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VYHLÁŠKA

ze dne 1. října 2008

o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 14
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušni-
nách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/
/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 13
zákona:

§ 1
Schválení neznačkovaných plastických trhavin

(1) Plastické trhaviny, které neobsahují detekční
látky (dále jen „neznačkované plastické trhaviny“), se
pro účely uvedené v odstavci 3 schvalují souběžně s vy-
dáním povolení k nabývání výbušnin1).

(2) Po podání žádosti o povolení k nabývání vý-
bušnin orgán státní báňské správy příslušný podle zá-
kona k vydání povolení k nabývání výbušnin (dále jen
„orgán státní báňské správy“)

a) posoudí, zda jsou splněny podmínky podle § 25a
zákona,

b) ověří, zda množství látky odpovídá náležitě schvá-
lenému vědeckému výzkumu, vývoji nebo zkouš-
kám nových nebo pozměněných plastických trha-
vin, náležitě schválenému výcviku v detekci plas-
tických trhavin nebo výrobě nebo zkouškám za-
řízení pro detekci trhavin nebo náležitě schvále-
ným účelům kriminalistických a soudních věd.

(3) Orgán státní báňské správy vydá povolení

v případě neznačkovaných plastických trhavin pro
účely uvedené v písmenech a) a b) jen tehdy, pokud
bude k žádosti organizace2) zároveň přiložen

a) doklad o náležitě schváleném výzkumu, vývoji
a zkouškách neznačkovaných plastických trhavin,
nebo doklad o náležitě schváleném výcviku v de-
tekci trhavin zajištěném oprávněnou osobou3), za
předpokladu, že tato osoba má právo nabývat vý-
bušniny, nebo doklad o výrobě a zkouškách za-
řízení pro detekci trhavin, nebo doklad o tom, že
neznačkované plastické trhaviny budou připravo-
vány nebo drženy výlučně pro náležitě schválené
účely kriminalistických a soudních věd, a

b) doklad, že po ukončení činnosti má žadatel
smluvně zajištěno zničení nebo označkování ne-
spotřebované neznačkované trhaviny, nebo pro-
hlášení, že po ukončení činnosti ji protokolárně
zničí nebo zajistí označkování.

(4) Neznačkované plastické trhaviny se považují
za schválené dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kte-
rým se vydává povolení k nabývání výbušnin.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.
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1) § 25 a následující zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.

2) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.
3) Bod 5 přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 559/2004 Sb., zákonem č. 395/2005 Sb.,
zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 136/2006 Sb.,

zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 129/2008 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb.

ZÁKON
o občanských průkazech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje vydávání občanských prů-
kazů státním občanům České republiky (dále jen „ob-
čan“) a vedení evidence občanských průkazů.

§ 2
Občanský průkaz

(1) Občanský průkaz je veřejná listina1), kterou
občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení,
rodné číslo, podobu a státní občanství České repu-
bliky2) (dále jen „státní občanství“), jakož i další údaje
v ní zapsané podle tohoto zákona.

(2) Občanovi může být vydán občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 5 let [§ 10
písm. a)] nebo občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji s dobou platnosti 10 let [§ 10 písm. b)], občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
jeden rok (§ 24a) nebo občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc (§ 24b).

(3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který
dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České
republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobi-
lost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu ome-
zena.

(4) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven
způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský
průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem
ustanovený opatrovník3) (dále jen „opatrovník“).

(5) Občanský průkaz je zakázáno ponechávat
a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do ob-
jektů nebo na pozemky.

(6) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky
kopie občanského průkazu bez souhlasu3a) občana,
kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní
právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak.

§ 3

Údaje zapisované do občanského průkazu

(1) Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální
zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů obsahuje údaje sta-
novené tímto zákonem a fotografii občana.
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1) § 134 občanského soudního řádu.
2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona
č. 337/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.

3) § 27 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
3a) § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.



(2) Povinnými údaji zapisovanými do občanského
průkazu jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav
nebo registrované partnerství3a) (dále jen „partner-
ství“), adresa místa trvalého pobytu, datum, místo
a okres narození, přičemž název místa a okresu
narození se zapisuje podle aktuálního stavu3b)
v době podání žádosti o vydání občanského prů-
kazu; u občanů narozených v cizině se zapisuje
pouze stát narození, místo a okres narození se
u nich nezapisuje,

b) doba platnosti, číslo a datum vydání občanského
průkazu a označení úřadu, který jej vydal,

c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově či-
telné zóny v tomto pořadí: typ dokladu, kód vy-
dávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména
občana, číslo občanského průkazu, státní občan-
ství, datum narození, pohlaví, doba platnosti ob-
čanského průkazu, koncovka rodného čísla3c)
a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením
vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

(3) U občana, který byl rozhodnutím soudu zba-
ven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způ-
sobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena, je povinným údajem zapisovaným do občan-
ského průkazu tato skutečnost, a u občana zbaveného
způsobilosti k právním úkonům též jméno, popřípadě
jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa trvalého
pobytu opatrovníka. Je-li opatrovníkem ustanoven
orgán místní správy3), popřípadě jeho zařízení, uvede
se jeho název a sídlo. U občana, kterému byl rozhod-
nutím soudu uložen trest zákazu pobytu4), je povin-
ným údajem uložení tohoto trestu.

(4) Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost
občana do občanského průkazu jsou

a) označení absolventa vyšší odborné školy5), akade-
mický titul, stavovské označení, jiný titul absol-

venta vysoké školy6), označení „docent“ nebo
„profesor“6a) (dále jen „titul“) nebo vědecká hod-
nost6b), titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve
zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním
předpisem6),

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo partnera6c); v případě, že manžel
nebo partner nemají přiděleno rodné číslo, datum
narození,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
dítěte do nabytí zletilosti; v případě, že nemá při-
děleno rodné číslo, uvádí se datum narození.

(5) Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vyme-
zené části občanského průkazu zapsat všechny požado-
vané nepovinné údaje, určí občan, které z nich se za-
píšou.

(6) Skutečnosti zapsané v občanském průkazu
není občan povinen prokazovat jiným způsobem, po-
kud tak nestanoví zvláštní právní předpis.

ČÁST DRUHÁ

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

HLAVA I

PODMÍNKY A POSTUP
PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 4

Vydání občanského průkazu

(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce
s rozšířenou působností, ve městech Brno, Ostrava
a Plzeň magistráty těchto měst, v hlavním městě Praze
úřad městské části určený Statutem hlavního města
Prahy, (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působ-
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3a) § 36 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
3b) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
3c) § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci

obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
4) § 57a trestního zákona, ve znění zákona č. 148/1969 Sb. a zákona č. 175/1990 Sb.
5) § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve

znění zákona č. 138/1995 Sb.
6) § 46 a 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

znění zákona č. 147/2001 Sb.
6a) § 70 zákona č. 111/1998 Sb.
6b) § 102 zákona č. 111/1998 Sb.
6c) § 1 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.



ností“), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému
pobytu.

(2) Občan, který žádá o vydání občanského prů-
kazu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání
občanského průkazu (dále jen „žádost“) a doklady
potřebné pro jeho vydání. Žádost musí být podepsána
občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán; pod-
pis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení
brání těžko překonatelná překážka. Žádost se podává
na tiskopise stanoveném Ministerstvem vnitra (dále jen
„ministerstvo“). Žádost a doklady potřebné pro vydání
občanského průkazu může za občana předložit jiná
osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí.

(3) Za občana mladšího 15 let žádá o vydání ob-
čanského průkazu jeho zákonný zástupce8) nejdříve
60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana,
nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.

(4) Žádost s doklady může občan osobně nebo
prostřednictvím jiné osoby předložit u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo ma-
tričního úřadu8a), který zkontroluje správnost vyplnění
žádosti, doklady občanovi vrátí, a zjistí-li rozpory mezi
údaji uváděnými v žádosti a údaji vedenými v informač-
ním systému evidence obyvatel nebo v informačním
systému evidence občanských průkazů (dále jen „evi-
dence občanských průkazů“), vyzve občana, aby údaje
uváděné v žádosti doložil. Není-li obecní úřad obce
s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského
průkazu, anebo byla žádost předložena matričnímu
úřadu, předají tyto orgány řádně vyplněnou žádost pří-
slušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností.

(5) Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode
dne předložení řádně vyplněné žádosti a potřebných
dokladů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost
byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností předána. Občanský průkaz může občan
převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti,
jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(6) Podpisem občana podle odstavce 2 (dále jen
„podpis“) se pro účely vydání občanského průkazu ro-

zumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjád-
ření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení.

(7) Pro účely vydání občanského průkazu a vedení
údajů v evidenci občanských průkazů provádí minister-
stvo digitální zpracování fotografie občana (dále jen
„fotografie“) a jeho podpisu; namísto ministerstva
může tuto činnost provádět obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností, který vydává občanský průkaz podle
odstavce 1, pokud to umožňují technické podmínky.

§ 5

Vydání prvního občanského průkazu

(1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který
žádá o vydání prvního občanského průkazu po do-
vršení 15 let věku, je povinen předložit

a) rodný list občana,

b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která od-
povídá současné podobě občana, zobrazuje jej
v předním čelném pohledu s výškou obličejové
části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v ob-
čanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjim-
kou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její
použití odůvodněno důvody náboženskými nebo
zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka
hlavy zakrývat obličejovou část způsobem zne-
možňujícím identifikaci občana; požadavky na
technické provedení fotografie stanoví minister-
stvo vyhláškou,

c) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti,
o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje
na žádost občana anebo údaje potřebné k odstra-
nění rozporů zjištěných v údajích uvedených na
žádosti s údaji vedenými v informačním systému
evidence obyvatel nebo v evidenci občanských
průkazů.

Současně je povinen dokladem o státním občanství8a)
prokázat státní občanství občana, jemuž má být vydán
první občanský průkaz. Nemá-li žadatel o vydání
prvního občanského průkazu takový doklad, ověří
obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ma-
triční úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního
občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství
občana u příslušného úřadu8b).

(2) Občan, který žádá o vydání prvního občan-

Sbírka zákonů č. 379 / 2008Částka 123 Strana 5861

8) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 72/1995 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.

8a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb.

8b) § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb.



ského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině
nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit

a) rodný list nebo rodný a křestní list,
b) 1 fotografii,
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo

uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
d) doklad o státním občanství,
e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který
žije nebo žil v manželství, nebo doklad o partner-
ství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partner-
ství,

f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti,
o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje
na žádost občana anebo údaje potřebné k odstra-
nění rozporů zjištěných v údajích uvedených na
žádosti s údaji vedenými v informačním systému
evidence obyvatel nebo v evidenci občanských
průkazů.

Vydání nového občanského průkazu

§ 6

(1) Občan je povinen předložit před vydáním no-
vého občanského průkazu dosavadní občanský průkaz
a 1 fotografii.

(2) Nemůže-li občan předložit dosavadní občan-
ský průkaz, je povinen předložit

a) rodný list nebo rodný a křestní list,
b) 1 fotografii,
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo

uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
d) potvrzení o občanském průkazu (§ 9),
e) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti,

o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje
na žádost občana anebo údaje potřebné k odstra-
nění rozporů zjištěných v údajích uvedených na
žádosti s údaji vedenými v informačním systému
evidence obyvatel nebo v evidenci občanských
průkazů.

(3) Je-li důvodem pro vydání nového občanského
průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapiso-
vaného do občanského průkazu, je občan povinen
předložit též doklad o této změně nebo doklad po-
tvrzující nový údaj.

(4) Občan, jehož způsobilost k právním úkonům
byla rozhodnutím soudu omezena, je povinen předložit
toto rozhodnutí spolu s doklady uvedenými v od-
stavci 1. Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není
způsobilý tuto povinnost splnit, žádá za něho opatrov-
ník, který je povinen předložit

a) rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana
k právním úkonům,

b) 1 fotografii občana,
c) dosavadní občanský průkaz občana,
d) svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opa-

trovníkem.

(5) Opatrovník, který žádá o vydání občanského
průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům, je povinen předložit

a) rodný list nebo rodný a křestní list občana,
b) 1 fotografii občana,
c) doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné
číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

d) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který
žije nebo žil v manželství, nebo doklad o partner-
ství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partner-
ství,

e) rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti
k právním úkonům,

f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti,
o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje
na žádost občana anebo údaje potřebné k odstra-
nění rozporů zjištěných v údajích uvedených na
žádosti s údaji vedenými v informačním systému
evidence obyvatel nebo v evidenci občanských
průkazů,

g) svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opa-
trovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba,
předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fy-
zická osoba, která jedná jménem této právnické
osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad
osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

(6) Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o ome-
zení způsobilosti k právním úkonům, je povinen před
vydáním nového občanského průkazu předložit toto
rozhodnutí a doklady uvedené v odstavci 1.

(7) Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zba-
vení způsobilosti k právním úkonům, je povinen před
vydáním občanského průkazu předložit toto rozhod-
nutí a doklady uvedené v odstavci 5 písm. a) až d)
a písm. f) a dosavadní občanský průkaz, pokud mu
byl vydán.

(8) Byl-li občanu uložen trest zákazu pobytu, vy-
konal-li tento trest nebo bylo-li od výkonu trestu, pří-
padně jeho zbytku upuštěno, je povinen před vydáním
občanského průkazu předložit rozhodnutí soudu, které
uvedenou skutečnost potvrzuje.

§ 7

(1) Doklady potřebné k vydání občanského prů-

Sbírka zákonů č. 379 / 2008Strana 5862 Částka 123



kazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise
nebo ověřené kopii9). U cizojazyčných dokladů je ob-
čan povinen předložit též jejich ověřený překlad do
českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(2) Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hod-
nosti, které doposud neměl zapsané v občanském prů-
kazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V pří-
padě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysoko-
školské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké
škole, je povinen předložit doklad o uznání vysoko-
školského vzdělání a příslušného titulu10). Stejnou po-
vinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hod-
nosti získané v zahraničí.

(3) Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského
soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského
průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokla-
dem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky
o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území
České republiky, jestliže je toto uznání podle zvlášt-
ního právního předpisu11) potřebné.

(4) Předkládá-li občan k doložení údajů zapisova-
ných do občanského průkazu doklad vystavený orgá-
nem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční
knihy Úřadu městské části Brno-střed12), pokud mezi-
národní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
nestanoví jinak.

§ 8

Převzetí občanského průkazu

(1) Občan je povinen převzít občanský průkaz
osobně. Jeho převzetí potvrdí svým podpisem na žá-
dosti. Pokud se nemůže podepsat, uvede se tato sku-
tečnost na žádosti.

(2) Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu
omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a pře-
vzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník jen
v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který
byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním
úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu pode-
pisuje opatrovník.

(3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občan-
ského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména

z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svo-
body, výkonu zabezpečovací detence, soudem naříze-
ného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné vý-
chovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních
důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním
obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského prů-
kazu obecní úřad obce s rozšířenou působností zne-
hodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho
potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně
místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapi-
sovaných do občanského průkazu a zašle uvedené do-
klady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci,
zároveň s podepsanou žádostí; obdobně postupuje
obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ma-
triční úřad, předává-li občanský průkaz podle § 4
odst. 6.

HLAVA II

PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ
POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

§ 9
Potvrzení o občanském průkazu

(1) Občanovi se vydává potvrzení o občanském
průkazu při

a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
občanského průkazu,

b) zadržení neplatného občanského průkazu,
c) nevydání občanského průkazu z důvodu nepřed-

ložení některého dokladu potřebného pro jeho vy-
dání,

d) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že po-
zbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na
území České republiky anebo požádal o jeho
úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,

e) odevzdání občanského průkazu za občana, kte-
rému byla rozhodnutím soudu omezena způsobi-
lost k právním úkonům nebo který byl rozhodnu-
tím soudu zbaven způsobilosti k právním úko-
nům,

f) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po
zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.
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9) Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 41/
/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání
potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.

10) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.
11) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb.
12) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.



(2) Potvrzení o občanském průkazu vydává obec-
ní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční
úřad. Policie České republiky (dále jen „policie“) jej
vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení ob-
čanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský
průkaz nebo při zadržení občanského průkazu (§ 16
odst. 2).

(3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vy-
dávají v případech uvedených v odstavci 1 písm. a)
až d), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popří-
padě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého
pobytu občana, datum, místo a okres narození, datum
vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu,
který jej vydal, a dále číslo, popřípadě sérii občanského
průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vy-
dal; u občanů narozených v cizině se namísto místa
a okresu narození zapisuje pouze stát narození.

(4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vy-
dává podle odstavce 1 písm. e) a f), obsahuje tyto údaje:
důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fy-
zické osoby, která občanský průkaz odevzdává, jméno,
popřípadě jména, příjmení držitele občanského prů-
kazu (dále jen „držitel“), datum vydání, dobu platnosti,
označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občan-
ském průkazu vydal, číslo, popřípadě sérii odevzdáva-
ného občanského průkazu, a označení úřadu, který
odevzdávaný občanský průkaz vydal.

(5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském
průkazu podle odstavce 1 písm. a) až d), nemá po dobu
jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud
mu je tímto zákonem stanovena.

(6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou
listinou.

ČÁST TŘETÍ

PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU
A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU

§ 10
Doba platnosti občanského průkazu

Doba platnosti občanského průkazu je při jeho
vydání

a) 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let a
b) 10 let u občanů starších 20 let.

Skončení platnosti občanského průkazu

§ 11

(1) Platnost občanského průkazu skončí

a) uplynutím doby v něm vyznačené,

b) ohlášením jeho ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení,

c) právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byla ob-
čanovi omezena způsobilost k právním úkonům
nebo kterým byl způsobilosti k právním úkonům
zbaven, a tato skutečnost není vyznačena v občan-
ském průkazu,

d) právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byl obča-
novi uložen trest zákazu pobytu, a tato skutečnost
není vyznačena v občanském průkazu, nebo

e) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní
mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za
mrtvého,

f) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne
o skončení jeho platnosti, jestliže

a) občanský průkaz obsahuje neoprávněně prove-
dené změny, nesprávné údaje, s výjimkou případů
uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo

b) u občana došlo k podstatné změně podoby.

Souhlasí-li občan se skončením platnosti občanského
průkazu, provede se záznam do protokolu; v opačném
případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 12

(1) V případě, že u občana nastane změna skuteč-
ností, které se týkají povinných údajů zapisovaných do
občanského průkazu, oddělí vyznačenou část občan-
ského průkazu

a) úřad nebo orgán církve, oprávněný k uzavírání
manželství13), v případě změny rodinného stavu
sňatkem,

b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení
o vstupu do partnerství13a), v případě změny osob-
ního stavu vznikem partnerství13b),
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13) § 3 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.
13a) § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb.
13b) § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

zákona č. 115/2006 Sb.



c) obecní úřad obce s rozšířenou působností13c) nebo
matriční úřad v případě

1. změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,

2. zániku manželství v důsledku rozhodnutí sou-
du o prohlášení manželství za neplatné13d), roz-
hodnutí soudu o neexistenci manželství13d)
, smrtí jednoho z manželů nebo rozhodnutí
soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého13e) anebo rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství13f),

3. zániku partnerství v důsledku rozhodnutí
soudu o prohlášení partnerství za neplatné nebo
rozhodnutí soudu o tom, že partnerství ne-
vzniklo13g), smrtí jednoho z partnerů nebo roz-
hodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů
za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství13h),

4. změny rodného čísla13i).

(2) Zároveň s oddělením vyznačené části občan-
ského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností, příslušný matriční úřad nebo orgán církve podle
odstavce 1 vydají občanovi potvrzení o změně údajů
zapisovaných do občanského průkazu; současně
oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
který občanský průkaz vydal, číslo vydaného po-
tvrzení, důvod a datum jeho vydání, číslo, popřípadě
sérii občanského průkazu, jméno, popřípadě jména,
a příjmení občana.

(3) Vyznačená část občanského průkazu se oddělí
i v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní před-
pis.

(4) Oddělení vyznačené části občanského průkazu
podle odstavců 1 a 3 se nepovažuje za poškození nebo
zničení občanského průkazu.

(5) Co se rozumí vyznačenou částí občanského
průkazu stanoví vyhláškou ministerstvo.

§ 13

Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu

Potvrzení o občanském průkazu podle § 9 odst. 1
písm. a) až c) se vydává na dobu 2 měsíců. Potvrzení
o občanském průkazu podle § 9 odst. 1 písm. d) až f)
se vydává na dobu neomezenou.

ČÁST ČTVRTÁ

POVINNOSTI

§ 14

Povinnosti občana

(1) Občan je povinen

a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům
chránit občanský průkaz před poškozením, zniče-
ním, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,

b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností nebo matričnímu
úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené pod písme-
nem a); v případě odcizení občanského průkazu je
možno ohlásit tuto skutečnost též policii,

c) požádat o vydání nového občanského průkazu
do 15 pracovních dnů
1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti

občanského průkazu z důvodů uvedených
v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11
odst. 2,

2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu
o partnerství13j),

3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o roz-
vodu manželství nebo po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o ne-
existenci manželství nebo po nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství
nevzniklo,
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13c) Například zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

13d) § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
13e) § 22 zákona č. 94/1963 Sb.
13f) § 23 a násl. zákona č. 94/1963 Sb.
13g) § 7 zákona č. 115/2006 Sb.
13h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.
13i) § 17 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

ve znění zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
13j) § 34 zákona č. 115/2006 Sb.



5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro-
hlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o tom, že part-
nerství je neplatné,

6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo
partnera,

7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro-
hlášení manžela nebo partnera za mrtvého,

8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo
změněno jméno, popřípadě jména, příjmení,
nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,

9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého po-
bytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

10. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kte-
rým byla občanovi omezena způsobilost k práv-
ním úkonům, nebo

11. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kte-
rým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,

d) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle mís-
ta trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na
území České republiky, pozbyl státní občanství
nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz
vydán neoprávněně,

e) při převzetí nového občanského průkazu odevzdat
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
nebo matričnímu úřadu dosavadní občanský prů-
kaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení
o změně místa trvalého pobytu a potvrzení
o změně údajů zapisovaných do občanského prů-
kazu, pokud mu byly vydány,

f) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou působností přísluš-
nému k vydání občanského průkazu nebo matrič-
nímu úřadu podle místa jeho trvalého pobytu za
účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním
občanského průkazu.

(2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není
způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí
tyto povinnosti na opatrovníka. Má-li občan, který je
zbaven způsobilosti k právním úkonům, občanský prů-
kaz, přecházejí na opatrovníka povinnosti podle od-
stavce 1 s výjimkou povinnosti uvedené v písmenu c);
opatrovník má současně povinnost odevzdat neplatný
občanský průkaz občana.

§ 15
Povinnosti dalších osob

(1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, po-

tvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa
trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapiso-
vaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat
neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii.
Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo
odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní
občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz ze-
mřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého,
je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matrič-
nímu úřadu.

(3) Opatrovník je povinen odevzdat občanský
průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven
způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne,
kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo právní
moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
který občanský průkaz vydal, nebo matričnímu úřadu
podle místa trvalého pobytu občana.

§ 16

Působnost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, matričního úřadu a policie

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností pří-
slušný k vydání občanského průkazu nebo matriční
úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen
převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy
po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
matriční úřad nebo policie mohou zadržet občanovi
neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz,
o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným
na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2; současně je
mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený
občanský průkaz je bezodkladně odeslán obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský
průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného po-
tvrzení o občanském průkazu.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
nebo matriční úřad, jemuž občan odevzdal občanský
průkaz podle § 14 odst. 1 písm. d) nebo § 15, plní ob-
dobně povinnosti uvedené v odstavci 2.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odci-
zení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezod-
kladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popří-
padě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trva-
lého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení
o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšíře-
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nou působností příslušnému k vydání občanského prů-
kazu.

(5) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského
průkazu, vydá mu policie potvrzení o občanském prů-
kazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně
jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození,
adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného
potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému k vydání občan-
ského průkazu.

(6) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský
průkaz podle § 15 odst. 1, se použije obdobně ustano-
vení odstavce 2.

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

§ 16a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2
odst. 3,

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před
ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo
zneužitím,

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu
v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c),

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně ob-
čanský průkaz,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu,
odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy
v občanském průkazu, v potvrzení o občanském
průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého po-
bytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisova-
ných do občanského průkazu,

g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné
v žádosti,

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost pro-
vést výměnu svého občanského průkazu bez stro-
jově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije ob-
čanský průkaz nebo potvrzení o občanském prů-
kazu,

j) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zá-
stavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu
do objektu nebo na pozemek,

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže
souhlas občana podle § 2 odst. 5,

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu
do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let.

(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 je
v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností, v jehož územním obvodu je občan
hlášen k trvalému pobytu.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle od-
stavce 1 písm. b) až l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

ČÁST ŠESTÁ

EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

§ 17

(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držite-
lích jsou zpracovávány14) v evidenci občanských prů-
kazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.

(2) Evidence občanských průkazů je vedena na
prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
a rodné číslo občana,

b) místo a okres narození a u občana, který se narodil
v cizině, pouze stát narození,

c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

d) datum vydání občanského průkazu,

e) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

f) dobu platnosti občanského průkazu,

g) digitální zpracování fotografie a podpisu občana,

h) údaj o omezení nebo zbavení způsobilosti k práv-
ním úkonům,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a ad-
resu místa trvalého pobytu opatrovníka u občana
zbaveného způsobilosti k právním úkonům; je-li
opatrovníkem ustanoven orgán místní správy,
uvede se jeho název a sídlo,

j) místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání,

k) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo partnera zapsaného v občanském
průkazu občana; v případě, že manžel nebo
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partner nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se da-
tum narození,

l) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
dítěte zapsaného v občanském průkazu; v případě,
že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum na-
rození,

m) titul nebo vědeckou hodnost občana, zapsané v ob-
čanském průkazu,

n) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, po-
škozených, zničených nebo neplatných občan-
ských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení občanského průkazu,

o) čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu
a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu
jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,

p) čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisova-
ných do občanského průkazu a důvod jejich vy-
dání,

q) čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého
pobytu,

r) číslo žádosti,
s) hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.

(3) V evidenci občanských průkazů se při posky-
tování údajů podle § 18 odst. 1 vedou rovněž záznamy
o přístupech do tohoto informačního systému, které
obsahují údaje o

a) přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b) dni, měsíci, roku a čase poskytnutí údajů,
c) rodném čísle občana, jehož údaje jsou poskyto-

vány, nebo jiném údaji, který je pro vyhledání to-
hoto občana rozhodující, přičemž vyhledání pří-
slušného občana se uskuteční prostřednictvím dal-
ších občanů, pro něž je rozhodující údaj společný,

d) důvodu přístupu do evidence občanských prů-
kazů.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je
pro ministerstvo zpracovatelem15) údajů vedených
v evidenci občanských průkazů, s výjimkou údajů po-
dle odstavce 3.

(5) Údaje v evidenci občanských průkazů se ve-
dou ještě po dobu 15 let po smrti občana nebo pro-
hlášení občana za mrtvého.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vede přehled údajů o občanských průkazech, které vy-
dal, a jejich držitelích, a to

a) na žádostech, které obsahují údaje uvedené v § 3

odst. 1 až 4, čísla vydaných potvrzení o občanském
průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa
trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně
údajů zapisovaných do občanského průkazu a dů-
vod jejich vydání,

b) na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série
ztracených nebo odcizených občanských průkazů,
datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského
průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo držitele.

(7) Přehled údajů podle odstavce 6 se vede po
dobu 15 let od vydání občanského průkazu.

(8) Pro výkon státní správy na úseku občanských
průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí
s rozšířenou působností z informačního systému evi-
dence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě je-
jich změnu, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změnu,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil
v cizině, pouze stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí
adresy místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení
údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukon-
čení trvalého pobytu na území České republiky,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a dobu jeho
trvání,

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákon-
ného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum naro-
zení,

l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o pro-
hlášení manželství za neplatné, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci man-
želství, datum zániku manželství smrtí jednoho
z manželů, nebo datum nabytí právní moci roz-
hodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za
mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhod-
nutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako
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den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,
anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství,

m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo
o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství
smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jed-
noho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pra-
vomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,

n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
manžela nebo partnera; je-li manžel nebo partner
cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo, datum narození,

p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana
mimo území České republiky, datum a stát, na
jehož území k úmrtí došlo,

r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako
den, který nepřežil.

§ 18

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

(1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností poskytují údaje z evidence občanských prů-
kazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis
nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

(2) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají
s údaji z evidence občanských průkazů na základě
zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji,
které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního
právního předpisu16a), nakládat výlučně způsobem
a v rozsahu, které určí ministerstvo.

(3) Údaje vedené podle § 17 odst. 2 písm. n) může
ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

§ 18a

(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let
údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci ob-
čanských průkazů, a to na základě písemné žádosti16b).
Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje po-
skytovány bezplatně16c).

(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

d) adresu místa trvalého pobytu,

e) rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověře-
ným podpisem občana16d). Úředně ověřený podpis ob-
čana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost
osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k posky-
tování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

(4) Za občana staršího 15 let do nabytí jeho zleti-
losti, za občana zbaveného způsobilosti k právním úko-
nům nebo občana, jehož způsobilost k právním úko-
nům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žá-
dosti, může žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2
podat jeho zákonný zástupce.

(5) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evi-
denci občanských průkazů provede záznam o datu
a hodině výdeje.

§ 18b

(1) V případech, kdy byly podle § 18 odst. 1 po-
skytnuty z evidence občanských průkazů údaje ne-
zbytné pro zajišťování

a) bezpečnosti státu,

b) obrany,

c) veřejné bezpečnosti,

d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání
trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zá-
jmu České republiky nebo Evropské unie včetně
měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
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f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod dru-
hých,

a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pí-
semně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o poskytnutí
údajů dalším příjemcům údajů z evidence občanských
průkazů podle § 18 odst. 1 nebo občanu podle § 18a by
mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného
v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohro-
žení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou
zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trest-
ním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem po-
skytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad
zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního
předpisu16e). Správce evidence občanských průkazů má
k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze
v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti
správce podle zvláštního zákona14).

(2) Subjekt, kterému mají být údaje z evidence
občanských průkazů poskytnuty podle odstavce 1, je
povinen správci evidence občanských průkazů ozná-
mit údaje umožňující identifikaci subjektu a identifi-
kaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho
jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvá-
ní ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1
písm. a) až f).

(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2
mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ
A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

zrušen

§ 20

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci ministerstva, krajů, obcí s rozšíře-
nou působností a obcí, zaměstnanci a příslušníci poli-
cie, jakož i osoby, které zabezpečují výrobu a vyplňo-
vání občanských průkazů, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili
při své činnosti v souvislosti s prováděním zákona nebo

v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost jim trvá i po
skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být
osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny pouze tím, v je-
hož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zá-
jmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením
rozsahu a účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat
určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvlášt-
ních právních předpisů18).

§ 21
Pracovněprávní vztahy

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů za-
městnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vy-
konávají činnosti v oblasti občanských průkazů, pře-
cházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z policie na
okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají tito za-
městnanci pracoviště.

§ 22

Útvary policie, které vydávaly občanské průkazy
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny
předat spisovou dokumentaci občanských průkazů pří-
slušným okresním úřadům nejpozději do 30 dnů ode
dne účinnosti tohoto zákona.

§ 23

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, po-
stupuje se v řízení, v němž se rozhoduje o právech,
právem chráněných zájmech nebo povinnostech ob-
čanů, podle správního řádu.

(2) V případě podání žádosti je číslo žádosti podle
tohoto zákona pokládáno za spisovou značku19).

(3) Občan, který žádá o vydání občanského prů-
kazu, popřípadě jiná osoba, která je podle tohoto zá-
kona oprávněna k podání žádosti za tohoto občana, je
oprávněn požádat o zpětvzetí20) žádosti, a to v době od
podání žádosti do doby odeslání technologicky zpra-
covaných dat ze žádosti ministerstvu pro zajištění vý-
roby občanského průkazu, popřípadě jedná-li se o ob-
čanský průkaz bez strojově čitelných údajů, do doby
zahájení zpracování občanského průkazu.

§ 23a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu
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úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské
části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna,
Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému ve-
dením matrik podle tohoto zákona jsou výkonem pře-
nesené působnosti.

§ 24

Platnost dosavadních občanských průkazů

(1) Občanské průkazy vydané do 30. dubna 1993,
v nichž není vyznačeno státní občanství, pozbývají
platnosti dnem 31. prosince 2001.

(2) Občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti
nejpozději do 31. prosince 2008, s výjimkou občan-
ských průkazů vydaných občanům narozeným před
1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských prů-
kazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním
datem. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou ob-
čané povinni provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů, a to podle doby vydání ob-
čanských průkazů. Platnost občanských průkazů podle
věty první končí vždy nejpozději dnem, který je stano-
ven jako konečný den lhůty pro provedení jejich vý-
měny s výjimkou občanských průkazů vydaných ob-
čanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není
v těchto občanských průkazech doba ukončení plat-
nosti vyznačena konkrétním datem.

§ 24a

Vydávání občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti jeden rok

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
mohou vydávat občanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů po předchozím souhlasu ministerstva, jest-
liže

a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečují-
cím zpracování a přenos dat nebo na výrobní tech-
nologii trvající déle než 7 kalendářních dnů,

b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné udá-
losti nelze vydávat občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji,

c) občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě
kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem voleb-
ního práva.

(2) Občanské průkazy vydané podle odstavce 1
jsou platné po dobu 1 roku ode dne jejich vydání.

(3) K vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů je občan povinen předložit 2 fotografie.

§ 24b

Vydávání občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů

s dobou platnosti jeden měsíc

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
vydávají z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení občanského průkazu na žádost občana občan-
ský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou plat-
nosti 1 měsíc od data vydání. Občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů se v těchto případech vydávají
bez předchozího souhlasu ministerstva.

(2) Žádost o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí
o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
se do doby vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji nevydává opakovaně.

(3) K vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů je občan povinen předložit 2 foto-
grafie.

§ 25

(1) V občanském průkazu, v potvrzení o občan-
ském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého po-
bytu a v potvrzení o změně údajů zapisovaných do
občanského průkazu se nesmějí provádět žádné zápisy,
změny nebo opravy.

(2) Dojde-li ke změně údajů zapisovaných do ob-
čanského průkazu, oddělí obecní úřad obce s rozšířenou
působností nebo matriční úřad u občanského průkazu
vydaného do 30. dubna 1993 pravý horní roh předních
desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu
1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, levý
dolní roh. Obdobně postupuje matriční úřad nebo
orgán církve oprávněný k uzavírání manželství13)
v případě změny rodinného stavu sňatkem nebo ma-
triční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do
partnerství13a) v případě změny osobního stavu vzni-
kem partnerství. Pro další postup platí přiměřeně § 12.

§ 26

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzor občanského průkazu a požadavky na tech-
nické provedení fotografie pro vydání občanského
průkazu,

b) vzor potvrzení o občanském průkazu,

c) vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do
občanského průkazu a

d) vzor žádosti.
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§ 27
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 75/1957 Sb., o občanských
průkazech.

§ 28
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude
účinnosti zákon, kterým se zavede informační systém
evidence obyvatel, nejpozději však dnem 1. července
2000.

* * *

1. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně některých zákonů, nabyl účin-
nosti dnem jeho vyhlášení (31. prosince 2001).

2. Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení ně-
kterých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

3. Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé
zákony související s oblastí evidence obyvatel, nabyl
účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení (1. dubna 2004).

4. Zákon č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestov-
ních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Po-
licii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb.,

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. I bodu 9,
který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.

5. Zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vy-
hlášení (1. října 2005).

6. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), na-
byl účinnosti dnem 1. března 2006, s výjimkou § 30,
který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (26. ledna
2006).

7. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném part-
nerství a o změně některých souvisejících zákonů, na-
byl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2006).

8. Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony na úseku cestovních dokladů, nabyl účinnosti
dnem 1. září 2006.

9. Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé
další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(3. července 2006).

10. Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečo-
vací detence a o změně některých souvisejících zákonů,
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

11. Zákon č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony související s registrovaným partnerstvím, nabyl
účinnosti dnem jeho vyhlášení (1. července 2008).

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.
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PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb.,
zákonem č. 578/2002 Sb., zákonem č. 165/2004 Sb., zákonem č. 422/2004 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb.,
zákonem č. 21/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb.

a zákonem č. 239/2008 Sb.

ZÁKON
o matrikách, jménu a příjmení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

HLAVA I

MATRIKA

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 1

(1) Matrika je státní evidence narození, uzavření
manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále
jen „partnerství“) a úmrtí fyzických osob na území
České republiky a narození, uzavření manželství,
vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-
-li o státní občany České republiky (dále jen „občan“).

(2) Matrika se dělí na

a) matriku narození, pro kterou se vede kniha naro-
zení,

b) matriku manželství, pro kterou se vede kniha man-
želství,

c) matriku registrovaného partnerství, pro kterou se
vede kniha registrovaného partnerství, a

d) matriku úmrtí, pro kterou se vede kniha úmrtí.

(3) Kniha narození, kniha manželství, registrova-

ného partnerství a kniha úmrtí (dále jen „matriční
kniha“) je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.

(4) Součástí matriční knihy je abecední jmenný
rejstřík (dále jen „rejstřík“) provedených zápisů naro-
zení, uzavření manželství, registrovaného partnerství
a úmrtí fyzických osob (dále jen „matriční událost“).

Působnost na úseku matrik

§ 2

(1) Působnost na úseku matrik a další činnosti sta-
novené tímto zákonem vykonávají

a) matriční úřady, kterými jsou obecní úřady, v hlav-
ním městě Praze úřady městských částí, v územně
členěných statutárních městech úřady městských
obvodů nebo úřady městských částí a pro území
vojenských újezdů újezdní úřady1), které určí a je-
jich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra
(dále jen „ministerstvo“) prováděcím právním
předpisem,

b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále
jen „úřad s rozšířenou působností“),

c) krajské úřady, v hlavním městě Praze a ve městech
Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále
jen „krajský úřad“),

d) ministerstvo.

(2) Určení matričního úřadu nebo jeho zrušení,
popřípadě změnu správního obvodu matričního úřadu
lze provést pouze k počátku kalendářního roku, nedo-
jde-li ke změnám v územním členění státu k jinému
datu.
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§ 3
Matriční úřad

(1) Matriční úřad vede
a) matriční knihy,
b) sbírky listin v rozsahu stanoveném tímto záko-

nem.

(2) Matriční úřad vede matriční knihy a sbírky lis-
tin pro

a) obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho
správního obvodu vymezeného prováděcím práv-
ním předpisem [§ 2 odst. 1 písm. a)],

b) území vojenského újezdu.

(3) V hlavním městě Praze a ve městech Brno,
Ostrava a Plzeň vede matriční úřad matriční knihy
a sbírky listin pro městskou část nebo městský obvod,
v němž má sídlo, a pro další městské části nebo městské
obvody ve svém správním obvodu vymezeném prová-
děcím právním předpisem [§ 2 odst. 1 písm. a)].

(4) Matriční knihy, do kterých se zapisuje naro-
zení, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí ob-
čanů, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části
Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“).

(5) Vedení matričních knih a úkony zabezpečo-
vané v souvislosti s vedením matričních knih jsou vý-
konem státní správy.

§ 4
Úřad s rozšířenou působností

(1) Úřad s rozšířenou působností provádí kon-
trolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech
matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně
jednou ročně.

(2) Úřad s rozšířenou působností provádí ověřo-
vání (§ 28) rodných, oddacích a úmrtních listů a do-
kladů o partnerství (dále jen „matriční doklad“), vy-
svědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registro-
vaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných
v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných
ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené
do 31. prosince 1958, vydaných matričními úřady, které
jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(3) Úřad s rozšířenou působností vede a aktuali-
zuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matrič-
ních knih vedených do 31. prosince 1958 pro matriční
úřady zařazené v jeho správním obvodu.

(4) Úřad s rozšířenou působností ověřuje odbor-
nou způsobilost zaměstnance obce, v hlavním městě
Praze zaměstnance městské části, nebo Ministerstva ob-

rany zařazeného do matričního úřadu (dále jen „matri-
kář“), který je zařazen do jeho správního obvodu, k ve-
dení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečova-
ných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek
listin (dále jen „zkouška“).

§ 4a
Krajský úřad

(1) Krajský úřad provádí kontrolu vedení matrič-
ních knih a sbírek listin u úřadů s rozšířenou působ-
ností ve svém správním obvodu, a to nejméně jednou
ročně.

(2) Krajský úřad provádí ověřování (§ 28) matrič-
ních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uza-
vření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke
vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o úda-
jích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích
uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy
vedené do 31. prosince 1958, vydaných matričními
úřady a úřady s rozšířenou působností, které jsou za-
řazeny do jeho správního obvodu.

(3) Krajský úřad vede a aktualizuje sbírku listin
a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vede-
ných do 31. prosince 1958 pro úřady s rozšířenou pů-
sobností zařazené v jeho správním obvodu.

(4) Krajský úřad provádí zkoušku matrikáře
úřadu s rozšířenou působností, který je matričním úřa-
dem.

§ 4b

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené pů-
sobnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a pří-
jmení u matričních úřadů, úřadů s rozšířenou působ-
ností a u krajských úřadů.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u ma-
tričních úřadů, úřadů s rozšířenou působností a magis-
trátů měst Brna, Ostravy a Plzně použijí obdobně usta-
novení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené
působnosti.

Zápisy do matričních knih

§ 5

(1) Do matriční knihy se zapisuje
a) matriční událost,
b) rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné,

nebo o tom, že manželství nevzniklo, rozvod man-
želství, zrušení partnerství, rozhodnutí o prohlá-
šení, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné,
údaje o osvojení, určení rodičovství, změně jména
nebo příjmení a další skutečnosti, jimiž se mění
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a doplňují zápisy v matriční knize, (dále jen „ma-
triční skutečnost“), je-li matriční událost zapsána
v matriční knize vedené matričním úřadem (§ 1)
nebo zvláštní matrikou (§ 3).

(2) Změny a opravy zápisů v matriční knize se
provádějí na základě veřejných listin nebo jiných listin,
stanoví-li tak tento zákon.

§ 6

(1) Zápisy se do matriční knihy provádějí ruko-
pisně do předem svázaných knih.

(2) Matriční události, matriční skutečnosti, změny
a opravy se souběžně vedou pomocí výpočetní tech-
niky.

§ 7

(1) Matriční zápisy uvedené v § 5 se provádějí
v úřední místnosti v sídle matričního úřadu po obdržení
podkladů nebo ústního oznámení pro jejich provedení,
nejpozději do 30 dnů od obdržení těchto podkladů,
popřípadě ústního oznámení.

(2) Úřad s rozšířenou působností nebo krajský
úřad může povolit na návrh matričního úřadu prová-
dění matričních zápisů uvedených v odstavci 1, vydá-
vání matričních dokladů a potvrzení o údajích zapsa-
ných v matriční knize i mimo úřední místnost matrič-
ního úřadu na jiném vhodném místě, kde jsou pro to
vytvořeny podmínky.

(3) Matriční úřad je povinen zabezpečit ochranu
technického vybavení a matričních knih před zneužitím
údajů v nich obsažených a před zničením nebo poško-
zením a uchovávat matriční knihy po stanovenou dobu.

(4) Údaje v matričních knihách jsou neveřejné.

§ 8
Sbírka listin

(1) Matriční úřad vede pro knihu narození, knihu
manželství a knihu úmrtí sbírku listin za každý kalen-
dářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které
slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či
opravu.

(2) Matriční úřad předá sbírku listin za kalendářní
rok úřadu s rozšířenou působností nebo krajskému
úřadu nejpozději do konce února následujícího roku.

(3) Matriční úřad předává úřadu s rozšířenou pů-
sobností nebo krajskému úřadu jedenkrát měsíčně k za-
ložení do sbírky listin nebo k provedení dodatečného
zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či
změny v druhopisu matriční knihy vedené do 31. pro-
since 1958 a uložené u úřadu s rozšířenou působností

nebo krajského úřadu, listiny, na jejichž podkladě pro-
vedl dodatečný zápis matriční události, matriční skuteč-
nosti, opravy či změny v prvopisu matriční knihy.
Bude-li se provádět dodatečný zápis matriční události,
matriční skutečnosti, opravy či změny do druhopisu
matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, matriční
úřad zašle úřadu s rozšířenou působností nebo kraj-
skému úřadu písemné sdělení se zněním dodatečného
zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či
změny provedeného v prvopisu matriční knihy.

(4) V případě, kdy prvopis matriční knihy a dru-
hopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 byl
již předán k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu
archivu, v hlavním městě Praze Archivu hlavního města
Prahy (§ 23), použije se odstavec 3 obdobně. Archiv,
který vede prvopis matriční knihy, provede dodatečný
zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či
změny do tohoto prvopisu a následně zašle písemné
sdělení se zněním dodatečného zápisu matriční udá-
losti, matriční skutečnosti, opravy či změny přísluš-
nému státnímu oblastnímu archivu, v hlavním městě
Praze Archivu hlavního města Prahy, u kterého je ulo-
žen druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince
1958, k provedení dodatečného zápisu matriční udá-
losti, matriční skutečnosti, opravy či změny.

(5) Listiny, na jejichž podkladě úřad s rozšířenou
působností nebo krajský úřad provedl dodatečný zápis
matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změ-
ny v druhopisu matričních knih vedených do 31. pro-
since 1958, se nevkládají do druhopisů matričních knih
vedených do 31. prosince 1958. Ukládají se odděleně od
druhopisu matričních knih vedených do 31. prosince
1958 za každý kalendářní rok samostatně do složky
s uvedením odkazu na příslušný prvopis matriční
knihy, ve které byl dodatečný zápis matriční události,
matriční skutečnosti, opravy či změny proveden. Zápis
se opatří datem a podpisem zaměstnance úřadu s rozší-
řenou působností nebo krajského úřadu pověřeného
činností na úseku matrik.

(6) Listiny, na jejichž podkladě byl státním oblast-
ním archivem, v hlavním městě Praze Archivem hlav-
ního města Prahy, proveden dodatečný zápis matriční
události, matriční skutečnosti, opravy či změny do
prvopisů matričních knih, tento archiv předá k uložení
příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v hlavním
městě Praze Archivu hlavního města Prahy, který vede
druhopis matričních knih vedených do 31. prosince
1958 nebo sbírky listin. Listiny se nevkládají do dru-
hopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958.
Ukládají se odděleně od druhopisu matričních knih ve-
dených do 31. prosince 1958 za každý kalendářní rok
samostatně do složky s uvedením odkazu na příslušný
prvopis matriční knihy, ve které je dodatečný zápis
matriční události, matriční skutečnosti, opravy či
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změny proveden. Zápis se opatří datem a podpisem
archiváře.

(7) Úřad s rozšířenou působností a krajský úřad
uchovávají a aktualizují sbírku listin a druhopisy ma-
tričních knih vedených do 31. prosince 1958. Tyto
úřady jsou povinny zabezpečit ochranu sbírky listin
a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince
1958 před zneužitím údajů a před zničením nebo po-
škozením.

(8) Úřad s rozšířenou působností nebo krajský
úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce
listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy
vedené do 31. prosince 1958, kterou uchovává, tomu,
kdo osvědčí právní zájem, pokud údaj nelze zjistit
z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správ-
nosti zápisu v matriční knize. Matriční úřad vydá po-
tvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou
vede, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud nelze
údaj zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka
proti správnosti zápisu v matriční knize.

(9) Úřad s rozšířenou působností nebo krajský
úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu
matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit vý-
pisy z nich v přítomnosti matrikáře úřadu s rozšířenou
působností nebo zaměstnance kraje zařazeného do
krajského úřadu

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její
rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zá-
stupcům,

b) pro úřední potřebu státních orgánů.

(10) V případě osvojení mohou nahlédnout do
sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené
do 31. prosince 1958 pouze osvojitelé a po dosažení
zletilosti i osvojenec.

(11) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností
nebo krajský úřad vydá fotokopii sbírky listin nebo
doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do
31. prosince 1958, který lze pořídit i fotokopií matrič-
ního zápisu, pro úřední potřebu státních orgánů nebo
výkon přenesené působnosti orgánů územních samo-
správných celků.

(12) Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona
považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a prav-
nuci.

§ 9

Matrikář

(1) Matrikářem může být občan, který je zaměst-
nancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem
městské části, která má působnost matričního úřadu,
prokázal odborné znalosti zkouškou u úřadu s rozšíře-
nou působností nebo krajského úřadu, popřípadě
zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku ma-
trik a státního občanství podle zvláštního zákona1a).

(2) Odbornou způsobilost prokazuje matrikář
osvědčením o vykonání zkoušky vydaným úřadem
s rozšířenou působností nebo krajským úřadem. Ob-
sahem zkoušky je ověření znalostí právních předpisů,
týkajících se oblasti matrik, jména a příjmení a státního
občanství, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a ověřování pravosti podpisu, a dalších právních před-
pisů, které se vztahují k činnosti matrikáře, a ověření
dovedností v užívání výpočetní techniky.

(3) Zaměstnavatel umožní matrikáři odbornou
přípravu na zkoušku a její vykonání.

(4) Nevyhoví-li uchazeč při zkoušce, může
zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je
možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do
90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž uchazeč nevy-
hověl.

(5) Matrikář, a dále též, je-li to nezbytné pro vý-
kon jejich funkce, starosta, místostarosta, primátor, ná-
městek primátora, primátor hlavního města Prahy a jeho
náměstek, pověřený člen zastupitelstva obce, města,
hlavního města Prahy nebo jeho městské části, anebo
městské části nebo městského obvodu územně členě-
ných statutárních měst, tajemník obecního (městského)
úřadu, magistrátu, úřadu městské části hlavního města
Prahy anebo úřadu městské části nebo úřadu městského
obvodu územně členěných statutárních měst a ředitel
Magistrátu hlavního města Prahy mají přístup k osob-
ním údajům uvedeným v matričních knihách a sbírkách
listin; jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto
údajích2), a to i po skončení výkonu jejich funkce.

(6) Matrikář a tajemník matričního úřadu mají při
výkonu matriční činnosti postavení veřejného činitele.

Příslušnost matričního úřadu
k zápisu matriční události

§ 10

(1) Příslušný k zápisu narození a úmrtí do ma-

Sbírka zákonů č. 380 / 2008Strana 5876 Částka 123

1a) § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.



triční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu
se fyzická osoba narodila nebo zemřela.

(2) Nezjistí-li se, kde došlo k narození nebo úmrtí
fyzické osoby, provede zápis matriční úřad, v jehož
správním obvodu byla narozená nebo zemřelá fyzická
osoba nalezena.

(3) Narodí-li se nebo zemře-li fyzická osoba v do-
pravním prostředku, zapíše narození nebo úmrtí ma-
triční úřad, v jehož správním obvodu došlo k vyložení
fyzické osoby z dopravního prostředku.

(4) K provedení zápisu rozhodnutí soudu
o prohlášení fyzické osoby za mrtvou je příslušný Úřad
městské části Praha 1.

§ 11

Příslušný k zápisu o uzavření manželství je ma-
triční úřad, v jehož správním obvodu došlo k uzavření
manželství3).

§ 12

Matriční úřad může povolit na základě žádosti
snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhod-
ném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu
stanovenou radou obce.

§ 13

(1) K vydání osvědčení, že snoubenci splnili
všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
(dále jen „osvědčení“)4) je příslušný matriční úřad, v je-
hož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

(2) Osvědčení vydá matriční úřad ve dvojím vy-
hotovení.

Díl 2
Zápisy narození, uzavření manželství a úmrtí

Kniha narození

§ 14

(1) Do knihy narození se zapisuje
a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte,

b) den, měsíc a rok narození dítěte,
c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě

rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla,
státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů,

e) datum zápisu a podpis matrikáře.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. d) se do
knihy narození nezapisují v případě, že matka dítěte
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem4a).

(3) Zápis do knihy narození se provede
a) na základě písemného hlášení o narození živého

nebo mrtvého dítěte5), nebo
b) na základě ústního oznámení o narození dítěte

mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li jeho matce
ani následně poskytnuta zdravotní péče; o tomto
oznámení sepíše matrikář s oznamovatelem zápis.

(4) Písemné hlášení o narození dítěte, jehož matka
požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
obsahuje informaci, že se jedná o takový případ.

(5) Při ústním oznámení je oznamovatel povinen
prokázat svoji totožnost.

(6) Je-li oznamovatel neslyšící, nebo němý, popří-
padě učiní-li oznámení v jiném než českém, nebo slo-
venském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka6).

§ 15

(1) Narození je povinno oznámit matričnímu
úřadu zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukon-
čen; nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zaří-
zení, oznámí narození lékař, který jako první poskytl
při porodu nebo po porodu zdravotní péči.

(2) Nedošlo-li k oznámení podle odstavce 1, na-
rození je povinen oznámit matričnímu úřadu jeden z ro-
dičů, popřípadě jeho zákonný zástupce, nebo soudem
ustanovený opatrovník.

(3) Nedošlo-li k oznámení podle odstavce 1 nebo
2, narození je povinna oznámit matričnímu úřadu fy-
zická osoba, která se o narození dozvěděla.

(4) Oznámení podle odstavců 1 a 2 se učiní nej-
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později do 3 pracovních dnů od narození dítěte. Matka
učiní oznámení nejpozději do 3 pracovních dnů od
okamžiku, kdy je schopna oznámení učinit. Fyzická
osoba uvedená v odstavci 3 učiní oznámení do 3 pra-
covních dnů ode dne, kdy se o narození dozvěděla.

§ 16

(1) K zápisu do knihy narození dítěte narozeného
za trvání manželství předloží jeden z rodičů

a) oddací list,

b) občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo prů-
kaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,

c) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě
jménech dítěte,

d) souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, po-
kud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího
listu rodičů dítěte,

e) případně další doklady potřebné k zjištění, nebo
ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy
narození.

(2) K zápisu do knihy narození dítěte narozeného
mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka

a) prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,

b) rodný list,

c) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li
matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela,
je-li matka dítěte ovdovělá,

d) občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo prů-
kaz povolení k pobytu cizince, byl-li jí vydán,

e) případně další doklady potřebné k zjištění, nebo
ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy
narození.

(3) K zápisu do knihy narození dítěte narozeného
mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství,
předloží jeden z rodičů

a) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě
jménech dítěte,

b) souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství,
popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství
k dítěti,

c) rodný list matky a otce dítěte,

d) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li
matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela,
je-li matka dítěte ovdovělá,

e) občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo prů-
kaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,

f) případně další doklady potřebné k zjištění, nebo
ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy
narození.

(4) V případech hodných zvláštního zřetele, ze-
jména u osoby, která žádá o udělení mezinárodní
ochrany na území České republiky, může matriční úřad
připustit nahrazení dokladů uvedených v odstavcích 1,
2 a 3 čestným prohlášením rodičů, nebo jednoho z nich.

§ 17

(1) Zápis dítěte, jehož matka požádala o utajení
své osoby v souvislosti s porodem6a), do knihy naro-
zení se provede podle zprávy zdravotnického zařízení,
v němž byl porod ukončen, obsahující údaje uvedené
v § 14 odst. 1, přičemž údaje uvedené v § 14 odst. 1
písm. d) se do knihy narození nezapíší.

(2) Zápis dítěte nezjištěné totožnosti se do knihy
narození provede podle výsledků šetření orgánů policie
a zprávy lékaře obsahující sdělení o pohlaví a pravděpo-
dobném datu narození dítěte. Výsledek šetření i zprávu
lékaře předává matričnímu úřadu orgán policie, který
šetření prováděl7).

(3) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit
datum narození dítěte nezjištěné totožnosti, matriční
úřad o tom učiní oznámení soudu a datum narození
dítěte určí soud.

(4) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit
místo narození dítěte, uvede se v zápisu, dodatečném
zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu jako
místo narození sídlo matričního úřadu příslušného
k provedení zápisu narození do matriční knihy.

§ 18

(1) Jméno, popřípadě jména dítěte se do matriky
zapíší podle souhlasného prohlášení rodičů; není-li je-
den rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným roz-
hodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti,
nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozasta-
ven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu ro-
dič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je
jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše
se jméno, popřípadě jména dítěte podle prohlášení dru-
hého z rodičů, jinak podle pravomocného rozhodnutí
soudu.
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6a) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004 Sb.
7) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 212 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.



(2) Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí
být stejná; dítěti, které není občanem a jehož rodiče
nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více
jmen. Ustanovení odstavce 1 se užije obdobně.

(3) Souhlasným prohlášením je i písemné prohlá-
šení rodičů učiněné ve zdravotnickém zařízení na
předepsaném tiskopise.

(4) Matriční úřad nezapíše do knihy narození
jméno, popřípadě jména, a učiní o tom oznámení
soudu, jestliže rodiče

a) se nedohodnou na jménu, popřípadě jménech dí-
těte do jednoho měsíce od narození dítěte, nebo

b) jméno dítěti neurčí do jednoho měsíce od narození
dítěte, nebo

c) určí dítěti jméno, popřípadě jména, které nelze do
knihy narození zapsat, nebo

d) nejsou známi.

§ 19

(1) Do knihy narození se dítěti zapíše společné
příjmení rodičů, nebo, mají-li příjmení různá, zapíše
se příjmení jednoho z nich, určené dohodou při uza-
vření manželství. Nevyplývá-li z oddacího listu rodičů
dohoda o příjmení dítěte, zapíše se dítěti příjmení, na
jehož užívání se manželé (rodiče) dohodli.

(2) Dítěti, jehož rodiče neuzavřeli manželství
a mají různá příjmení, se zapíše příjmení podle dohody
rodičů při určení otcovství souhlasným prohlášením
rodičů, nebo podle pravomocného rozsudku soudu
o určení otcovství. Dohodou je možné určit příjmení,
které v době, kdy k dohodě došlo, má jeden z rodičů
nebo dítě. Dítěti, které není občanem a jehož rodiče
nemají státní občanství České republiky, se zapíše pří-
jmení podle dohody rodičů. U dítěte staršího 15 let
musí být připojen k této dohodě jeho souhlas. Tuto
dohodu nelze měnit.

(3) Dítěti, které se narodí do uplynutí třístého dne
po zániku manželství nebo jeho pravomocném prohlá-
šení za neplatné, zapíše se příjmení, na kterém se man-
želé dohodli při uzavření manželství, pokud matka ne-
uzavřela nové manželství8).

(4) Není-li otec dítěte znám, zapíše se do knihy
narození příjmení matky, které má v době narození
dítěte.

(5) Nelze-li dosáhnout dohody rodičů o příjmení

dítěte, příjmení se do knihy narození nezapíše a matriční
úřad o tom učiní oznámení soudu.

Kniha manželství

§ 20

(1) Do knihy manželství se zapisují

a) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, den,
měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní
stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli
manželství, (dále jen „manželé“),

b) den, měsíc, rok a místo uzavření manželství,

c) jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den,
měsíc, rok a místo narození rodičů manželů,

d) dohoda manželů o příjmení a v případě, že si man-
želé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o pří-
jmení dětí v mužském a ženském tvaru,

e) jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o ci-
zince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho
narození,

f) datum zápisu a podpis matrikáře.

(2) Zápis do knihy manželství se provede na zá-
kladě protokolu o uzavření manželství (§ 40). Zapiso-
vané údaje matrikář ověří z dokladů potřebných k uza-
vření manželství (§ 33 až 38).

Kniha úmrtí

§ 21

(1) Do knihy úmrtí se zapisuje

a) den, měsíc, rok a místo úmrtí,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození,
rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství
a místo trvalého pobytu zemřelého,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení, a rodné číslo žijícího manžela,
partnera8a),

d) datum zápisu a podpis matrikáře.

(2) Zápis do knihy úmrtí se provede na základě

a) listu o prohlídce mrtvého, nebo

b) pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení fy-
zické osoby za mrtvou (§ 10 odst. 4).
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8) § 51 zákona č. 94/1963 Sb.
8a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.



(3) Na listu o prohlídce mrtvého je povinen úmrtí
oznámit do 3 dnů prohlížející lékař9).

§ 22

(1) Zápis úmrtí fyzické osoby nezjištěné totož-
nosti se provede do knihy úmrtí na základě listu o pro-
hlídce mrtvého.

(2) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit
místo úmrtí fyzické osoby, uvede se v zápisu, dodateč-
ném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu jako
místo úmrtí sídlo matričního úřadu příslušného k pro-
vedení zápisu úmrtí do matriční knihy.

(3) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit
datum úmrtí fyzické osoby, matriční úřad o tom učiní
oznámení soudu a datum úmrtí určí soud.

§ 23

Doba uložení matriční knihy a sbírky listin

(1) Matriční knihy zůstanou uloženy po prove-
dení posledního zápisu u matričního úřadu:

a) kniha narození po dobu 100 let,

b) kniha manželství po dobu 75 let,

c) kniha úmrtí po dobu 75 let.

(2) Po uplynutí stanovené doby se matriční knihy
předají k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu
archivu, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Druhopisy matričních knih a sbírky listin zů-
stanou uložené po provedení posledního zápisu v prvo-
pisu matriční knihy u úřadu s rozšířenou působností
nebo krajského úřadu,

a) jde-li o zápisy narození, po dobu 100 let,

b) jde-li o zápisy manželství, po dobu 75 let,

c) jde-li o zápisy úmrtí, po dobu 75 let.

(4) Po uplynutí stanovené doby se druhopisy ma-
tričních knih a sbírky listin předají k archivaci přísluš-
nému státnímu oblastnímu archivu. V hlavním městě
Praze zůstanou uloženy v Archivu hlavního města
Prahy.

(5) Matriční knihy musí být ve státních oblastních
archivech uloženy odděleně od druhopisů matričních
knih, popřípadě sbírek listin.

Díl 3
Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy

a doslovný výpis z matriční knihy

§ 24

(1) Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v ma-
triční knize.

(2) Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje
všechny údaje zapsané v matriční knize v původním
i pozměněném znění.

(3) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční
knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku
fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové
potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

(4) Matriční knihy, sbírky listin, matriční doklady,
potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách,
doslovné výpisy z nich a potvrzení vydaná matričním
úřadem, úřadem s rozšířenou působností nebo kraj-
ským úřadem ze sbírky listin jsou veřejnými listinami.

§ 25

(1) Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo po-
volí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbír-
ky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její
rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zá-
stupcům,

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samo-
správných celků,

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi
zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito
církvemi do 31. prosince 1949,

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro
uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před
orgány územních samosprávných celků.

(2) V případě osvojení mohou nahlédnout do zá-
pisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvoje-
nec.

(3) Matriční úřad vydá školským zařízením pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro
preventivně výchovnou péči9a) rodný list fyzické oso-
by9b) umístěné v těchto zařízeních.
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9) § 3 vyhlášky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví.
9a) § 1 a 2 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb.

9b) § 1 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb.



(4) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává
pouze pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samospráv-
ných celků a lze jej pořídit i fotokopií matričního zá-
pisu.

§ 26

(1) Matriční doklad, potvrzení o údajích zapsa-
ných v matriční knize a doslovný výpis z matriční
knihy vedené v jiném než českém jazyce se vydává
v českém jazyce.

(2) Na žádost fyzické osoby, které se zápis týká,
může být jméno, popřípadě jména, uvedeno v matrič-
ním dokladu podle původního zápisu, tj. v jiném než
českém jazyce. Do matriční knihy se vyznačí, že byl
vydán matriční doklad s uvedením jména, popřípadě
jmen, podle původního zápisu; další matriční doklady
se dále vydávají s uvedením jména, popřípadě jmen,
v této podobě.

(3) Na žádost občana, který je příslušníkem ná-
rodnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě jména, jsou
v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než
českém jazyce, uvede se jeho jméno, popřípadě jména,
v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny9c)
znaky přepsanými do podoby, ve které se zobrazují
v informačních systémech veřejné správy. Do matriční
knihy se vyznačí, že byl vydán matriční doklad s uve-
dením jména, popřípadě jmen, v jazyce národnostní
menšiny. Další matriční doklady se vydávají s uvedením
jména, popřípadě jmen, v této podobě.

§ 27

V matričním dokladu se uvede jméno, popřípadě
dvě jména, v pořadí, jak jsou v matriční knize uvedena.

§ 28

Mají-li být doklady vydané matričním úřadem
použity v cizině, úřad s rozšířenou působností nebo
krajský úřad provede na žádost jejich ověření.

§ 29

Rodný list obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte,

b) den, měsíc a rok narození,

c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,

d) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum
a místo narození a rodná čísla rodičů dítěte; v pří-
padě osvojení dítěte se namísto uvedených údajů
o rodičích dítěte uvádějí tyto údaje o osvojiteli,
popřípadě osvojitelích dítěte,

e) datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, ozna-
čení matričního úřadu a otisk razítka matričního
úřadu, který doklad vydává.

§ 30

Oddací list obsahuje

a) den, měsíc, rok a místo uzavření manželství,

b) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, man-
želů a jejich rodná čísla,

c) den, měsíc, rok a místo narození manželů,

d) osobní stav manželů,

e) jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, rodičů
manželů,

f) dohodu manželů o příjmení a dohodu o příjmení
jejich společných dětí, a to v mužském a ženském
tvaru,

g) datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, ozna-
čení matričního úřadu a otisk razítka matričního
úřadu, který doklad vydává.

§ 31

Úmrtní list obsahuje

a) den, měsíc, rok a místo úmrtí; nelze-li zjistit den,
měsíc a rok úmrtí, postupuje matriční úřad při zá-
pisu podle § 22 odst. 3,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení, zemřelého,

c) den, měsíc, rok a místo narození zemřelého,

d) rodné číslo, osobní stav, pohlaví, místo trvalého
pobytu zemřelého,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení, a rodné číslo žijícího manžela,
partnera8a),

f) datum, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis
matrikáře, označení matričního úřadu a otisk ra-
zítka matričního úřadu, který doklad vydává.
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9c) Čl. 11 odst. 1 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb.).
§ 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.



Díl 4

Doklady potřebné k uzavření manželství

§ 32

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství
předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu,
v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

§ 33

(1) Snoubenec, který je občanem a je přihlášen
k trvalému pobytu v České republice, je povinen ma-
tričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu
uvedenému v § 32 připojit

a) rodný list,

b) doklad o státním občanství,

c) výpis údajů z informačního systému evidence oby-
vatel (dále jen „výpis z evidence obyvatel“) o místě
trvalého pobytu,

d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího
manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,
popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zru-
šení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého part-
nera8a).

(2) Občan není povinen předkládat doklady uve-
dené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud si skutečnosti
v nich uvedené matriční úřad ověří z informačního sy-
stému evidence obyvatel, nebo informačního systému
občanských průkazů, je-li na tento informační systém
připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup,
nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.

§ 34

(1) Snoubenec, který je občanem a má trvalý po-
byt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k pře-
depsanému tiskopisu připojit doklady uvedené v § 33
odst. 1, nebo jim odpovídající obdobné doklady, po-
kud jsou cizím státem vydávány.

(2) Doklady uvedené v § 33 odst. 1 písm. c) a d)
nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou
cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na
jehož území má snoubenec pobyt.

§ 35

(1) Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému
tiskopisu (§ 32) připojí

a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manžel-

ství,
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím

státem vydáváno,
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého

cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li
tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způ-
sobilosti k uzavření manželství,

f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li
cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,

g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském
státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zá-
stupcem,

h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partner-
ství, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a), jde-li
o cizince, který žil v partnerství8a),

i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

(2) Snoubenec, který je cizincem, předloží matrič-
nímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vy-
dané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na
území České republiky; to neplatí, jde-li o občana
Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho ro-
dinné příslušníky10a). Toto potvrzení nesmí být ke
dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) mo-
hou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství
lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

(4) Doklad o právní způsobilosti k uzavření man-
želství nesmí být k datu uzavření manželství starší
6 měsíců.

§ 36

Snoubenec, který je občanem, nebo snoubenec,
který je osobou bez státního občanství (dále jen „bez-
domovec“), jíž byl povolen trvalý pobyt na území Čes-
ké republiky podle zvláštních právních předpisů11),
předkládá při uzavření manželství před zastupitelským
úřadem České republiky v cizině také vysvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen
„vysvědčení“).
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10a) Článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

11) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.



§ 37

Nezletilá fyzická osoba starší 16 let, osoba, jejíž
způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu
omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poru-
chou, která by měla za následek omezení způsobilosti
k právním úkonům, připojí k předepsanému tiskopisu
(§ 32) rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manžel-
ství12).

§ 38

O povolení uzavřít manželství zástupcem rozho-
duje úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, po-
případě podle místa posledního trvalého pobytu. Po-
kud takový pobyt na území České republiky žádný
ze snoubenců neměl, je příslušný k rozhodnutí Magis-
trát hlavního města Prahy. K žádosti o povolení uzavřít
manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které
jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou
plnou moc13).

§ 39

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví
nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě
snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při pro-
hlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka6).
Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na
vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis ji-
nak14). Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení
o uzavření manželství v těchto případech učinit.
Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spra-
vedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlu-
močník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění
slibu podle zvláštního právního předpisu.

§ 40

O uzavření manželství se sepíše protokol, který
podepisují

a) manželé, svědci a oddávající,

b) zástupce, je-li manželství uzavíráno zástupcem,

c) tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení
o uzavření manželství nutná (§ 39),

d) matrikář, je-li uzavřen občanský sňatek.

§ 41

(1) Bylo-li manželství uzavřeno v případě, že byl
život snoubence přímo ohrožen15),

a) před obecním úřadem, úřadem městské části či
městského obvodu, v hlavním městě Praze úřadem
městské části, který není matričním úřadem, zašle
tento úřad do 3 pracovních dnů protokol o uza-
vření manželství matričnímu úřadu příslušnému
podle místa uzavření manželství,

b) před kapitánem lodi plující pod vlajkou České re-
publiky, kapitánem letadla registrovaného v České
republice a velitelem vojenské jednotky České re-
publiky v zahraničí, zašlou tito protokol o uzavření
manželství bezodkladně zvláštní matrice prostřed-
nictvím zastupitelského úřadu České republiky
a na území České republiky přímo.

(2) V protokolu o uzavření manželství se uvedou
alespoň jména a příjmení manželů, jejich rodná čísla,
popřípadě datum a místo narození, platný úřední prů-
kaz, kterým prokázali totožnost, a prohlášení, že jim
nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství
vylučovaly.

Díl 5
Zvláštní matrika

§ 42

(1) Do zvláštní matriky se zapisují narození, uza-
vření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na

a) území cizího státu,

b) zastupitelském úřadu České republiky,

c) lodi nebo v letadle mimo území České republiky,

d) místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

(2) Do zvláštní matriky se zapisují i partnerství
uzavřená občany na území cizího státu.

§ 43

(1) Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává
u zastupitelského úřadu České republiky nebo které-
hokoli matričního úřadu a připojí se k ní

a) cizozemský matriční doklad, který se týká ma-
triční události, jež má být zapsána do zvláštní ma-
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12) § 13 a 14 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 91/1998 Sb.
13) § 9 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb.
15) § 7 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 91/1998 Sb.



triky; nelze-li cizozemský matriční doklad pro zá-
važnou překážku předložit, je možno provést zá-
pis i na podkladě jiných veřejných listin,

b) doklad o státním občanství České republiky oso-
by, které se zápis týká16),

c) další doklady potřebné k ověření správnosti ma-
tričních skutečností, zapisovaných do matriční
knihy, nelze-li je prokázat doklady uvedenými
v písmenu a) nebo b).

(2) Zastupitelský úřad České republiky nebo ma-
triční úřad vyhotoví písemné oznámení, v němž uvede
skutečnosti zapisované do matričních knih (§ 14, 20
a 21), a zašle je spolu s předloženými doklady zvláštní
matrice.

(3) Doklady uvedené v odstavci 1 lze předložit
a písemné oznámení učinit i přímo zvláštní matrice.

(4) Zápis do zvláštní matriky se provede i na zá-
kladě protokolu o uzavření manželství v případě, byl-li
život snoubence přímo ohrožen15), ke kterému došlo
před kapitánem lodi plující pod vlajkou České repu-
bliky, kapitánem letadla registrovaného v České repu-
blice a velitelem vojenské jednotky České republiky
v zahraničí.

(5) Zápis do zvláštní matriky se provede i z úřední
povinnosti na základě údajů uvedených v cizozemském
matričním dokladu, který zvláštní matrika obdrží podle
mezinárodních smluv. Zvláštní matrika může požádat
příslušný orgán cizího státu o doplnění, případně
upřesnění údajů. Překlady těchto zaslaných podkladů
do českého jazyka zabezpečí zvláštní matrika sama.
Ověření cizozemského matričního dokladu není třeba,
obdrží-li jej zvláštní matrika od orgánu cizího státu
přímo nebo prostřednictvím jiného orgánu České repu-
bliky.

§ 44

Správní úřady, soudy, státní zastupitelství a orgány
územních samosprávných celků, které obdrží na zá-
kladě mezinárodních smluv doklady vystavené orgány
cizího státu, osvědčující narození, úmrtí nebo uzavření
manželství, které jim nejsou určeny, zašlou tyto do-
klady bezodkladně zvláštní matrice.

Díl 6
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu
do registrovaného partnerství

§ 45

Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost
bezdomovce, který má povolen pobyt na území České
republiky podle zvláštních právních předpisů18), ma-
triční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě po-
sledního trvalého pobytu občana na území České repu-
bliky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt
nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

§ 46

(1) Vysvědčení obsahuje
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě

rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) osobní stav,
e) údaj o místu trvalého pobytu,
f) státní občanství,
g) údaj o tom, že občan, popřípadě bezdomovec,

který má povolen pobyt na území České republiky
podle zvláštních právních předpisů, je podle práv-
ních předpisů České republiky způsobilý k uza-
vření manželství, popřípadě ke vstupu do partner-
ství,

h) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo
narození a místo trvalého pobytu druhého snou-
bence, popřípadě druhé osoby, která chce vstoupit
do partnerství,

i) datum vydání, otisk úředního razítka, jméno, pří-
jmení a podpis matrikáře.

(2) K žádosti o vydání vysvědčení žadatel před-
kládá

a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k po-
bytu pro cizince,

b) rodný list,
c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vy-
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16) § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 194/1999 Sb.
18) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.



daný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel
trvale v cizině,

f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího
manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,
popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zru-
šení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého part-
nera8a),

g) úřední doklad o správné podobě užívaného pří-
jmení, není-li tato skutečnost patrna z předlože-
ných matričních dokladů.

(3) Žadatel není povinen předkládat doklady uve-
dené v odstavci 2 písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti
v nich uvedené občanským průkazem.

(4) Vysvědčení se vydává na předepsaném tisko-
pise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Díl 7

Vymezení některých pojmů a postupů matričních úřadů

§ 47

Zápis do matriční knihy

Zápisem do matriční knihy se rozumí zapsání
údajů o narození, uzavření manželství, vzniku partner-
ství nebo úmrtí podle časové posloupnosti uvedených
matričních událostí.

§ 48

Dodatečný zápis do matriční knihy

Dodatečným zápisem do matriční knihy se rozumí
zapsání údajů o narození, uzavření manželství, vzniku
partnerství nebo úmrtí mimo časovou posloupnost uve-
dených matričních událostí.

§ 49

Dodatečný záznam do matriční knihy

Dodatečným záznamem se rozumí zapsání někte-
rých matričních skutečností [§ 5 odst. 1 písm. b)] po
uzavření zápisu (§ 51).

§ 50

Oprava zápisu v matriční knize

Opravou zápisu v matriční knize se rozumí opra-
vení chybných či nesprávných údajů v zápisu, dodateč-
ném zápisu, nebo dodatečném záznamu v této knize.

§ 51
Uzavření zápisu, dodatečného zápisu,

dodatečného záznamu v matriční knize

Zápis, dodatečný zápis, dodatečný záznam, nebo
oprava zápisu v matriční knize jsou uzavřeny podpisem
matrikáře s uvedením data, kdy byly pořízeny.

§ 52
zrušen

§ 53

(1) Do matriční knihy se nezapíše osvojení ob-
čana, k němuž došlo v cizině podle právních předpisů
cizího státu a byl-li tento v době osvojení starší 18 let.

(2) Do matriční knihy se zapíše osvojení cizince
podle právních předpisů jeho domovského státu za
předpokladu, že jeho narození, nebo uzavření manžel-
ství je zapsáno v matriční knize vedené matričním úřa-
dem podle tohoto zákona. Pokud žije tato fyzická
osoba v manželství s občanem, zapíše se změna pří-
jmení v důsledku osvojení i u tohoto občana, popřípadě
u jejich nezletilých dětí.

§ 54

(1) Stanoví-li tak mezinárodní smlouvy, současně
se zápisem o narození, uzavření manželství nebo vstu-
pem do partnerství cizince na území České republiky
do matriční knihy se vydá rodný nebo oddací list anebo
doklad o partnerství a zašle se do 3 pracovních dnů
zastupitelskému úřadu cizího státu, jehož je narozená
fyzická osoba, popřípadě osoba, která uzavřela manžel-
ství, anebo vstoupila do partnerství, státním občanem.
Není-li takový zastupitelský úřad na území České re-
publiky, zašle se tento doklad Ministerstvu zahranič-
ních věcí České republiky.

(2) Úmrtí cizince na území České republiky se po
zápisu do knihy úmrtí oznámí zastupitelskému úřadu
cizího státu v České republice, a není-li na jejím území,
Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, vždy
úmrtním listem19).

§ 55
Obnovení matriční knihy a sbírky listin

(1) Jestliže se prvopis matriční knihy, nebo její
druhopis vedený do 31. prosince 1958 ztratí, nebo
zničí, zabezpečí matriční úřad jejich obnovení, nebo
určí druhopis za prvopis a zabezpečí vyhotovení no-
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vého druhopisu ve spolupráci s úřadem s rozšířenou
působností nebo krajským úřadem.

(2) Jestliže se matriční kniha vedená po 1. lednu
1959 ztratí, nebo zničí, zabezpečí matriční úřad její ob-
novení podle sbírky listin ve spolupráci s úřadem s roz-
šířenou působností nebo krajským úřadem.

(3) Ztratí-li se, nebo zničí opis matriční knihy po-
řízený podle dřívějších předpisů a není-li zachována
sbírka listin, zajistí úřad s rozšířenou působností nebo
krajský úřad, u něhož byl opis matriční knihy uložen,
vyhotovení nového opisu matriční knihy. Je-li matriční
kniha vedena v cizím jazyce, či je obtížně čitelná, může
úřad s rozšířenou působností zajistit nový opis matriční
knihy vyhotovením fotokopií matriční knihy. Jednotli-
vé listy opisu matriční knihy musí být pevně spojeny
vazbou nebo provlečením šňůry, která se opatří pečetí
či otiskem úředního razítka, podpisem zaměstnance za-
řazeného do úřadu s rozšířenou působností, nebo za-
městnance kraje zařazeného do krajského úřadu a ově-
řovací doložkou.

(4) Ztratí-li se, nebo zničí sbírka listin uložená
úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu,
nahradí ji opis matriční knihy, nebo její fotokopie po-
řízená způsobem uvedeným v odstavci 3.

(5) Jestliže se nedochová ani sbírka listin, zabez-
pečí matriční úřad obnovení matriční knihy podle ji-
ných listin, popřípadě i podle jiných dokladů. Listiny,
popřípadě doklady, které sloužily k obnovení matriční
knihy, tvoří sbírku listin.

§ 56

(1) Matriční doklad, který má být vydán ze zápisu
v matriční knize, uložené ve státním oblastním archivu,
vystaví matriční úřad, v jehož správním obvodu k na-
rození, uzavření manželství, nebo úmrtí došlo. Pod-
klady pro jeho vydání zašle matričnímu úřadu přísluš-
ný státní oblastní archiv na základě žádosti matričního
úřadu, právnické či fyzické osoby.

(2) Matriční doklad, který má být vydán ze zápisu
v matriční knize uložené v Národním archivu nebo ve
Vojenském historickém archivu, vystaví Úřad městské
části Praha 1.

(3) Matriční doklad, který má být vydán ze zápisu
v matriční knize vedené do 31. prosince 1949 pro území
hlavního města Prahy, vydá Úřad městské části Praha 1
a pro území města Brna Úřad městské části Brno-střed.

(4) Za matriční doklad vydaný podle odstavců 1

až 3 vybere správní poplatek pouze matriční úřad,
který tento doklad vydá.

§ 57

(1) Listiny vydané orgány cizího státu, které platí
v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny a které jsou
podkladem pro zápis, dodatečný zápis, anebo doda-
tečný záznam v matriční knize, nebo opravu zápisu
v matriční knize, se předkládají s úředním překladem
do českého jazyka6).

(2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opa-
třeny potřebnými ověřeními19a). Matriční úřad může
potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření
spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

§ 58

(1) Jsou-li v matriční knize zapsány chybně údaje
o jménu, popřípadě jménech, příjmení, popřípadě rod-
ném příjmení, datu narození, uzavření manželství,
úmrtí, nebo o rodném čísle, provede se oprava zápisu
podle druhopisu matriční knihy, nebo sbírky listin, po-
případě podle zápisu, který je uveden v knize narození.

(2) Jsou-li údaje uvedené v odstavci 1 zapsány
chybně v matričním dokladu, příslušný matriční úřad
vydá nový matriční doklad.

(3) Jestliže se údaje v matričních dokladech odli-
šují od údajů uvedených v jiných veřejných listinách,
považují se za správné údaje uvedené v matričním do-
kladu, pokud se neprokáže opak.

§ 59

(1) Jsou-li podklady k provedení zápisu do ma-
triční knihy neúplné a nelze-li údaje pro zápis zjistit
od osob, jichž se zápis týká, je každý povinen sdělit
k dotazu matričního úřadu jemu známé skutečnosti,
které jsou pro zápis rozhodující.

(2) Při splnění podmínek uvedených v odstavci 1
může matriční úřad požádat o poskytnutí údajů z infor-
mačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu
údajů zapisovaných do matričních knih, a provozovatel
tohoto systému je povinen je matričnímu úřadu po-
skytnout.

§ 60

Pokud tento zákon stanoví, že se do matriční
knihy zapisují rodná čísla, vztahuje se toto ustanovení
na občany. Na cizince nebo bezdomovce se vztahuje
pouze za předpokladu, že jim bylo příslušným státním
orgánem České republiky rodné číslo přiděleno.
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HLAVA II

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Díl 1

Jméno

§ 61

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán
matriční doklad, má povinnost užívat při jednání před
orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřej-
ným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, státními fondy a zdravotními po-
jišťovnami (dále jen „úřední styk“) jméno, popřípadě
jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

§ 62

(1) Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomo-
lená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského
pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční
úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto
jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci spo-
lečné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o správné pra-
vopisné podobě jména, je občan povinen předložit do-
klad vydaný znalcem6).

(2) Fyzická osoba je povinna užívat v úředním
styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize ve-
dené matričním úřadem.

(3) Fyzická osoba, která má v matriční knize za-
psáno jedno jméno, může před matričním úřadem pro-
hlásit, že bude užívat dvě jména. Při volbě druhého
jména platí ustanovení odstavce 1 a § 18. Za nezletilého
učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezleti-
lého staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas,
bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.

(4) Prohlášení podle odstavce 3 se činí před ma-
tričním úřadem příslušným podle místa trvalého po-
bytu fyzické osoby, nebo před matričním úřadem, v je-
hož knize narození je jméno zapsáno. Matriční úřad,
v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se
prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracov-
ních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je
jméno zapsáno. Toto prohlášení lze učinit pouze jed-
nou a nelze je vzít zpět.

(5) Jde-li o zápis narození do zvláštní matriky a je-
-li na cizozemském matričním dokladu uvedeno více
jmen, může občan prohlásit, které z nich, popřípadě,
která dvě z nich bude užívat. Za nezletilého učiní pro-
hlášení jeho zákonní zástupci.

§ 63

(1) Užívání české podoby cizojazyčného jména
nevyžaduje povolení.

(2) Občan, který chce užívat českou podobu cizo-
jazyčného jména, popřípadě jmen, oznámí tuto skuteč-
nost matričnímu úřadu, v jehož knize narození je
jméno, popřípadě jména, zapsáno, není-li to v rozporu
s tímto zákonem. V případě pochybnosti, zda jde
o českou podobu jména, je oznamovatel povinen před-
ložit vyjádření znalce6). Toto oznámení lze učinit pou-
ze jednou a nelze je vzít zpět.

§ 64

(1) Osvojitelé mají právo do 6 měsíců od právní
moci rozsudku o osvojení, nejpozději však do dosažení
zletilosti osvojence, zvolit osvojenci souhlasným pro-
hlášením před matričním úřadem jiné jméno, popřípadě
jména, než to, které má zapsáno v matriční knize. Má-li
zapsáno pouze jedno jméno, mohou mu zvolit druhé.
Je-li osvojenec starší 15 let, připojí k prohlášení jeho
souhlas, bez něhož ke změně jména nebo zvolení jiného
nebo druhého jména nemůže dojít.

(2) Jde-li o osvojení manželem matky dítěte, nebo
manželkou otce dítěte, práva uvedená v odstavci 1 mají
manželé.

(3) Jde-li o osvojení osamělou fyzickou osobou,
má práva uvedená v odstavci 1 tato osoba.

(4) Na zvolení jména, popřípadě jmen, podle od-
stavců 1 až 3 se vztahují ustanovení § 18 a 62.

§ 65

Zánik, nebo zrušení osvojení nemá vliv na jméno,
popřípadě jména, osvojence zvolená podle § 64.

§ 66

K přijetí prohlášení podle § 64 je příslušný který-
koli matriční úřad. Není-li zápis o narození zapsán
v knize narození, kterou vede, postoupí prohlášení nej-
později do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož
knize narození je narození osvojence zapsáno.

§ 67

(1) Prohlášení o zvolení jména, popřípadě jmen,
obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení
týká,

b) místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení
týká,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
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rodná příjmení, a datum narození fyzických osob
činících prohlášení za nezletilce,

d) jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
e) ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení či-

něno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční
úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno
před ním, popřípadě, že byl podpis, popřípadě
podpisy, uznány za vlastní.

(2) K prohlášení se připojí
a) rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
b) pravomocný rozsudek o osvojení, jde-li o postup

podle § 64,
c) rodné listy fyzických osob uvedených v § 62, po-

případě jejich oddací list.

Díl 2
Příjmení

§ 68

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán
matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku
příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena
na tomto matričním dokladu.

§ 69

(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly čes-
ké mluvnice.

(2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě
žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést
v matriční knize příjmení, které bude po uzavření man-
želství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

a) cizinku,
b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt

v cizině,
c) občanku, jejíž manžel je cizinec,
d) občanku, která je jiné než české národnosti.

(3) Při zápisu narození dítěte lze na základě žá-
dosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví
v mužském tvaru, je-li dítě

a) cizincem,
b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt

v cizině,
c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,
d) občanem, který je jiné než české národnosti.

Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomoc-

ným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpo-
vědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti
pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím
soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům
nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví
podle prohlášení druhého z rodičů.

(4) Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční
knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru,
je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, po-
případě jinou veřejnou listinou.

§ 70

(1) Občan může užívat více příjmení pouze za
těchto podmínek:

a) nabyl-li je podle dříve platných předpisů a je
oprávněn je užívat podle tohoto zákona, anebo

b) prohlásil-li souhlasně při uzavírání manželství, že
příjmení druhého snoubence užívajícího více pří-
jmení bude jejich příjmením společným, anebo

c) prohlásil-li při uzavírání manželství, že spolu se
společným příjmením bude užívat a na druhém
místě uvádět příjmení předchozí20), nebo

d) jde-li o příjmení dítěte po jeho rodičích, kteří jsou
oprávněni užívat více příjmení.

(2) Fyzická osoba, jejíž příjmení jsou zapsána
v knize narození nebo v knize manželství, může před
matričním úřadem prohlásit, že bude užívat pouze
jedno, popřípadě dvě příjmení. Za trvání manželství
lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným pro-
hlášením manželů. Prohlásila-li fyzická osoba při uza-
vírání manželství, že spolu se společným příjmením
bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení před-
chozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného
příjmení, jestliže toto manželství trvá.

(3) Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání man-
želství, že si ponechá své dosavadní příjmení, které je
složeno z více příjmení, a tato příjmení užívají společné
nezletilé děti manželů, prohlášení o upuštění od užívání
příjmení lze za trvání manželství učinit pouze se sou-
hlasem druhého manžela a vztahuje se i na společné
nezletilé děti manželů.

(4) Při zápisu manželství uzavřeného na území ci-
zího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana
uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě
uvedené na cizozemském matričním dokladu.
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(5) Postupem podle odstavce 4 zapíše zvláštní ma-
trika i manželství, které bylo uzavřeno na území cizího
státu přede dnem 1. července 2008.

§ 71

Do knihy manželství se zapíše oznámení rozvede-
ného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení, za
podmínek stanovených zvláštním právním předpi-
sem21).

Díl 3
Změna jména a příjmení

§ 72

(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze
změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, pří-
padně žádosti jejích zákonných zástupců.

(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li
o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to váž-
ný důvod.

(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická
osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské,
nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomo-
lené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má
žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li po-
chybnosti o správné pravopisné podobě jména, je ža-
datel povinen předložit doklad vydaný znalcem6).

(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jest-
liže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy ne-
zletilého.

(5) Fyzické osobě, u níž probíhá změna pohlaví,
povolí matriční úřad užívat neutrální jméno a příjmení
na základě její žádosti a potvrzení zdravotnického za-
řízení, u něhož léčba pro změnu pohlaví probíhá.

(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit
změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý
pobyt podle zvláštních právních předpisů18).

§ 73

(1) Za trvání manželství může být změna příjmení
povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.

(2) Mají-li manželé společné příjmení a je-li povo-
lena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato
změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich
nezletilých dětí.

(3) Mají-li manželé různá příjmení, může jim být

povolena změna příjmení pouze na příjmení jednoho
z nich, který s touto změnou vyslovil souhlas.

(4) Mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení,
změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má
nezletilý, se vztahuje i na nezletilého.

(5) Mají-li manželé společné příjmení a jeden
z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení před-
chozí, může jim být povolena změna pouze tohoto
společného příjmení.

§ 74

(1) O žádosti o povolení změny jména nebo pří-
jmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním ob-
vodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezleti-
lých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého po-
bytu dítěte.

(2) Pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není
na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu,
je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle
místa posledního trvalého pobytu na území České re-
publiky. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný
k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

(3) Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční
úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu,
v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které
má být změněno, zapsáno.

§ 75

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení ob-
sahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení, datum a místo narození, případně
datum a místo uzavření manželství, partnerství8a)
žadatele,

b) rodné číslo,

c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezleti-
lého dítěte,

d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si
žadatel zvolil,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě
rodné příjmení, datum a místo narození manžela,
popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna
jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,

f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého
dítěte,

g) odůvodnění.
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§ 76

(1) K žádosti o povolení změny jména, nebo pří-
jmení musí být přiložen

a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezle-
tilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném
partnerství8a),

b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek
o rozvodu manželství,

c) jde-li o osoby, jejichž partnerství8a) zaniklo, pra-
vomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),

d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,

e) doklad o místu trvalého pobytu na území České
republiky,

f) doklad o státním občanství16),

g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu
jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

(2) K žádosti o povolení změny jména nebo pří-
jmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný
souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí
soudu nahrazující tento souhlas.

(3) Není-li souhlas činěn před matričním úřadem,
který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezle-
tilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou
změnou úředně ověřen.

(4) Doklad podle odstavce 2 není třeba předklá-
dat, pokud

a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti
přiloží jeho úmrtní list, anebo

b) pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské zodpo-
vědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské zod-
povědnosti pozastaven, popřípadě pokud byl zba-
ven způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož
způsobilost k právním úkonům byla omezena;
v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný
rozsudek, nebo

c) není známo místo trvalého pobytu druhého ro-
diče.

§ 77

(1) Občan, který žije v manželství s cizincem, k žá-
dosti o změnu příjmení přiloží doklad o tom, že podle
právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná
změnu příjmení, pokud se má změna příjmení vztaho-
vat i na tohoto cizince.

(2) Doklad podle odstavce 1 se nepředkládá, po-
kud má cizinec povolen pobyt na území České repu-
bliky podle zvláštních právních předpisů18).

§ 78

Pravomocná rozhodnutí cizího státu ve věci
změny příjmení občana, ke kterým došlo za trvání
manželství s cizincem v době,

a) kdy měl občan na území cizího státu trvalý pobyt,
jsou platná bez dalšího i na území České repu-
bliky,

b) kdy neměl občan na území cizího státu trvalý po-
byt, jsou platná i na území České republiky poté,
co ministerstvo uzná jejich platnost.

§ 79

Rozhodnutí o změně jména nebo příjmení občanů
vydaná orgány cizího státu jsou platná i pro orgá-
ny České republiky bez ohledu na ustanovení § 78,
stanoví-li tak mezinárodní smlouva.

HLAVA III

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ,
ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ

§ 80

Způsobilost k vedení matričních knih a zabezpečo-
vání s tím souvisejících úkonů získaná podle dosavad-
ních právních předpisů se považuje za zkoušku podle
tohoto zákona.

§ 81

Za veřejnou listinu podle tohoto zákona se pova-
žuje listina, která osvědčuje skutečnosti o narození,
uzavření manželství, vzniku partnerství, úmrtí a osob-
ním stavu, pokud byla vydána matričním úřadem, sou-
dem nebo jiným státním orgánem České republiky
v mezích jeho pravomoci, nebo listina, která byla
zvláštním právním předpisem za veřejnou listinu pro-
hlášena, anebo listina, která se za veřejnou považuje
podle zvláštního právního předpisu nebo podle mezi-
národní smlouvy.

§ 81a

Matriční doklad, který je jinak třeba podle tohoto
zákona předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá
v případě, že příslušná matriční událost je v matriční
knize vedené tímto úřadem zapsána.

§ 82

(1) Matriční úřad plní oznamovací povinnost
o údajích zapsaných v matričních knihách, nebo o roz-
hodnutích týkajících se jména, nebo příjmení v přípa-
dech a způsoby, které stanoví zvláštní zákon.
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(2) Matriční úřad zašle soudu příslušnému k pro-
jednání dědictví úmrtní list; pokud je mu znám vypra-
vitel pohřbu, uvede tuto skutečnost do poznámky
úmrtního listu.

§ 83

(1) Soudy, správní úřady, obce a matriční úřady
jsou povinny zasílat příslušnému matričnímu úřadu
oznámení o vydaných rozhodnutích, nebo učiněných
dohodách, nebo souhlasných prohlášeních, které mají
vliv na matriční události a matriční skutečnosti zapiso-
vané do matričních knih. Tyto doklady, které jsou pod-
kladem pro zápis, nebo dodatečný zápis do matriční
knihy, popřípadě dodatečný záznam do matriční knihy,
zašlou uvedené orgány příslušnému matričnímu úřadu
do 30 dnů od právní moci rozsudku nebo do 30 dnů od
uzavření dohody, nebo souhlasného prohlášení.

(2) Jsou-li rozhodnutí uvedená v odstavci 1 doru-
čována do ciziny a nelze-li splnit oznamovací povin-
nost vůči příslušnému matričnímu úřadu do 30 dnů od
právní moci rozhodnutí, je nutno tak učinit i po uply-
nutí této lhůty, nejdéle do 30 dnů od obdržení po-
tvrzení o převzetí rozhodnutí.

§ 84

(1) K ověření správnosti údajů zapisovaných do
matričních knih jsou ministerstva, ostatní správní
úřady, soudy a orgány územní samosprávy povinny
poskytnout potřebné informace, není-li to v rozporu
se zákonem22).

(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik vy-
užívá ministerstvo a matriční úřady z informačního
systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech je-
jich změn,

b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech je-
jich změn,

c) rodné číslo, datum a důvod jeho změny,

d) datum a místo narození,

e) adresa místa pobytu,

f) státní občanství,

g) osobní stav, datum a místo jeho změny,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

i) datum a místo úmrtí, případně prohlášení fyzické
osoby za mrtvou,

j) datum a místo osvojení.

(3) Pro výkon státní správy na úseku matrik vy-
užívá ministerstvo a matriční úřady z informačního
systému evidence občanských průkazů tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
občana,

b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c) datum a místo vydání občanského průkazu,

d) platnost občanského průkazu,

e) číslo, popřípadě série ztracených a odcizených ob-
čanských průkazů.

§ 85

Jestliže jsou v matriční knize zapsána k 31. pro-
sinci 1949 dvě jména, nebo více jmen, platí v úředním
styku jméno uvedené na prvním místě. Je-li však ně-
které z nich označeno za hlavní, platí v úředním styku
toto jméno.

§ 86

(1) Fyzická osoba, která má v matriční knize za-
psána k 31. prosinci 1949 dvě jména, může před ma-
tričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat.
Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména,
může před matričním úřadem prohlásit, které jméno
z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé.

(2) Prohlášení se činí před matričním úřadem pří-
slušným podle místa trvalého pobytu fyzické osoby,
nebo matričním úřadem, v jehož knize narození jsou
jména zapsána. Matriční úřad, v jehož knize narození
nejsou zapsána jména, jichž se prohlášení týká, po-
stoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu
úřadu, v jehož knize narození jsou jména zapsána. Toto
prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

§ 87

(1) Pokud se žadateli podle § 12 vyhoví v plném
rozsahu, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje.

(2) Pokud se žadateli podle § 5, § 8 odst. 8, § 8
odst. 9 písm. a), § 8 odst. 10, § 13, § 16 odst. 4, § 19,
§ 25 odst. 1 písm. a) nebo d), § 25 odst. 2, § 26 odst. 2
nebo 3, § 28, 45, 53, § 57 odst. 2, § 62 odst. 1, 3 nebo 5,
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§ 63 odst. 2, § 64 odst. 1, § 69, 70, 71 nebo § 86 odst. 1
nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí.

§ 88

Matriční úřad, který od účinnosti tohoto zákona
povede matriční knihy, převezme nejpozději do jed-
noho měsíce od účinnosti tohoto zákona matriční
knihy od obecních úřadů a újezdních úřadů1), pověře-
ných vedením matrik, jejichž působnost na úseku ma-
trik zanikla.

§ 89

Sbírku listin podle § 8 odst. 1 tvoří od 1. ledna
2006 též výtisk počítačového záznamu.

§ 90

(1) V případech, kdy nejsou uloženy prvopisy
a druhopisy matričních knih a sbírky listin v souladu
s ustanovením § 23, předá matriční úřad, úřad s rozší-
řenou působností nebo krajský úřad a archiv ve lhůtě
2 let od účinnosti tohoto zákona matriční knihy k ulo-
žení příslušnému archivu stanovenému tímto zákonem.

(2) Není-li zachován prvopis či druhopis matriční
knihy u příslušného matričního nebo úřadu s rozšíře-
nou působností anebo krajského úřadu, postupuje ma-
triční úřad a úřad s rozšířenou působností nebo krajský
úřad před předáním matričních knih (§ 23) příslušnému
archivu podle § 55.

(3) Není-li zachován druhopis matriční knihy a její
prvopis je již uložen u příslušného archivu, zajistí tento
archiv vyhotovení druhopisu matriční knihy. Přitom
postupuje podle § 55 odst. 3.

§ 91

(1) Matriční doklady
a) vyhotovené orgány příslušnými k jejich vydání

podle předpisů platných k 31. prosinci 1949
(rodný, případně rodný a křestní, popřípadě
křestní a rodný, nebo oddací, anebo úmrtní list),
nebo

b) vyhotovené podle právních předpisů platných
k počátku účinnosti tohoto zákona (rodný, oddací,
nebo úmrtní list),

zůstávají i nadále v platnosti a mají charakter veřejných
listin, pokud nedošlo ke změně skutečností v nich uve-
dených (§ 58).

(2) Křestní list se považuje za veřejnou listinu pro-
kazující narození za předpokladu, že

a) obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rod-
ném listu,

b) byl vydán do 31. prosince 1949.

§ 92

Při vydávání matričních dokladů ze zápisů v ma-
tričních knihách se údaje uvádějí v souladu s předpisy
platnými v době vzniku matriční události. Obdobně se
postupuje při dodatečných zápisech matričních udá-
lostí, dodatečných záznamech nebo jejich změnách.

§ 93
zrušen

§ 94

Zápis do zvláštní matriky se neprovede, jestliže
došlo k matriční události před 1. lednem 1950, pokud
tato událost byla zapsána podle právních předpisů plat-
ných v době provedení zápisu do matriční knihy, kte-
rou nyní vede matriční úřad na území České republiky.

§ 95

Podání učiněná před účinností tohoto zákona se
vyřizují podle dosavadních předpisů.

§ 95a

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlav-
ního města Prahy, úřadu městské části hlavního města
Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně, úřadům
městských částí nebo městských obvodů územně čle-
něných statutárních měst nebo obecnímu úřadu podle
tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 96

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpi-
sem

a) matriční úřady a jejich správní obvody,
b) podrobnosti o technickém způsobu vedení předem

svázaných matričních knih,
c) způsob a postup při vedení rejstříku,
d) postup při zapisování do matričních knih,
e) postup při vydávání matričních dokladů, potvrzení

a doslovných výpisů z matričních knih,
f) postup při zasílání matričních dokladů do ciziny,
g) obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlí-
žení do ní,

h) postup při vydávání osvědčení4) a vysvědčení,
i) postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po

rozvodu,
j) postup při uvádění příjmení žen v matričních kni-

hách a na matričních dokladech,
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k) vzory matričních tiskopisů,
l) způsob a postup ověřování odborné způsobilosti

pro výkon funkce matrikáře,
m) postup při provádění zápisů do zvláštní matriky,
n) postup při předávání matričních knih a sbírek listin

k archivaci.

§ 97 a 98
Těmito ustanoveními byly novelizovány jiné zákony.

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 99

Zrušují se:

1. Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách.

2. Zákon č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména
a příjmení.

3. Vládní nařízení č. 161/1950 Sb., o některých pře-
sunech působnosti v oboru vojenské správy.

4. Vládní nařízení č. 93/1958 Sb., o změnách působ-
nosti v matričních věcech.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 100
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2001, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 2, uvedeného
v části první tohoto zákona, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2004.

* * *

1. Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení ně-
kterých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

2. Zákon č. 578/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/
/2002 Sb., nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(30. prosince 2002).

3. Zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(16. dubna 2004).

4. Zákon č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalen-
dářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení
(1. září 2004).

5. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti
dnem 1. ledna 2005.

6. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), na-
byl účinnosti dnem 1. března 2006.

7. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném part-
nerství a o změně některých souvisejících zákonů, na-
byl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2006).

8. Zákon č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
1. září 2006.

9. Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé
další zákony, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(3. července 2006).

10. Zákon č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony související s registrovaným partnerstvím, nabyl
účinnosti dnem jeho vyhlášení (1. července 2008), s vý-
jimkou ustanovení čl. IX bodů 4, 5 a 44, která nabyla
účinnosti dnem 1. července 2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.
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Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské
nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8:
Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12
hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan,
K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad
Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů
včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec:
Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání
novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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