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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK  

Návrh vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy  
a příslušnosti některých obcí do jiného okresu 

 

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města 
Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu proběhlo ve dnech 22. dubna 2020 až 15. května 2020.  

Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky neuplatnilo žádné připomínkové místo.  

Doporučující připomínky k návrhu vyhlášky uplatnila tato připomínková místa: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, obec 
Černíky.  

Připomínkové místo  Připomínka  Vypořádání připomínky  

Český statistický úřad Obecné připomínky: 

a) Obvody správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou 
seřazené podle obvyklého řazení krajů (podle klasifikace 
NUTS), na rozdíl od obvodů s pověřeným obecním úřadem 
(Návrh vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem), kde jsou kraje řazeny 
abecedně. 

b) Obvody SOORP jsou seřazené podle obvyklého řazení krajů 
(podle klasifikace NUTS), ovšem nelogicky je Zlínský kraj 
zařazen až za Moravskoslezský kraj, což neodpovídá 
klasifikaci NUTS a tím ani příslušnosti k regionům 
soudržnosti (takto to je bohužel už i v zákoně). 

Vysvětleno.  
Vzhledem k tomu, že obě vyhlášky jsou 
prováděcím právním předpisem, odpovídá 
zvolené systematické řazení systematickému 
řazení zakotvenému v prováděném zákoně: 

− v případě vyhlášky o stanovení správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, 
území obvodů hlavního města Prahy 
a příslušnosti některých obcí do jiného 
okresu řazení v zákoně č. 51/2020 Sb., 
o územně správním členění státu 
a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o územně správním členění státu) 
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− v případě vyhlášky o stanovení správních 
obvodů obcí s pověřeným obecním 
úřadem řazení v zákoně č. č. 314/2002 
Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem, ve znění pozdějších 
předpisů 

Český statistický úřad  K § 1 odst. 3, § 10 odst. 20, § 11, odst. 2, § 12 odst. 6, § 13 odst. 3 
a 9, § 14 odst. 5, 6, 8, 9, 10: 
ČSÚ doporučuje upravit názvy obcí takto: 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Nový Šaldorf-Sedlešovice 
Hradec-Nová Ves 
Frýdek-Místek 
Bařice-Velké Těšany 
Štítná nad Vláří-Popov 
ČSÚ doporučuje upravit názvy městských částí takto: 
Praha-Velká Chuchle 
Praha-Přední Kopanina 
Praha-Dolní Chabry 
Praha-Dolní Počernice 
Praha-Dolní Měcholupy 
Odůvodnění: 
ČSÚ doporučuje opravit pravopisné chyby ve víceslovných 
názvech. Správně se tyto názvy píší se spojovníkem a bez mezer. 

Akceptováno. 
Názvy městských částí Prahy jsou v Příloze 
č. 2 vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení 
území okresů České republiky a území 
obvodů hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, ve tvaru s mezerou.  
Tvar se spojovníkem bez mezery se nicméně 
vyskytuje v Příloze č. 1 Obecně závazné 
vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy  
č. 55/2000 Sb. HMP. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBR59DJFA)



3 
 

Český statistický úřad a) K § 5 odst. 4: 
ČSÚ doporučuje opravit název obce „Loučná“ takto: 
„Loučná pod Klínovcem“ 
b) K § 11 odst. 7: 
ČSÚ doporučuje opravit název obce „Samotíšky“ takto: 
„Samotišky“ 
c) K § 7 odst. 11: 
ČSÚ doporučuje opravit název obce „Nové město nad Metují“ 
takto: 
„Nové Město nad Metují“ 
Odůvodnění: 
ČSÚ doporučuje opravit chybné názvy obcí. 

Akceptováno.  
 

Český statistický úřad K § 2 odst. 3: 
ČSÚ doporučuje vložit do textu čárku za slova „Polná na Šumavě“ 
takto: 
… Polná na Šumavě, Přední Výtoň 
Odůvodnění: 
ČSÚ doporučuje opravení chyby v textu. 

Akceptováno. 
 

Český statistický úřad a) K § 2 odst. 12: 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí obcí takto: 
… Radenín, Radětice, Radimovice u Tábora, … Střítež, Záhoří, 

Akceptováno. 
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Zhoř u Mladé Vožice … 
b) K § 3 odst. 2: 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí obcí takto: 
… Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, … 
c) K § 5 odst. 5: 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí obcí takto: 
… Polepy, Račice, Rochov, … 
d) K § 9 odst. 5: 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí obcí takto: 
… Střítež, Suchá, Šimanov, … Švábov, Třešť, Třeštice … 
e) K § 9 odst. 11: 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí obcí takto: 
… Pavlov, Pohleď, Prosíčka … 
f) K § 12 odst. 13: 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí obcí takto: 
… Strahovice, Sudice, Štěpánkovice … 
g) K § 14 odst. 8: 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí městských částí takto: 
… Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice a Praha-Dolní Chabry. 
Odůvodnění: 
ČSÚ doporučuje opravit chyby v abecedním řazení názvů obcí 
a městských částí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  

K odůvodnění:  
Neztotožňujeme se se závěry uvedenými v odstavci e) III. 
odůvodnění návrhu vyhlášky, kde je zmíněn pouze finanční dopad 

Akceptováno. 
Do textu důvodové zprávy budou doplněny 
obecně koncipované druhy nákladů, které 
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předpokládaný v souvislosti s výměnou občanských průkazů. 
Postrádáme uvedení dalších finanční nákladů, které bude třeba 
vynaložit v rámci změny územní působnosti některých okresních 
správ sociálního zabezpečení v důsledku přesunu určených obcí 
mezi jednotlivými okresy. O změně místní příslušnosti orgánů 
sociálního zabezpečení bude třeba informovat obce dotčené 
změnami, ale jednotlivě také všechny pojištěnce OSVČ 
a zaměstnavatele, kterých se uvedená změna bude týkat, což si 
vyžádá určité náklady. Další dopady budou do oblastí, které se 
zajištěním výkonu veřejné správy bezprostředně souvisejí jako 
například do oblasti personální a také do oblasti ekonomické, 
neboť bude třeba zajistit vhodné kancelářské prostory a jejich 
vybavení. Dále bude nutné provést dílčí spisovou rozluku a zajistit 
mezi příslušnými okresními správami sociálního zabezpečení 
přesun té části dokumentace, která je vedena v listinné podobě. 
O uvedených dopadech byl předkladatel Českou správou 
sociálního zabezpečení informován před předložením návrhu 
vyhlášky do meziresortního připomínkového řízení.  

podle připomínky MPSV vzniknou místně 
příslušným útvarům ČSSZ.  
Poznámka: 
Je však třeba zde upozornit, že řádné 
hodnocení dopadů proběhlo v rámci 
přípravy zákona č. 51/2020 Sb., o územně 
správním členění státu a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o územně 
správním členění státu).  
Samotné vyhlášky požívají výjimku z RIA, 
neboť jde o pouhé prováděcí předpisy čistě 
technického rázu. Během přípravy zákona 
(ba ani po jeho přijetí) MPSV neuplatnilo 
žádné dodatečné nároky na státní rozpočet 
v souvislosti s plánovanými změnami.  
Změny by tedy mělo být možné pokrýt 
z rozpočtu na běžné fungování dotčených 
OSSZ. 

Obec Černíky  Obec Černíky ve vztahu k návrhu vyhlášky o stanovení správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního 
města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu žádá 
o změnu příslušnosti namísto ke správnímu obvodu obce 
s rozšířenou působností Lysá nad Labem ke správnímu obvodu 
obce s rozšířenou působností Český Brod.  

Akceptováno. 
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