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III. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

 

Obecná část 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů, určení matričního úřadu nebo jeho zrušení, 

popřípadě změnu správního obvodu matričního úřadu lze provést pouze k počátku 

kalendářního roku, nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu. 

Starosta obce Těšetice se obrátil prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 

na Ministerstvo vnitra s žádostí o zrušení pověření obce Těšetice matriční působností. Podle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „vyhláška“), vykonává matriční úřad Těšetice matriční působnost celkem pro 2 obce 

Těšetice a Ústín. 

Po posouzení všech relevantních skutečností rozhodlo Ministerstvo vnitra o zrušení 

pověření obce Těšetice matriční působností s účinností od 1. 1. 2019. V návaznosti na to se 

navrhuje zařadit obce Těšetice a Ústín do správního obvodu matričního úřadu Olomouc.  

S navrhovaným řešením ohledně zrušení pověření obce Těšetice matriční působností 

a zařazení obcí Těšetice a Ústín do správního obvodu matričního úřadu Olomouc vyslovily 

souhlas všechny dotčené subjekty, tj. Obecní úřad Těšetice, Obecní úřad Ústín, Magistrát 

města Olomouce a Krajský úřad Olomouckého kraje. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zmocněním uvedeným v § 96 písm. a) 

matričního zákona. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

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

úprava na tomto úseku je plně ponechána v pravomoci národních orgánů jednotlivých zemí; 

právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. Rovněž mezinárodní smlouvy, 

jimiž je Česká republika vázána, se na danou oblast nevztahují.  

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 

úpravy 

Seznam matričních úřadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., a proto 

pro realizaci záměru, aby určitý obecní úřad již nadále nebyl matričním úřadem, nutná její 

novelizace.  

  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
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sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

S navrhovanou změnou nejsou spojeny dopady na státní rozpočet.  

Matriční knihy narození, manželství a úmrtí vedené stávajícím matričním úřadem 

Těšetice, které budou, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2019 zařazeny do 

správního obvodu matričního úřadu Olomouc, budou předány matričnímu úřadu Olomouc. 

Tomuto matričnímu úřadu tak nevzniknou žádné náklady s nákupem matričních knih.  

Nároky na hospodářské subjekty přijetím vyhlášky nevzniknou. Navrhovaná právní 

úprava nebude mít rovněž žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná vyhláška nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná vyhláška se netýká zpracování osobních údajů a neupravuje pravidla, 

která by se dotýkala ochrany soukromí. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou vyhláškou nejsou spojena korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost ani obranu státu. 

 

10. Výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Dle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 nemusí být 

k tomuto návrhu vyhlášky provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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Zvláštní část 
 

K čl. I bodům 1 a 2 

Navrhované změny přílohy č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb. slouží k vypuštění Těšetic ze 

seznamu matričních úřadů a zařazení Těšetic a Ústína (pro nějž dosud byly Těšetice 

příslušným matričním úřadem) do správního obvodu matričního úřadu Olomouc.  

 

K čl. II 

 S ohledem na ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, se navrhuje, aby vyhláška nabyla 

účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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