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III. 
Návrh 

ZÁKON 
 

ze dne ………. 2017, 
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ  
 

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých   
souvisejících zákonů 

 
Čl. I 

 
 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., 
zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona 
č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., 
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona 
č. 101/2014 Sb. a zákona č.  15/2015 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 4 odst. 2 se za slova „(dále jen „matriční doklad“),“ vkládají slova „doslovných 
výpisů z matričních knih,“. 
 

2. V § 4a odst. 2 se za slova „matričních dokladů,“ vkládají slova „doslovných výpisů 
z matričních knih,“. 
 

3. V § 8a odst. 1 písm. b) a v § 8a odst. 2 písm. b) se slova „výkon přenesené 
působnosti“ zrušují.  
 

4. V § 8a odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje. 
 

5. V § 8a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se 
písmeno e), které zní: 
„e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině.“.  
 

6. V § 8a odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje. 
 

7. V § 8a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se 
písmeno d), které zní: 
„d) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině.“.   
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8. V § 8a odstavec 5 zní: 
„(5)  Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá kopii 

sbírky listin nebo doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 
1958, který lze pořídit i kopií matričního zápisu, 
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), 
b) fyzické osobě uvedené v odstavci 2 písm. a), jde-li o kopii sbírky listin vedené ke knize 
partnerství, 
c) pro úřední potřebu státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků, nebo 
d) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině.“. 

 

9. V § 10 odst. 3 se za slova „v dopravním prostředku“ vkládají slova „a nelze-li 
postupovat podle odstavce 1“. 
 

10. V § 14 se za odstavec 6 doplňuje odstavec 7, který zní: 
„(7) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti pro účely tohoto zákona 

a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, 
b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana 

členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, 
c) průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost 

o udělení mezinárodní ochrany, 
d) průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo 

průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu 
požívající doplňkové ochrany, 

e) průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost 
o udělení dočasné ochrany, nebo 

f) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena 
dočasná ochrana.“. 

 
11. V § 17 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit místo narození dítěte 
narozeného v dopravním prostředku, 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 (§ 10 odst. 3).“. 
  

12. V § 17a se slova „oznámit matričnímu úřadu“ nahrazují slovy „doručit matričnímu 
úřadu, v jehož knize narození je narození fyzické osoby zapsáno,“. 
 

13. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit místo úmrtí fyzické osoby 

zemřelé v dopravním prostředku, uvede se v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném 
záznamu a opravě zápisu jako místo úmrtí sídlo matričního úřadu příslušného 
k provedení zápisu úmrtí do matriční knihy (§ 10 odst. 3).“. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 
14. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova „výkon přenesené působnosti“ zrušují. 

 
15. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které 

zní: 
„e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině.“.   
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16. V § 25 odstavec 6 zní: 

„(6) Doslovný výpis z matriční knihy, který lze pořídit i kopií matričního 
zápisu, se vydává 
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a), 
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků, 
nebo 
c) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině.“.  
 

17. V § 25 se doplňuje odstavec 8, který zní: 
„(8) Žádost o vydání matričního dokladu, doslovného výpisu z matriční knihy 

a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize lze podat u kteréhokoliv matričního 
úřadu. Matriční úřad postoupí žádost do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož 
knize narození, manželství, úmrtí nebo partnerství je matriční událost zapsána, 
k vydání matričního dokladu, doslovného výpisu z matriční knihy a potvrzení 
o údajích zapsaných v matriční knize.“.  
  

18. V § 25a odstavce 1 a 2 znějí: 
„(1) Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství nebo povolí 

nahlédnout do knihy partnerství a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře  
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci, 
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků, 
c) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před 
orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo 
d) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině. 
 

(2) Doslovný výpis z knihy partnerství, který lze pořídit i kopií matričního 
zápisu, se vydává  
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), 
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků, 
nebo 
c) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině.“. 
 

19. V § 25b odst. 1 se za slova „matriční doklad nebo“ vkládají slova „doslovný výpis 
z matriční knihy anebo“ a slova „a 30 let u“ se nahrazují slovem „anebo“.     
   

20. V § 25b odst. 2 se za slovo „matrikáře“ vkládají slova „nebo vydá kopii sbírky listin 
nebo doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, který 
lze pořídit i kopií matričního zápisu“ a slova „a 30 let u“ se nahrazují slovem „anebo“.     
 

21. V § 26 odst. 2 větě první se slova „jméno, popřípadě jména, uvedeno v matričním 
dokladu podle původního zápisu, tj.“ nahrazují slovy „její jméno, popřípadě jména, 
uvedeno v matričním dokladu podle původního zápisu“. 
 

22. V § 33 úvodní části ustanovení, § 34 odst. 1 a v § 41 odst. 2 větě první se za slovo 
„totožnost“ vkládá text „(§ 14 odst. 7)“. 
 

23. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňuje text „(§ 14 odst. 7)“. 
 

24. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
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„(2) Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem 

a zdržuje-li se trvale v jiném státě, než ve státě, jehož je občanem, k předepsanému 
tiskopisu (§ 32) připojí doklad uvedený v odstavci 1 písm. c) a d) i z tohoto státu.“.
  
 
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.  
 

25. V § 62 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou 
č. 30 zní: 

„(4) Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno více jmen a která 
nabude státní občanství České republiky30), učiní do 30 dnů od nabytí státního 
občanství České republiky prohlášení, které z nich, popřípadě která dvě z nich, bude 
v úředním styku užívat. Za nezletilého učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. 
U nezletilého staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení 
jmen nemůže dojít. Nedojde-li k prohlášení ve stanovené lhůtě, platí v úředním styku 
dvě jména uvedená na prvním a druhém místě. 
___________________ 
30) Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o státním občanství České republiky).“. 
 
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 
 

26. V § 62 odstavec 6 zní:  
„(6) Jde-li o zápis narození do zvláštní matriky a je-li na cizozemském 

matričním dokladu uvedeno více jmen, je občan při zápisu povinen prohlásit, které 
z nich, popřípadě která dvě z nich, bude v úředním styku užívat. Za nezletilého učiní 
prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého staršího 15 let připojí k prohlášení 
jeho souhlas, bez něhož ke zvolení jmen nemůže dojít. Nedojde-li k prohlášení, platí 
v úředním styku dvě jména uvedená na prvním a druhém místě.“. 
 

27. V § 68 odst. 2 se za slovo „určení“ vkládají slova „nebo popření“. 
 

28. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
„(3) Při zápisu narození, uzavření manželství nebo vzniku partnerství v cizině 

zvláštní matrika na základě žádosti občana, jehož se zápis týká a který nebyl v době 
vzniku matriční události občanem, uvede jeho příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu, který je podkladem 
pro provedení zápisu do zvláštní matriky.“. 
 

29. V § 70 odst. 5 se za slovo „totožnosti“ vkládá text „(§ 14 odst. 7)“.  
 

30. Za § 71a se vkládá nový § 71b, který včetně poznámek pod čarou č. 31 a 32 zní: 
 

„§ 71b 
 

(1) Zletilý osvojenec může se souhlasem osvojitele po nabytí právní moci 
rozsudku o osvojení před kterýmkoliv matričním úřadem učinit prohlášení o připojení 
osvojitelova příjmení ke svému příjmení, nebylo-li již o připojení příjmení rozhodnuto 
v řízení o osvojení před soudem31). 
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(2) Osvojenec prokáže svoji totožnost (§ 14 odst. 7) a k prohlášení připojí 

a) pravomocný rozsudek o osvojení, 
b) rodný list, popřípadě oddací list, žije-li v platném manželství, 
c) souhlas osvojitele, 
d) souhlas manžela osvojitele, žije-li osvojitel v platném manželství, 
e) souhlas manžela osvojence, žije-li osvojenec v platném manželství. 
 

(3) Má-li osvojenec připojované příjmení, lze osvojitelovo příjmení připojit jen 
k prvnímu příjmení osvojence; má-li osvojitel připojované příjmení, lze k osvojencovu 
příjmení připojit jen první příjmení osvojitele32). 
_______________________________ 
31) § 851 občanského zákoníku. 
32) § 835 odst. 2, § 847 odst. 3, § 848 odst. 2 a § 854 občanského zákoníku.“. 
 

31. V § 73 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, a to i dosud nenarozených“ 
a odstavec 3 se zrušuje. 

 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

 
32. V § 73a se slovo „rodného“ a slova „, popřípadě v knize úmrtí v zápise úmrtí 

zemřelého manžela, popřípadě partnera“ zrušují. 
 

33. § 87 zní: 
 

„§ 87 
 

Pokud se žadateli podle § 5, § 8a odst. 1 písm. a), d) nebo e), § 8a odst. 2 písm. 
a), c) nebo d), § 8a odst. 3 nebo 4, § 8a odst. 5 písm. a), b) nebo d), § 12, 13, § 16 odst. 
6, § 19, § 25 odst. 1 písm. a), d) nebo e), § 25 odst. 2 nebo 3, § 25 odst. 6 písm. a) 
nebo c), § 25 odst. 8, § 25a odst. 1 písm. a), c) nebo d), § 25a odst. 2 písm. a) nebo c), 
§ 25b, § 26 odst. 2 nebo 3, § 28, 45, 53, § 57 odst. 2, § 62 odst. 1, 3, 4 nebo 6, § 63 
odst. 2, § 64 odst. 1, § 68 odst. 3, § 69 až 71, § 71b nebo § 86 odst. 1 nevyhoví 
v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí.“. 

 
 

Čl. II 
 

Přechodné ustanovení  
 

 Podání učiněná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vyřizují podle 
dosavadních právních předpisů. 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Čl. III 
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Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona 
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., 
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., 
zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., 
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona 
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 
zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona 
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., 
zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona 
č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., 
zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 
zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., 
zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona 
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., 
zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., 
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona 
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., 
zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona 
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., 
zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona 
č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., 
zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona 
č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., 
zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona 
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., 
zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 
č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. 
a zákona č. 324/2016 Sb., se mění takto: 

 
1. V položkách 3 až 5 v části Osvobození v bodě 2 se slova „občanská sdružení“ nahrazují 
slovem „spolky“. 
 
Poznámka pod čarou č. 5 zní: 
 
„5) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“. 
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2. V položce 12 se písmeno d) zrušuje.  
 
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). 
 
3. V položce 12 v části Poznámky v bodě 1 se slova „až d)“ nahrazují slovy „až c)“. 
 
4. V položce 12 v části Poznámky v bodě 2 se slova „podle písmen c) a d)“ nahrazují slovy 
„podle písmene c)“. 
  
5. V položce 12 v části Osvobození od poplatku se slova „podle písmen c) a d)“ nahrazují 
slovy „podle písmene c)“. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. IV 
 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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