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V. 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie 

s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 2. října 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 23. října 

2018. Jedno připomínkové místo uplatnilo připomínku označenou jako zásadní. Návrh je předkládán bez rozporu. 

 

Autor Připomínka Vypořádání 
Zlínský kraj Zásadní připomínka 

Nad rámec novely doporučujeme v návrhu 

vyhlášky (čl. I.) doplnit nový odstavec 7 

tohoto znění: „7. V části „Moravskoslezský 

kraj“, písm. u) se slovo „Třinec,“ nahrazuje 

textem „Magistrát města Třinec“ a 

dosavadní odstavce 7 – 16 se označují jako 

odstavce 8 – 17.“  

Podle zákona č. 175/2018 Sb., byl s účinností 

od 31. 8. 2018 změněn zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

obcích“) tak, že ustanovení § 4 odst. 1 

zákona o obcích, které uvádí úplný výčet 

statutárních měst, bylo doplněno textem „a 

Třinec“. Město Třinec se tak stalo 

statutárním městem, aniž by zákon uváděl 

nějaké přechodné ustanovení. Lze tedy mít za 

to, že již statutárním městem je, a proto – 

jestliže je vyhláška č. 36/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, resp. její příloha, 

formulována tak, že nerozlišuje mezi 

jednotlivými typy obecních úřadů kromě 

magistrátů statutárních měst – je namístě 

doplnit správné označení úřadu s rozšířenou 

působností Třinec tím spíš, že u všech 

ostatních statutárních měst je magistrát 

uveden.  

 

 

Akceptováno. 

Je třeba zohlednit skutečnost, že město Třinec se s účinností od 

31. 8. 2018 stalo statutárním městem, a to na základě novely 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Všechny 

úřady statutárních měst jsou v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 

Sb., označeny jako „Magistráty“. Tedy i v případě nového 

statutárního města Třinec je nutné toto označení respektovat.  
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Ministerstvo zahraničních věcí Doporučující připomínka 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá 

Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska své 

působnosti zásadní připomínky, lze však doporučit 

v novelizačním bodě 15 text „za slova „Záluží,“ “ 

nahradit textem „za slovo „Záluží,“ “, tzn. uvést 

podstatné jméno „slovo“ v jednotném čísle.  

 

Připomínka akceptována. 
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