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V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

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 

 
 

Navrhovaný právní předpis ČR 
 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení  
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. I (§ 24a)  
 
 
Vyhláška 
č. 207/2001 
Sb., ve znění 
pozdějších 
předpisů  
 

§ 24a 
 

Vícejazyčný standardní formulář vyplněný pomocí 
výpočetní techniky se opatří datem vydání, jménem, 
popřípadě jmény, příjmením a podpisem matrikáře a 
otiskem úředního razítka matričního úřadu. Vícejazyčný 
standardní formulář se pevně spojí s vydaným matričním 
dokladem nebo vysvědčením o právní způsobilosti k 
uzavření manželství nebo vysvědčením o právní 
způsobilosti ke vstupu do partnerství do svazku sešitím, 
které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního 
razítka matričního úřadu z obou stran tak, že část otisku 
úředního razítka je vždy otištěna na přelepce a část na 
listině. 
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Článek 7 
Vícejazyčné standardní formuláře 

 
1. K veřejným listinám týkajícím se narození, 
skutečnosti, že je osoba naživu, úmrtí, manželství 
(včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného 
stavu), registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k 
uzavření registrovaného partnerství a statusu 
registrovaného partnerství), bydliště nebo místa pobytu 
a neexistence záznamu v rejstříku trestů oznámeným 
členskými státy v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. c) se na 
žádost osoby oprávněné obdržet veřejnou listinu přiloží 
vícejazyčný standardní formulář vyhotovený v souladu 
s tímto nařízením. 
2. Vícejazyčné standardní formuláře uvedené v odstavci 
1 jsou vydávány orgánem a musí být opatřeny datem 
vydání, podpisem a případně pečetí či razítkem 
vydávajícího orgánu. 
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Číslo 
předpisu 
EU (kód 
celex) 

Název předpisu EU    

32016R1191 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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