
ZÁKON 
ze dne …………….2015, 

  

o úředním jazyce České republiky a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o úředním jazyce) 
  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : 
 

ČÁST PRVNÍ 

ÚŘEDNÍ JAZYK 
 

Hlava I. 
Obecná ustanovení 

 

§ 1 

(1) Úředním jazykem se pro účely tohoto zákona  rozumí  jazyk, který je  užíván ve styku 

veřejných orgánů  a institucí mezi sebou i při jejich styku s občany, jazyk používaný v 

místopisném označování, jazyk výchovně vzdělávacího procesu na školách, jazyk 

používaný v ozbrojených silách a ozbrojených sborech státu, a dále jazyk používaný 

fyzickými a právnickými osobami při nabídce a zprostředkování zboží, služeb nebo 

prací na území České republiky.  
(2) Úředním jazykem České republiky je český jazyk.  

(3) Ochrana a rozvoj českého jazyka, jako cenné součásti kulturního dědictví českého 

národa a státu je povinností všech veřejných orgánů a institucí, jakož i právnických a 

fyzických osob účastnících se veřejného života. 

(4) Jazyková práva občanů, kteří  tvoří národnostní a etnické menšiny, práva občanů 

zdravotně postižených, využívajících ke komunikaci jiných prostředků než mluvené či 

psané řeči a práva občanů jiných států  Evropské unie a dalších států, obsažená 

v Ústavě a dalších právních předpisech České republiky a v mezinárodních 

smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, nejsou tímto zákonem dotčena. Užívání  

českého jazyka v úředním styku upravují v těchto případech zvláštní právní přepisy. 

 

Hlava II. 

Užívání úředního jazyka 
 

§ 2 

(1) Každý, kdo žádá o udělení státního občanství České republiky, je povinen orgánu, u 

kterého o udělení občanství žádá, prokázat znalost českého jazyka
1
. 

(2) Každý, kdo chce na území České republiky jako osoba samostatně výdělečně činná 

nebo jako statutární zástupce právnické osoby anebo její součásti nabízet či 

zprostředkovávat koupi nebo prodej zboží, služeb nebo provedení prací, podléhající 

registraci nebo povolení podle zvláštních právních předpisů, je povinen orgánu, u 

kterého o registraci nebo povolení žádá, prokázat znalost českého jazyka  v rozsahu 

běžné denní komunikace v oblasti předpokládané činnosti.    

                                                
1

  Ustanovení § 78 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, prováděné vyhláškou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého 

jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky. 
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§ 3 

(1) Není-li mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, nebo zvláštním 

zákonem stanoveno jinak, je jednacím jazykem všech orgánů zákonodárné, výkonné a 

soudní moci, Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky a Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání v přímém osobním i jakýmkoli jiným způsobem 

zprostředkovaném vnitrostátním styku český jazyk. 

(2) Český jazyk  se užívá před orgány územní samosprávy, jakož i před dalšími 

právnickými  a fyzickými osobami, pokud jim zákon svěřuje rozhodování o právech a 

povinnostech jiných fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. 

 

§ 4 

(1) Český jazyk je vyučovacím jazykem v předškolním vzdělávání, ve vzdělávání 

základním, středním, vyšším odborném a vzdělávání na vysokých školách ve všech 

formách studia, s výjimkou výuky cizích jazyků, kdy lze použít souběžně s českým 

jazykem i příslušného cizího jazyka. 

(2) Zřizování a činnost  škol a dalších vzdělávacích institucí s jiným vyučovacím jazykem 

nežli jazykem českým na území České republiky ,  postup uznávání dokladů o získání 

odborné způsobilosti a ukončení všech stupňů a forem vzdělání v těchto školách se 

řídí zvláštními právními předpisy. 

 

§ 5 

          Český jazyk je služebním jazykem v ozbrojených silách a ozbrojených sborech České 

republiky. Užití jiného jazyka je možné pouze tehdy, stanoví-li tak mezinárodní smlouva,  

kterou je Česká republika vázána a při mezinárodní činnosti ozbrojených sil. 

 

§ 6 

(1) V českém jazyce se zejména 

a) vyhlašují a zveřejňují mezinárodní smlouvy, k nimž Česká republika přistoupila 

nebo je jimi vázána, zákony a jiné právní předpisy, individuální právní akty 

všech orgánů výkonné a soudní moci, nálezy Ústavního soudu České republiky, 

jakož i informace a jiné úřední akty dalších osob uvedených v § 3 tohoto 

zákona, 

b) označují orgány veřejné moci, územní samosprávy, právnické a fyzické osoby 

rozhodující o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, školy a 

další výchovné a vzdělávací instituce, kulturní a vědecká zařízení, podniky, 

banky a další právnické osoby zřízené na základě zákona, nebo jejichž 

zakladatelem nebo zřizovatelem je stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

c) uvádějí názvy obcí, měst a jejich částí, veřejných prostranství a jiné zeměpisné 

a místopisné názvy v České republice, jakož i mimo její současné hranice, 

pokud pro ně existuje pojmenování v českém jazyce , 

d) uskutečňuje vnitrostátní vysílání rozhlasových a televizních programů a dalších 

zvukových nebo obrazových informací provozovateli vysílání ze zákona nebo 

provozovateli vysílání s licencí, s výjimkou vysílání určeného k výuce cizích 

jazyků, vysílání převzatých zahraničních pořadů a děl a domácích pořadů, u 

kterých je to nutné z důvodů objektivní informovanosti nebo důvodů 

uměleckých; takové pořady a díla však musí být opatřeny mluveným či psaným 

překladem do českého jazyka, 

e) poskytují informace o podmínkách pro přijímání vkladů a poskytování úvěrů  a 

o dalších bankovních obchodech a službách, 
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f) konají veřejné obchodní soutěže pro veřejné zakázky a uzavírají smlouvy 

k jejich provedení, 

g) sepisují smlouvy uzavřené fyzickými a právnickými osobami a jiné právní akty, 

které jsou v České republice předmětem soudní nebo jiné právní ochrany, nebo 

které ke své platnosti nebo výkonu vyžadují rozhodnutí nebo povolení státního 

orgánu nebo zápis do zvláštního rejstříku nebo které podléhají daňové nebo 

poplatkové povinnosti, 

h) vydávají výpisy z matriky, osvědčení, vysvědčení a další doklady osvědčující 

skutečnosti vztahující se k osobě žadatele o jejich vydání, 

i) vykazuje činnost fyzických a právnických osob pro účely daní, poplatků, 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.  

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 písmeno b) mohou v odborném a obchodním styku, 

v publikační činnosti a v úředním styku  v potřebném rozsahu užívat zároveň s českým 

jazykem též jiných jazyků. 

(3) Byly-li písemnosti uvedené v odstavci 1 písmena f), g), h) a i) sepsány před nabytím 

účinnosti tohoto zákona v jiném jazyce a jsou-li způsobilé i po nabytí účinnosti tohoto 

zákona vyvolávat právní účinky, musí k nim být připojen úředně ověřený překlad do 

českého jazyka. 

(4) Ustanovení odstavce  1 písmeno d) se nepoužije na rozhlasové a televizní vysílání ve 

slovenském jazyce, na pořady určené pro národnostní a etnické menšiny, na vysílání 

do zahraničí a na vysílání provozované na území České republiky na základě 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 

(5) Zastupitelstvo kraje a zastupitelstvo obce může stanovit pro svůj územní obvod obecně 

závaznou vyhláškou podmínky, za jakých lze na veřejně přístupných místech k 

reklamním účelům a k jinému informování veřejnosti použít vedle českého jazyka 

rovněž cizí jazyk. 

(6) Zvláštní právní předpisy stanoví, kdy je možno namísto českého jazyka rovnocenně 

použít slovenský jazyk. 

 

§ 7 

(1) V písemných informacích a v reklamě v hromadných sdělovacích prostředcích, mají-li 

význam pro život, zdraví, majetek, bezpečnost, životní podmínky, životní prostředí a 

jiná zákonem stanovená práva nebo povinnosti anebo právem chráněné zájmy 

fyzických a právnických osob, se český jazyk používá výhradně, v ostatních případech 

pak přednostně před ostatními jazyky. 

(2) Právnické i fyzické  osoby nabízející  na území České republiky zaměstnání, své nebo 

cizí produkty v oblasti výroby, obchodu, zprostředkování, prodeje a služeb jsou 

povinny používat v písemných informacích a v reklamě český jazyk, a to včetně 

návodů k použití, přehledu technických parametrů zařízení a záručních podmínek
 
. 

 

Hlava III. 

Dohled nad užíváním úředního jazyka 
 

§ 8 

(1) Dohled nad užíváním úředního jazyka přísluší místně příslušným správním orgánům. 

(2) Jestliže fyzická nebo právnická osoba porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, 

upozorní ji místně příslušný správní orgán na toto porušení a stanoví jí lhůtu k 

nápravě. Upozornění je vydáno mimo správní řízení a není proti němu přípustný 

opravný prostředek. 
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(3) Délka lhůty k nápravě podle předchozího odstavce musí být přiměřená charakteru 

porušené povinnosti. Správní orgán stanoví tuto délku v rozmezí od jednoho do tří 

měsíců. 

(4) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k nápravě, zahájí místně příslušný správní orgán ve věci  

řízení o přestupku. Pokud došlo k porušení povinnosti uložené tímto zákonem 

právnickou osobou, potom za ně odpovídá ten, kdo za právnickou osobu jednal anebo 

měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz ten, kdo dal k jednání příkaz. 

(5) Ústředním orgánem státní správy ve věcech přestupků, kterými byl porušen tento 

zákon, je Ministerstvo kultury České republiky . 

 

ČÁST DRUHÁ 

ZMĚNA ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH 

 

§ 9 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 

Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 

134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona 

č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., 

zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 

Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 

254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., 

zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., 

zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 

362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 

č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., 

zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 

Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 

181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., 

zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 

Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 

314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. (ve znění zákona č. 306/2009 

Sb.), zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 

199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., 366/2011 Sb., 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., 

zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 300/2013 

Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb. se mění takto: 

 

 1. V § 32 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) poruší zvláštní právní předpis o úředním jazyce České republiky." 

   

V § 32 odst. 2 se číslovka „15 000“ nahrazuje číslovkou „50 000“, tečka na konci textu se 

nahrazuje čárkou a doplňuje se text „ a to i opakovaně.“ 
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ČÁST TŘETÍ 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 10 

(1) Názvy obcí, měst a jejich částí, veřejných prostranství a jiné zeměpisné a místopisné 

názvy v České republice, jakož i mimo její současné hranice, pokud pro ně existuje 

pojmenování v českém jazyce, musí být uvedeny do souladu s tímto zákonem 

nejpozději do 24 měsíců od jeho účinnosti. 

(2) Úředně ověřený překlad podle § 6 odst. 3 tohoto zákona je povinen nechat zhotovit 

ten, kdo písemnost sepsal, a to nejpozději do 12 měsíců od jeho účinnosti. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

 

§ 11 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po 

dni jeho vyhlášení. 
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