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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 jejich hlavních 

principů 

Seznam matričních úřadů je stanoven v příloze 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. V této příloze jsou též vymezeny správní obvody jednotlivých 

matričních úřadů. Případné změny je proto nezbytné řešit novelizací zmíněné vyhlášky, resp. 

její přílohy. 

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

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o matrikách“), lze určení matričního úřadu nebo jeho zrušení, popřípadě změnu správního 

obvodu matričního úřadu provést vždy k počátku kalendářního roku, nedojde-li ke změnám 

v územním členění státu k jinému datu.   

 

A. 

Ministerstvo vnitra obdrželo cestou krajských úřadů požadavky na zrušení pověření 

matriční působností u 3 obecních úřadů. Po posouzení všech relevantních skutečností 

rozhodlo Ministerstvo vnitra o zrušení pověření matriční působností u těchto matričních 

úřadů: 

a) Úřad městyse Hostomice - správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

Bílina, Ústecký kra.  

Důvodem je malé množství matričních zápisů a dobrá dostupnost města Bílina. 

V návaznosti na to se navrhuje zařazení obcí Hostomice a Ohníč do správního obvodu 

matričního úřadu Bílina. 

b) Obecní úřad Dolní Bělá (správní obvod obce s rozšířenou působností Kralovice, Plzeňský 

kraj).  

Důvodem jsou nedostatečné finanční možnosti obce Dolní Bělá.  

V této souvislosti se navrhuje zařazení obcí Dolní Bělá, Horní Bělá, Líté a Loza do 

správního obvodu matričního úřadu Plasy, obec Dražeň do správního obvodu matričního 

úřadu Manětín a obec Mrtník do správního obvodu matričního úřadu Kaznějov. 

c) Obecní úřad Stanovice (správní obvod obce s rozšířenou působností Karlovy Vary, 

Karlovarský kraj).  

Důvodem je dlouhodobě neuspokojivý výkon matriční činnosti u tohoto matričního 

úřadu. Vzhledem k nízkému počtu nastalých matričních událostí a značné chybovosti 

provedených zápisů je dle obce s rozšířenou působností Karlovy Vary zcela neefektivní 

ponechávat výkon matriční agendy v působnosti Obecního úřadu Stanovice. V návaznosti 

na to se navrhuje zařazení obcí Kolová, Pila a Stanovice do správního obvodu matričního 

úřadu Karlovy Vary. 

S navrženými změnami vyslovily všechny dotčené subjekty souhlas. 
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B. 

Dnem 1. ledna 2021 nabude účinnosti zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním 

členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). 

S ohledem na nové zařazení některých obcí do správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

bude nezbytné provést změny v zařazení dotčených obcí do správních obvodů matričních 

úřadů.  

S účinností od 1. ledna 2021 je navrhováno  

a) přeřazení obce Frýdštejn ze správního obvodu matričního úřadu Jenišovice do správního 

obvodu matričního úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou, 

b) přeřazení obce Věžnice ze správního obvodu matričního úřadu Polná do správního 

obvodu matričního úřadu Havlíčkův Brod, 

c) přeřazení obce Černíky ze správního obvodu matričního úřadu Kounice do správního 

obvodu matričního úřadu Český Brod a 

d) s výjimkou obce Černíky, přeřazení obcí ze stávajícího matričního obvodu Kounice ze 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod do správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Lysá nad Labem.  

 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o matrikách 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným 

v § 96 písm. a) zákona o matrikách a s § 2 odst. 2 zákona o matrikách, k jejichž provedení je 

navrhovaná vyhláška vydávána. 

 

 

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 nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Seznam matričních úřadů (včetně vymezení jejich správních obvodů) je uveden 

v příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb. V předloženém návrhu Ministerstvo vnitra reaguje na 

požadavky na zrušení pověření matriční působností u 3 obecních úřadů (Hostomice, Dolní 

Bělá, Stanovice).  

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). 

S ohledem na nové zařazení některých obcí (např. Frýdštejn, Věžnice, Černíky) do správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností je nezbytné provést změny v zařazení dotčených obcí 

v předmětné příloze č. 1. 

 

 

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

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostřední České republiky, 
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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 

Matriční úřad zajistí předání matričních knih obce, která bude s účinností od 1. ledna 

2021 vyňata z jeho správního obvodu, tomu matričního úřadu, do jehož správního obvodu 

bude obec nově zařazena. Tomuto matričnímu úřadu předá všechny matriční knihy dotčené 

obce, které vedl od 1. ledna 1950 do 31. prosince 2020. 

Právní úprava na úseku matrik platná do 31. prosince 1949 neřešila způsob vedení 

matričních knih tak, jak tomu bylo od 1. ledna 1950 (zákon č. 268/1949 Sb., vyhláška 

č. 1225/1949 Ú. l. I), tj. vedení matriční knihy odděleně pro každou obec matričního obvodu. 

Místní národní výbory převzaly k 1. ledna 1950 matriční knihy a pokračovaly v systému 

jejich vedení. Matriční kniha vedená do 31. prosince 1949 tak bude předána pouze tehdy, 

byla-li vedena samostatně pro obec, která bude od 1. ledna 2021 zařazena do správního 

obvodu jiného matričního úřadu.  

Matričním úřadům tak nevzniknou žádné náklady s nákupem matričních knih. 

Nároky na hospodářské subjekty přijetím navrhované 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 

Navrhované řešení ani současný stav nemají negativní dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

 

 

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

údajů 

Navrhované změny se netýkají ochrany soukromí ani osobních údajů. 

 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanými změnami nejsou spojena korupční rizika. 

 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost ani obranu státu. 

 

 

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

 Podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 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  

k bodům 1., 2., 3., 6. až 9. a 13. až 15.  

 Po posouzení všech relevantních skutečností se Ministerstvo vnitra rozhodlo zrušit 

pověření městyse Hostomice, obce Dolní Bělá a obce Stanovice matriční působností 

s účinností od 1. ledna 2021. V souvislosti se zrušením matričního úřadu 

a) Hostomice se navrhuje zařadit obce Hostomice a Ohníč do správního obvodu matričního 

úřadu Bílina;  

b) Dolní Bělá se navrhuje zařadit obce Dolní Bělá, Horní Bělá, Líté, Loza do správního 

obvodu matričního úřadu Plasy, obec Dražeň do správního obvodu matričního úřadu Manětín 

a obec Mrtník do správního obvodu matričního úřadu Kaznějov.  

c) Stanovice se navrhuje zařadit obce Kolová, Pila, Stanovice do správního obvodu 

matričního úřadu Karlovy Vary.  

 

 

k bodům 4., 5., 10. až 12., 16. a 17. 

 V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění 

státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a novým 

zařazením některých obcí do správních obvodů jiných obcí s rozšířenou působností ke dni 

1. ledna 2021 bude nezbytné provést změny v zařazení dotčených obcí do správních obvodů 

matričních úřadů.  

S účinností od 1. ledna 2021 tedy dojde k 

a) přeřazení obce Frýdštejn z matričního úřadu Jenišovice do správního obvodu matričního 

úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou; 

b) přeřazení obce Věžnice ze správního obvodu matričního úřadu Polná do správního obvodu 

matričního úřadu Havlíčkův Brod; 

c) přeřazení obce Černíky ze správního obvodu matričního úřadu Kounice do správního 

obvodu matričního úřadu Český Brod; 

d) přeřazení obcí ze stávajícího matričního obvodu Kounice (s výjimkou obce Černíky) ze 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod do správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Lysá nad Labem. 

 

 

K čl. II 

 S ohledem na § 2 odst. 2 zákona o matrikách, podle nějž lze určení matričního úřadu 

nebo jeho zrušení, popřípadě změnu správního obvodu matričního úřadu provést pouze 

k počátku kalendářního roku, se navrhuje, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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