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III. 
Odůvodnění 

 
Obecná část 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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, je předkládán v návaznosti na vládní návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, který je aktuálně projednáván jako sněmovní 
tisk č. 593. 

V souladu s novým zmocněním obsaženým v § 96 písm. m) zákona o matrikách jsou do 
vyhlášky doplňovány vzory souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, vzory prohlášení 
manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, 
a matky dítěte. 

Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778 občanského zákoníku, (v tomto 
případě platí zákonná domněnka otcovství manželu matky dítěte), má se za to, že otcem je muž, 
jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit 
otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení se činí osobně před soudem 
nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí podle § 779 občanského 
zákoníku prohlášení vždy před soudem. 

V letech 2017 a 2018 byly krajským úřadům rozeslány doporučené metodické 
informace a tiskopisy ve věci určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před matričním 
úřadem. S cílem sjednotit formu tiskopisů v celé České republiky se nyní navrhuje uvést tyto 
tiskopisy jako závazné v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb. 

Podle stávajícího znění ustanovení § 777 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se v situaci, 
kdy se narodí dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem 
po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem 
dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-
li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého 
manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, 
zahájeném na návrh některého z nich, přičemž návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho 
roku od narození dítěte.  

V novele zákona o matrikách ve sněmovním tisku č. 593 se v této souvislosti navrhuje 
rozšířit výše popsanou existující možnost zjednodušeným způsobem konsenzuálně vyloučit 
domněnku otcovství svědčící manželu matky a současně založit vyvratitelnou domněnku 
svědčící jinému muži. Cílem je umožnit dosáhnout co nejdříve a pokud možno co nejméně 
zatěžujícím způsobem pro všechny zúčastněné souladu mezi právním rodičovstvím na jedné 
straně a biologickým, popřípadě sociálním rodičovstvím na straně druhé. Ve sněmovním tisku 
č. 593 je také navrženo umožnit realizovat tento postup nejen před soudem, ale i před matričním 
úřadem. Navrhuje se proto stanovit závaznou podobu příslušných tiskopisů.  

Dále je v souvislosti s vypuštěním § 46 odst. 1 písm. h) zákona o matrikách navrhováno 
ze vzorů tiskopisů vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení 
o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství vypustit údaj o jménu, popř. 
jménech a příjmení, datu a místu narození a místu trvalého pobytu druhého snoubence, resp. 
druhé osoby, která chce vstoupit do registrovaného partnerství. Vydané vysvědčení již tedy 
nemá být vázána na konkrétní osobu druhého snoubence či zamýšleného partnera.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJWC88S8)



2 
 

Předložený návrh vyhlášky dále reaguje na nový výčet dokladů k prokazování totožnosti 
pro matriční účely v navrhovaném § 7a zákona o matrikách obsaženém ve sněmovním tisku 
č. 593.  

Nově má být stanoven i datový formát a struktura dat matričních událostí, matričních 
skutečností, změn a oprav vedených pomocí výpočetní techniky, a to v návaznosti na nové 
zmocnění zaváděné sněmovním tiskem č. 593 do § 96 písm. r) zákona o matrikách. Stanovení 
jednotného datového formátu a struktury dat by mělo zajistit přenositelnost takto vedených 
matričních údajů mezi informačními systémy. Nabytí účinnosti této změny je navrženo oproti 
ostatním pasážím vyhlášky o rok odložit, aby se matriční úřady mohly na změny svých 
elektronických matričních systémů připravit. 

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o ověřování 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonným zmocněním v § 96 písm. m) 

a r) zákona o matrikách ve znění novelizace obsažené ve sněmovním tisku č. 593. 
 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

 
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani obecné právní zásady práva 

Evropské unie danou problematiku neupravují. Upravované oblasti se nedotýká ani judikatura 
soudních orgánů Evropské unie, nebyla předmětem posuzování ani Evropského soudu pro 
lidská práva. 

Předkládaný návrh vyhlášky je plně slučitelný s právními předpisy Evropské unie; 
navrhovaná právní úprava napomáhá plnému promítnutí požadavků vyplývajících z nařízení. 
 

4. Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnosti jeho změny 
 
Podle stávajícího znění občanského zákoníku se určení otcovství podle § 777 provádí 

pouze v řízení před soudem, což je navrhováno změnit v novele občanského zákoníku a zákona 
o matrikách obsažené ve sněmovním tisku č. 593, aby bylo možné tímto způsobem otcovství 
určit i před matričním úřadem. Na to je nezbytné reagovat stanovením příslušných tiskopisů, 
které budou používány matričními úřady. V návaznosti na to se navrhuje pomocí stanovení 
závazné podoby ve vyhlášce sjednotit i podobu tiskopisů používaných pro jiné případy určení 
otcovství souhlasným prohlášením. 

Podle § 6 odst. 2 zákona o matrikách se matriční události, matriční skutečnosti, změny 
a opravy vedou (souběžně s matričními knihami) též pomocí výpočetní techniky. V současné 
době však chybí právní úprava technických parametrů systémů, v nichž jsou tyto údaje vedeny, 
a tak není zajištěna vzájemná přenositelnost údajů, což se jeví důležité zejména ve vztahu 
k připravované elektronizaci matriční agendy. 
 

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. 
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Vzhledem k tomu, že se v rámci přechodných ustanovení zakotvuje možnost používat 
stávající matriční tiskopisy až do 31. prosince 2023, nevzniknou tak matričním úřadům žádné 
náklady s okamžitým pořízením nových tiskopisů.  

Určení otcovství souhlasným prohlášením není na straně rodičů zatíženo žádným 
správním poplatkem.  

Dopady na rozpočty obcí mohou být spojeny se stanovením datového formátu 
a struktury dat matričních událostí, matričních skutečností, změn a oprav vedených pomocí 
výpočetní techniky, kdy dojde k sjednocení základních pravidel nakládání s těmito údaji 
v elektronické podobě, což by mělo umožnit jejich přenositelnost mezi informačními systémy. 

Z technického hlediska je doplnění stávajících systémů proveditelné v řádech max. 
desítek „člověkohodin“. Nelze přitom vyloučit, že některým matričním obcím může určitý druh 
nákladů vzniknout, pokud jejich smlouvy s dodavateli elektronického řešení neobsahují 
ustanovení o automatickém a bezplatném přizpůsobení systému vedení matriky pomocí 
výpočetní techniky nově vzniklým legislativním požadavkům. 

I z tohoto důvodu je navržen roční odkad nabytí účinnosti příslušných ustanovení, který 
by měl zajistit dostatek času na provedení potřebných změn.  

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí, ani sociální dopady 
či 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 
 
Navrhované řešení nemá negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. 
 

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 
 
Nebyly identifikovány žádné dopady navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo 

obranu státu. 
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10. Hodnocení dopadů regulace 
 
Podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019 nemusí být 

k tomuto návrhu vyhlášky provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 
Zvláštní část 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (§ 2b a § 2c): 

Vložením nového § 2b se odstraňuje legislativně technický nedostatek spočívající 
v tom, že stávající znění vyhlášky č. 207/2001 Sb. již obsahuje přílohy č. 5 a 6, aniž by však na 
tyto přílohy bylo odkázáno v příslušném ustanovení vyhlášky, jak vyplývá z čl. 45 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 
 Nově vkládané ustanovení § 2c odkazuje na nyní nově vkládanou přílohu č. 7, která 
obsahuje tiskopisy související se zápisem o určení otcovství.  
 
K bodu 2 (§ 41a): 

V tomto nově vkládaném ustanovení se odkazuje na nově vkládanou přílohu č. 8, jež 
stanoví datový formát a strukturu dat matričních událostí, matričních skutečností, změn a oprav 
vedených pomocí výpočetní techniky. 
 
K bodům 3 a 4 (příloha č. 2, vzor 13 a 14): 

Podle stávajícího znění ustanovení § 46 odst. 1 písm. h) zákona o matrikách vysvědčení 
o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství obsahuje 
jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu druhého 
snoubence, popřípadě druhé osoby, která chce vstoupit do registrovaného partnerství. Údaje 
o druhém snoubenci/budoucím partnerovi žadatel o vydání vysvědčení pouze prohlašuje, 
matrikář je nikterak neověřuje.  

V novele zákona o matrikách obsažené ve sněmovním tisku č. 593 se proto navrhuje 
tento údaj z vysvědčení vypustit. Na to je třeba reagovat v novele vyhlášky, v jejíž příloze č. 2, 
vzoru 13 a 14 jsou uvedeny vzory obou vysvědčení.        
 
K bodům 5 a 6 (příloha č. 2, vzor 16 a 21): 

V navrhovaném § 7a zákona o matrikách, který je obsažen ve sněmovním tisku č. 593, 
se nově stanoví výčet dokladů, kterými bude možné prokázat totožnost. V reakci na to bylo 
zapotřebí aktualizovat text některých vzorů matričních tiskopisů (vzor 16 – Dotazník k uzavření 
manželství a vzor 21 – Dotazník ke vstupu do partnerství), na nichž je také uveden rozsah 
dokladů, kterými snoubenci/budoucí partneři prokazují svoji totožnost. 

 
K bodu 7 (příloha č. 7): 

S cílem sjednotit praxi matričních úřadů při určování otcovství souhlasným prohlášením 
rodičů se navrhuje v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb. stanovit závazné tiskopisy: 

1. zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti; 
2. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti, jehož zápis narození dosud nebyl 

v knize narození proveden; 
3. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti, jehož zápis narození již byl v knize 

narození proveden; 
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4. zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením k  nenarozenému dítěti podle 
§ 16a zákona o matrikách; 

5. zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením k narozenému dítěti, jehož zápis 
narození dosud nebyl v knize narození proveden, podle § 16a zákona o matrikách; 

6. zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením k narozenému dítěti, jehož 
zápis narození již byl v knize narození proveden, podle § 16a zákona o matrikách. 

 
K bodu 8 (příloha č. 8): 

V této příloze je obsažena úprava datového formátu a struktury dat matričních událostí, 
matričních skutečností, změn a oprav vedených pomocí výpočetní techniky. 

 Cílem je umožnit sjednocení formy matričních dat a jejich přenos nejen napříč 
existujícími různými matričními informačními systémy, ale i případnými dalšími informačními 
systémy k tomu vhodnými a v budoucnu případně realizovanými, jako je například centrální 
řešení elektronické matriky.  
 
K čl. II 
 
K bodům 1 a 2: 

Navrhuje se, aby stávající tiskopisy Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
manželství, Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, 
Dotazník k uzavření manželství a Dotazník k registrovanému partnerství mohly být používány 
až do dne 31. prosince 2023 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny navrhované změny. 
 
K čl. III 

Navrhuje se datum nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. července 2020, tj. stejně jako je 
tomu u novely zákona o matrikách (ST 593), s tím, že čl. I body 2 a 8 (stanovení datového 
formátu a struktury dat) nabývají účinnosti až dnem 1. července 2021; adresátům právní úpravy 
je tak dána dostatečná doba k tomu, aby se mohli s obsahem novely seznámit.  
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