
1 
 

V. 

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
 

ČÁST PRVNÍ 

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

 

§ 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. 

 

 (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 

porodem, 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 péče rodný list fyzické osoby 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) Na žádost fyzické osoby uvedené v odstavci 1 písm. a), odstavci 5 a § 25a 

odstavci 1 písm. a) vydá matriční úřad k matričnímu dokladu vícejazyčný standardní 

formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie30) (dále jen 

„formulář“).  

_____________ 

 
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o 

podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých 

veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012. 

 

 (6) (7) 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. 
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  (7) (8) 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. 

 

§ 25b 

 

 (1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do 

matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, 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 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, 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 

knihy úmrtí. 

(3) Matriční úřad povolí fyzické osobě vyhledávat v matriční knize a činit výpisy 

z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčených zápisů v matriční 

knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství 

a 30 let u knihy úmrtí. 

(4) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí fyzické 

osobě vyhledávat ve sbírce listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 

1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčených 

zápisů v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo 

knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí. 

 

§ 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 právních předpisů České 

republiky způsobilý k uzavření manželství, popřípadě ke vstupu do partnerství, 

h) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu 

druhého snoubence, popřípadě druhé osoby, která chce vstoupit do partnerství, 

i) datum vydání, otisk úředního razítka, jméno, příjmení a podpis matrikáře. 

  (2) K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá 

a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu 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, vydaný 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 zrušení partnerství, nebo úmrtní 

list zemřelého partnera8a). 
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g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z 

předložených matričních dokladů. 

(3) Na žádost snoubence nebo toho, kdo chce vstoupit do partnerství, vydá 

matriční úřad k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo 

k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství formulář.  
  (3) (4) Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí 

být jeho podpis na plné moci úředně ověřen. 

 (4) (5) Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho 

vydání. 

 

§ 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 dodatečný záznam v matriční 

knize, nebo opravu zápisu v matriční knize, se předkládají s úředním překladem do českého 

jazyka6), nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je formulář 30). 

  (2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny potřebnými ověřeními19a), nejde-li 

o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je formulář 30). Matriční úřad může 

potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou 

překážkou. 

 

§ 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) § 25 odst. 6, § 25 odst. 7 písm. a), § 25a odst. 1 písm. a) nebo 

c), § 25a odst. 2 písm. a), § 25b, § 26 odst. 2 nebo 3, § 28, 45, 53 § 28, 45, § 46 odst. 3, § 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. 

 

§ 96 

 

 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

  

a) matriční úřady a jejich správní obvody, 

b) registrující matriční úřady a jejich správní obvody, 

c) podrobnosti o technickém způsobu vedení předem svázaných matričních knih, 

d) způsob a postup při vedení rejstříku, 

e) postup při zapisování do matričních knih, 

f) postup při vydávání matričních dokladů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních 

knih, 

g) způsob označení a spojení formuláře s matričním dokladem, vysvědčením o 

právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčením o právní způsobilosti ke 

vstupu do partnerství, 
g) h) postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, 

h) i) obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní, 

i) j) postup při vydávání osvědčení4) a vysvědčení, 

j) k) postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu, 

k) l) postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech, 

l) m) vzory matričních tiskopisů, 
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m) n) vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení a ukončení léčby pro 

změnu pohlaví, 

n) o) způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře, 

o) p) postup při provádění zápisů do zvláštní matriky, 

p) r) postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

 

POLOŽKA 2 

 

      a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 

Kč 20,- za každou matriční událost 

 

a) Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize nebo nahlédnutí do podkladů 

uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do 

druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis  

Kč 20,-  

b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku 

Kč 20,- každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží 

c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu 

Kč 50,- za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku 

d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci 

obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území 

České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o 

azylu za každou osobu 

Kč 100,- 

e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 

Kč 100,-  

f) Vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin nebo v druhopisu 

matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 

  Kč 100,- za každou i započatou hodinu 

 

Osvobození 

1. Od poplatku podle písmene a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li 

o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949. 

2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. 

Předmětem poplatku není 

Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou matriky uložené ve 

státních archivech a archivech měst. 

 

POLOŽKA 3 

 

Osvobození 

 

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito 

církvemi do 31. prosince 1949. 
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2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) 

občanská sdružení 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. 

 

2. Od poplatku podle písmene a)  této položky jsou osvobozeny 

a) nadace a nadační fondy, 

b) spolky, 

c) odborové organizace, 

d) účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností založená pro 

poskytování charitativních služeb, 

e) ústavy ustavené za účelem provozování společensky užitečné činnosti 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, 

f) obecně prospěšné společnosti založené k poskytování obecně prospěšných činností 

v oblastech uvedených v písmeni e), 

 

souvisí-li prováděný úkon s činností, pro niž byly tyto osoby založeny nebo ustaveny. 

 

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. 

6. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této 

položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny. 

______ 
4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

 6) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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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. 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská 

sdružení 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. 

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny 

a) nadace a nadační fondy, 

b) spolky, 

c) odborové organizace, 

d) účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností založená pro 

poskytování charitativních služeb, 

e) ústavy ustavené za účelem provozování společensky užitečné činnosti 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, 

f) obecně prospěšné společnosti založené k poskytování obecně prospěšných činností 

v oblastech uvedených v písmeni e), 

 

souvisí-li prováděný úkon s činností, pro niž byly tyto osoby založeny nebo ustaveny. 

 

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). 

 

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. 
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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 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. 

 

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny 

a) nadace a nadační fondy, 

b) spolky, 

c) odborové organizace, 

d) účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností založená pro 

poskytování charitativních služeb, 

e) ústavy ustavené za účelem provozování společensky užitečné činnosti 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, 

f) obecně prospěšné společnosti založené k poskytování obecně prospěšných činností 

v oblastech uvedených v písmeni e), 

 

souvisí-li prováděný úkon s činností, pro niž byly tyto osoby založeny nebo ustaveny. 

 

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým 

zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

  

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o ověřování 

 

§ 2 

Ministerstvo 

a) vede vzory otisků úředních razítek2) krajů a podpisové vzory úředníků územních 

samosprávných celků3) (dále jen "úředník") provádějících vidimaci a legalizaci u krajských 

úřadů včetně jejich změn, jakož i vzory otisků úředních razítek držitele poštovní licence a 

Hospodářské komory České republiky a podpisové vzory zaměstnanců držitele poštovní 

licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci včetně 

jejich změn, 

 b) provádí zkoušky úředníků zařazených do krajského úřadu (§ 14 odst. 2) a zaměstnanců 

držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a 

legalizaci (§ 14a odst. 2)., 

c) kontroluje výkon působnosti na úseku vidimace a legalizace u krajských úřadů, 

držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky. 
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§ 3 

Krajský úřad 

a) provádí vidimaci a legalizaci, 

 b) vede evidenci vidimací a legalizací, 

 c) vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory 

úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

včetně jejich změn, 

 d) provádí zkoušky úředníků zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

(§ 14 odst. 2)., 

e) kontroluje výkon působnosti na úseku vidimace a legalizace u obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně jednou ročně. 

§ 4 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) provádí vidimaci a legalizaci, 

b) vede evidenci vidimací a legalizací, 

c) vede vzory otisků úředních razítek obcí a újezdních úřadů a podpisové vzory 

1. úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních 

úřadů, 

2. zaměstnanců zařazených do újezdních úřadů provádějících vidimaci a legalizaci 

u újezdních úřadů 

včetně jejich změn, 

 d) provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů (§ 14 odst. 2)., 

e) kontroluje výkon působnosti na úseku vidimace a legalizace u obecních úřadů a 

újezdních úřadů ve svém správním obvodu nejméně jednou za pět let. 

§ 8  

 Ověřovací doložka obsahuje  

a) označení úřadu,  

b) pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,  

c) údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena, a zda 

tato listina je  

1. prvopisem,  

2. již ověřenou vidimovanou listinou,  

3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15),  
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4. opisem nebo kopií pořízenou ze spisu4), nebo  

5. stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle 

zvláštního právního předpisu5),  

a z kolika stran se skládá,  

d) údaj o tom, z kolika stran se skládá vidimovaná listina,  

e) údaj o tom, zda je vidimovaná listina opisem úplným nebo částečným nebo zda jde o kopii 

úplnou nebo částečnou,  

f) údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný 

zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,  

f) údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný 

zajišťovací prvek, například hologram, vodoznak, plastický text nebo otisk plastického 

razítka, 

g) datum provedení vidimace,  

h) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis úředníka, starosty anebo místostarosty, 

zaměstnance zařazeného do újezdního úřadu, zaměstnance držitele poštovní licence nebo 

zaměstnance Hospodářské komory České republiky (dále jen "ověřující osoba"), který 

vidimaci provedl.  

§ 9  

 Vidimace se neprovede  

a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze 

vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, 

řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, 

rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný 

papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,  

b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém 

nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li 

současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6); to neplatí, byla-li 

kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,  

c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným 

zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například 

hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, 

a to na náklady žadatele,  

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je 

uveden údaj podle § 8 písm. f),  

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem 

nebo otiskem plastického razítka, 

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je 

výstupem z autorizované konverze dokumentů15), v jejíž doložce je uveden údaj o tom, 

že vstup do autorizované konverze dokumentů15) obsahoval zajišťovací prvek,  
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f) jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky 

nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,  

g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla 

pořízena,  

h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o  

1. prvopis,  

2. již ověřenou vidimovanou listinu,  

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15),  

4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo  

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle 

zvláštního právního předpisu5).  

§ 10  

 (1) Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně 

podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Podpis je třeba vyhotovit písmeny latinské 

abecedy. 

 (2) Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani 

jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.  

 (3) Legalizace se provádí na žádost.  

 (4) Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo 

slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka 

českého, legalizace se neprovede.  

 (5) (4) Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. 

Nemůže-li žadatel číst, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků 

se k legalizaci nevyžaduje, má-li žadatel schopnost seznámit se s obsahem listiny 

s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si 

zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat. 

(6) (5)   Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst 

nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních 

pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu 

podepsat.  Nemůže-li žadatel psát a obsahuje-li listina současně jeho podpis, provede se 

legalizace za účasti dvou svědků. 

§ 12  

 Ověřovací doložka obsahuje  

a) označení úřadu,  

b) pořadové číslo, pod kterým je legalizace zapsána v ověřovací knize,  

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození žadatele, popřípadě svědků, jde-
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li o legalizaci podle § 10 odst. 4 nebo 5,  

d) adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa pobytu na území České republiky anebo 

adresu bydliště mimo území České republiky žadatele, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci 

podle § 10 odst. 4 a § 10 odst. 5, je-li v předloženém dokladu uvedena; pokud předložený 

doklad tento údaj neobsahuje, zapíše se údaj na základě ústního prohlášení žadatele, 

popřípadě svědků, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4 a § 10 odst. 5,  

e) označení dokladu, na jehož základě byly údaje podle písmene c) a d) zjištěny,  

f) údaj o tom, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, nebo že podpis 

na listině uznal za vlastní,  

g) datum provedení legalizace,  

h) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která legalizaci provedla.  

§ 13  

 Legalizace se neprovede  

a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,  

b) je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo  

c) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text., nebo 

d) nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 

4 nebo 5, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18, nebo 

e) nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis, nebo 

f) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo 

slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba v dostatečné míře jazyk, v němž je 

listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka 

českého, nebo 

g) jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími 

zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu, nebo  

h) jde-li o legalizaci elektronického podpisu podle jiného právního předpisu16), nebo 

i) jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném nebo částečně vyplněném formuláři; 

legalizaci podpisu na částečně vyplněném formuláři lze provést, byla-li zbývající 

nevyplněná pole formuláře proškrtnuta, nestanoví-li jiný právní předpis17) jinak. 

________ 

16) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb. 

17) Např. zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 15  

 (1) Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném 
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místě ve správním obvodu krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, obecního úřadu a újezdního úřadu lze provést vidimaci a legalizaci jen ze 

závažných důvodů. 

 (2) Ověřovací doložka má formu otisku razítka, anebo může být vyhotovena na 

samostatném listu, na listině nebo přelepce za pomoci výpočetní techniky.  

 (3) Vzor ověřovací doložky, způsob jejího vyznačení na listině, způsob provádění 

oprav v ověřovací doložce a způsob jejího spojení s listinou stanoví prováděcí právní 

předpis.  

§ 16  

 (1) Evidence vidimací a legalizací se vede ve svázané ověřovací knize s tiskopisy 

očíslovanými v souvislé řadě (dále jen "ověřovací kniha"). Součástí ověřovací knihy je 

úvodní list a list podpisových vzorů ověřujících osob provádějících vidimaci a legalizaci.  

 (2) Tiskopis ověřovací knihy obsahuje  

a) pořadové číslo, pod kterým je vidimace nebo legalizace zapsána,  

b) datum provedení vidimace nebo legalizace,  

c)  údaj uvedený v § 8 písm. c), d) až f), jde-li o vidimaci,  

d) údaj uvedený v § 12 písm. c), d), e) a f), jde-li o legalizaci,  

e) označení druhu listiny, která je vidimována nebo na které je legalizován podpis, 

f) podpis žadatele, jehož podpis je legalizován, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci podle 

§ 10 odst. 4 nebo 5,  

g) údaj o uhrazení správního poplatku (uvedení výše poplatku a čísla dokladu, kterým byl 

uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis a  

h) podpis ověřující osoby.  

 (3) Vzor úvodního listu, listu podpisových vzorů a tiskopisu ověřovací knihy stanoví 

prováděcí právní předpis.  

 (4) Ověřovací kniha se vede po dobu kalendářního roku. Po jejím uzavření je uložena 

u úřadu po dobu 10 let.  

 (5) Vede-li úřad více než jednu knihu, oznámí počet paralelně vedených knih do 31. 

ledna běžného roku. Krajský úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České 

republiky toto oznámí ministerstvu, obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému 

úřadu, obecní úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  

 (6) Úřad zabezpečí ochranu ověřovacích knih před zneužitím údajů v nich obsažených, 

před odcizením nebo poškozením.  

 (7) Zanikne-li působnost úřadu vykonávat vidimaci a legalizaci, rozhodne 

ministerstvo, který úřad převezme ověřovací knihy. 

 (8) Podrobnosti o technickém způsobu vedení ověřovací knihy stanoví prováděcí 
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právní předpis. 

 

§ 18  

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5, předloží 

k prokázání své totožnosti platný 

 a) občanský průkaz9) nebo cestovní doklad10), jde-li o státního občana České 

republiky, 

b) průkaz o povolení k pobytu11) nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana 

členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, 

c) průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany12), jde-li o osobu, která podala 

žádost o udělení mezinárodní ochrany, 

d) průkaz povolení k pobytu azylanta12), jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo 

průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany12), jde-li o osobu 

požívající doplňkové ochrany, 

e) průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany13), jde-li o osobu, která podala žádost o 

udělení dočasné ochrany, nebo 

f) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany13), jde-li o osobu, které byla udělena 

dočasná ochrana. 

(1) Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4 

nebo 5, předloží k prokázání své totožnosti platný  

a) občanský průkaz9) nebo cestovní doklad10), jde-li o státního občana České 

republiky, 

b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo 

doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního 

předpisu11), jde-li o cizince, 

c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky 

podle zvláštního právního předpisu18), jde-li o osobu požívající výsad a imunit 

podle mezinárodního práva. 

(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) a c) lze k prokázání totožnosti použít pouze 

tehdy, obsahuje-li fotografii držitele. 

______________ 

9) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 

10) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 

18) § 180b zákona č. 326/1999 Sb. 

12) 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. 

13) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců. 

§ 21 

 
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 1 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 3, § 11 odst. 3, § 14 

odst. 3, § 15 odst. 3 a § 16 odst. 3 , § 16 odst. 3 a § 16 odst. 8. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

 

§ 24 

Postup při provádění konverze 

 

(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi  

 a) ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu, je-li jím 

vstup opatřen,  

  b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, 

platnost uznávané elektronické pečetě, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané 

elektronické značky, je-li jí vstup označen.  

(2) Bezodkladně poté, kdy subjekt provádějící konverzi provede úplné převedení 

dokumentu, připojí k výstupu doložku.  

(3) Technické náležitosti provádění konverze, vstupu a výstupu stanoví ministerstvo 

vyhláškou.  

(4) Konverze se neprovádí  

a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,  

  b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, 

zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou 

knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek 

nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, 

geometrický plán, rysy a technické kresby rys nebo technickou kresbu,  

  c) jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by 

mohly zeslabit jeho věrohodnost,  

  d) není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o  

1. prvopis,  

2. vidimovaný dokument, 

3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo  

4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného 

podle jiného právního předpisu,  

  

e) je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického 

razítka,  

e) jde-li o dokument, který je výstupem, v jehož doložce je uveden údaj podle § 25 

odst. 1 písm. e), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAZ3AWGCY)



15 
 

f) jde-li o dokument, který je vidimovaným dokumentem, v jehož ověřovací doložce je 

uveden údaj o tom, že dokument, ze kterého byl vidimovaný dokument pořízen, 

obsahoval viditelný zajišťovací prvek,   

f) g) v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě 

podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu 

v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu11), zapečetěn 

uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo 

dokument vydal nebo vytvořil,  

 g) h) jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné 

podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,  

 h) i) pokud dokument nesplňuje technické náležitosti podle odstavce 4 3.  

(5) Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu 

a jejich soulad s právními předpisy.  

  

§ 25 

Doložka 

 

 (1) Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se považuje 

za součást výstupu a obsahuje  

 a) název subjektu, který konverzi provedl,  

 b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,  

 c) sdělení toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,  

d) údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup,  

e) údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo 

reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek,  

e) údaj o tom, zda vstup obsahuje zajišťovací prvek, zejména vodoznak, reliéfní tisk, 

embossing, suchou pečeť, reliéfní ražbu, hologram nebo jiný opticky variabilní prvek, 

giloš, plastický text nebo otisk plastického razítka,  

f) datum vyhotovení doložky,  

g) jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla; údaj se neuvede, byla-li 

konverze provedena automatizovaně,  

h) kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla, nebo kvalifikovanou 

elektronickou pečeť subjektu, který konverzi provedl, byla-li konverze provedena 

automatizovaně.  

  (2) Doložka konverze do dokumentu v listinné podobě se považuje za součást výstupu 

a obsahuje 

a) název subjektu, který konverzi provedl,  

b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,  

c) sdělení, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 

d) údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup,  

e) datum vyhotovení doložky,  

f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán uznávaným elektronickým podpisem, zapečetěn 

uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou, identifikaci 

uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané 

elektronické značky alespoň v rozsahu identifikačního čísla kvalifikovaného certifikátu 

a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru a o podepisující osobě, 

pečetící osobě nebo označující osobě obsažených v kvalifikovaném certifikátu a údaj 

o výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické 

pečetě nebo uznávané elektronické značky,  

 g) údaj o tom, zda byl vstup opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, 
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identifikaci kvalifikovaného elektronického časového razítka alespoň v rozsahu 

identifikačního čísla certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících 

důvěru obsažených v certifikátu a datum a čas uvedené v kvalifikovaném elektronickém 

časovém razítku,  

 h) otisk úředního razítka a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi 

provedla, nebo zajišťovací prvek zabezpečující integritu výstupu, byla-li konverze provedena 

automatizovaně. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o základních registrech 

 

§ 14 

Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů 

 

 (1) Ze základního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné 

správy1). K ověřenému výstupu z informačního systému veřejné správy, který je vydán 

z registru obyvatel a který obsahuje údaj o adrese místa pobytu, kontaktní místo veřejné 

správy na žádost přiloží vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie1a).  
  (2) Ze základního registru se poskytují záznamy o využívání údajů v základním registru za 

podmínek stanovených tímto zákonem. 

  (3) Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne údaje ze 

základního registru pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny. 

  (4) Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního 

registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za 

každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky. Záznam o využívání údajů v základním registru se 

vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy. 

  (5) Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného odkladu 

správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se tato změna týká, má-li zřízenu a 

zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů z příslušného základního registru 

do datové schránky. 

  (6) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad referenčních údajů, které jsou o ní vedeny v 

základním registru, se skutečným stavem, může bezplatně požádat o změnu referenčních údajů v 

základním registru editora příslušného referenčního údaje, a to i prostřednictvím kontaktního místa 

veřejné správy6). Kontaktní místo veřejné správy předá žádost editorovi příslušného referenčního 

údaje. Editor postupuje podle § 4 odst. 3. 

___________ 
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o 

podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých 

veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012. 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o státním občanství České republiky 

 

§ 66 

 

 (1) Doklady vystavené orgány cizího státu, jejichž předložení stanovuje tento zákon, 

se předkládají s potřebnými ověřeními16), nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, která je 

součástí právního řádu, a opatřené úředními překlady do českého jazyka17), s výjimkou listin 

vystavených ve slovenském jazyce a nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž 

součástí je vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie18). 
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   (2) Příslušný správní orgán promine ověření dokladu16), pokud by jeho obstarání bylo 

spojeno s těžko překonatelnou překážkou. 

______ 
18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o 

podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých 

veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012. 
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