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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

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

 
V současnosti jsou správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (stejně jako 

správní obvody obcí s rozšířenou působností) stanoveny vyhláškou 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. 338/2002 Sb.“). Stávající 
vyhláška č. 388/2002 Sb. je vydána na základě zmocnění obsaženého v zákoně č. 314/2002 Sb., 
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 
ve znění zákona č. 387/2004 Sb. (dále též „zákon č. 314/2002 Sb.).  

Zákon č. 314/2002 Sb. byl novelizován zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním 
členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), který 
nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021. Touto novelou se rovněž mění název předmětného 
zákona na zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem. Zákon č. 314/2002 Sb., ve 
znění účinném od 1. ledna 2021, obsahuje v § 3 zmocnění k vydání nové vyhlášky (namísto 
zrušené vyhlášky č. 388/2002 Sb.) stanovící správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem 
výčtem území obcí.  

Navrhovaná vyhláška realizuje uvedené zákonné zmocnění stanovením správních 
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Vyhláška nabyde účinnosti stejným dnem jako 
zákon č. 51/2020 Sb., tj. dnem 1. ledna 2021.  
 
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  

 
Jak je uvedeno výše, zákon č. 314/2002 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2021, 

obsahuje v § 3 zmocnění k vydání vyhlášky, která stanoví správní obvody obcí s pověřeným 
obecním úřadem výčtem území obcí.  

Navrhovaná vyhláška realizuje uvedené zákonné zmocnění stanovením správních 
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a je zcela v souladu s tímto zmocněním.  

Právní úprava správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (výčet obcí) 
zůstává věcně až na nepatrné výjimky (viz níže) shodná se stávajícím právním stavem. 
Systematika vyhlášky je, pokud jde o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, shodná 
jako u stávající části první vyhlášky č. 388/2002 Sb.  
 
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. 
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Novelizovaným zákonem č. 314/2002 Sb. 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 pověřeným 
obecním úřadem (stejně jako správní obvody obcí s rozšířenou působností) 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 
výčtem území obcí.  

Navrhovaná vyhláška realizuje uvedené zákonné zmocnění stanovením správních 
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. 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 pověřeným obecním úřadem. Tyto změny se týkají celkově šesti 
obcí ve třech krajích (Středočeský kraj, Liberecký kraj a Kraj Vysočina). Dále předmětná 
vyhláška odráží změnu názvu jedné obce (Dolany nad Vltavou) a jednoho kraje (Kraj 
Vysočina).  
 
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 dopady na státní rozpočet. 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. 
 
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 
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(Corruption Impact Assessment, Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil 
Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. Navrhovanou vyhláškou, která má technický 
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 § 1 až 13:  
 

V  ustanoveních § 1 až 13 jsou stanoveny správní obvody obcí s pověřeným obecním 
úřadem, a to výčtem jednotlivých obcí. 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 pověřeným 
obecním úřadem. 

První změna (viz § 5 odst. 9) se týká v Libereckém kraji obce Frýdštejn, která 
ze správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Turnov přechází do správního obvodu 
obce s pověřeným obecním úřadem Jablonec nad Nisou. Okresní příslušnost k okresu Jablonec 
nad Nisou zde zůstává zachována. 

Druhou změnu (viz § 10 odst. 25) představuje ve Středočeském kraji změna příslušnosti 
ke správnímu obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Český Brod obcí Bříství, Černíky, 
Kounice a Vykáň na příslušnost ke správnímu obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Lysá 
nad Labem. Okresní příslušnost k okresu Nymburk zůstává zachována. 

Třetí změna (viz § 12 odst. 3) se týká obce Věžnice, která ze správního obvodu obce 
s pověřeným obecním úřadem Polná přechází do správního obvodu obce s pověřeným obecním 
úřadem 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 
názvu jakékoliv obce. Předmětný dosud užívaný informativní dodatek – např. „(dříve okres 
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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 § 14:   
 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBNWJ5N2D)




