeme slova 
„zákona o územním členění státu“ nahradit zkratkou 
zavedenou na straně 4, tj. slovy „zákona č. 36/1960 
Sb.“. 
Na straně 10 ve třetím odstavci doporučujeme do 
citace zákona č. 387/2004 Sb. nezavádět zkratky, 
i když jsou v textu používány, ale zavést zkratku přímo 
pro zákon č. 387/2004 Sb. při jeho prvním použití 
v textu. (K tomu viz i připomínka v bodě 3.). 

Akceptováno – text bude upraven. 

7) K písmenu d) 
Na straně 11 ve druhém odstavci doporučujeme, 
pokud bude ponechána stávající zkratka „zákon 
č. 347/1997 Sb.“, slova „ústavního zákona o vytvoření 
vyšších územních samosprávných celků“ nahradit 
slovy „zákona č. 347/1997 Sb.“.  Za slovo „Ústavy“ 
v tomtéž odstavci doporučujeme vložit slova „České 
republiky“.  
Doporučujeme na straně 11 dále zvážit, zda obsah 
věty „Území ČR se pro výkon státní správy bude členit 

Akceptováno – text bude upraven. 
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na správní obvody krajů.“ není znovu uvedením toho, 
co již uvádí věta této větě předcházející. 
Na straně 12 v části nazvané „Účinnost právního 
předpisu“ doporučujeme nahradit slova „podle zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ slovy „podle 
zákona o volbách do Parlamentu“, neboť na straně 10 
byla zavedena tato zkratka.  
Na straně 13 doporučujeme, aby slova „Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
o zavedení“ byla nahrazena slovy „Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze 
dne 26. května 2003 o zavedení“. 
8) K písmenu e) 
Doporučujeme do nadpisu části e) vložit v souladu 
s požadavky Legislativních pravidel vlády za slova 
„sociální dopady“ i slova „, včetně dopadů na rodiny 
a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny,“. Do samotného textu pak 
doporučujeme výslovně uvést, zda tu předmětné 
dopady jsou či nejsou. 

Akceptováno – text bude upraven. Dopady nejsou – 
navrhovaná právní úpravo nikoho nediskriminuje. 

9) K písmenu f) 
Doporučujeme do nadpisu části f) vložit v souladu 
s požadavky Legislativních pravidel vlády za slovo 
„diskriminace“ slova „a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen“. Do samotného textu pak navrhujeme výslovně 
uvést, zda tu jsou či nejsou oba předmětné dopady. 

Akceptováno – text bude upraven. Dopady nejsou. 

10) K písmenu h)  
Na straně 15 doporučujeme v odstavci s názvem 
„Kontrolní mechanismy“ slovo „pořízené“ nahradit 
slovem „podřízené“. 

Akceptováno – text upraven. 

K části III. B Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) 

 

11) K názvu Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 
Na straně 18 doporučujeme vložit před název Shrnutí 

Akceptováno – text upraven. 
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Závěrečné zprávy RIA číslo „1“ a toto číslo doplnit i do 
obsahu, který je uveden v úvodu části A. 
12) K bodu 2.2 
Na straně 20 v bodě 2. 2. doporučujeme upravit 
formulaci druhého odstavce, který uvádí výčet právních 
předpisů. Doporučujeme jednak zvážit formulaci 
„a konečně pak zákon“, je–li následně uváděno více 
právních předpisů, a dále pak i zavedení zkratky pouze 
k jednomu z právních předpisů tam uváděných. (Přitom 
zkratka k zákonu č. 128/2000 Sb. je rovněž zavedena v 
části A.)  
Na straně 21 doporučujeme na konci třetího odstavce 
za slova „členění státu, který“ vložit slovo „by“. 

Akceptováno – text upraven. 

13) K bodu 2.6  
Doporučujeme nahradit na straně 26 slovo „stěžují“ 
slovem „ztěžují“. 

Akceptováno – text upraven. 

14) K bodu 3 
Na straně 27 doporučujeme uprostřed třetího odstavce 
nahradit slova „V důsledku takové vývoje“ slovy 
„V důsledku takového vývoje“. 

Akceptováno – text upraven. 

15) K bodu 3.3 
Na straně 32 doporučujeme ve schématu nahradit 
slova „Zákon o územním členění státu“ slovy „Zákon 
o územně správním členění státu“. 
Na straně 33 doporučujeme ve třetím odstavci zrušit 
závorku za slovy „10 obvodů“. 

Akceptováno – text upraven. 

16) K bodu 3.5 
Na straně 37 ve druhém odstavci doporučujeme 
provést kontrolu číslování bodů, na které je 
odkazováno, a to v tom směru, zda nemá jít o body 
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 a 3.5.5. 
Dále pak doporučujeme nahradit na konci stránky 37 
zkratku „MV“ zkratkou „MVČR“ v souladu se 
seznamem použitých zkratek. 

Akceptováno – text upraven. 

17) K bodu 3.5.2 
Na straně 41 v prvním odstavci doporučujeme zrušit 
slovo „volebním“ a případně doplnit úplnou citaci 

Akceptováno – text bude upraven – zvážit znění zavedené 
zkratky – aby všechny zkratky zněly stejně. 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

zákona. (Přitom zkratka k zákonu č. 247/1995 Sb. je 
rovněž zavedena v části A.) 
18) K bodu 4.2.2 
Doporučujeme na straně 47 v pátém odstavci upravit 
název přílohy č. 1 tak, aby odpovídal názvu, který je 
uveden přímo u přílohy a který zní „Výpočet možného 
dopadu sladění skladebnosti správních obvodů na 
občany (podnikatele) dotčených obcí“. 

Akceptováno – text upraven. 

19) K bodu 4.4 
Na straně 59 doporučujeme zvážit, zda odstavec druhý 
a odstavec třetí mají být v textu ponechány současně, 
když jejich znění je velmi podobné. Třetí odstavec se 
liší pouze vypuštěním části věty druhé z druhého 
odstavce. 

Akceptováno – druhý odstavec byl vypuštěn. 

20) K bodu 8 
Doporučujeme zvážit zavedení zkratky RVVS do 
seznamu příloh. 

Akceptováno částečně – text upraven – zavedena zkratka 
RVVS. 

21) K Seznamu příloh  
Doporučujeme upravit název přílohy č. 1 tak, aby 
odpovídal názvu, který je uveden přímo u přílohy a zní 
„Výpočet možného dopadu sladění skladebnosti 
správních obvodů na občany (podnikatele) dotčených 
obcí“. 

Akceptováno – text upraven. 

K návrhu usnesení  
22) Doporučujeme slova „k Věcnému záměru zákona“ 
nahradit slovy „k věcnému záměru zákona“. 

Akceptováno – text upraven. 

6) Doporučujeme za slovy „členění státu“ nahradit 
tečku čárkou. 

Akceptováno – text upraven. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 
 
 
 
 
 

K návrhu věcného záměru 
1. Str. 4, odst. a) Členění administrativně územní – 
z důvodu zvýšení srozumitelnosti textu doporučujeme 
část věty „vymezující území státu pro účely 
administrativní v území“ formulačně upravit. 

Akceptováno – text upraven. 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
2. str. 27, bod 1 – slova „V důsledku takové vývoje“ 
doporučujeme nahradit slovy „V důsledku takového 

Akceptováno – text upraven. 
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Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

vývoje“. 
3. str. 59 – upozorňujeme na duplicitně uvedený text 
v odstavcích začínajících větou „Varianta 1 splňuje 
základní cíle.". 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
1. Ke stanovení pořadí variant řešení legislativní 
úpravy  
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí se závěrem 
předkladatele, že se pro cíle deklarované v úvodu 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
jeví býti nejvhodnější varianta č. 1, tj. nová právní 
úprava zajišťující jednotné územní členění pro 
veřejnou správu. Zároveň podotýkáme, že právě tato 
varianta zcela odpovídá preferované variantě řešení 
této problematiky, jíž vláda schválila usnesením 
č. 1053 ze dne 28. listopadu 2016.   
Naopak variantu č. 2, tj. zajištění jednotného územního 
členění veřejné správy a justice považujeme za 
nepřijatelnou, jelikož porovnání přínosů a nákladů 
uvedené varianty, jak plyne i ze Závěrečné zprávy RIA, 
zřetelně hovoří v neprospěch této varianty. Ministerstvo 
spravedlnosti přitom upozorňuje, že by si realizace 
varianty č. 2 vyžádala i další náklady, jež nebyly 
s ohledem na nemožnost přesné predikce jejich výše 
do vyhodnocení nákladů a přínosů zahrnuty. 
S ohledem na odlišné principy činnosti justice a veřejné 
správy přitom nelze konstatovat, že by na toliko 
formálním sladění územní působnosti okresních soudů 
a veřejné správy existoval závažný, racionálně 
odůvodnitelný zájem.  

Akceptováno – Předkladatel vychází v celém textu 
Závěrečné zprávy RIA i věcného záměru samotného z premis 
uvedených v připomínce.  

2. K části A.c) Věcného záměru zákona a části 3.3 
Závěrečné zprávy RIA 
V uvedených částech Věcného záměru zákona (str. 9) 
a Závěrečné zprávy RIA (str. 33) se uvádí, že realizace 
varianty č. 1 nevyžaduje přijetí změnového zákona. 
Oba materiály však zároveň počítají s novelizací 

Akceptováno – Obecně lze konstatovat, že zákony včetně 
prováděcích právních předpisů k nim, které nebudou zcela 
zrušeny, budou vždy – pokud to bude možné a účelné – 
novelizovány samostatně, nebudou tedy předmětem 
příslušných ustanovení nového zákona o územně správním 
členění státu. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
důvodem je přesunutí materie týkající se obcí 
s rozšířenou působností do nového zákona o územně 
správním členění státu. Doporučujeme v materiálech 
podrobněji popsat, zda k novelizaci dojde toliko 
derogací příslušných ustanovení zákona č. 314/2002 
Sb. novým zákonem o územně správním členění státu, 
či zda dojde k vydání zákona novelizujícího tento 
zákon.  

Text bude upraven: „K novelizaci zákona č. 314/2002 Sb., 
který zůstane dále zachován, nedojde za pomoci derogačních 
ustanovení nového zákona o územně správním členění státu, 
nýbrž dojde k vydání samostatného zákona novelizujícího 
tento zákon (zákon, kterým se mění zákon č. 314/2002 Sb.).“ 

3. K části 3.1 Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 
Podle tvrzení předkladatele uvedeného ve shora 
uvedené části Shrnutí Závěrečné zprávy RIA by měl 
celkový dopad na státní rozpočet činit „cca. 15,2 mil. 
Kč“. Upozorňujeme, že součet částek uvedených jako 
jednotlivé dopady do státního rozpočtu činí 17–18,8 
mil. Kč. Doporučujeme proto určení celkového dopadu 
na státní rozpočet opravit. 

Akceptováno – částka bude uvedena v textu Závěrečné 
zprávy RIA podle připomínky. 

4. K části 2.4 Závěrečné zprávy RIA 
V oddílu ad 8 se uvádí, že v případě přijetí varianty č. 2 
bude nutno upravit spisovou agendu Ministerstva 
spravedlnosti. Upozorňujeme, že případné změny 
v územní příslušnosti jednotlivých okresních soudů se 
nedotknou spisové agendy Ministerstva spravedlnosti, 
nýbrž povedou ke spisové rozluce na dotčených 
soudech. Doporučujeme proto slova „úprav spisové 
agendy Ministerstva spravedlnosti“ nahradit slovy 
„spisové rozluky okresních soudů“. 

Akceptováno – text bude upraven v souladu s připomínkou.    

5. K části 3.3 Závěrečné zprávy RIA 
Podle poznámky uvedené na str. 33 jsou krajské soudy 
definovány výčtem okresních soudů. Konstatujeme, že 
podle přílohy č. 2 zákona o soudech a soudcích jsou 
obvody krajských soudů definovány výčtem obvodů 
okresních soudů. Doporučujeme proto uvedenou 
poznámku formálně upravit na poznámku pod čarou 
a stávající text nahradit následovně: 

Akceptováno – text bude upraven v souladu s připomínkou.    
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„Obvody krajských soudů jsou definovány v příloze č. 2 
zákona č. 6/2002 Sb. prostřednictvím výčtu obvodů 
okresních soudů“.     

Ministerstvo 
zemědělství 

1) Nad rámec předloženého návrhu upozorňujeme na 
to, že v rámci spojeného modelu, který předložený 
materiál upřednostňuje, dochází k ovlivňování 
přeneseného výkonu státní správy ze strany 
samosprávy. 
Tato skutečnost vyplývá například i z poznatků 
Ministerstva zemědělství (viz projekt Efektivní řízení 
a výkon služeb lesního hospodářství, reg. 
č.: CZ.1.04/4.1.00/62.00007). Obdobného problému se 
v případě činnosti obecných stavebních úřadů a řešení 
jejich systémové podjatosti dotýká rovněž poměrně 
nedávno rozesílaný materiál Ministerstva pro místní 
rozvoj (vedený v eKLEP pod PID KORNAP69P21E).  
Za stávající situace není možné jakkoliv ovlivnit počet 
a kvalifikaci úředníků na územně samosprávných 
celcích a zajistit tak dostatečně odbornou úroveň pro 
výkon jednotlivých agend. Tento nevyhovující stav je 
dán rovněž příliš vysokým počtem ORP.  
Podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci je to ale stát, který odpovídá za 
jejich chybný úřední postup. Náhrady jsou poté 
vypláceny z rozpočtové kapitoly jednotlivých ústředních 
správních úřadů. 
Považujeme proto za potřebné, aby byla zahájena 
široká věcná diskuze o přínosech a nevýhodách 
stávajícího spojeného modelu výkonu veřejné správy, 
jež by případně mohla vést i ke změně stávajícího 
uspořádání. 

Vysvětleno – Předmětem předkládaného návrhu je úprava 
územně správního členění státu, nikoliv volba modelu výkonu 
veřejné správy. Předkladatel uznává, že o koncepčních 
otázkách spojeného modelu výkonu veřejné správy se vede 
dlouhodobá odborná diskuse a jeho aplikace je nepochybně 
spojena i s určitými riziky. V zásadě tento problém může být 
řešen pouze komplexně v rámci politické volby modelu.  
Pokud jde o počet ORP, domníváme se, že stávající počet, 
jak vyplynul především z odborných analýz, v zásadě 
odpovídá přirozeným spádovým obvodům. Ve vztahu ke 
kritériím použitým ke stanovení ORP je ovšem současný stav 
spíše na horní hranici možností, přesto existují v území tlaky 
na zvýšení počtu ORP, které MV odmítá. 

2) Doporučujeme upřednostnit variantu č. 2 uvedenou 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) a stanovit tak jednotné územní členění pro 
veřejnou správu i pro justici. 

Neakceptováno – s realizací var. 2 zásadně nesouhlasí 
Ministerstvo spravedlnosti a zároveň var. 1 byla 
odsouhlasena jako preferovaná varianta usnesením vlády 
č. 1053 ze dne 28. listopadu 2016. 

Kabinet ministra pro 
legislativu 

V části III. B materiálu „Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) jsou tiskové 

Akceptováno – text upraven podle připomínky. 
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Kabinet ministra pro 
legislativu 

chyby: 
 
• v bodu 2.2 „Definice problému“ odstavec pátý věta 
třetí je chybně slovo „zachovány“, správný tvar by měl 
být „zachována“, 
• v bodu 4.4 „Vyhodnocení nákladů a přínosů variant“ 
jsou třetí a čtvrtý odstavec – až na větu „bez nákladů  
na dosažení skladebnosti nepředstavuje varianta 
žádné náklady“ – totožného znění a není tedy zřejmé, 
který odstavec platí, 
• v části 8 „Konzultace a zdroje dat“ odstavec 
„Konzultace se státní správou – pracovní skupina 
Administrativní členění státu“ odstavec první věta třetí 
chybně slovo „škole“, správný tvar by měl být „škola“. 

Nejvyšší státní 
zastupitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšší státní zastupitelství v databázi eKLEP zjistilo, 
že do připomínkového řízení byl rozeslán legislativní 
materiál „Věcný záměr zákona o územně správním 
členění státu“, zpracovaný Ministerstvem vnitra ČR pod 
č. j. MV–92222–1/OSR–2017 (dále jen „materiál“). 
Nejvyšší státní zastupitelství vystupuje v postavení 
připomínkového místa podle čl. 5 odst. 1 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády, a to v případě, pokud se 
ho jako organizační složky státu, nebo jeho působnosti, 
anebo procesních pravidel, jimiž se řídí, návrh týká. 
Třebaže Nejvyšší státní zastupitelství nebylo 
k materiálu výslovně označeno jako připomínkové 
místo, a to na rozdíl např. od Nejvyššího soudu či 
Nejvyššího správního soudu, podává následující 
vyjádření s připomínkami, neboť se posuzovaný 
materiál může rovněž dotknout organizační stránky 
výkonu působnosti orgánu veřejné žaloby. 
 
Předně zdůrazňuji, že rovněž soustava státního 
zastupitelství je svým územním vymezením nezávislá 
na zákoně č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve 
znění pozdějších předpisů. Určení sídel a územní 
působnosti soustavy státního zastupitelství je vázáno 

Akceptováno – Předkladatel vycházel z vazby územního 
členění státního zastupitelství soudů, takže řešení obsažené 
v připomínce je zcela v souladu se záměrem předkladatele. 
Výslovné doplnění materiálu v tomto směru pokládáme za 
funkční a text bude podle připomínky upraven. 
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Nejvyšší státní 
zastupitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na soudy na základě zprostředkovaného odkazu. 
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů se sídla 
státních zastupitelství a obvody jejich územní 
působnosti shodují se sídly a obvody soudů. Pokud by 
došlo ke změně zákona vymezujícího sídla a obvody 
soudů, jímž je nyní zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, automaticky 
nastává změna i vůči státnímu zastupitelství. Odkaz na 
uvedenou skutečnost, stvrzující neměnnost současné 
úpravy pro soustavu státního zastupitelství, v materiálu 
absentuje. 
 
Nejvyšší státní zastupitelství tedy navrhuje na str. 10 
věcného záměru zákona za čtvrtý odstavec 
pojednávající o soudní soustavě vložit nový upřesňující 
odstavec ve znění: „Zvláštní režim se uplatňuje rovněž 
v případě soustavy státního zastupitelství. Určení sídel 
a územní působnosti státního zastupitelství je vázáno 
na soudy na základě zprostředkovaného odkazu v § 7 
odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, podle 
něhož se sídla státních zastupitelství a obvody jejich 
územní působnosti shodují se sídly a obvody soudů. 
Jestliže se zachovává územní vymezení obvodů 
okresních soudů pomocí výčtu obcí v zákoně 
o soudech a soudcích, neměnný stav platí také ve 
vztahu k okresním státním zastupitelstvím.“ 
 
Dále upozorňuji, že ačkoli Nejvyšší státní zastupitelství 
rovněž zastává příklon k variantě č. 1, která byla 
nakonec vybrána jako přednostní a promítla se do 
zpracování vlastního věcného záměru zákona, zjišťuje 
se negativní poznatek, že „Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (RIA)“, má–li sloužit pro 
fundovanou přípravu věcného záměru zákona, byla 
provedena bez posouzení dopadů vůči státnímu 
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Nejvyšší státní 
zastupitelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zastupitelství. 
 
Jde o to, že v případě představené realizace varianty 
č. 2 měly mezi dotčené subjekty náležet i soudy, na 
základě nutnosti úprav spisové agendy Ministerstva 
spravedlnosti v souvislosti se sladěním obvodů 
působnosti soudů se všeobecným správním členěním 
a s nutností přizpůsobení se jak v oblasti legislativních 
norem, tak i navýšením počtu soudců, jakož 
i zaměstnanců okresních soudů a s tím spojenými 
i dalšími provozními náklady. „Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (RIA)“ však nemá mezi 
dotčenými subjekty uvedena státní zastupitelství, 
kdežto soudy ano, přestože sídla státních zastupitelství 
a obvody jejich územní působnosti se shodují se sídly 
a obvody soudů, jak vyplývá ze shora avizovaného § 7 
odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb. Od toho se odvíjí, že v 
popisu varianty č. 2 zcela chybí rozbor ke státnímu 
zastupitelství, včetně navazujícího vyhodnocení 
nákladů a přínosů. S touto skutečností se „Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)“ snaží 
vypořádat jenom jedinou strohou větou, že obdobné je 
to i s organizací státních zastupitelství, která přímo 
navazuje na organizaci soudů. 
 
Protože věcný záměr zákona dále nepracuje 
s variantou č. 2, která byla představena v „Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA)“, Nejvyšší 
státní zastupitelství nyní nepovažuje za nezbytně nutné 
opakovat jinak nedostatečné posouzení dopadů vůči 
státnímu zastupitelství. Jestliže však budou nové 
legislativní úvahy směřovat k využití takového 
jednotného členění území státu i ke koncepční 
organizaci soudnictví (tato možnost je zmíněna na str. 
5 věcného záměru zákona), zdůrazňuji, že mezi 
dotčené subjekty pak bude třeba zahrnout rovněž 
státní zastupitelství a vést s ním odbornou rozpravu 
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Nejvyšší státní 
zastupitelství 

nad související organizační stránkou výkonu jeho 
působnosti. 

Odbor kompatibility 
(Úřad vlády ČR) 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro 
Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Právní úprava v této oblasti je ponechána v pravomoci 
národních orgánů jednotlivých zemí. 
Návrhu se dotýká přímo aplikovatelné  
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení 
společné klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS), v platném znění. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K návrhu neuplatňujeme žádné připomínky. 
Závěr: 
Návrh věcného záměru zákona nezapracovává do 
právního řádu České republiky právo Evropské unie 
a návrhu není s právem Evropské unie v rozporu. 

Bez věcných připomínek. 

Český statistický 
úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
1. V předkládací zprávě, na str. 2, v prvním odstavci 
ČSÚ požaduje změnit poslední větu takto: 
„Nadále bude zachován počet stávajících deseti 
obvodů (na úrovni okresu) a dvaceti dvou správních 
obvodů (na úrovni odpovídající SO ORP).“ 
 
Odůvodnění: 
V předkládací zprávě jde o jednu ze zásadních 

Akceptováno – text byl upraven: „Nadále bude zachován 
počet stávajících deseti obvodů (na úrovni okresu) a dvaceti 
dvou správních obvodů (na úrovni odpovídající SO ORP).“ 
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Český statistický 
úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informací o území hlavního města Prahy, přičemž je 
uvedena pouze úroveň deseti obvodů a nikoli dalšího 
členění Prahy, které je uvedeno v dalších částech 
materiálu. Protože činnost obcí s rozšířenou 
působností (ORP) se liší od činností na 22 správních 
obvodech Prahy, navrhujeme vložit do závorky v textu 
např. slovo „odpovídající“. V materiálu III. A na str. 11 
se stanoví základní územní členění státu na správní 
obvody krajů – ORP – obcí a vojenských újezdů. To 
znamená, že každý územní horizontální průřez pokrývá 
vždy celé území státu vč. území Prahy (a nikoli území 
ČR bez území Prahy) a každý vertikální průřez 
představuje 100% skladebnost podřazených jednotek 
na nejbližší nadřazenou územní jednotku. Navrhované 
doplnění je tedy namístě. Dále text po výše 
požadované úpravě bude konzistentní s třetím 
odstavcem na str. 9 materiálu III. A. 
Zásadní připomínka: 
 
2. V materiálu III. A, na str. 13 v třetím odstavci ČSÚ 
požaduje změnit poslední větu takto: 
„Dojde ke změně ve vymezení jednotek LAU 1, kde 
bude nadále využita úroveň okresů (včetně 10 obvodů 
hlavního města Prahy).“ 
 
Odůvodnění:  
LAU 1 dosud obsahuje úroveň okresů a Prahu jako 
celek; MO Prahy (10) jsou řešeny samostatně – dle 
RÚIAN; navíc ke změně vymezení LAU 1 ve smyslu 
změny hranic okresů zřejmě dojde; 
platí pravidlo, že statistické územní jednotky mají 
kopírovat územní a správní členění státu a dále 
pokrývat i další členění dle statistických potřeb. 
Předpokládáme, že pokud úroveň okresu nově zahrne 
10 městských obvodů hlavního města Prahy, bude to 
mít nepatrné dopady do zajištění aktualizace územních 
číselníků ČSÚ. 

Akceptováno – text byl upraven: „Dojde pouze k dílčí změně 
ve vymezení jednotek LAU 1, kde bude nadále využita úroveň 
okresů (včetně 10 obvodů hlavního města Prahy)." 
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Český statistický 
úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. V předkládací zprávě, na str. 1, v pátém odstavci 
se doporučuje uspořádat druhou větu tak, že se 
vymění pořadí okresů a ORP tak, že se uvede 
základní členění (kraj–ORP) a poté další (kraj–
okres), např. takto: 
„Správní obvody jednotlivých krajů budou členěny na 
správní obvody obcí s rozšířenou působností (dále jen 
SO ORP) a ty budou dále členěny na správní obvody 
obcí a na územní správní jednotky – vojenské újezdy. 
Kraje se člení také na okresy, ale jejich území budou 
zcela nově odvozena z územního vymezení SO ORP; 
území okresů se může změnit v závislosti na vymezení 
SO ORP.“  
 
Odůvodnění:  
Současný návrh textu může být nesrozumitelný, v čem 
je změna oproti dnešnímu stavu. Přispěje to ke 
konzistenci s částí materiálu III. A, str. 8 – schéma 
a doprovodný text. 

Akceptováno – text upraven: „Správní obvody jednotlivých 
krajů budou členěny na správní obvody obcí s rozšířenou 
působností (dále jen SO ORP) a ty budou dále členěny na 
správní obvody obcí a na územní správní jednotky – vojenské 
újezdy. Kraje se člení také na okresy, ale jejich území budou 
odvozena z územního vymezení SO ORP; území okresů se 
může změnit v závislosti na vymezení SO ORP.“ 

4. K části III. A materiálu, na str. 9, k poslední větě 
třetího odstavce „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.)“, i ve vazbě 
na tvrzení v poslední větě třetího odstavce na str. 23 
materiálu a na tabulku na str. 40, ČSÚ žádá vysvětlení 
(a z toho vyplývající případnou úpravu textu v závorce).  
 
Odůvodnění: 
Vymezení území dvaceti dvou správních obvodů není 
skladebné s deseti městskými obvody Prahy ve dvou 
lokalitách: městských částech Praha–Křeslice, kód 
538400 a Praha 17, kód 547174. Vzhledem k tomu, že 
na str. 23 materiálu III. B. se avizuje řešení 
neskladebnosti na dvou místech Prahy, mohlo by to 
znamenat v nově vytvořené Příloze č. 2 zákona 
č. 131/2000 Sb. vymezení deseti obvodů Prahy nikoli 

Vysvětleno – Otázka skladebnosti městských obvodů 
a městských částí se zvýšenou působní v hl. městě Praze je 
předmětem jednání, pokud jde o způsob provedení. Definitivní 
text bude proto v této věci obsažen až v paragrafovaném 
znění návrhu zákona. 
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Český statistický 
úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v identické, ale aktualizované skladebnosti dle 
uvedené nynější Přílohy č. 2 vyhlášky č. 564/2002 Sb.   
5. V části III. B materiálu Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace RIA, na str. 23 ČSÚ 
doporučuje zpřesnit text v předposlední větě 
třetího odstavce např. takto: 
„V případě hlavního města Prahy se obdobně jedná 
o dvě městské části, jež jsou dotčeny neskladebností 
městských obvodů (10) se správními obvody Prahy 
(22).“ 

 
Odůvodnění:  
Primárně se jedná o neskladebnost mezi MO (10) 
a SO Prahy (22). 

Akceptováno – text upraven v následujícím znění: V případě 
hlavního města Prahy se obdobně jedná o dvě městské části, 
jež jsou dotčeny neskladebností městských obvodů (10) se 
správními obvody městských částí Prahy se zvýšenou 
působností (22). 

4. V části III. B materiálu Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace RIA, na str. 41 ČSÚ 
doporučuje za druhý odstavec doplnit další 
argument pro vymezení ORP: 
„Dalším důvodem pro nepoužití metody vymezení ORP 
pomocí „hraničních obcí“ je existence násobných 
polygonů u 91 obcí ČR, které tím pádem tvoří 
nesouvislá území. Při použití metody vymezování 
pomocí hraničních obcí je výčet zbytečně složitý 
a méně srozumitelný.“  
 
Odůvodnění:  
Např. vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu 
Parlamentu ČR č. 10 Český Krumlov a č. 55 Brno 
v příslušné novele z roku 2016 není zcela přesné kvůli 
popisu vedení hranice u obcí Žimutice a Tišnov, které 
leží na více lokalitách a mezi těmito lokalitami se 
nachází území jiných obcí. Z předpisu není zcela 
zřejmé, zda do příslušného volebního obvodu patří 
i další lokalita obce (polygon v mapě). 

Akceptováno – text upraven podle připomínky. 

5. V části III. B materiálu Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace RIA, na str. 49, ve 
druhém odstavci doporučuje ČSÚ nahradit slova 

Akceptováno – text upraven podle připomínky. 
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Český statistický 
úřad 

„…nepřesnosti však nebudou významné“ slovy 
„…nepřesnosti však nebudou zpravidla příliš 
významné.“ 
 
Odůvodnění: 
V případě navrženého přesunu celého ORP Turnov do 
okresu Liberec (s výjimkou Frýdštejna, který má být 
převeden do SO ORP Jablonec nad Nisou a zůstat tak 
v okrese Jablonec n. Nisou), to bude znamenat pro 
okres Semily zhruba o třetinu nižší počet obyvatel, což 
považujeme za poměrně významnou změnu. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
K části d) Způsob promítnutí navrhovaného 
věcného řešení do právního řádu: 
Požaduji doplnit, že spolu s přijetím zákona je 
nezbytné provést novelizaci zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech. 
 
Odůvodnění: 
Podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona o základních 
registrech jsou obsahem registru územní identifikace 
také území krajů podle zákona č. 36/1960 Sb., 
o územním členění státu. Se zrušením tohoto předpisu 
je nezbytné vypustit z registru i jím založený typ 
základního územního prvku. 

Akceptováno – požadavek na deklarování nutnosti 
novelizace č.111/2009 Sb., o základních registrech 
v souvislosti se zrušením krajů (dle zákona č.36/1960 Sb.) byl 
zapracován v následujících částech textu: 
 
III. A Věcný záměr  
c) Návrh věcného řešení 
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 náhrady4 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. 
Poznámky pod čarou: 
4 V souvislosti se zrušením těchto krajů bude novelizován 
zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech. 
 
d) Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení  
do právního řádu 
Přechodná a zrušovací ustanovení 
– zrušení zákona č. 36/1960  Sb., o územním členění státu 
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Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

– zrušení vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů 
České republiky a území obvodů hlavního města Prahy 
– 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 zákona č.111/2009 Sb., o základních 
registrech (viz Pozn. 4 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 

Hlavní město  
Praha 
Hlavní město  
Praha 

K části III. A písm. c) – Návrh věcného řešení 
Na straně 9 v odstavci 4 větě první doporučujeme 
vypustit slovo „správních“. Jak je uvedeno ve větě 
druhé tohoto odstavce, správních obvodů je v Praze 
22. 

Akceptováno – text byl upraven. 

K části III. B bodu 3.3 – Varianta č. 1 – jednotné 
územní členění pro veřejnou správu – 
Na straně 33 v odstavci 3 větě první se uvádí, že nová 
právní úprava umožní v hlavním městě Praze pověřit 
městské části výkonem přenesené působnosti. 
Upozorňujeme na skutečnost, že pověřit městské části 
výkonem přenesené umožňuje již stávající právní 
úprava. 

Akceptováno – text byl upraven: „Současně zákon o hlavním 
městě Praze, tak jako již v nyní platné právní úpravě, umožní 
pověřit městské části výkonem přenesené působnosti“. 

Jihomoravský kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
Úvod 
Věcný záměr zákona o územně správním členění státu 
počítá s řešením územně správního členění státu tak, 
že budou nově vymezeny okresy výčtem obcí 
s rozšířenou působností a krajů při zachování 
speciálních členění. 
 
Zásadní připomínky: 
Z uvedeného vyplývá, že nově vymezenými okresy se 
zavádí další územní jednotka, dle našeho názoru 
ovšem bez praktického dopadu a významu pro výkon 

Vysvětleno – Předkládaný věcný záměr zákona o územně 
správním členění státu řeší nové uspořádání územně 
správních jednotek v úrovních obec – obec s rozšířenou 
působností – okres – kraj tak, aby byla dosažena jejich 
skladebnost.  Jak je zřejmé ze schématu na str. 32 Závěrečné 
zprávy RIA, základní správní jednotkou v tomto schéma je 
správní obvod obce s rozšířenou působností a „stávající“ 
okres je jednotkou odvozenou – viz schéma na str. 43 tamtéž.  
 
Předkládaný věcný záměr územně správního členění státu 
tedy nezavádí „nové okresy“, nýbrž cestou odstranění 
neskladebností správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností a stávajících okresů (v případě 33 obcí) pouze 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAVCGC7VH)



Stránka 22 (celkem 30) 

Jihomoravský kraj 
 

státní správy na obcích a krajích.  Není zřejmé, jaký 
praktický význam by do budoucna měly tyto okresy, 
byť odvozené nově z území SO ORP, mít. Věcný 
záměr zákona rozhodně nepřispívá ke zjednodušení 
a zvýšení přehlednosti výkonu veřejné správy. Uvádí 
jako výhodu pouze to, že ke změnám okresů postačuje 
změna pouze podústavních právních předpisů.   
Z pohledu výkonu státní správy na obcích a krajích se 
nové vymezení okresů ani v budoucnu nijak neprojeví. 
Dalším problémem zůstává skutečnost, že kraje nemají 
samostatnost v rámci NUTS II (územní velikost 
požadovaná EU v rámci čerpání financí z fondů EU), 
což vede tak jako tak k nutnosti vytváření dalších 
struktur. Důvodem zavádění „nových“ okresů není 
např. ani problematika justičního uspořádání; justiční 
soustava stojí mimo územněsprávní členění státu 
a z tohoto pohledu ji lze vnímat jako speciální členění 
stanovené vlastním zákonem, věcný záměr zákona 
ostatně se zachováním speciálních členění výslovně 
počítá. Územně správní struktura státu by tak zůstala 
 i nadále komplikovaná, veřejnost již nyní nechápe 
zcela skutečnost, že základem výkonu státní správy 
jsou obvody s rozšířenou působností, nikoliv okresy. 
Znovuoživení okresů neodpovídá rovněž dosavadní 
vývojové tendenci, která se od zrušení okresních úřadů 
od této jednotky odklání a tento odklon je i v souladu s 
procesem reformy veřejné správy. Z pohledu 
Jihomoravského kraje je, s ohledem na dlouholeté 
praktické fungování veřejné správy v krajích a na 
obcích, preferovaná varianta územního členění státu 
ve struktuře: obec – ORP – kraj.     

umožňuje dosažení skladebnosti nového územně správního 
členění státu. 

Královehradecký kraj Z daného materiálu není zcela zřejmé, zda je i nadále 
počítáno v rámci správních obvodů se zachováním 
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. 
Bylo by vhodné tuto skutečnost zmínit v předkládaném 
materiálu. 

Akceptováno a vysvětleno – v Závěrečné zprávě RIA v kap. 
3, oddíle 3, výslovně uvedeno, že „do systému obcí 
s pověřeným obecním úřadem nebude nijak zasahováno 
(POÚ tedy nebudou rušeny)". Jejich seznam bude nadále 
uveden v zákoně č.314/2002 Sb. v nezměněném počtu.   

Moravskoslezský Navrhujeme doplnit věcný záměr zákona o budoucí Vysvětleno – v Závěrečné zprávě RIA v kap. 3, oddíle 3, je 
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kraj řešení postavení obecních úřadů. 
 
Odůvodnění: 
Předkládaný materiál postrádá bližší řešení 
problematiky pověřených obecních úřadů, které plní 
funkci jednoho z důležitých volebních orgánů ve všech 
„druzích voleb“. V materiálu se hovoří o pověřených 
obecních úřadech pouze okrajově (dopad návrhu je 
uvozen jako „potencionální“) a není zřejmé, zda tyto 
budou zrušeny či zůstanou zachovány, resp., které 
pověřené obecní úřady se stanou „běžnými obcemi“ 
a které obecními úřady obcí s rozšířenou působností. 
Navrhujeme proto doplnit věcný záměr o budoucí 
řešení těchto obecních úřadů. 
 

výslovně uvedeno, že „do systému obcí s pověřeným 
obecním úřadem nebude nijak zasahováno (POÚ tedy 
nebudou rušeny)". Jejich seznam bude nadále uveden 
v zákoně č.314/2002 Sb. v nezměněném počtu.   

Nejvyšší kontrolní 
úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh předpokládá zpracování nového zákona 
o územně správním členění státu a prováděcího 
právního předpisu k němu. Účelem navrhované právní 
úpravy má být zajištění jednotného členění území státu 
pro potřeby výkonu státní správy, přičemž, jak se 
v předloženém materiálu uvádí, v závislosti na dalším 
vývoji koncepční organizace soudnictví může být toto 
členění v oblasti soudnictví využito v budoucnu.  
Členění soudnictví je v současné době upraveno 
v přílohách k zákonu 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. Toto 
členění je, pokud jde o obvody krajských a okresních 
soudů, v zásadě identické s územním členěním podle 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve 
znění pozdějších předpisů. Územní obvody okresních 
soudů jsou v příloze č. 3 k zákonu č. 6/2002 Sb. 
definovány výčtem území obcí, jež do soudního 
obvodu příslušného okresního soudu náleží. Toto 
vymezení, které v době vydání zákona č. 6/2002 Sb. 
odpovídalo území okresů podle vyhlášky č. 564/2002 

Vysvětleno – Předkladatel souhlasí s názorem, že 
skladebnost soudní a správní organizace by perspektivně 
činila územní organizaci státu přehlednější. Se změnou 
organizace soudů, kterou by přinesla var. č. 2 , by však byly 
spojené finanční náklady zřetelně převyšující náklady var. 1, 
která se omezuje pouze na správní organizaci. 
Z legislativního hlediska je územní působnost soudů 
stanovena odlišným způsobem, takže by byla nutná změna 
koncepce úpravy této působnosti.       
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k možnému 
přizpůsobení soudní soustavy územně správnímu členění 
státu je výrazně negativní.                                                
Se zřetelem  k uvedeným okolnostem setrvává předkladatel 
na preferenci var. č. 1.       
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Nejvyšší kontrolní 
úřad 
 
 
 
 
 
 

Sb., o stanovení území okresů České republiky 
a území obvodů hlavního města Prahy, však 
nereflektovalo její následné změny (např. obec Lány 
byla podle novelizační vyhlášky č. 513/2006 Sb. 
přesunuta z okresu Rakovník do okresu Kladno, avšak 
z hlediska soudní soustavy i nadále spadá pod územní 
obvod Okresního soudu v Rakovníku).  
Věcný záměr předpokládá nové vymezení území 
okresů výčtem obcí s rozšířenou působností, jejichž 
správní obvody budou tvořit součást okresu, za 
dodržení zásady, že každý správní obvod obce 
s rozšířenou působností se musí celým svým územím 
nacházet na území jednoho a téhož okresu. Takto 
vymezené území okresů se však nemá týkat vymezení 
soudních obvodů okresních soudů, kde se i do 
budoucna předpokládá existence speciální úpravy. 
V důsledku toho však bude i nadále přetrvávat resp. 
v důsledku předpokládaných změn území stávajících 
okresů se ještě více prohloubí nesoulad mezi územním 
vymezením "správních" a "soudních" okresů (v rámci 
výkonu veřejné správy je přitom okresní členění 
používáno prakticky jen v oblasti sociálního 
zabezpečení), což podle našeho názoru nelze pokládat 
za žádoucí stav. V uvedené souvislosti se domníváme, 
že by bylo vhodné novelizovat i zákon č. 6/2000 Sb. 
tak, aby územní obvody okresních soudů odpovídaly 
území okresů vymezených podle nového zákona 
o územně správním členění státu. 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
1. Na p. 5 se slova „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“ zrušují. Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 

Neakceptováno – Vydání vyhlášky je součástí realizované 
varianty 1. Varianta 2 realizována nebude. Připomínka proto 
není relevantní. 
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Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Není smysluplné, aby existovaly 2 právní předpisy. 
Stejně tak je nevhodné, aby správní členění měnila 
exekutiva. Výhodou toho řešení je, že obstojí i pro 
justici a nebude tady zcela zbytečná dvojkolejnost. 
Zásadní připomínka: 
 
2. Na p. 7 je nezbytné stanovit, že vojenské újezdy 
budou začleněny do obcí. 
 
Odůvodnění: 
Podle článku 99 ústavy se ČR člení na obce a kraje. 
Není tedy možné, aby část území ČR nepatřila do 
žádné obce. Existence vojenských újezdů byla 
i v rozporu s článkem 21 Listiny a Evropskou chartou 
místní samosprávy, vyhlášenou pod č. 181/1999 Sb. 
Dřívější vojenské tábory byly součástí obcí; není 
žádoucí vycházet z komunistického modelu zákona č. 
169/1949 Sb., cf. jeho § 1 odst. 1 věta první: „Vláda 
může z území dosavadních obcí, po případě jejich 
částí, pokud je takových území třeba pro úkoly obrany 
státu, zřizovat vojenské újezdy (v dalším jen „újezdy“).“ 
Praktickým problémem, který je nutné řešit, jsou 
stavební řízení o odstranění nepovolené stavby ve 
vojenském újezdu, kde není žádoucí, aby je řešila 
podjatá AČR. 

Neakceptováno – Požadavek je naprosto nesmyslný. 
Z předmětného ustanovení nevyplývá, že celé území státu 
musí být vyplněno (samosprávným) územím obcí. Čl. 99 
Ústavy ČR pouze předpokládá existenci VÚSC v podobě 
krajů (a hl. m. Prahy). S jejich zřízením dnem 1. 1. 2000 se 
stalo toto ustanovení nepřesným, neboť území státu se člení 
na území těchto VÚSC, a teprve v jeho rámci existují 
samosprávné obce, jak tomu konečně nasvědčuje 
jednoznačná formulace čl. 100 odst. 2 Ústavy ČR (srov. str. 
466, Filip, J.: Ústavní právo České republiky, I. díl, Doplněk 
Brno 1999). Případný rozpor s čl. 21 LZPS (a potažmo 
s Evropskou chartou místní samosprávy) byl jistě odstraněn 
zákonem 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), kdy s účinností tohoto zákona od 1. 1. 
2016 již na zmenšeném území vojenských újezdů žádné 
civilní osoby trvale nežijí (nikdo zde není hlášen k trvalému 
pobytu), osoby vojenské se zde zdržují pouze za účelem 
výkonu povolání. Problematika odstranění nepovolené stavby 
není tématem věcného záměru. 

3. Nadpis zní: „o správním členění“ 
 
Odůvodnění: 
Nadpis má být stručný a výstižný. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o zákon, je zjevné, že jeho předmětem má být 
stát, a proto je nadbytečné to výslovně uvádět. Co se 
týká příslovečného určení „územně“, lze mít za to, že je 
inherentní vymezení „správní členění“. 

Neakceptováno – Slovo územní není automaticky obsaženo 
v pojmu "správní členění". 

4. Na pp. 6, 10, 20 a na dalších místech je nutno 
opravit informaci, že Praha není kraj. 
 
 

Neakceptováno – Text vychází z terminologie ústavního 
zákona č. 347/1997 Sb, který Prahu označuje výslovně jako 
VÚSC, nikoliv jako kraj. Citovaný § 1 odst. 1 zákona 
č. 131/2000 Sb. je terminologicky nepřesný, neboť se neřídí 
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Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odůvodnění: 
Ačkoliv je Praha zcela nepochybně obcí, je rovněž 
krajem, jak vyplývá z článku 99 ústavy. Podle něj se 
ČR člení na ZÚSC („obce“) a VÚSC („kraje“). 
Vzhledem k tomu, že Praha je VÚSC, vyplývá z toho 
jednoznačně, že je kraj, byť ji ústavní zákon 
č. 347/1997 Sb. takto neoznačuje. Navíc to jasně uvádí 
§ 1 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze: „Tento zákon upravuje postavení hlavního 
města Prahy jako hlavního města České republiky, 
kraje a obce a dále postavení městských částí.“ 

zněním ústavního zákona č. 347/1997 Sb. – správně by zde 
mělo být uvedeno, že „Tento zákon upravuje postavení 
hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, 
vyššího územního samosprávného celku a obce a dále 
postavení městských částí.“ Z pochopitelných důvodů 
(zjednodušení) zde zákonodárce použil pojem „kraj“, neboť 
většina běžných zákonů chápe pojmy VÚSC a kraj poněkud 
nesprávně jako synonymum. 

5. Na p. 54 se věta: „Pro zajištění stávajících standardů 
soudního řízení, zejména pak s ohledem na délku 
řízení, by bylo třeba vytvořit 12 míst pro nové soudce,“ 
zrušuje. 
 
Odůvodnění: 
Pokud žádná nová agenda nevzniká, práce nepřibývá. 
Vyšší zatížení některých okresních soudů je nutno řešit 
delimitací soudců a pomocných zaměstnanců z těch 
soudů, kde má být nově zatížení nižší. Delimitace má 
jen jednorázové náklady a nikoliv trvalé, jak uvádí 
návrh na p. 55. 

Není relevantní – případné personální požadavky jsou věcí 
Ministerstva spravedlnosti, vzhledem k nerealizaci této 
varianty není relevantní vést diskuzi s věcně příslušným 
ministerstvem o potřebě dalších soudců. 

6. Na p. 56 se věta: „Za prvé, změny soudních obvodů 
se nedotýká žádný z věcných důvodů pro zpracování 
věcného záměru zákona, jež byly uvedeny v úvodu 
tohoto hodnocení,“ zrušuje. 
 
Odůvodnění: 
Je zcela nevhodné, aby občan jedné obce měl okresní 
úřad sídlící jinde než okresní soud. 

Akceptováno – Věta obsahuje příliš rezolutní formulaci. 
Podotýkáme, že činnost okresních úřadů byla ukončena ke 
dni 31. 12. 2002. 

7. Na p. 56 se věta: „Za třetí, s ohledem na způsoby 
určování místní příslušnosti soudů, jež jsou výrazně 
odlišné od způsobů určení věcné příslušnosti 
správních úřadů, by případná legislativní změna 
nepřinesla sledovaný efekt, tj. nezaručovala by, že 
řízení bude vždy vedeno v okrese, v němž má účastník 

Neakceptováno – Uváděná příslušnost soudu nemá nic 
společného s dostupností veřejné správy pro občana v území. 
Připomínka navíc směřuje k realizaci varianty 2, proto není 
relevantní. 
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Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

trvalý pobyt,“ zrušuje. 
 
Odůvodnění: 
Cílem určení místní příslušnosti, a to ani správní, ani 
soudní, není zajistit, aby byla tam, kde má strana místo 
trvalého pobytu. Cílem určení místní příslušnosti je 
zajistit optimální veřejný úřad, tj. s nejlepší znalostí 
věci. To je zpravidla veřejný úřad bydliště strany, což je 
u soudů zajištěno tím, že je takto určen obecný soud 
odpůrce. 
8. Na p. 56 je nutno doplnit větu: „Sladění správní 
a soudní místní příslušnosti má zásadní význam pro 
správní soudnictví.“ 

Neakceptováno – Uváděná příslušnost soudu nemá nic 
společného s dostupností veřejné správy pro občana v území. 
Připomínka navíc směřuje k realizaci varianty 2, proto není 
relevantní. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
Uplatňujeme připomínku města Semily k materiálu 
III. B Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu 
regulace (RIA); bod 3 Návrh variant řešení:  
Zastupitelstvo města Semily preferuje při řešení 
skladebnosti územně správního členění státu variantu 
přičlenění obcí nacházejících se ve správním území 
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Turnov, 
jež se v současné době nacházejí v okrese Liberec 
a Jablonec nad Nisou, k okresu Semily. Tím by ORP 
Turnov mohlo zůstat i nadále v okresu Semily. Tato 
varianta by umožňovala obcím, které jsou na hranici 
ORP Turnov, rozhodnout se pro změnu příslušnosti 
ORP. 
 
Odůvodnění: 
Preferovanou variantou MV, tedy přičlenění celého 
ORP Turnov k okresu Liberec, dojde ke zmenšení 
okresu Semily o 20 obcí na západě okresu a tedy 
i k podstatnému zmenšení okresu Semily. Tím by 
okres Semily aspiroval na místo jednoho z nejmenších 
okresů v ČR, což se projeví na odchodu (snížení počtu 

Problematikou řešení neskladebnosti obcí Turnovska 
(tj. příslušnosti některých obcí z ORP Turnov k jiným okresům 
– viz Tabulka na str. 30) se MV ČR intenzivně zabývalo při 
přípravě předkládaného věcného záměru. Otázka přiřazení 
obcí byla široce diskutována na setkání dotčených obcí 
a představitelů územních správních úřadů, které se konalo 
dne 15. 2. 2017 v Kulturním domě Střelnice v Turnově, jehož 
se účastnily všechny obce ORP Turnov (tedy i mimo 
neskladebné obce). Na jednání bylo konstatováno, že dnes 
existence okresu již nemá dopady na rozvoj území, jako tomu 
bylo v minulosti (před reformou veřejné správy). Okres jako 
administrativní jednotka státu slouží pouze u výkonu 
některých agend k určování příslušnosti (Okresní správa 
sociálního zabezpečení, Státní okresní archivy), většina 
správních orgánů má již svoji vlastní územní správní strukturu 
zakotvenou ve svých vlastních zákonech. 
 
MVČR obecně preferuje variantu zachování územní 
celistvosti správních obvodů stávajících ORP. Proto 
i v případě ORP Turnov navrhuje přiřazení celého správního 
obvodu k okresu Liberec. Všechny uvedené obce z ORP 
Turnov, které jsou ve výběru zvolené varianty označeny jako 
„ORP Turnov/okres Liberec“ se v rámci dotazování na jejich 
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Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

zaměstnanců) některých státních institucí z města 
Semily, a tedy snížení dostupnosti těchto institucí pro 
občany a následně i úbytku občanů žijících v Semilech. 
V analýze Ministerstva vnitra scházejí údaje 
o dopadech přičlenění celého ORP Turnov k okresu 
Liberec na obce z východní části ORP Turnov (20 obcí, 
které tvoří západní část semilského okresu). Analýza 
MV se z tohoto pohledu jeví jako nevyvážená, 
nezohledňuje potřeby a zájmy občanů jižní a východní 
části ORP Turnov. Občané obcí, které jsou v těsném 
sousedství s ORP Semily a které mají okresní instituce 
v Semilech, by dle návrhu museli za vyřizováním svých 
záležitosti dojíždět až do Liberce (OSSZ, katastrální 
úřad, HZS, Policie ČR, KHS, úřad atd.) – agenda ORP 
by jim zůstala zachována v Turnově. Z hlediska 
zachování soudržnosti území stávajícího semilského 
okresu a zachování dostupnosti služeb státních 
institucí pro občany města Semily a celého Semilska 
se proto jeví jako nejvýhodnější varianta preferovaná 
Zastupitelstvím města Semily. 

preferenci řešení neskladebnosti vyjádřily, že preferují tuto 
problematiku řešit prostřednictvím zřízení okresu Turnov. 
MVČR však nechce současnou správní strukturu zesložiťovat 
a prodražovat, proto bylo zvoleno řešení, které nejlépe 
odpovídá reálným vztahům a vazbám v daném území, což je 
udržení kompaktnosti současného celku ORP Turnov a jeho 
přiřazení k okresu Liberec (krom obce Frýdštejn, jež zvolila 
ORP Jablonec nad Nisou). 

Ministerstvo dopravy bez připomínek  

Ministerstvo kultury bez připomínek  

Ministerstvo obrany bez připomínek  
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí bez připomínek  

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

bez připomínek 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví bez připomínek  

Ministerstvo 
životního prostředí bez připomínek  

Výzkumný ústav 
vodohospodářský bez připomínek  
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Rada vlády pro vědu 
a vývoj bez připomínek  

Akademie věd ČR bez připomínek  

Asociace krajů bez připomínek  

Česká národní banka bez připomínek  

Český báňský úřad bez připomínek  
Český 
telekomunikační 
úřad 

bez připomínek 
 

Energetický 
regulační úřad bez připomínek  

Hospodářská 
komora ČR bez připomínek  

Jihočeský kraj bez připomínek  

Karlovarský kraj bez připomínek  

Kraj Vysočina bez připomínek  

Liberecký kraj bez připomínek  

Olomoucký kraj bez připomínek  

Pardubický kraj bez připomínek  

Plzeňský kraj bez připomínek  

Středočeský kraj bez připomínek  

Ústecký kraj bez připomínek  

Zlínský kraj bez připomínek  
Národní 
bezpečnostní úřad bez připomínek  

Nejvyšší soud ČR bez připomínek  
Nejvyšší správní 
soud ČR bez připomínek  

Svaz měst a obcí ČR bez připomínek  
Úřad pro 
zastupování státu ve bez připomínek  
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věcech majetkových 

Ústavní soud ČR bez připomínek  

 

V Praze 28. února 2018 

Vypracoval: Mgr. Jakub Jaňura Podpis: 
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