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V. 
Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
s význačnými změnami 
 
 

§ 4 
Úřad s rozšířenou působností 

 
 (1) Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu 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 ověřování (§ 28) rodných, oddacích 
a úmrtních listů a dokladů o partnerství (dále jen "matriční doklad"), doslovných výpisů 
z matričních knih, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení 
o právní způsobilosti ke vstupu do 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, jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, vydaných matričními 
úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu. 
  
 (3) Úřad s rozšířenou působností vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje 
druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958, jde-li o narození, uzavření 
manželství nebo úmrtí, pro matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu. 
 
  

§ 4a 
Krajský úřad 

 
 (1) Krajský úřad kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání 
a změny jména a příjmení u úřadů s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně 
jednou ročně. 
  
 (2) Krajský úřad provádí ověřování (§ 28) matričních dokladů, doslovných výpisů 
z matričních knih, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení 
o právní způsobilosti ke vstupu do 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, jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, vydaných matričními 
úřady a úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu. 
  
 (3) Krajský úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy 
matričních knih vedených do 31. prosince 1958, jde-li o narození, uzavření manželství nebo 
úmrtí, pro úřady s rozšířenou působností zařazené v jeho správním obvodu. 
  
 (4) Krajský úřad provádí zkoušku odborné způsobilosti k vedení matričních knih 
a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin 
(dále jen „zkouška“) u zaměstnance obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části 
nebo zaměstnance Ministerstva obrany zařazeného do matričního úřadu (dále jen „matrikář“), 
který je zařazen do jeho správního obvodu.  
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§ 8a 
  
 (1) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout 
do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy 
z nich v přítomnosti matrikáře nebo vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, 
kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 
  

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále 
zmocněncům těchto osob, 

 
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních 

samosprávných celků, 
 

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

 
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány 

státu nebo před orgány územních samosprávných celků., nebo 
 

e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině. 
 
 (2) Registrující matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí 
nahlédnout do sbírky listin vedené ke knize partnerství a činit výpisy z ní v přítomnosti 
matrikáře nebo vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin 
  

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci, 
 

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních 
samosprávných celků, nebo 
 

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. 
 

 (3) V případě osvojení mohou nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční 
knihy vedené do 31. prosince 1958 pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud 
nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení 
osvojení, může osvojenec nahlédnout do sbírky listin až po nabytí svéprávnosti. 
  
 (4) Do sbírky listin vedené k zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení 
své osoby v souvislosti s porodem22), může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 
let i dítě. 
  

(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, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené 
působnosti orgánů územních samosprávných celků. 
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(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. 

  
 (6) Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, partner, rodiče, děti, 
prarodiče, vnuci a pravnuci.  

 
 

Příslušnost matričního úřadu k zápisu matriční události 
 

§ 10 
  
 (1) Příslušný k zápisu narození a úmrtí do matriční 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 dopravním prostředku a nelze-li 
postupovat podle odstavce 1, zapíše narození nebo úmrtí matriční 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.  

 
 

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 porodem. 
  
 (3) Zápis do knihy narození se provede 
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a) na základě písemného hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte, nebo 
b) na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li 

jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby; 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, popřípadě učiní-li oznámení v jiném než 
českém, nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka. 
  

(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. 

 
 

§ 17 
  
 (1) Zápis dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,22) 
do knihy narození se provede podle zprávy poskytovatele zdravotních služeb, v jehož 
zdravotnickém zařízení, 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 pravděpodobném datu 
narození dítěte. Výsledek šetření i zprávu lékaře předává matričnímu úřadu orgán policie, 
který šetření prováděl.7) 
  
 (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. 
 

(5) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit místo narození dítěte 
narozeného v dopravním prostředku, uvede se v zápisu, dodatečném zápisu, 
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dodatečném záznamu a opravě zápisu jako místo narození sídlo matričního úřadu 
příslušného k provedení zápisu narození do matriční knihy (§ 10 odst. 3). 
 
  

§ 17a 
  
 Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy narození provede na základě 
potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb, který je povinen toto potvrzení 
oznámit matričnímu úřadu doručit matričnímu úřadu, v jehož knize narození je narození 
fyzické osoby zapsáno, do 3 pracovních dnů ode dne provedení změny pohlaví. Dnem změny 
pohlaví je den uvedený v tomto potvrzení24). Vzor potvrzení poskytovatele zdravotních 
služeb o zahájení a ukončení léčby pro změnu pohlaví stanoví ministerstvo prováděcím 
právním předpisem. 
  
  

§ 22 
  
 (1) Zápis úmrtí fyzické osoby nezjištěné totožnosti se provede do knihy úmrtí 
na základě listu o prohlídce zemřelého. 
  
 (2) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit místo úmrtí fyzické osoby, uvede 
se v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu jako místo úmrtí místo, 
kde bylo tělo nalezeno25). 
 

(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). 
  
 (3) (4) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit datum úmrtí fyzické osoby, 
matriční úřad o tom učiní oznámení soudu a datum úmrtí určí soud. 
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§ 25 

  
 (1) Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy 
a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře 
  

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále 
zmocněncům těchto osob, 

 
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních 

samosprávných 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., 
 

e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nároků v cizině. 
  
 (2) V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 
let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem 
rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí 
svéprávnosti.  
 

(3) Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti 
s porodem22), může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě. 
  
 (4) Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy a střediskům výchovné péče9a) rodný list fyzické osoby9b) umístěné v těchto 
zařízeních. 
  
 (5) Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní 
zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, 
která je vypravitelem jeho pohřbu. 
 
 (6) Doslovný výpis z matriční knihy se vydává 
  
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a),  
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních 
samosprávných celků, 
 a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu. 
 
 (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. 
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(7) Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. a), c) a d) nebo odstavci 5 
o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím 
zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen. 
  

(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.  

 
§ 25a 

  
 (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 výkon přenesené působnosti orgánů územních 
samosprávných celků, nebo 
c) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu 
nebo před orgány územních samosprávných celků. 
  
 (2) Doslovný výpis z knihy partnerství se vydává 
a) fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), nebo 
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních 
samosprávných celků, 
 a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu. 
 
 (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. 
 

(3) Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) a c) o vydání matričního 
dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její 
podpis na plné moci úředně ověřen. 
  

§ 25b 
  
 (1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo doslovný výpis z matriční 
knihy anebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, 
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uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 
let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u anebo knihy úmrtí.  
 
 (2) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout 
do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy 
z nich v přítomnosti matrikáře nebo vydá kopii sbírky listin nebo doslovný výpis 
z druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, který lze pořídit i kopií 
matričního zápisu, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let 
u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u anebo knihy 
úmrtí. 
 
 

§ 26 
 
 (1) Matriční doklad, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a doslovný výpis 
z matriční knihy vedené v jiném než českém jazyce, s výjimkou kopie matričního zápisu, se 
vydává v českém jazyce. 
  
 (2) Na žádost fyzické osoby, které se zápis týká, může být jméno, popřípadě jména, 
uvedeno v matričním dokladu podle původního zápisu, tj. její jméno, popřípadě jména, 
uvedeno v matričním dokladu podle původního zápisu 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 národnostní menšiny, jehož jméno, 
popřípadě jména, a příjmení jsou v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než českém 
jazyce, uvede se jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení v matričním dokladu v jazyce 
národnostní menšiny9c) znaky přepsanými do podoby, ve které se zobrazují v informačních 
systémech veřejné správy. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména nebo 
příjmení, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem6). Jde-li o společné příjmení 
manželů, uvede se příjmení v jazyce národnostní menšiny pouze se souhlasem druhého 
manžela, popřípadě jejich nezletilého dítěte staršího 15 let. Do matriční knihy se vyznačí, že 
byl vydán matriční doklad s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení v jazyce 
národnostní menšiny. Další matriční doklady se vydávají s uvedením jména, popřípadě jmen, 
a příjmení v této podobě. 
  
 (4) Do poznámky matričního dokladu cizince se uvede tvar jeho jména, popřípadě 
jmen, a příjmení uvedený latinkou v jeho cestovním dokladu. 
 

 
§ 33 

  
 Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným 
k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost 
(§ 14 odst. 7) a k tiskopisu uvedenému v § 32 připojit 
  

a) rodný list, 
b) doklad o státním občanství, 
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c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (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 zrušení partnerství, nebo úmrtní 
list zemřelého partnera8a). 

 
 

§ 34 
  
 (1) Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má 
trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost (§ 14 odst. 7) a k předepsanému 
tiskopisu připojit doklady uvedené v § 33, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud 
jsou cizím státem vydávány. 
  
 (2) Doklady uvedené v § 33 písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, 
pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec 
nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt. 
  

 
§ 35 

  
 (1) Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, 
k předepsanému tiskopisu (§ 32) připojí 
  

a) rodný list, 
b) doklad o státním občanství, 
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti 

ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván, 
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 způsobilosti k uzavření 
manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, 

f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince, 
g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li 

uzavíráno zmocněncem, 
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého 

partnera8a), jde-li o cizince, který žil v partnerství8a), 
i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (§ 14 odst. 7). 

  
(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.  
 

(2) (3) Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, 
předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství nebo vznikem partnerství potvrzení 
vydané 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 rodinné příslušníky10a). Toto potvrzení nesmí být ke dni 
uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů. 
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 (3) (4) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom 
dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem. 
  
 (4) (5) Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní 
způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu uzavření manželství nebo vzniku 
partnerství starší 6 měsíců. 
  
 (5) (6) Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit 
do partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je 
azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení dokladů uvedených 
v odstavci 1 písm. a) až f) a h) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou 
překážkou. 
  
 

§ 41 
  
 (1) Bylo-li manželství uzavřeno v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,15) 
 

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 uzavření manželství matričnímu úřadu příslušnému podle 
místa uzavření manželství, 

 
b) v cizině před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České 

republiky nebo velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice, 
a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky, rovněž před 
velitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, zašle oddávající protokol 
o uzavření manželství bezodkladně zvláštní matrice prostřednictvím zastupitelského 
úřadu České republiky a na území České republiky přímo; jsou-li oba snoubenci 
cizinci, zašle oddávající protokol o uzavření manželství bezodkladně Úřadu městské 
části Praha 1, který je příslušný k provedení zápisu do matriční knihy. 

 
 (2) V protokolu o uzavření manželství se uvedou alespoň jména a příjmení manželů, 
jejich rodná čísla, popřípadě datum a místo narození, platný úřední průkaz, kterým prokázali 
totožnost (§ 14 odst. 7), a prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření 
manželství vylučovaly. Jde-li o manželství podle odstavce 1 písm. b), oddávající spolu 
s protokolem o uzavření manželství doručí vyjádření lékaře o zdravotním stavu manžela, 
a není-li to možné, prohlášení manžela. Jsou-li oba snoubenci cizinci, oddávající je před 
uzavřením manželství poučí, že takto uzavřené manželství nemusí být platné na území jejich 
domovského státu. 

 
 

§ 62 
  
 (1) Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné 
podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, 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 společné rodiče. Vzniknou-li 
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pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit doklad 
vydaný znalcem.6) 
  
 (2) Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána 
v matriční knize vedené matričním úřadem. 
  

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

 
(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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 (4)  (5) Prohlášení podle odstavce 3 se činí před matričním úřadem příslušným podle 
místa trvalého pobytu fyzické osoby, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je 
jméno zapsáno. Matriční úřad, v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se 
prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož 
knize narození je jméno zapsáno. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. 
 

(5) (6) 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 prohlášení jeho zákonní zástupci. 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. 
 
  

DÍL 2 
Příjmení 

 
§ 68 

  
 (1) 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. 
  
 (2) Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození při narození 
dítěte, určení nebo popření otcovství nebo osvojení do nabytí svéprávnosti dítěte 
a v souvislosti se změnou pohlaví.  
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 (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. 
 

 
§ 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 příjmení bude jejich příjmením společným, anebo 

c) prohlásil-li při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat 
a na druhém místě uvádět příjmení předchozí,20) nebo 

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

e) nabyl-li je v souvislosti s osvojením27). 
 
 (2) Fyzická osoba, jejíž příjmení jsou zapsána v knize narození nebo v knize 
manželství, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat pouze jedno, 
popřípadě dvě příjmení. Za trvání manželství lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným 
prohlášením manželů. Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, že spolu se 
společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze 
prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá. 
  
 (3) Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, 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 
souhlasem druhého manžela a vztahuje se i na společné nezletilé děti manželů. 
  
 (4) Ponechají-li si manželé po uzavření manželství svá dosavadní příjmení, mohou 
i později učinit prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, že se dohodli 
na společném příjmení jednoho z nich. Prohlášení se vztahuje i na společné nezletilé děti 
manželů. V poznámce oddacího listu matriční úřad vyznačí, odkdy manželé užívají společné 
příjmení28). 
  
 (5) Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě 
žádosti občana uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené 
na cizozemském matričním dokladu nebo dokladu totožnosti (§ 14 odst. 7) anebo v potvrzení 
cizího státu. 
  
 (6) Postupem podle odstavce 5 zapíše zvláštní matrika i manželství, které bylo 
uzavřeno na území cizího státu přede dnem 1. července 2012. 
  

§ 71b 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAF2CK2JV)



13 
 

(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). 
  

(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. 
 

§ 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 povolena změna příjmení jednomu z nich, 
vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí, a to 
i dosud nenarozených. 
  
 (3) Mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, 
jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého. 
  

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

§ 73a 
 
 U fyzických osob, které změnily osobní stav a kterým byla povolena změna rodného 
příjmení, se povolená změna příjmení zapíše v knize manželství nebo v knize partnerství, 
popřípadě v knize úmrtí v zápise úmrtí zemřelého manžela, popřípadě partnera. 
  
  

§ 87 
 
 Pokud se žadateli podle § 5, § 8a odst. 1 písm. a) nebo d), § 8a odst. 2 písm. a) nebo 
c), § 8a odst. 3 nebo 4, § 12, 13, § 16 odst. 6, § 19, § 25 odst. 1 písm. a) nebo d), § 25 odst. 2 
nebo 3, § 25 odst. 6 písm. a), § 25a odst. 1 písm. a) nebo c), § 25a odst. 2 písm. a), § 25b, § 26 
odst. 2 nebo 3, § 28, 45, 53, § 57 odst. 2, § 62 odst. 1, 3 nebo 5, § 63 odst. 2, § 64 odst. 1, § 69 
až 71 nebo § 86 odst. 1 nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Pokud se 
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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. 
 
 
 
 
   
1) § 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
  
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. 
  
4) § 666 odst. 1 občanského zákoníku. 
  
4a) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 
 
6) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o 
změně dalších zákonů. 
    Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů. 
 
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. 
  
8) § 776 odst. 1 občanského zákoníku. 
  
8a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
  
9) Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho 
vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství 
porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce 
zemřelého). 
  
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. 
  
9c) Čl. 11 odst. 1 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí č. 96/1998 Sb.). 
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§ 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  
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. 
  
12) § 672 občanského zákoníku. 
  
13) § 669 občanského zákoníku. 
  
14) § 86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb. 
  
15) § 667 občanského zákoníku. 
  
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. 
  
19) Čl. 37 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích. 
  
19a) § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. 
 
20) § 660 písm. c) občanského zákoníku. 
  
21) § 759 občanského zákoníku. 
  
22) § 37 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách). 
  
23) § 778 občanského zákoníku. 
  
24) § 29 odst. 1 občanského zákoníku. 
  
25) § 28 odst. 1 občanského zákoníku. 
  
26) § 77 odst. 1 občanského zákoníku. 
  
27) § 835 odst. 2 a § 851 odst. 2 občanského zákoníku. 
  
28) § 661 odst. 2 občanského zákoníku. 
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29) § 842 občanského zákoníku. 
 
30) Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o státním občanství České republiky).                                              
 
31) § 851 občanského zákoníku. 
 
32) § 835 odst. 2, § 847 odst. 3, § 848 odst. 2 a § 854 občanského zákoníku. 
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Úplné znění vybraných ustanovení sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s význačnými změnami 
 
 
POLOŽKA 3 
 
Osvobození 

 
 1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené 
těmito církvemi do 31. prosince 1949. 
  
 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační 
fondy, 4) občanská sdružení spolky a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti, 6) 

založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, 
ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, 
zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, 
vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon 
s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je 
od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny. 
  
 3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné 
k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí 
a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona 
č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení 
zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 
  
 4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve 
a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti 
registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené 
za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, 
pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům 
a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 
  
 5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních 
údajů vedených v základním registru obyvatel. 
_____________________________________ 
5) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
    
POLOŽKA 4 
 
Osvobození 
  
 1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení 
zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých 
jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., 
k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona 
č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 
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 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) 
občanská sdružení spolky a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené 
k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany 
mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, 
zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, 
vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon 
s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. 
  
 3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské 
společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví 
a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti 
registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, 
zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li 
úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi). 
_____________________________________ 
5) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
    
POLOŽKA 5 
  
Osvobození 
  
 1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině 
potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády 
v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona 
č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení 
zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 
  
 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační 
fondy,4) občanská sdružení spolky a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) 
založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, 
ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, 
ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání 
a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž 
byly tyto subjekty založeny. 
  
 3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť 
těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
_____________________________________ 
5) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 
POLOŽKA 12 
 

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství 
osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky                 Kč 3 000,-  

      
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství 

osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, z nichž pouze jeden má 
trvalý pobyt na území České republiky                                          Kč 2 000,-  
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c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně 

určenou místnost                                                                                Kč 1 000,-  
 

d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství 2b) před 
jiným než příslušným matričním úřadem                                     Kč 1 000,-  
 

   e) d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vstupu 
do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem                                   Kč 500,-  

 
 
Poznámky  
  
 1. Poplatek podle písmen a) až d) až c) této položky se vybírá jen od jednoho 
ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství. 
  
 2. Poplatek podle písmen c) a d) podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, 
povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo 
stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného 
partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem. 
  
Osvobození od poplatku 
  
 Od poplatku podle písmen c) a d) podle písmene c) této položky jsou osvobozeny 
osoby těžce zdravotně postižené. 
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