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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  
 

Dnem 1. ledna 2021 nabyde účinnosti zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění 
státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). Tento zákon 
především odstraní dosud existující, byť výjimečné, případy neskladebnosti mezi kraji, 
správními obvody obcí s rozšířenou působností a od nich odvozenými okresy.  

Navrhovaná vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu je 
prováděcím předpisem k zákonu o územně správním členění státu. Tato vyhláška částečně 
nahrazuje stávající vyhlášku 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.“), která je s účinností od 1. ledna 2021 zákonem o územně 
správním členění státu zrušena. Druhá část stávající vyhlášky č. 388/2002 Sb., obsahující 
stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, je předmětem právní úpravy 
v samostatné vyhlášce.  

Zákonem o územně správním členění státu se s účinností od 1. ledna 2021 zrušuje 
rovněž vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů 
hlavního města Prahy, vydaná k provedení § 1a odst. 3 a § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení území obvodů hlavního města Prahy je 
rovněž součástí nyní předkládané vyhlášky.  

Ve zcela výjimečných případech je s ohledem na místní specifika třeba zachovat 
stávající stav představující jistou neskladebnost územně správního členění stanoveného 
zákonem. Na základě speciálního zmocnění obsaženého v § 7 odst. 3 zákona o územně 
správním členění státu tedy navrhovaná vyhláška stanoví také příslušnost některých obcí do 
jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce s rozšířenou působností, do něhož 
náleží tyto obce. 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li vyhláška 
navrhována na základě tohoto zmocnění  

 
Zákon o územně správním členění státu obsahuje v § 7 zmocnění k vydání vyhlášky, 

kterou se stanoví 
- správní obvody obcí s rozšířenou působností, a to výčtem území obcí a vojenských újezdů, 
- území obvodů hlavního města Prahy, a to výčtem území městských částí, a  
- to, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce 

s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce.  

Právní úprava správních obvodů obcí s rozšířenou působností zůstává věcně téměř 
shodná se stávajícím právním stavem. Stanovení území obvodů hlavního města Prahy zůstává 
beze změny. Systematika vyhlášky je totožná jako u stávající vyhlášky č. 388/2002 Sb.  

Právní úprava stanovení mimořádné příslušnosti některých obcí do jiného okresu je 
uvedena v části třetí vyhlášky. Ministerstvo vnitra po projednání s některými obcemi 
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ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov využívá možnosti vyhláškou 
stanovit, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce 
s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce. Ministerstvo vnitra tím vyhovuje rovněž 
doprovodnému usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu přijatému k zákonu o územně 
správním členění státu.  

Navrhovaná vyhláška realizuje uvedené zákonné zmocnění a je zcela v souladu s tímto 
zmocněním.  
 
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
 

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána.  

Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

Zákonem o územně správním členění státu není do právního řádu České republiky 
zapracováváno právo Evropské unie, a návrh prováděcí vyhlášky proto není s právem Evropské 
unie v rozporu. Záležitosti územně správního členění státu nejsou právem Evropské unie 
regulovány a jsou ponechány na vnitrostátní právní úpravě jednotlivých členských států 
Evropské unie. 

  
d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Jak je uvedeno výše v písm. a), v současnosti jsou správní obvody obcí s rozšířenou 
působností (stejně jako správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem) stanoveny 
vyhláškou č. 388/2002 Sb. Stávající vyhláška č. 388/2002 Sb. je vydána na základě zmocnění 
obsaženého v zákoně č. 314/2002 Sb. Zákon č. 314/2002 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2021 
novelizován zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících 
zákonů. Zákon č. 314/2002 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2021, obsahuje v § 3 nové 
zmocnění k vydání vyhlášky stanovící správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. 
Zmocnění k vydání vyhlášky stanovící správní obvody obcí s rozšířenou působností je nově 
obsaženo v zákoně o územně správním členění státu. Kromě toho zákon o územně správním 
členění státu obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky, kterou se stanoví území obvodů hlavního 
města Prahy a to, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod 
obce s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce.  

Navrhovaná vyhláška realizuje uvedené zákonné zmocnění  
- stanovením správních obvodů obcí s rozšířenou působností, a to výčtem území obcí 

a vojenských újezdů, 
- stanovením území obvodů hlavního města Prahy, a to výčtem území městských částí, a  
- stanovením, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod 

obce s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce.  

Vyhláška nabyde účinnosti stejným dnem jako zákon č. 51/2020 Sb., tj. dnem 1. ledna 
2021. 

Oproti stávajícímu stavu dochází k několika změnám v příslušnosti některých obcí  
ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností. Tyto změny se týkají celkově šesti obcí  
ve třech různých krajích (Středočeský kraj, Liberecký kraj a Kraj Vysočina). Dále předmětná 
vyhláška odráží změnu názvu jedné obce (Dolany nad Vltavou) a jednoho kraje (Kraj 
Vysočina).  
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U některých obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov, která jako 
celek bude spadat na základě zákona o územně správním členění státu do okresu Semily, bude 
touto vyhláškou (v souladu se zákonným zmocněním) zachována příslušnost ke stávajícím 
okresům Jablonec nad Nisou a Liberec. V podrobnostech viz níže (zvláštní část).  
 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
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  
 

Navrhovaná právní úprava nemá výrazné negativní dopady na státní rozpočet, ani na 
rozpočty drtivé většiny územních samosprávných celků, které nemění příslušnost k okresu nebo 
ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností. Hodnocení dopadů již bylo provedeno 
v rámci přípravy zákona o územně správním členění státu.  

Pro adresáty veřejné správy neplynou z přijetí vyhlášky žádné přímé náklady. V obcích, 
kde dojde ke změně příslušnosti k okresu, si budou muset občané nechat vyhotovit nové 
občanské průkazy, avšak tato změna bude pro občany bezplatná.   

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy lze tedy 
shrnout následovně: Identifikované dopady, které vzniknou státu z důvodu nutnosti výměny 
občanských průkazů (při odhadovaném nákladu 100–150 Kč na jeden občanský průkaz), jsou 
cca 1,5–2,3 mil. Kč. Celkově je kalkulováno s částkou maximálně cca 4,7–5,6 mil. Kč, a to 
především na zajištění změn spojených se zajištěním skladebnosti mezi správními obvody obce 
s rozšířenou působností a okresy (Turnovsko).  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky, ani 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, ani dopady 
na životní prostředí. 

Předpokládají se určité pozitivní dopady v souvislosti se snížením časových ztrát 
spojených s návštěvami úřadů v případě některých obcí v důsledku dosažení skladebnosti 
všeobecných správních obvodů.  
 
f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Předkládaná právní úprava se nikterak nedotýká úpravy zákazu diskriminace. Z hlediska 
požadavků na zajištění rovnosti mužů a žen ji lze považovat za neutrální. 
 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů  
 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká ochrany soukromí ani ochrany osobních údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 
 

Při přípravě návrhu zákona č. 51/2020 Sb. 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. Navrhovanou vyhláškou, která má technický 
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charakter, je pouze prováděno zmocnění obsažené v zákoně. Obsah vyhlášky tedy nemá žádný 
korupční potenciál.  

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 územně správního členění státu.  
 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
S ohledem na technický charakter obsahu navrhované vyhlášky bylo v rámci 

schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 
s vyznačením povinnosti zpracování RIA rozhodnuto, že nebude provedeno hodnocení dopadu 
regulace. 

 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K ČÁSTI PRVNÍ – STANOVENÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ (§ 1 až 13) 
 

V  ustanoveních § 1 až 13 jsou stanoveny správní obvody obcí s rozšířenou působností, 
a to výčtem jednotlivých obcí a vojenských újezdů. Obsah vyhlášky je členěn podle 
jednotlivých krajů.  

Oproti stávajícímu stavu (právní úpravě obsažené ve vyhlášce č. 388/2002 Sb.) dochází 
k několika změnám v příslušnosti některých obcí ke správnímu obvodu obce s rozšířenou 
působností. 

První změnu (viz § 1 odst. 13) představuje ve Středočeském kraji změna příslušnosti ke 
správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod obcí Bříství, Černíky, Kounice 
a Vykáň na příslušnost ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem. 
Okresní příslušnost k okresu Nymburk zůstává zachována. 

Druhá změna (viz § 6 odst. 3) se týká v Libereckém kraji obce Frýdštejn, která 
ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov přechází do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou. Okresní příslušnost k okresu Jablonec nad Nisou 
zde zůstává zachována. 

Třetí změna (viz § 9 odst. 2) se týká obce Věžnice, která ze správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Jihlava přechází do správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Havlíčkův Brod. Okresní příslušnost k okresu Havlíčkův Brod zůstává zachována. 

Další dílčí změny souvisejí s promítnutím změn názvů obcí a rovněž Kraje Vysočina 
a s odstraněním informativních dodatků uváděných v závorce u názvů obcí v případě, že se 
v jednom okrese vyskytovaly dvě obce stejného názvu. Obecné pravidlo, aby byl název obce 
v rámci okresu vždy jedinečný, není upraveno žádným právním předpisem, vycházelo pouze 
ze zavedené a respektované úřední praxe od roku 1960. Toto pravidlo není v rozporu se 
současnou platnou právní úpravou, byť se vznikem základních registrů je možno pokládat jej 
za poněkud překonané vývojem. Informativní dodatek však nikdy nebyl součástí úředního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBNWJ555A)



5 
 

názvu jakékoliv obce. Předmětný dosud užívaný informativní dodatek – např. „(dříve okres 
Domažlice)“ – má tedy význam pouze z hlediska lepší orientace mezi územními 
samosprávnými celky (obcemi) v rámci okresu při použití členění státu na okresy. V základních 
registrech není žádný informativní dodatek od počátku roku 2016 uváděn. Tato praxe byla 
s přihlédnutím k výše uvedeným důvodům v nyní navrhované vyhlášce opuštěna. 

 

K ČÁSTI DRUHÉ – STANOVENÍ ÚZEMÍ OBVODŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
(§ 14) 
 

V části druhé vyhlášky se stanoví území obvodů hlavního města Prahy, a to výčtem 
území městských částí. Vymezení obvodů hlavního města Prahy zůstává oproti dřívějšímu 
stavu beze změny.  
 
K ČÁSTI TŘETÍ – STANOVENÍ PŘÍSLUŠNOSTI NĚKTERÝCH OBCÍ DO JINÉHO 
OKRESU (§ 15) 
 

Návrh zákona o územně správním členění státu v otázce řešení územní neskladebnosti 
mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností a územím okresů v oblasti Turnovska 
původně vycházel z varianty řešení spočívající v udržení územní působnosti obce s rozšířenou 
působností Turnov a zařazení celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov 
do okresu Semily. V průběhu legislativního procesu se nicméně ukázalo, že některé obce, jichž 
se v této souvislosti dotýkala změna okresní příslušnosti, by uvítaly zachování stávajícího stavu 
(tedy zachování dosavadní okresní příslušnosti, která neodpovídá skladebnému vymezení 
okresů prostřednictvím celých správních obvodů obcí s rozšířenou působností). Přijatým 
pozměňovacím návrhem, kterým bylo do zákona včleněno zmocňovací ustanovení (§ 7 odst. 3), 
na jehož základě může Ministerstvo vnitra formou vyhlášky v jednotlivých případech stanovit, 
že některé obce budou náležet do jiného okresu, než by vyplývalo z § 4 zákona o územně 
správním členění státu, tedy z jejich zařazení do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, bylo umožněno zachování stávající okresní příslušnosti v konkrétních případech.  

Vyhláška tak může reagovat na místní specifika a v odůvodněných případech se 
v otázce vymezení okresů odchýlit od obecného pravidla daného na úrovni zákona, které má za 
cíl zajištění skladebnosti území okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Poslanecká sněmovna i Senát v této souvislosti navíc přijaly doprovodné usnesení, 
kterým žádají Ministerstvo vnitra, aby využilo možnosti výjimky umožňující vyhláškou 
stanovit, že některé obce náleží do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce 
s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce, pro obce stávajícího správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Turnov, které o to projeví zájem. 

V tomto specifickém případě je tedy v návrhu vyhlášky zachován stávající 
(neskladebný) stav okresní příslušnosti v případě obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Turnov. Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov podle zákona náleží 
do okresu Semily. Z tohoto pravidla pak vyhláška stanoví následující výjimky: Obce Jenišovice 
a Malá Skála budou náležet do okresu Jablonec nad Nisou. Obce Čtveřín, Kobyly, Lažany, 
Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, 
Vlastibořice a Žďárek budou náležet do okresu Liberec.  
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K ČÁSTI ČTVRTÉ – ÚČINNOST (§ 16)  
 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje shodně s účinností zákona o územně správním 
členění státu, tedy dnem 1. ledna 2021. 
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