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III. 
Odůvodnění 

 
 
Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti 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 (dále jen „nařízení“).  

Z široké působnosti tohoto nařízení je pro české matriční právo relevantní nový institut 
vícejazyčných standardních formulářů (dále též jen „formulář“), připojovaných k matričním 
a jiným dokladům, vydaným orgány členského státu – viz čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení. 
Hlavním účelem formulářů by mělo být usnadnění pochopení obsahu veřejných listin, k nimž 
jsou přikládány a omezení potřeby překladů. Formulář nemůže být vydán samostatně, vždy 
doprovází veřejnou listinu (je k ní předepsaným způsobem připojen) a údaje v něm zanesené 
musí odpovídat obsahu veřejné listiny. Listiny by měly být osvobozeny od jakékoliv formy 
vyššího ověření.  

Vydávání formulářů bylo třeba zapracovat do stávajícího zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon 
o matrikách“), jehož novela je obsažena v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na 
úseku vnitřní správy (sněmovní tisk č. 301). V jejím rámci se navrhuje doplnit i zmocnění, 
aby prováděcí právní předpis stanovil způsob označení a spojení vícejazyčného standardního 
formuláře s matričním dokladem, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství 
a vysvědčením o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství. 

K provedení tohoto zákonného zmocnění slouží nyní předkládaná vyhláška, která 
stanoví technické podrobnosti spojení vícejazyčného standardního formuláře k vlastnímu 
dokladu vydanému matričním úřadem.  

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o matrikách 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným 
v  ustanovení § 96 písm. g) zákona o matrikách, ve znění návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony na úseku vnitřní správy. 

   
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 
Předmětu úpravy navrhované novely vyhlášky č. 207/2001 Sb. se přímo nedotýkají 

obecné právní zásady práva Evropské unie ani judikatura soudních orgánů Evropské unie. 
V obecné rovině lze konstatovat, že právní úprava směřující k usnadnění používání některých 
veřejných listin v rámci Evropské unie by měla přispět k naplňování jedné ze základních 
evropských svobod, tedy volného pohybu osob.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC2GCMMK)



2 
 

Předkládaný návrh vyhlášky je plně slučitelný s příslušnými právními předpisy 
Evropské unie, především slouží k adaptaci českého práva na požadavky vyplývající 
z nařízení.  
 

4.  Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnosti jeho změny 
S účinností od 16. února 2019 nařízení stanoví novou povinnost pro matriční úřady. 

Tato povinnost bude spočívat v připojování formuláře k vydanému matričnímu dokladu 
(rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství), vysvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství a  vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do 
registrovaného partnerství, a to na žádost. 

Formuláře by měly být vydávány osobám, které jsou oprávněny požádat o vydání 
dokladu, k němuž má být tento formulář připojen. Formuláře se mohou používat pouze 
v jiném členském státě Evropské unie, než ve kterém byly vydány.  

 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet, 

či rozpočty obcí a krajů. Nebyly identifikovány ani jiné dopady ve výše uvedených oblastech. 
Formuláře budou tištěny na obyčejném listu papíru a budou vždy vyplňovány pomocí 

výpočetní techniky. Matričním úřadům tak nevzniknou žádné náklady s jejich pořízením.  
Vydání formuláře nebude na straně žadatele zatíženo žádným správním poplatkem. 
Návrh nebude mít žádné dopady na podnikatelské prostředí ani na specifické skupiny 

obyvatel, jako jsou osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny. S navrhovanou změnou nejsou spojeny ani žádné dopady na životní prostředí.  

 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace, nezavádí žádné 

rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 
smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 
menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.  

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost 
mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani 
nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky.  
 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
V této oblasti nebyly identifikovány žádné dopady navrhované právní úpravy. 
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8. Zhodnocení korupčních rizik 
Předkládaný návrh vyhlášky oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika nijak 

nezvyšuje ani s ním nejsou spojena nová korupční rizika. 
 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost ani obranu státu. 
 

10. Hodnocení dopadů regulace 
Předložený návrh vyhlášky neobsahuje hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť 

tehdejší ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., 
vyslovil souhlas s tím, že RIA nebude provedena (č. j. 30632/2018-OVL ze dne 1. 10. 2018).  
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Zvláštní část 
 
K čl. I – k § 24a vyhlášky č. 207/2001 Sb.: 
 Stanoví se způsob vyplnění a spojení vícejazyčného standardního formuláře 
s vydaným matričním dokladem, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství 
nebo vysvědčením o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství.     
 
K čl. II: 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky je navrženo na patnáctý den po jejím vyhlášení, což 
odpovídá řešení, které je obsaženo v pozměňovacím návrhu k návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony na úseku vnitřní správy (viz sněmovní tisk č. 301/3).  V případě nepřijetí 
tohoto pozměňovacího návrhu bude patnáctidenní legisvakance vyplývat z § 3 odst. 3 zákona 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 
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