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VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) až
f), i) a k) až n) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb. a zákona
č. 312/2013 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matri-
kách, jménu a příjmení a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb.,
vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb.,
vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb.,
vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb.,
vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb.,
vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb.,
vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb.
a vyhlášky č. 455/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Seznam registrujících matričních úřadů a vy-
mezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 4.“.

2. V § 2 bodu 14 se slovo „registrovaného“ zru-
šuje.

3. Na konci textu § 2 se doplňují body 18 až 22,
které znějí:

„18. Úvodní list matriční knihy partnerství

19. List matriční knihy partnerství

20. Doklad o partnerství

21. Dotazník k partnerství

22. Protokol o vstupu do partnerství“.

4. V § 3 odst. 1 větě druhé, v § 3 odst. 3 větě
druhé a v § 5 odst. 1 větě první se za slova „uzavření
manželství“ vkládají slova „ , vznik partnerství“.

5. V § 3 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Re-
gistrující matriční úřad vede jednu knihu pro svůj
správní obvod.“.

6. V § 9 odst. 2 větě druhé se za slova „uzavření
manželství“ vkládají slova „nebo vzniku partnerství“.

7. V § 15 odst. 2 větě třetí se za slova „uzavření
manželství,“ vkládají slova „vzniku partnerství,“.

8. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Chybný nebo nesprávný údaj nebo chybně
zapsané pořadové číslo v rejstříku se opraví jejich pře-
škrtnutím a nadepsáním správného údaje nebo správ-
ného čísla.“.

9. V § 21 odst. 2 se slova „úřadu s rozšířenou pů-
sobností, který plní úkoly pro matriční úřady, které
jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo kraj-
ského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou
působností, které jsou zařazeny do jeho správního ob-
vodu,“ nahrazují slovy „krajského úřadu“, slovo „zá-
stupcem“ se nahrazuje slovem „zmocněncem“, slova
„zákona o rodině“ se nahrazují slovy „občanského zá-
koníku“ a za slovo „sňatku“ se vkládá odkaz na po-
známku pod čarou č. 4.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) § 666 odst. 1 občanského zákoníku.“.

10. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 21a

Zápis partnerství

(1) Zápis partnerství provede matrikář vyplněním
příslušného matričního listu v knize partnerství.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“

se zejména uvede údaj o předložení vysvědčení o právní
způsobilosti ke vstupu do partnerství nebo pravomocné
rozhodnutí o jeho prominutí.“.

11. Skupinový nadpis nad § 24 zní: „Postup při
vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů
o partnerství, úmrtních listů, potvrzení a doslovných
výpisů z matričních knih“.

12. V § 24 odst. 1 větě první se za slova „oddací
list“ vkládají slova „ , doklad o partnerství“.

13. V § 25 odst. 3 větě první se za slova „§ 25
odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo § 25a odst. 1
písm. a)“.

14. Skupinový nadpis nad § 29 zní: „Postup při
vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manžel-
ství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do
partnerství“.

15. V § 29 se slova „zákona o rodině“ nahrazují
slovy „občanského zákoníku“.

16. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu
do partnerství vydá matriční úřad na základě písemné
žádosti osoby, která chce vstoupit do partnerství, po
předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření
splnění podmínek ke vstupu do partnerství5).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 33 odst. 1 větě první se za slova „uzavření
manželství“ vkládají slova „nebo vznik partnerství“.

18. V § 34 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

19. V § 35 odstavec 1 zní:

„(1) Zaměstnance obce, v hlavním městě Praze za-

městnance městské části nebo zaměstnance Ministerstva
obrany zařazeného do matričního úřadu (dále jen
„uchazeč“) přihlašuje ke zkoušce podle § 4a odst. 4
zákona jeho zaměstnavatel.“.

20. V § 35 odst. 3 se slova „úřadem s rozšířenou
působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které
jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo kraj-
ským úřadem, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou
působností, které jsou zařazeny do jeho správního ob-
vodu“ nahrazují slovy „krajským úřadem“.

21. V § 35 odst. 4 větě první se slova „Úřad s roz-
šířenou působností, který plní úkoly pro matriční
úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,
nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozší-
řenou působností, které jsou zařazeny do jeho správ-
ního obvodu,“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

22. V § 35 odst. 5 větách první a druhé a v § 36
odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „úřad s rozšíře-
nou působností, který plní úkoly pro matriční úřady,
které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo
krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou
působností, které jsou zařazeny do jeho správního ob-
vodu,“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

23. V § 36 odstavec 3 zní:

„(3) Zkušební komise krajského úřadu je tříčlen-
ná, předsedou je matrikář krajského úřadu.“.

24. V § 37 odst. 2 písm. c) se slova „úřadu s roz-
šířenou působností, který plní úkoly pro matriční
úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,
nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s roz-
šířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správ-
ního obvodu“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

25. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 22 „Ří-
čany“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2 „Kostelec
nad Černými lesy“, ve sloupci „Seznam obcí, měst-
ských částí, městských obvodů a vojenských újezdů
správního obvodu matričního úřadu“ v bodě 2 se slovo
„Lesy“ nahrazuje slovem „lesy“.

Sbírka zákonů č. 424 / 2013Částka 165 Strana 7119



26. V příloze č. 2 vzor 15 zní:
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27. V příloze č. 2 vzoru 16 se text „Bereme na
vědomí, že při uzavření manželství budeme prohlašo-
vat, že nám nejsou známy okolnosti vylučující uzavření
manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav, a že
jsme zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů,
uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění ro-
diny po uzavření manželství.“ nahrazuje textem „Bere-
me na vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve
než učiníme sňatečný projev vůle, že nám nejsou zná-
my překážky, které by nám bránily uzavřít manželství,
že navzájem známe svůj zdravotní stav a že jsme zvážili
uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého
bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.“.

28. V příloze č. 2 vzoru 16 se za text „Bereme na
vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve než
učiníme sňatečný projev vůle, že nám nejsou známy
překážky, které by nám bránily uzavřít manželství, že
navzájem známe svůj zdravotní stav a že jsme zvážili
uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého
bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.“
vkládá text, který zní: „Prohlašujeme, že nejsme ve

vztahu poručníka a poručence, dítěte a osoby, do jejíž
péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstouna a svěřeného
dítěte.“.

29. V příloze č. 2 vzoru 17 se text „snoubenci
prohlásili, že spolu vstupují do manželství, že jim
nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manžel-
ství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvá-
žili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořá-
dání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po
uzavření manželství“ nahrazuje textem „snoubenci
projevili vůli, že spolu vstupují do manželství, a pro-
hlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim
bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj
zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích
majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajiš-
tění po uzavření manželství“.

30. V příloze č. 2 vzoru 17 se slova „nezletilému –

osobě s omezenou právní způsobilostí*)“ nahrazují
slovy „nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil
šestnácti let věku“.
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31. V příloze č. 2 se doplňují vzory 18 až 22, které
znějí:
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32. Doplňují se přílohy č. 4, 5 a 6, které znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních
právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2015
za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny
uvedené v čl. I bodech 26 až 30 a v bodu 31, vzo-
rech 21 a 22.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 300/2006 Sb.

Čl. III

Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vy-
hláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/
/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb., se mění
takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „kterou se provádí
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
a o změně některých souvisejících zákonů, a“ zrušují.

2. V úvodní větě se slova „podle § 40 zákona
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“) a“
zrušují.

3. Část první se zrušuje.

4. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2013

o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 zákona
č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o státním občan-
ství České republiky), (dále jen „zákon“):

§ 1

Listina o nabytí státního občanství
České republiky udělením

Vzor listiny o nabytí státního občanství České re-
publiky udělením podle § 24, 28, 29 nebo 30 zákona je
stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Listina o nabytí státního občanství
České republiky prohlášením

(1) Vzor listiny o nabytí státního občanství České
republiky prohlášením podle § 31 až 33, 35 nebo 36
zákona je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Vzor listiny o nabytí státního občanství České
republiky prohlášením podle § 34 zákona je stanoven
v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3

Doklad o pozbytí státního občanství
České republiky

(1) Vzor dokladu podle § 40 odst. 7 písm. a) zá-
kona o pozbytí státního občanství České republiky je
stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vzor dokladu podle § 40 odst. 7 písm. b) zá-
kona o tom, že prohlašovatel pozbude státní občanství

České republiky, je stanoven v příloze č. 5 k této vy-
hlášce.

(3) Vzor dokladu podle § 40 odst. 9 zákona o po-
zbytí státního občanství České republiky je stanoven
v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 4

Osvědčení

(1) Vzor osvědčení podle § 43 zákona je stanoven
v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Vzor osvědčení podle § 43 zákona, v němž se
na žádost uvádějí údaje o tom, kdy, jakým způsobem
a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české
či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla,
nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém
období byla českým státním občanem či českosloven-
ským státním občanem, případně o tom, že fyzická
osoba je státním občanem České republiky od určitého
data nepřetržitě do doby vydání osvědčení, je stanoven
v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(3) Vzor osvědčení podle § 48 zákona o tom, že
fyzická osoba není k datu jeho vydání státním občanem
České republiky, je stanoven v příloze č. 9 k této vy-
hlášce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 425 / 2013Strana 7136 Částka 165



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 425/2013 Sb.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2013 činí
6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky
jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice:
SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství
– Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., tří-
da Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému
dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban,
Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: 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 jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. 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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