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VII. 

 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 

 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 12. března 2019 s termínem pro zaslání připomínek do 

8. dubna 2019. Porada k vypořádání připomínek se uskutečnila dne 25. dubna 2019. 

 

Zásadní připomínky (124) uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády 

ČR – zmocněnkyně pro lidská práva, Úřad vlády – odbor kompatibility, Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský 

kraj, Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj, Karlovarský kraj, 

Moravskoslezský kraj, Hlavní město Praha, Úřad městské části Brno-střed, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Veřejný 

ochránce práv. 

 

Doporučující připomínky (128) uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních 

věcí, Český statistický úřad, Nejvyšší soud a Česká advokátní komora. 

 

Bez připomínek: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 

životního prostředí, Úřad vlády ČR – vedoucí Úřadu vlády, Nejvyšší správní soud, Kancelář prezidenta republiky, Ústecký kraj a Úřad 

pro ochranu osobních údajů. 

 

Návrh je předkládán s jedním rozporem (Úřad vlády ČR – zmocněnkyně pro lidská práva, zásadní připomínka k § 69a). 

 

Níže uvedená tabulka obsahuje pouze zásadní připomínky. 
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Připomínky k novele matričního zákona: 

 
 Autor Připomínka Vypořádání 

04 odst. 2 Hlavní město 

Praha 

Požadujeme za slova „doslovných výpisů z matričních knih“ vložit slova „souhlasných prohlášení 

rodičů o určení otcovství učiněných před matričním úřadem po účinnosti tohoto zákona,“. 

 

V praxi se setkáváme poměrně často s požadavkem na vyšší ověření souhlasného prohlášení rodičů o 

určení otcovství. Rodný list, doslovný výpis ani potvrzení z matriční knihy často nejsou považovány 

za dostačující a je vyžadován samotný doklad o určení otcovství. Vzhledem k tomu, že na 

souhlasném prohlášení o určení otcovství je připojen podpis matrikáře a úřední razítko matričního 

úřadu a tento podpisový vzor mají nadřízené úřady k dispozici, není důvod požadavkům na vyšší 

ověření tohoto dokladu nevyhovět. Vzhledem k tomu požadujeme i tuto veřejnou listinu zařadit mezi 

doklady, které lze opatřit vyšším ověřením. 

Neakceptováno – vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Jelikož souhlasné prohlášení 

rodičů o určení otcovství není 

veřejnou listinou, tudíž listinou, 

kterou by vydával orgán 

veřejné moci, v tomto případě 

matriční úřad, ani se nejedná o 

listinu, kterou by zákon 

prohlásil za veřejnou listinu 

(viz § 567 občanského 

zákoníku), nepovažuje MV za 

vhodné, aby u tohoto 

prohlášení prováděly matriční 

úřady za účelem jeho použití 

v cizině jejich ověřování. 

04a odst. 1 Středočeský kraj Navrhujeme z textu tohoto ustanovení vypustit slova:„…nejméně jednou za 3 roky.“ 

 

Vzhledem k tomu, že do správního obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje je zařazeno 197 

matričních úřadů (z uvedeného počtu je 26 úřadů s rozšířenou působností, u kterých je kontrola 

výkonu přenesené působnosti na úseku matrik prováděna krajským úřadem nejméně jednou ročně), 

nelze v návaznosti na rozsah dalších zákonem stanovených činností, zejména na úseku státního 

občanství, z kapacitních důvodů provádět navrhovaný počet kontrol nejméně jednou za tři roky. Bez 

započtení kontrol na úseku legalizace a vidimace by se v případě Krajského úřadu Středočeského 

kraje jednalo o počet minimálně 83 kontrol ročně. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje předpokládal, že do předmětného návrhu zákona bude zapracována 

již Ministerstvem vnitra zvažovaná (rovněž na poradě s krajskými úřady prezentovaná) změna: 

„ustanovení § 4 odst. 1 v tom smyslu, že napříště budou kontrolovat výkon přenesené působnosti na 

úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení i ORP, a to u všech matričních úřadů ve svém 

územním obvodu nejméně jednou ročně.“  

 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

MV vnitra navrhuje, aby 

krajské úřady kontrolovaly 

výkon přenesené působnosti na 

úseku 

a) matrik u úřadů s rozšířenou 

působností ve svém správním 

obvodu nejméně jednou za 2 

roky (nikoliv jednou ročně jak 

obsahoval původní návrh), 

b) užívání a změny jména a 

příjmení u matričních úřadů a 

úřadů s rozšířenou působností 
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Pokud nebude zapracována původně Ministerstvem vnitra zvažovaná varianta týkající se změny 

ustanovení: „…§ 4 odst. 1 v tom smyslu, že napříště budou kontrolovat výkon přenesené působnosti 

na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení i ORP, a to u všech matričních úřadů ve svém 

územním obvodu nejméně jednou ročně.“, žádáme, aby konečné znění návrhu bylo upraveno ve 

smyslu námi vznesené připomínky a tato byla v návaznosti na výše uvedené zohledněna. 

ve svém správním obvodu 

nejméně jednou za 5 let 

(nikoliv jednou za 3 roky jak 

obsahoval původní návrh). 

Krajskému úřadu se nově 

svěřuje kontrola výkonu 

přenesené působnosti na úseku 

užívání a změny jména 

příjmení i vůči matričním 

úřadům ve svém správním 

obvodu. Návrh, aby tuto 

kontrolu prováděly namísto 

krajských úřadů obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností, 

nepovažuje MV za vhodné, 

neboť obecní úřady 

s rozšířenou působností nemají 

na tomto úseku žádnou 

působnost. 

04a odst. 1 Liberecký kraj Navrhuje se, aby krajský úřad kontroloval výkon přenesené působnosti na úseku matrik u úřadu 

s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně jednou za 3 roky (nikoliv nejméně 

jednou ročně) a dále na úseku užívání a změny jména a příjmení u matričních úřadů a úřadů 

s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně jednou za 5 let (nikoliv nejméně jednou 

za 3 roky). 

 

Má se za to, že navrhovaná jednoroční lhůta je objektivně příliš krátká. Navrhujeme, aby kontrolní 

období bylo tříleté, jako v materiálu-dokumentu „Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol 

výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními 

správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně 

členěných statutárních měst“ schváleném Usnesením vlády ČR č. 689 dne 11. 9. 2013. 

 

Zejména v případě písm. a) se s ohledem na množství nastalých matričních událostí a skutečností 

jedná především o rutinní a namátkovou kontrolní činnost, kdy není reálně možné provést kontrolu 

všech matričních událostí a skutečností, a to ani těch, které nastanou v daném kalendářním roce. 

Navržené prodloužení lhůty nebude znamenat, že by kontrola u úřadů s rozšířenou působností 

nemohla být provedena častěji (tj. v kratší než tříleté lhůtě).  

V případě písm. b) navrhujeme prodloužení lhůty na nejméně jednou za pět let, a to především 

s ohledem na počty matričních úřadů ve správních obvodech větších krajů. Prodloužení této lhůty 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 
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nevylučuje provedení kontroly v kratším termínu (častěji). 

04a odst. 1 Kraj Vysočina Navrhuje se v § 4a následující znění odstavce 1: 

„(1) Krajský úřad kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku  

a) matrik u úřadů s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně jednou ročně 

za 2 roky,  

b) užívání a  změny jména a příjmení u matričních úřadů a úřadů s rozšířenou působností ve 

svém správním obvodu nejméně jednou za 3 roky 5 let.“ 

S ohledem na počty matričních úřadů je ze strany krajského úřadu velice obtížné kontrolní činnost u 

těchto úřadů v uvedených lhůtách zabezpečit. 

Z uvedených důvodů navrhujeme, aby frekvence kontrolní činnosti krajských úřadů byla stanovena v 

§ 4a odst. 1 písm. a) na „nejméně jednou za 2 roky“, a v § 4a odst. 1 písm. b) na „nejméně jednou za 

5 let“, s ohledem na skutečnost, že do správních obvodů krajských úřadů náleží několik desítek 

matričních úřadů a jakákoli nižší frekvence prováděných kontrol by pro krajské úřady znamenala 

neúměrné finanční, personální a časové náklady. 

Akceptováno. 

 

 

04a odst. 1 Jihomoravský 

kraj 

Navrhujeme upravit znění odstavce takto: 

(1) Krajský úřad kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku  

a) matrik, užívání a změny jména a příjmení u úřadů s rozšířenou působností ve svém 

správním obvodu nejméně jednou za 3 roky,  

b) matrik, užívání a  změny jména a příjmení u matričních úřadů ve svém správním obvodu 

nejméně jednou za 5 let.   

U matričních úřadů ve správním obvodu Krajského úřadu Jihomoravského kraje jsou dosud 

prováděny kontroly v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad provádí kontrolu výkonu přenesené 

působnosti u matričních úřadů na úseku matrik i užívání a změny jména a příjmení, a to přibližně 

jednou za 5 let. S ohledem na počet matričních úřadů (tj. 161) přímo podřízených Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, považujeme provedení kontrol matričních úřadů v navrhovaném období 3 let 

při personálních možnostech Jihomoravského kraje za neproveditelné. Podle stávající právní úpravy i 

podle navrhované novely zákona o matrikách, obecní úřady s rozšířenou působností provádí pouze 

kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin nejméně jednou ročně. Krajský úřad proto dále 

navrhuje uvést rozsah prováděné kontroly podle zákona o matrikách do souladu se zákonem o 

krajích, ze kterého vyplývá povinnost kontroly veškeré přenesené působnosti. Pokud by byla 

zachovaná předložená varianta, byl by krajský úřad nucen vést navíc evidenci kontrol pro stejný 

kontrolovaný subjekt podle rozsahu provedené kontroly.  

Pokud se týká provádění kontrol u obecních úřadů s rozšířenou působností, odkazujeme na Usnesení 

Vlády České republiky č. 689 ze dne 11. 9. 2013, které ukládá krajským úřadům povinnost provést 

alespoň jednu kontrolu na každém věcném úseku státní správy u každé obce s rozšířenou působností 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 
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ve svém správním obvodu ve tříletém kontrolním období.  

Námi navrhované prodloužení kontrolovaného období na 3 roky zajistí kontrolujícím orgánům 

stávající možnost provést kontrolu podle zjištěných pochybení u obcí podle potřeby (tj. častěji než 

jednou za 3 roky).  

Krajský úřad naopak nepovažuje za důvodné provádět kontrolu u obcí, které zajišťují úkoly na úseku 

matrik bezchybně, každý kalendářní rok. 

04a odst. 1 Královéhradecký 

kraj 

Namísto navrhovaného znění § 4a odst. 1 navrhujeme upravit znění § 4a odst. 1 takto:   

Krajský úřad kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku  

a) matrik u úřadů s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně jednou za 3 

roky,  

b) užívání a změny jména a příjmení u matričních úřadů a úřadů s rozšířenou působností 

ve svém správním obvodu nejméně jednou za 5 let.   

 

Provádění kontrol u všech úřadů s rozšířenou působností jednou ročně a matričních úřadů ve 

správním obvodu krajského úřadu jednou za tři roky bude pro krajské úřady z kapacitních důvodů 

zatěžující. Výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání     a změny jména a příjmení je u 

úřadů s rozšířenou působností na dobré úrovni. Každoroční provádění kontrol je téměř zbytečné, 

nicméně navrhované prodloužení lhůty neznamená, že by kontrola u úřadů s rozšířenou působností 

nemohla být v případě potřeby provedena častěji než jednou za 3 roky. Větší pozornost vyžaduje 

kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení            u 

ostatních matričních úřadů. 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

04a odst. 1 

písm. b) 

Moravskoslezský 

kraj 

Z důvodové zprávy nevyplývá, z jakého důvodu je navrhováno rozšíření kontrolní činnosti krajského 

úřadu i na matriční úřady obcí I. a II. typu, ani proč bylo stanoveno kontrolní období na 3 roky. 

S ohledem na počet matričních úřadů přímo podřízených Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 

by toto navýšení znamenalo potřebu zvýšení počtu zaměstnanců pro agendu matrik (tato výhrada se 

samozřejmě týká také dalších krajů). Tato skutečnost není nikterak zohledněna v textu důvodové 

zprávy. 

 

Usnesení vlády č. 689 ze dne 11. 9. 2013 zakotvilo krajským úřadům povinnost provést alespoň 

jednu kontrolu na každém věcném úseku státní správy u každé obce s rozšířenou působností ve svém 

správním obvodu ve tříletém kontrolním období.  

NÁVRH: 

Navrhujeme, aby byl text § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona o matrikách upraven následujícím 

způsobem:  

 

Úřad obce s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u 

všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou za tři roky.  

 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCUBAAV1)



6 
 

Krajský úřad kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku  

a) a) matrik u úřadů s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně jednou za tři roky,  

b) b) užívání a změny jména a příjmení u matričních úřadů a úřadů s rozšířenou působností ve svém 

správním obvodu nejméně jednou za 5 let.   

Uvedená úprava zajistí kontrolujícím orgánům stávající možnost provést kontrolu podle zjištěných 

pochybení u obcí podle potřeby (tj. častěji než jednou za dva či tři roky). Potřeba provádět kontrolu 

každý rok či častěji vyplývá nejen ze samotných zjištění při kontrole, ale také z pochybení či 

nesprávného postupu matričního úřadu, který kontrolující orgány zjistí v rámci odvolacího řízení při 

posuzování postupu ve správním řízení, při odpovídání na dotazy obcí, řešení stížností, při kontrole 

dodatků zasílaných k založení do sbírek listin apod.  

 

Nepovažujeme za důvodné provádět kontrolu u obcí, které zajišťují úkoly na úseku matrik 

bezchybně, každý kalendářní rok. 

04a odst. 2 Hlavní město 

Praha 

Za slova „doslovných výpisů z matričních knih“ požadujeme vložit slova „souhlasných prohlášení 

rodičů o určení otcovství učiněných před matričním úřadem po účinnosti tohoto zákona,“.   

 

V praxi se setkáváme poměrně často s požadavkem na vyšší ověření souhlasného prohlášení rodičů o 

určení otcovství. Rodný list, doslovný výpis ani potvrzení z matriční knihy často nejsou považovány 

za dostačující a je vyžadován samotný doklad o určení otcovství. Vzhledem k tomu, že na 

souhlasném prohlášení o určení otcovství je připojen podpis matrikáře a úřední razítko matričního 

úřadu a tento podpisový vzor mají nadřízené úřady k dispozici, není důvod požadavkům na vyšší 

ověření tohoto dokladu nevyhovět. Vzhledem k tomu požadujeme i tuto veřejnou listinu zařadit mezi 

doklady, které lze opatřit vyšším ověřením. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Jelikož souhlasné prohlášení 

rodičů o určení otcovství není 

veřejnou listinou, tudíž listinou, 

kterou by vydával orgán 

veřejné moci, v tomto případě 

matriční úřad, ani se nejedná o 

listinu, kterou by zákon 

prohlásil za veřejnou listinu 

(viz § 567 občanského 

zákoníku), nepovažuje MV za 

vhodné, aby u tohoto 

prohlášení prováděly matriční 

úřady za účelem jeho použití 

v cizině jejich ověřování. 

05 odst. 2 Moravskoslezský 

kraj 

Podle legislativně technických požadavků na tvorbu právních předpisů stanovených v Legislativních 

pravidlech vlády České republiky je nutné se při tvorbě právních předpisů vyhýbat neurčitým 

právním pojmům, které značně rozšiřují možnosti výkladu právní normy. Rozšířením možností pro 

provedení dodatečných záznamů do matričních knih o neurčitý pojem „na základě dalších 

skutečností stanovených zákonem“ by nastala volnost při provádění dodatečných záznamů, když 

v odvětvových právních předpisech není uvedeno, co se konkrétně do matriční knihy zapíše. 

Adresátům právní normy by tak nebylo zcela zřejmé, co může být obsahem matričního zápisu. Lze 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Nově navrhované znění má 

obsahovou návaznost na zákon 

o státním občanství, přičemž 
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tak říci, že na základě navrženého rozšíření by bylo možné zapisovat např. do matriční skutečnosti 

rodičů dítěte do knihy narození dítěte (např. změnu jména a příjmení) bez žádosti rodiče/rodičů, a to 

s odkazem na ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o matrikách. S takovou formulací nelze souhlasit.  

NÁVRH: 

Navrhujeme ponechat stávající znění odstavce 2 s tím, že pokud jde o provedení mimořádného 

dodatečného záznamu, např. překlopení osvojení ze zrušitelného na nezrušitelné, je možné řešit 

situaci metodikou. 

ani do budoucna nelze vyloučit 

vazby tohoto ustanovení na 

další zákony. MV tedy 

považuje ponechat § 5 odst. 2 

v podobě, v jaké byla zaslána 

do mezirezortního 

připomínkového řízení.  

07a Zlínský kraj 1) Ustanovení navrhujeme vypustit.  

Nově vkládaný § 7a má podle odstavce 1 písm. a) umožnit prokázání totožnosti mimo jiné také 

řidičským průkazem. Podle našeho názoru ale matriční úřad nemá možnost ověřit platnost řidičského 

průkazu. Podle § 118 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je řidičský průkaz 

neplatný, byla-li ohlášena jeho ztráta, odcizení, poškození nebo zničení. V základním registru 

obyvatel je umožněno vyhledávat osobu podle druhu a čísla dokladu, mezi uvedenými doklady ale 

řidičský průkaz není. Při prokazování totožnosti tímto dokladem, pokud nedojde k úpravě přístupu  

do informačního systému, tak může dojít k situaci, že totožnost bude ověřena podle neplatného 

dokladu. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Podle MV není důvod k tomu, 

aby řidičský průkaz nebyl 

zařazen mezi doklady 

prokazující totožnost příslušné 

osoby.  

V této souvislosti 

upozorňujeme, že obdobně je 

tomu i v případě novely zákona 

o ověřování, kdy MV vyslyšelo 

požadavky připomínkujících 

míst, aby byl řidičský průkaz 

zařazen mezi doklady, jimiž 

žadatel o legalizaci, popř. 

svědci, předložili k prokázání 

své totožnosti platný řidičský 

průkaz (viz sněmovní tisk 

č. 301 – vládní návrh zákona, 

kterým se mění některé zákony 

na úseku vnitřní správy, část 

třetí – Změna zákona 

o ověřování, novelizační bod 

č. 18). 

07a odst. 1 

písm. b) 

Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

Navrhovaný § 7a stanoví, že občan ČR nebo jiného členského státu EU může prokázat svou totožnost 

mj. předložením průkazu totožnosti. Jsme toho názoru, že tato úprava by se měla rozšířit též na 

občany EHP, a to zejména s ohledem na to, že členské státy EHP přistoupily ke směrnici 2004/38 

(srov. i čl. 16 Metodických pokynů). 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo na 

připomínce netrvá 
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MV není známo, zda 

v příslušné zemi jsou příslušné 

doklady považovány za doklad 

totožnosti. Z tohoto důvodu se 

navrhuje předložené znění. 

07a odst. 1 Jihočeský kraj Návrh KÚ: 

(1) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti pro účely tohoto zákona platný 

a) občanský průkaz31), řidičský průkaz32) nebo cestovní doklad33), jde-li o občana, 

 

Dle našeho názoru řidičský průkaz neobsahuje k prokázáno totožnosti dostatečné údaje, zejména 

místo trvalého pobytu. Matriční úřady nemají přístup do evidence řidičských průkazů a ověření 

platnosti průkazu, tak není možné. 

Neakceptováno -vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

08 odst. 1 

písm. b) 

Moravskoslezský 

kraj 

„Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu, 

znalecký posudek prokazující otcovství podle zákona o státním občanství České republiky36) 

a listiny nezbytné pro ověření správnosti údajů zapsaných v matriční knize.“   

 

Podle textu důvodové zprávy (…), podle ustanovení § 81a zákona o matrikách doklad, který je jinak 

třeba podle zákona o matrikách předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost 

v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru 

obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z 

informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence 

cestovních dokladů. Ve sbírce listin tak bude v těchto případech či za účelem ověření správnosti 

údajů zapisovaných do matriční knihy založen výtisk příslušné stránky z informačního systému 

veřejné správy. Dále budou ve sbírce listin založeny např. doručenky atd. Zbývající listiny zůstanou 

založeny ve spisové dokumentaci matričního úřadu.  

 

Nesouhlasíme, aby součástí vedené sbírky listin byly i listiny „nezbytné pro ověření správnosti údajů 

zapsaných v matriční knize“ (např. výpisy z informačních systémů veřejné správy či doručenky).  

 

Jedná se opět o neurčitý pojem, který ponechává posouzení důležitosti té které listiny na matrikářce 

matričního úřadu (tj. v současnosti na více než 1300 osobách), přičemž důvodová zpráva podává 

vysvětlení pouze rámcově. Sbírka listin je v současnosti definována zcela jednoznačně a účelně; 

smyslem sbírky listin je zálohování osobních dat pro potřebu jejich pozdější obnovy (např. 

v důsledku ztráty). 

 

Podle § 81a zákona o matrikách (vizte výše) si matrikářka ověří údaje z informačních systémů 

veřejné správy; způsob vyznačení ověření však není stanoven. Je na jejím zvážení, zda výpis 

z informačního systému vytiskne či pouze do dokumentů poznamená, kdy a kde a jakým způsobem 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Důvodová zpráva byla 

zpřesněna. 
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ověřované údaje zjistila. Navíc je nezbytné zdůraznit, že součástí každého z výše uvedených 

informačních systémů je automatické zaznamenávání vstupů pod přihlašovacím jménem, takže je 

zpětně možné zjistit, kdo, kdy a za jakým účelem na konkrétní údaje nahlížel. 

NÁVRH: 

Navrhujeme vypustit z věty druhé slova „a listiny nezbytné pro ověření správnosti údajů zapsaných 

v matriční knize“. 

08a odst. 1 

písm. e), 

odst. 2 

písm. d), 25 

odst. 1 

písm. e), 

25a odst. 1 

písm. d) 

Úřad vlády ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Žádáme vysvětlit, z jakého důvodu je použita odlišná formulace pro „uplatnění práv před orgány 

České republiky“ v písmenech d), příp. c) příslušných paragrafů, a „prokázání nároků“ v cizině. Není 

zřejmé, proč je použit jiný režim pro uplatňování práv v ČR a jiný pro uplatňování nároků v cizině. 

Nebylo by vhodnější použít i u úpravy pro cizinu širší formulaci „uplatnění práv“? 

Ustanovení se jeví tak, že uplatňování práv v cizině bude spojeno s užší možností nahlížení do 

matrik, což se nám zdá nedostatečně odůvodněné. 

Akceptováno. 

 

Text byl formulačně sjednocen. 

08a odst. 1 

písm. b), d), 

odst. 2 

písm. b), c), 

25 odst. 1 

písm. b), d), 

25a odst. 1 

písm. b), c) 

Moravskoslezský 

kraj 

Je navrhováno, aby došlo k upřesnění pojmu státní orgán připojením názvu republiky. S uvedeným 

nelze souhlasit, neboť vzhledem k teritoriální působnosti právní normy je možné za státní orgán 

považovat pouze státní orgán České republiky, stejně tak v případě územního samosprávného celku 

se může jednat pouze o územní samosprávný celek v České republice.  

NÁVRH: 

Navrhujeme ponechat dosavadní znění, tj. „pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené 

působnosti orgánů územních samosprávných celků“. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Změna spočívající ve zpřesnění 

pojmu státního orgánu (napříště 

zákon výslovně stanoví, že se 

jedná o státní orgán České 

republiky) byla navržena 

v důsledku problémů, které se 

vyskytly v praxi. V zájmu 

odstranění případných 

výkladových nejasností se tedy 

nyní navrhuje zmiňované 

zpřesnění. Na některých 

místech zákona (např. § 60) již 

tato formulace použita je. 

08a odst. 1 

písm. e), 

odst. 2 

písm. d), 25 

odst. 1 

písm. e), 

25a odst. 1 

Moravskoslezský 

kraj 

Smyslem navržené změny uvedených ustanovení zákona o matrikách je vyřešit problematiku 

vydávání matričních dokladů pro potřeby dědického řízení, probíhajícího v cizině. Rozšíření § 8a o 

osoby, které prokáží, že vydání potvrzení ze sbírky listin je nezbytné k prokázání dědických nebo 

jiných nároků v cizině, klade na matriční úřady požadavek znalosti cizozemského práva (jakými 

doklady bude žadatel prokazovat dědické nároky popř. jiné nároky v cizině). Matriční úřady nebudou 

schopny pro neznalost cizí právní úpravy posoudit, zda předložené doklady žadatele opravňují 

požadovat český matriční doklad pro dědické řízení v cizině. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Právní nároky bude muset vždy 

prokazovat příslušná osoba, 

nikoliv úřad.  
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písm. d) Navrhovanou změnou se současně činí nedůvodné rozdíly mezi fyzickou osobou, která prokáže, že 

potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin je nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu 

(České republiky) nebo před orgány územně samosprávných celků (České republiky) – viz § 8a odst. 

1 písm. d), a osobou, která bude prokazovat tzv. jiné nároky v cizině. Neurčitý právní pojem „jiné 

nároky“ dává aktivní legitimaci k vydání fotokopie sbírky listin, popř. matričního dokladu, širokému 

spektru žadatelů bez spolehlivého ověření původce. 

Zároveň si dovolujeme upozornit, že doslovný výpis z matriční knihy, který lze pořídit i fotokopií 

matričního zápisu a fotokopie sbírky listin, obsahuje nebo může obsahovat citlivé údaje (např. 

příčinu úmrtí, doklady ke změně příjmení v důsledku změny pohlaví, rozsudky soudů předkládané 

k žádosti o změnu příjmení s citlivými údaji), a jeho vydání fyzickým a právnickým osobám, u nichž 

není zcela průkazně prokázán zájem, je v kolizi s právními předpisy upravujícími ochranu osobních 

údajů. V řadě případů obsahuje sbírka listin také listiny, které nesloužily jako podklad pro matriční 

zápis, jeho změnu či opravu, přesto jsou jejím obsahem, a také tyto listiny mohou obsahovat údaje, 

jejichž vydání do ciziny může fyzickou osobu, jíž se zápis týká, poškodit. 

Navrhované ustanovení § 25a předpokládá rozšíření okruhu osob, kterým bude moci být vydán 

doklad o registrovaném partnerství, zejména osobám, která prokáží, že je to nezbytné k prokázání 

dědických nebo jiných nároků v cizině. Zcela nelogicky je navrhováno vydání dokladu o 

registrovaném partnerství bez odůvodněného ověření oprávněnosti k vydání dokladu, na druhé straně 

jsou osobní údaje partnerů chráněny omezením k vydání dokladu zplnomocněnci spočívajícím v 

úředním ověření podpisu na plné moci. 

Zákon o matrikách nepřipouští vydání dokladu blízkým osobám (rodiče prarodiče, sourozenci), 

navrhuje se však vydání dokladu do ciziny k prokázání tzv. jiných, nespecifikovaných nároků 

v cizině.  

NÁVRH: 

Z důvodu ochrany osobních údajů navrhujeme vypustit u všech výše uvedených ustanovení slova 

„osobě, která prokáže, že je to nezbytné k prokázání dědických nebo jiných nároků v cizině“. 

Zastupitelské úřady znají právní systém přijímacího státu a jsou schopny posoudit, zda žadatel 

je podle právního řádu státu oprávněnou osobou z dědictví. Takový postup se bude aplikovat 

u států, se kterými Česká republika neuzavřela dvoustrannou smlouvu o právní pomoci (do 

některých států lze vydat matriční doklad přímo, na základě dožádání příslušného orgánu cizího státu 

- Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, apod., podle některých smluv se matriční doklady zasílají na 

základě žádosti cizího orgánu, avšak diplomatickou cestou – Albánie, Afghánistán, Bělorusko, 

Polsko, apod.). 

08a odst. 3 

a 6 

Moravskoslezský 

kraj 

„(…) pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do sbírky listin 

nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 nebo požádat o vydání potvrzení až po 

nabytí svéprávnosti.“ 

Poslední věta je s ohledem na věk osvojence (18 let) a datum, do kdy se vedly druhopisy matričních 

knih, nadbytečná. Pokud bude chtít osvojenec, u kterého bylo rozhodnuto o utajení osvojení 

nahlédnout do druhopisu matriční knihy nebo vydat potvrzení, je v současné době již svéprávný. 

Akceptováno. 

 

Text návrhu zákona byl 

přeformulován. 
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NÁVRH: 

Navrhujeme vypustit slova „nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“. 

8a odst. 3 MPSV Požadujeme v navrhovaném znění § 8a odst. 3 slova „utajení osvojení“ nahradit slovy „utajení 

pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení“. 

Odůvodnění: 

 Na základě § 837 občanského zákoníku (OZ) ve spojení s § 444 zákona č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních (z.ř.s) může soud v souvislosti s osvojením rozhodnout o dvou formách 

utajení: 

a) o utajení osvojení a jeho okolností před původní rodinou dítěte (na návrh osvojitele nebo 

osvojence) nebo  

b) o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení (na návrh pokrevního rodiče).  

 V případě utajení osvojení a jeho okolností zajišťujícího zvýšenou ochranu informací o 

osvojení před pokrevními rodiči a dalšími pokrevními příbuznými dítěte [viz § 59 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí], není žádný zákonný důvod, aby rozhodnutí 

soudu o tomto utajení mělo mít dopad na právo osvojeného dítěte nahlížet do sbírky listin nebo žádat 

o pořízení kopie sbírky listin v tom smyslu, že toto právo bude osvojenci náležet až po nabytí 

svéprávnosti a nikoliv již od 12 let. Naopak v případě vyhovění návrhu pokrevního rodiče na utajení 

jeho osoby a souhlasu k osvojení je zřejmé, že pokrevnímu rodiči vzniká právo na zvýšenou ochranu 

údajů o jeho osobě před osvojiteli a osvojeným dítětem, a to až do nabytí svéprávnosti dítěte, kdy je 

osvojenci zákonem zaručeno právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden v řízení o jeho 

osvojení, včetně údajů o jeho pokrevních rodičích (§ 838 OZ).  

 

Stejně tak navrhujeme nahradit slova „utajení osvojení“ slovy „utajení pokrevního rodiče a jeho 

souhlasu k osvojení“ v navrhovaném znění § 8a odst. 6 (novelizační bod 16), v ustanovení § 25 odst. 

2 a v navrhovaném znění § 25 odst. 8 (novelizační bod 43). 

 

Obdobným způsobem je žádoucí v této souvislosti novelizovat rovněž § 55 odst. 6 písm. b) zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (viz dále návrh znění doprovodné novelizace zákona č. 

359/1999 Sb.). 

Akceptováno částečně, 

vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Vzhledem k nové formulaci 

§ 8a odst. 3, kde se pojem 

„utajení osvojení“ již 

nevyskytuje, není potřeba zde 

upravovat.  

Návrh terminologické změny 

byl však upraven v těch 

ustanoveních zákona, ve 

kterých se vyskytuje.  

 

MV nesouhlasí, aby se součástí 

tohoto návrhu zákona stala i 

novela zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, 

který spadá do věcné 

působnosti MPSV, a to 

zejména z časových důvodů 

(novela matričního zákona 

musí být v souladu s Plánem 

legislativních prací vlády na 

rok 2019 předložena do 

30. dubna 2019 vládě).  

Je nezbytně třeba, aby případná 

změna zákona č. 359/1999 Sb. 

byla projednána 

v mezirezortním 

připomínkovém řízení, což by 

v tomto případě nebylo 

splněno. 
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11a odst. 3 Zlínský kraj Navrhujeme vypustit slova „Pokud obec neurčí místo a dobu pro konání slavnostních obřadů, lze 

manželství uzavřít na kterémkoliv vhodném místě na území obce ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.“.  

 

Ani z důvodové zprávy nelze zjistit, proč předkladatel určil jako den pro uzavření manželství právě 

čtvrtek. Jde tak podle našeho názoru o nijak odůvodněný náhodný výběr. Nadto  

se domníváme, že pro případ, kdy obec sama neurčí místo pro konání slavnostních obřadů, ani dobu 

konání, pak bude její povinností umožnit uzavření manželství na kterémkoliv místě a v jakoukoliv 

dobu (což může být pro obce motivační prvkem pro to, aby místo  

a dobu pro uzavírání manželství určila sama). 

Akceptováno. 

 

Úmyslem MV nebylo namísto 

jednotlivých obcí určovat místo 

a čas konání slavnostních 

obřadů. Cílem návrhu § 11a 

odst. 3, v podobě, ve které byl 

zaslán do mezirezortního 

připomínkového řízení, bylo 

řešit „krizové“ situace pro 

případ, že by si obce samy 

nerozhodly, v jakém čase a na 

jakém místě lze manželství 

uzavřít. Je totiž možno setkat se 

i s takovými teoretickými 

výklady, z nichž vyplývalo, že 

pokud obec danou 

problematiku nemá upravenou, 

pak zde manželství uzavřít 

nelze.  

V rámci vypořádací porady 

však bylo Ministerstvu vnitra 

zástupci připomínkových míst 

sděleno, že v praxi žádné 

problémy nejsou, tudíž je 

zbytečné tuto oblast regulovat 

zákonem.  

Ministerstvo vnitra se tedy 

rozhodlo ponechat zákon ve 

stávají podobě (nově navržený 

text zaslaný do mezirezortního 

připomínkového řízení byl tedy 

z návrhu zákona vypuštěn). 

11a odst. 3 MPSV Rozšíření možnosti uzavírat manželství na kterémkoliv místě obce je pochopitelné, nicméně 

nesouhlasíme se zákonným vymezením pouze na termín čtvrtek od 9 – 13 hodin. V důvodové zprávě 

k bodu 18 není jasně popsáno, proč je tento čas striktně vymezen a proč se nenechává na uvážení 

dané obce stanovit svůj vlastní čas, také není uvedeno, z jakého důvodu byl vybrán pouze čtvrtek.  

 Navrhujeme proto znění odstavce 3 upravit následovně: 

„(3) Manželství se uzavírá v místě a době určené obcí pro konání slavnostních obřadů. Pokud obec 

Akceptováno. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 
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neurčí místo a dobu pro konání slavnostních obřadů, lze manželství uzavřít na kterémkoliv vhodném 

místě na území obce ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.“ 

Případně lze ještě uvést odkaz na položku 12 písm. c) sazebníku správních poplatků. 

11a odst. 3 Svaz měst a obcí Nesouhlas s navrhovaným zněním a žádá ponechat text v původním znění. 

Zákonem by nemělo být plošně regulováno místo a doba pro konání slavnostních obřadů. Obce 

s matričním úřadem místo a dobu vždy stanovenou mají. U obcí bez matričních úřadů považujeme 

tuto úpravu za nadbytečnou, neboť by regulace dopadla na obec s matričním úřadem, v jejímž 

správním obvodu se obec bez matriky nachází. V případě, že obec místo a čas pro konání obřadů 

neurčí, lze řešit ad hoc. V případě, že by obec nestanovila místo a čas, pak dle našeho názoru nelze 

vybírat správní poplatek za povolení uzavřít manželství   mimo stanovenou   dobu   nebo   mimo   

úředně   určenou místnost. Je tedy v zájmu obce místo a čas určit. Neshledáváme potřebu zavádět 

novou zákonnou úpravu, proto navrhujeme ponechat stávající postup, tj. nechat rozhodnutí v této 

věci na samosprávě obce. 

Akceptováno. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

11a odst. 3 

 

Liberecký kraj Zásadně nesouhlasí s návrhem nového znění odst. 3 a žádá ponechat jej v současném znění. 

Má se za to, že by zákonem nemělo být plošně regulováno místo a doba pro konání slavnostních 

obřadů. U nematričních úřadů považujeme toto za nadbytečné (matriční úřady místo a dobu 

stanovené vždy mají), neboť by touto regulací byl vázán matriční úřad, v jehož správním obvodu se 

nematriční obec nachází. Bylo-li by třeba, lze v nematriční obci místo a dobu určit ad hoc  

pro konkrétní sňatek. Navrhujeme ponechat stávající postup, tj. nechat rozhodnutí v této věci  

na samosprávě obce. 

Akceptováno. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

11a odst. 3 Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Manželství se uzavírá v místě a době určené obcí pro konání slavnostních obřadů. Obec je povinna 

určit místo a dobu pro konání slavnostních obřadů. Pokud obec neurčí místo a dobu pro konání 

slavnostních obřadů, lze manželství uzavřít v kteroukoli dobu a na kterémkoli vhodném místě na 

území obce.  

Kodifikování konkrétního termínu je podle názoru KÚPK neúměrným zásahem do samosprávné 

působnosti obce. Na druhé straně za stavu obtížné vymožitelnosti splnění zákonné podmínky, je 

nezbytné eliminovat případy nečinnosti.  

Proto navrhujeme namísto kodifikování konkrétního termínu pro konání slavnostních obřadů, 

stanovit pouze konkrétní povinnost určit místo a dobu pro konání slavnostních obřadů a nečinnost 

obcí eliminovat motivačně.  

V této souvislosti by bylo žádoucí zvýšit správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou 

dobu a určené místo – viz opětovný návrh KÚPK z října 2016. 

Snoubencům by tak bylo i v případě nečinnosti obce umožněno uzavření manželství slavnostním 

způsobem za standardních podmínek bez správního poplatku. 

Motivací pro stanovení doby pro uzavření manželství by byl samotný fakt, aby nemohla být 

požadována pro protagonisty obřadu, kteří jsou zároveň zastupiteli obce, a matrikáře či matrikářku, 

neatraktivní hodina.  

Akceptováno. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 
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V případě uzavření manželství před starostou nebo místostarostou nematriční obce není však správní 

poplatek za uzavření manželství na jiném vhodném místě a mimo stanovenou dobu příjmem této 

obce, ale obce s příslušným matričním úřadem, neboť se jedná o správní poplatek za vydání povolení 

uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo stanovenou dobu           a nikoliv výkon samotného 

aktu uzavření manželství. Tato skutečnost motivační faktor výrazně oslabuje. Vzhledem k tomu, že si 

řada nematričních obcí stanovuje jako místo pro uzavření manželství celý správní obvod, je v 

podstatě reflektována daná situace a trend. 

11a odst. 3 Královéhradecký 

kraj 

Namísto navrhovaného znění § 11a odst. 3 navrhujeme upravit znění § 11a odst. 3 takto:   

 

Manželství se uzavírá v místě a době určené obcí pro konání slavnostních obřadů. Pokud obec neurčí 

místo a dobu pro konání slavnostních obřadů, lze manželství uzavřít v kteroukoli dobu a na 

kterémkoliv vhodném místě na území obce. 

 

Jedná se především o nematriční obce, které neurčí místo a dobu pro konání slavnostních obřadů, 

matriční obce tato místa a dobu stanovenou mají. Vzhledem k tomu, že před starostou nematriční 

obce mohou uzavřít manželství pouze snoubenci, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt na území 

obce, bude snahou obce snoubencům umožnit bez zaplacení správního poplatku uzavřít manželství 

na kterémkoliv vhodném místě na území obce a v kteroukoli dobu. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Ustanovení § 11a odst. 3 bylo 

ponecháno ve stávajícím znění. 

11a odst. 3 

a 13a odst. 

3 

Sdružení místních 

samospráv 

Nesouhlasí se změnou § 11a odst. 3 a § 13a odst. 3 zákona, a to s navrhovanou větou druhou, tedy že 

„Pokud obec neurčí místo a dobu pro konání slavnostních obřadů, lze manželství (prohlášení 

o vstupu do partnerství) uzavřít na kterémkoliv vhodném místě na území obce ve čtvrtek od 9 do 13 

hodin".  

Kterékoliv vhodné místo na území obce je značně neurčitý právní pojem. V návrhu není nijak 

vyjasněno, kdo bude takové vhodné místo vybírat, kdo bude vhodnost místa k obřadu posuzovat a za 

jakých okolností lze takové místo obřadu odmítnout. Žádáme proto o vypuštění této věty druhé, 

případně o změnu jejího znění a vyjasnění termínu vhodného místa. 

Akceptováno částečně – 

vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Ustanovení § 11a odst. 3 bylo 

ponechána ve stávajícím znění. 

13a odst. 3 MPSV Stejná připomínka jako je výše uplatňována zásadní připomínka k uzavírání manželství. 

 Rozšíření možnosti uzavírat registrované partnerství na kterémkoliv místě obce je 

pochopitelné, nicméně nesouhlasíme se zákonným vymezením pouze na termín čtvrtek od 9 – 13 

hodin. V důvodové zprávě k bodu 20 není jasně popsáno, proč je tento čas striktně vymezen a proč se 

nenechává na uvážení dané obce stanovit svůj vlastní čas, také není uvedeno, z jakého důvodu byl 

vybrán pouze čtvrtek.  

 Navrhujeme proto znění odstavce 3 upravit následovně: 

„(3) Prohlášení o vstupu do partnerství se činí v místě a době určené obcí pro konání slavnostních 

obřadů. Pokud obec neurčí místo a dobu pro konání slavnostních obřadů, lze prohlášení o vstupu do 

partnerství učinit na kterémkoliv vhodném místě na území obce ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.“ 

Akceptováno jinak. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Ustanovení § 13a odst. 3 a 4 se 

nově navrhují takto: 

 

(3) Registrující matriční úřad 

přijímá prohlášení na místě ve 

svém správním obvodu 

a v době, které k přijímání 

prohlášení určí. 
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(4) Registrující matriční úřad 

může na základě žádosti osob 

vstupujících do partnerství 

povolit vstup do partnerství na 

kterémkoli vhodném místě ve 

svém správním obvodu a ve 

kteroukoli vhodnou dobu. 

13a odst. 3 Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Obdobně jako v bodě 18 -  § 11a  odst. 3 pro manželství. 

 

Obdobně jako v bodě 18 -  § 11a  odst. 3 pro manželství. 

Akceptováno jinak. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

13a odst. 3 Zlínský kraj Navrhujeme vypustit slova „Pokud obec neurčí místo a dobu pro konání slavnostních obřadů, lze 

prohlášení o vstupu do partnerství učinit na kterémkoliv vhodném místě na území obce ve čtvrtek  

od 9 do 13 hodin.“.  

 

Platí zdůvodnění k připomínce k bodu 18. 

Akceptováno jinak. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

13a Úřad MČ Brno-

střed 

§ 13a zákona o matrikách upravuje mimo působnosti registrujícího matričního úřadu k zápisu 

partnerství i dobu a místo prohlášení o vstupu do partnerství. Nejspíše ve snaze sjednotit právní 

úpravu stanovení doby a místa pro konání slavnostních svatebních obřadů upravenou v § 11a zákona 

o matrikách  se stanovením doby a místa pro prohlášení o vstupu do partnerství je navrhováno v § 

13a odst. 3) zákona o matrikách: Prohlášení o vstupu do partnerství se činí v místě a době určené 

obcí pro konání slavnostních obřadů. Pokud obec neurčí místo a dobu pro konání slavnostních 

obřadů, lze prohlášení o vstupu do partnerství učinit na kterémkoli vhodném místě na území obce ve 

čtvrtek od 9 do 13 hodin.   

 Tímto návrhem bylo odebráno zmocnění stanovit registrujícímu matričnímu úřadu místo  pro 

přijímání prohlášení a bylo dáno obci, přičemž nebylo stanoveno, která obec má takové místo pro 

konání slavnostních obřadů určit. Představitel každé obce i nematriční může dle platné právní úpravy 

za určitých podmínek přijímat prohlášení snoubenců o tom, že spolu vstupují do manželství na rozdíl 

od prohlášení o vstupu do partnerství, kdy toto je možné učinit pouze před matrikářem registrujícího 

matričního úřadu. Pokud by byl zachován navrhovaný text předmětného ustanovení, každá obec by si 

mohla určit místo pro přijímání prohlášení o vstupu do partnerství aniž by toto místo případně čas 

mohl jakkoli ovlivnit registrující matriční úřad, který je jako jediný pro dané území kraje oprávněn 

prohlášení o registrovaném partnerství přijmout.  

  

Na základě výše popsaných skutečností a zejména s přihlédnutím k tomu, že území registrujícího 

matričního úřadu je na rozdíl od území obce značně rozsáhlé a přijetí prohlášení o vstupu do 

partnerství nemusí mít vždy formu slavnostního obřadu, ale pouze úředního úkonu navrhujeme toto 

Akceptováno jinak. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše § 13a 

odst. 3 a 4. 
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znění ustanovení § 13 odst. 3 zákona o matrikách:  Prohlášení o vstupu do partnerství se činí v 

místě a době určené registrujícím matričním úřadem pro přijímání prohlášení o vstupu do 

registrovaného partnerství. Pokud  registrující matriční úřad neurčí místo a dobu pro 

přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, lze prohlášení o vstupu do 

partnerství učinit na kterémkoli vhodném místě na území správního obvodu registrujícího 

matričního úřadu ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.  A ustanovení § 13 odst. 4 pak upravit:  

Registrující matriční úřad může povolit na základě žádosti osob vstupujících do partnerství 

vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém  správním obvodu nebo mimo 

dobu stanovenou registrujícím matričním úřadem.   

16 odst. 4 Jihomoravský 

kraj 

Poskytovatel zdravotních služeb může spolu s oznámením podle § 15 odst. 1 zaslat matričnímu úřadu 

listiny a kopie dokladů podle odstavců 1 až 3, pokud mu byly předloženy. 

Navrhujeme znění nového odst. 4 vypustit. 

Máme za to, že při zapisování matriční události podle § 15 odst. 1 zákona o matrikách není vhodné 

akceptovat kopie dokladů uvedených v § 16 odst. 1) až 3). Doklady se matričnímu úřadu musí 

předložit v originále a jsou součástí sbírky listin. Není možno přijímat takovéto podklady pro zápis 

do matriční knihy ve formě prosté kopie, navíc nelze po zdravotnických zařízeních požadovat, aby u 

těchto dokladů předložených rodiči dítěte prováděly např. autorizovanou konverzi popř. vidimaci. 

Navrhovaný postup se pak jeví jako delegace práce matrikáře na zdravotnická zařízení. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Návrh zákona byl ponechán ve 

znění zaslaném do 

mezirezortního 

připomínkového řízení; byla 

však zpřesněna důvodová 

zpráva, aby z ní bylo 

jednoznačně patrné, že na 

základě požadavků z praxe a 

s ohledem na problematiku 

související s GDPR bude mít 

poskytovatel zdravotních 

služeb možnost zaslat 

matričnímu úřadu příslušné 

listiny a kopie dokladů, pokud 

mu byly předloženy. Jejich 

správnost pak následně budou 

ověřovat až matriční úřady. 

16 odst. 4 Zlínský kraj 1) § 16 odst. 4 navrhujeme vypustit. 
 

Matričnímu úřadu se doklady předkládají v originále, tvoří sbírky listin, a nelze akceptovat jejich 

předložení v prosté kopii. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

16 odst. 4 Královéhradecký 

kraj 

Navrhuje se znění nového odstavce 4 vypustit.  

 

Zápisy do matričních knih se provádějí na základě předložených veřejných listin, které jsou 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 
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předkládány v originále nebo úředně ověřené kopie. Není možné přijmout prosté kopie těchto listin, 

jejichž originály byly předloženy zdravotnickému zařízení, které nenese odpovědnost za pravost 

předkládaných listin. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

17a odst. 2 

až 4 

Úřad vlády – 

zmocněnkyně pro 

lidská práva 

Pomineme-li současné debaty, které jsou vedeny ohledně podmínek úřední změny pohlaví, tak i 

návrh v předložené podobě vzbuzuje určité otázky. Na jednu stranu se oceňuje umožnění uznání 

dokladů o chirurgické změně pohlaví provedené v zahraničí, avšak návrh je problematický v tom, co 

bude za onu změnu považováno. Česká právní úprava samotné podoby změny pohlaví je totiž dvojí, 

avšak nikoliv shodná. Zatímco zákon o specifických zdravotních službách mluví o chirurgickém 

zákroku znemožňujícím reprodukci, občanský zákoník vedle toho mluví i o přeměně pohlavních 

orgánů, aniž by však bylo jasné, co je tím vlastně míněno. Praxe v tomto směru tuto dichotomii 

překonává tím, že pro provedení úřední změny požaduje lékařské potvrzení, v němž však žádné 

detaily provedených chirurgických změn nejsou nijak specifikovány. Je tedy reálně na lékařích, jaké 

zdravotní úkony provedou a za jakých podmínek potvrzení o provedení změny pohlaví vydají. 

Matriční úřady přitom provedené lékařské úkony nijak prakticky nepřezkoumávají a nečiní tak ani 

nikdo jiný. 

Z uvedeného plyne, že v České republice nikdo skutečně nezkoumá, zda a jaké operativní zákroky 

trans osoba postoupila, což lze považovat za přístup souladný s její lidskou důstojností. Zajímavé je, 

že nyní předkladatel vyjadřuje ochotu na straně matrik tyto podmínky zkoumat. Z ustanovení § 17a 

odst. 3 in fine přitom plyne, že matrika by zřejmě měla srovnávat zákroky provedené v ČR se 

zákroky provedenými v cizině. Pak je však poněkud záhadou, jak toto matrika bude provádět, když 

se u změny pohlaví provedené v ČR jednotlivými zákroky nijak nezabývá a plně se spoléhá na 

lékařské potvrzení, které však žádné provedené zákroky nezmiňuje.  

Navíc pokud podle návrhu nyní mají být zahraniční potvrzení zkoumána z hledisek českého práva, je 

otázka, zda tak bude podle zákona o specifických zdravotních službách či podle občanského 

zákoníku. Kritérium přeměny pohlavních orgánů uvedené jaksi navíc v občanském zákoníku je 

přitom i odbornou literaturou považováno za nevhodné (viz např. Švestka a kol.: Občanský zákoník. 

Komentář, Praha, Wolters Kluver, 2014, Melzr, Tégl a kol. Občanský zákoník I, Praha, Leges, 2013 

či Hlaváček a kol. Zdravotnické právo, Wolters Kluver, 2017), neboť navíc přidává další podmínky 

pro uznání úřední změny pohlaví, na což ostatně trans osoba má právní nárok na základě své lidské 

důstojnosti a osobnostních práv. Tyto principy naopak ukládají zásahy do její tělesné integrity a 

intimity minimalizovat (a to až do té míry, že by podmínkou neměly být žádné operativní zákroky). 

Jakkoliv česká debata k této otázce nebyla dosud ukončena, považuje se nadále za nutné zásahy do 

osobnosti a soukromí trans osob minimalizovat. Reálná přeměna pohlavních orgánů je navíc velice 

problematická k reálnému posouzení a zhodnocení. Pokud by tedy mělo být zkoumáno, zda 

v zahraničí skutečně byla provedena přeměna pohlavních orgánů, bylo by to nejen arbitrární, ale 

často zřejmě i nezhodnotitelné, nemluvě opět o zásahu do lidské důstojnosti pacienta. 

Z uvedených důvodů se tedy požaduje hodnotit zahraniční potvrzení o změně pohlaví pouze 

z hlediska zákona o specifických zdravotních službách. Požaduje se rovněž doplnit postupy 

matriky pro hodnocení obsahu zahraničních lékařských potvrzení. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Bude odkazováno pouze na 

zákon o specifických 

zdravotních službách. 

Za změnu pohlaví bude 

považována pouze taková 

změna, kterou upravuje náš 

právní řád. 
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18 Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

I. 

Od užívání „otčestva“ je upouštěno i v ruskojazyčných zemích. 

II. 

(3) Souhlasným prohlášením o jménu je i  

a) písemné prohlášení rodičů učiněné u poskytovatele zdravotních služeb na předepsaném tiskopise, 

nebo 

a)  b) písemné prohlášení učiněné současně s prohlášením podle § 16a.  

 

I. 

Zatímco křestní jména a příjmení mají obvyklý tvar podle slovního druhu, jméno po otci (otčestvo) 

je v mužském rodě tvořeno křestním jménem a přípo-nou –evič nebo –ovič či -ivič. a ženském 

rodě je to přípona –evna nebo –ovna či –ivna. 
Dle Dr. Miloslavy Knappové se v případě „otčestva“ - jména odvozeného ze jména otcova a není 

základní spisovou podobou jména, ale jde o specifický zvláštní  typ jména (jako např. domácké 

podoby) z něho odvozeným.  

Od užívání „otčestva“, typického pro jazyk ruský, bulharský, běloruský a ukrajinský, se v současné 

době v těchto jazycích ustupuje. Je proto na zvážení zařazovat je do českého jazykového systému 

zákonnou úpravou. 

Nabízí se možnost zápisu jména po otci na pozici druhého jména dle českého pravopisu povolených 

podob jmen.  např. „Vladimirovič“ = „Vladimír“.  S ohledem na to, že tak nelze zákonnou 

úpravou učinit se zpětnou působností, neřeší to stávající stav, neboť „otčestva“ byla a jsou do 

českých matrik zapisována. 

Dalším aspektem zůstává, proč by měla být preferována skupina osob, majících možnost užívat tzv. 

„otčestvo“, kdy se oproti jiným možným skupinám osob, které například mohou také chtít užívat 

jméno po otci, ale protože nemusí jít o „otčestvo“ ale také třeba jen o jiný specifický tvar jména, 

které také není základní spisovnou podobou a přesto se jim zápis neumožní.  

Situace může přispět k celkovému rozvolnění v oblasti zápisu jmen a může vyvolat tlaky zapsat na 

pozici druhého jména i jiná jména, která nebudou splňovat dle české mluvnice parametry pro jejich 

zápis.    

Ani důvodová zpráva neřeší, proč „otčestvo“ na pozici druhého jména uvádět. Neřeší ani postup 

v případech, kdy fyzická osoba, která byla v době narození cizincem, bylo jí na pozici druhého jména 

do české matriky zapsáno „otčestvo“  a později nabyla státní občanství České republiky. Nejsou 

brány v úvahu ani situace,  které by nastaly  po účinnosti novely, pokud by se osoba užívající 

„otčestvo“ nepřihlásila k jiné národnosti.     

II. 

Souhlasné prohlášení o určení jména upravuje ustanovení § 18 odst. 1) ZOM. Ustanovení § 16a 

ZOM upravuje pouze právní akt souhlasného prohlášení o určení otcovství, v tomto případě matky, 

matrikového otce a biologického otce. I když v praxi bývají činěny oba tyto právní akty, tj. souhlasné 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Problematika „otčestva“ byla 

z návrhu zákona vypuštěna; 

ponechána je pouze možnost 

vyhovět žádosti o zrušení 

otčestva bez platby správního 

poplatku. 
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prohlášení o určení otcovství a souhlasné prohlášení o určení jména, současně, stále se jedná o dva 

různé právní akty. 

18 odst. 2, 

62 odst. 4 

Moravskoslezský 

kraj 

„Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které je občanem  

a příslušníkem národnostní menšiny, může být zapsáno jméno po otci (otčestvo) na pozici druhého 

jména. Dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat 

více jmen nebo jméno po otci (otčestvo) na pozici druhého jména. Ustanovení odstavce 1 se užije 

obdobně.“ 

Podle názoru Ministerstva vnitra lze za národnostní menšinu považovat menšinu, která se hlásí ke 

kterémukoliv národu. Otčestvo není českému jazyku vlastní, resp. nejsou stanovena žádná pravidla 

pro jeho tvorbu. Návrh na zařazení otčestva na pozici druhého jména je postaven široce, nevyplývá 

z něj, že otčestvo lze vytvořit pouze u jazyků, které otčestvo používají.  

 

Zákonným zavedením možnosti zápisu otčestva budou matriční úřady vystaveny problémům 

jazykové tvorby otčestva, např. jaký bude tvar otčestva odvozený od jména Koloman, jestliže se 

prohlašovatel přihlásí k romské národnostní menšině? Jaký bude tvar otčestva odvozený od jména 

„Ali Ahmad Ben Rašíd“, jestliže se prohlašovatel přihlásí k arabské národnostní menšině? Jaký bude 

tvar otčestva odvozený od jmén „Fabrizio“, Imrich, vietnamského jména Duc, Duy, Ngoc, apod.? 

 

Uvedený návrh není reflexí závazku stanoveného v čl. 11 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních 

menšin (č. 96/1998 Sb.), neboť ten předpokládá začlenění práva užívat příjmení (jména po otci) a 

křestního jména do vnitrostátní úpravy. Nelze jej tedy zařadit na pozici druhého jména.  

 

Není znalec na tvorbu otčestva z jiných jazyků, než které otčestvo používají. 

 

V současnosti se cizincům zapisují jména a příjmení podle zvyklostí státu, jehož jsou občany, není 

tedy důvod znovu upravit zápis otčestva zákonnou úpravou. 

NÁVRH: 

Navrhujeme ponechat stávající úpravu výše uvedených ustanovení zákona o matrikách. 

Vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 

19 odst. 6 Veřejná 

ochránkyně práv 

Navrhuji doplnění nově navrhovaného ustanovení odstavce 6: „Dojde-li k popření otcovství, zapíše 

se do knihy narození příjmení matky, které měla v době narození dítěte, nebo na žádost matky 

příjmení, které aktuálně užívá; dovršilo-li dítě 15 let, je tato změna příjmení možná pouze se 

souhlasem dítěte.“  

Domnívám se, že by nebylo vhodné, aby dítě neslo jiné příjmení než jeho matka. Ustanovení by mělo 

umožnit, aby dítě neslo stejné příjmení, jaké matka aktuálně užívá. 

Akceptováno jinak. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Znění § 19 odst. 6 bylo 

přeformulováno. 

 

19 odst. 6 Karlovarský kraj Z nově navrženého odst. 6 není zřejmé, na koho se příjmení matky zapsané do knihy narození 

vztahuje. Mělo by být výslovně uvedeno, že se zapisuje dítěti. 

 

Akceptováno. 
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Navrhujeme za text „zapíše se“ vložit slovo „dítěti“. 

22 odst. 3 Hlavní město 

Praha 

V novém  odstavci 3 požadujeme slova „sídlo matričního úřadu příslušného k provedení zápisu úmrtí 

do matriční knihy“ nahradit slovy „místo, kde došlo k vyložení fyzické osoby z dopravního 

prostředku“.“ 

 

Náš požadavek odpovídá stávající matriční praxi, kdy se v případě úmrtí osoby v 

jedoucím dopravním prostředku a v situaci, kdy nelze určit místo úmrtí této osoby, uvádí jako místo 

úmrtí místo, kde došlo vyložení těla (zpravidla zdravotnické zařízení).  

Neexistuje žádný relevantní důvod, proč by bylo třeba nynější praxi měnit a zavádět fikci místa úmrtí 

v sídle matričního úřadu. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Návrh je proti věcnému záměru 

předkladatele.  

25a Úřad MČ Brno-

střed 

§  25a zákona o matrikách upravuje okruh osob,  kterým registrující matriční úřad vydá doklad o 

partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy partnerství a činit výpisy z nich v přítomnosti 

matrikáře, když v písm. a) je uvedeno pouze: “fyzické osobě, které se zápis týká nebo jejímu 

zmocněnci“,  na rozdíl od ustanovení § 25 zákona o matrikách, který upravuje okruh osob, kterým  

matriční úřad vydá  matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy  a činit výpisy z nich 

v přítomnosti matrikáře, kdy v tomto případě je okruh osob v písmenu a)  upraven šířeji a to:  

„fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům 

těchto osob“.   

  

V zákoně o matrikách tak  je nedůvodný rozdíl mezi okruhem osob, které mohou získat „běžný“ 

matriční doklad případně nahlédnout do matriční knihy a činit  výpisy z ní a okruhem osob,  které 

mohou získat doklad o partnerství případně nahlédnout do knihy partnerství a činit výpisy z ní. V 

praxi  například tento rozdíl znamená, že rodiče bez plné moci s úředně ověřeným podpisem, mohou 

na základě ustanovení § 25 v souladu s ustanovením § 8a zákona o matrikách získat oddací list 

svého dítěte, ale pro vyřízení dokladu o registrovaném partnerství svého dítěte, potřebují dle 

ustanovení § 25a zákona o matrikách  plnou moc od svého dítěte s úředně ověřeným podpisem.   

 Tento rozdíl, který  vznikl již s účinností právního institutu registrovaného partnerství k 1.7.2006, je 

zcela nedůvodný a proto navrhujeme rozšířit a upravit  ustanovení § 25a odst. 1 písmeno a) zákona o 

matrikách  takto:   

Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy partnerství a 

činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře   

a) fyzické osobě, které se zápis týká,  nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále 

zmocněncům těchto osob, dále nebo jejímu zmocněnci .   

  

Pro soulad v jednotlivých ustanoveních zákona pak bude ze stejného důvodu nezbytné upravit i 

ustanovení § 8a odst. 2  písmeno a) zákona o matrikách takto:   

Registrující matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do 

sbírky listin vedené ke knize partnerství a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře nebo vydá 

Akceptováno. 
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potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin  

 a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále 

zmocněncům těchto osob, dále nebo jejímu zmocněnci . 

25b Jihočeský kraj Návrh KÚ  § 25b 

 (1) Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo doslovný výpis z matriční knihy, 

povolí nahlédnout do matriční knihy nebo v matriční knize vyhledávat 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 nebo v nich vyhledávat a činit výpisy z 

nich v přítomnosti matrikáře, nebo vydá kopii sbírky listin nebo doslovný výpis z druhopisu 

matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, který lze pořídit i kopií matričního zápisu, 

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.    

 

Navrhujeme při vydávání matričních dokladů a nahlížení do matričních knih/sbírek listin v případě 

úmrtí ponechat stávající lhůtu 30 let. Žadatelé jsou již na tento časový úsek zvyklí. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

MV navrhuje u knihy úmrtí 

namísto stávající lhůty 30 let 

lhůtu 75 let (obdobně jako je 

tomu u knihy manželství). Do 

matriční knihy úmrtí jsou totiž 

zapisovány i údaje žijícího 

manžela, a pokud zemře osoba 

v nízkém věku, je velmi 

pravděpodobné, že pozůstalý 

manžel bude i 30 let po 

uzavření zápisu úmrtí stále žít.   

26 odst. 3 Moravskoslezský 

kraj 

 „Na žádost občana, který je příslušníkem národnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě jména, a 

příjmení jsou v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než českém jazyce, nebo na žádost jeho 

rodičů, uvede se jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení v matričním dokladu v jazyce národnostní 

menšiny znaky přepsanými do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné 

správy. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže k uvedení jeho 

jména, popřípadě jmen, a příjmení v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny dojít. Není-li 

jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v 

této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti 

druhého z rodičů. Jde-li o společné příjmení manželů, uvede se příjmení v jazyce národnostní 

menšiny pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě jejich dítěte staršího 15 let.“  

 

Slovní spojení „tvar příjmení dítěte ženského pohlaví“ lze v uvedeném ustanovení považovat za 

věcnou nesprávnost, neboť se jedná o úpravu tvaru jména, popř. jmen a příjmení v jazyce 

národnostní menšiny, nikoli v mužském tvaru. 

 

NÁVRH: 

Navrhujeme zohlednit výše uvedené. 

Akceptováno. 

 

Návrh zákona byl formulačně 

upraven. 

26 odst. 3 Karlovarský kraj Ustanovení odst. 3 umožňuje, aby děti (státní občané ČR) ženského    i mužského pohlaví užívaly 

na základě žádosti rodičů jméno, popřípadě jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny. 

Pokud nebude jeden rodič znám, bude rodičovské odpovědnosti zbaven nebo bude výkon jeho 

Akceptováno. 

 

Návrh zákona byl formulačně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCUBAAV1)



22 
 

rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, bude moci druhý rodič dle znění 3. 

věty odst. 3 požádat pouze o zápis tvaru příjmení u dítěte ženského pohlaví (tj. bez odpovídajícího 

přechýlení dle pravidel české mluvnice).  

Druhý rodič nebude moci požádat: 

 o zápis jména, popřípadě jmen dítěte ženského i mužského pohlaví v jazyce národnostní 

menšiny, a dále 

 o zápis příjmení dítěte mužského pohlaví v jazyce národnostní menšiny.  

Návrh nového znění: 

Navrhujeme 3. větu odst. 3 nahradit novým textem, který zní: „Není-li jeden rodič znám, je 

rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen 

nebo pozastaven, zapíše se jméno, popřípadě jména a tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle 

žádosti druhého z rodičů“. 

upraven. 

45 Olomoucký kraj Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, resp. partnerství má být nově vydáváno i 

fyzické osobě, která není státním občanem ČR a která má povolen trvalý pobyt podle zákona o 

pobytu cizinců na území ČR nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu. 

Nesouhlas s touto úpravou. Navrhuje se, aby matriční úřady i nadále vydávaly příslušná vysvědčení 

pouze státním občanům ČR nebo bezdomovcům, kteří mají povolen pobyt na území ČR podle 

zvláštních předpisů. V praxi by stejně jako dosud vysvědčení o právní způsobilosti vydávaly 

příslušné orgány domovského státu osoby, která není státním občanem ČR (a má na jejím území 

povolen trvalý pobyt).  

Akceptováno. 

 

Okruh subjektů, kterým by 

matriční úřad vydával příslušná 

vysvědčení, tedy zůstane 

stejný, jako je tomu v současné 

právní úpravě.  

 
 

45 Liberecký kraj Zásadně nesouhlasí se zněním § 45, tak jak je v návrhu novely zákona a navrhujeme ponechat jej 

v původním znění. 

 

Podle § 48 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších 

předpisů, se způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti řídí právním 

řádem státu, jehož je tato osoba občanem.  

S odkazem na výše uvedené ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém máme za to, že 

nelze fyzické osobě, která není občanem (byť má povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu 

cizinců na území ČR) potvrdit, že je právně způsobilá k uzavření manželství resp. vstupu  

do partnerství. Její právní způsobilost se musí řídit právním řádem státu, jehož je občanem (nikoli 

právním řádem ČR). 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

 

Zrušení místní příslušnosti však 

MV nadále navrhuje. 

45 Pardubický kraj Nesouhlasíme se zněním § 45, tak jak je v návrhu novely zákona a navrhujeme níže uvedené znění: 

§ 45: Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti 

ke vstupu do partnerství vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt 

na území České republiky podle zvláštních právních předpisů 18), kterýkoli matriční úřad. 

 

Podle § 48 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších 

Akceptováno. 
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předpisů, se způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti řídí právním 

řádem státu, jehož je tato osoba občanem.  

Domníváme se, s odkazem na výše uvedené ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém, 

že nelze fyzické osobě, která není občanem (byť má povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu 

cizinců na území ČR) potvrdit, že je právně způsobilá k uzavření manželství resp. vstupu do 

partnerství. Její právní způsobilost se musí řídit právním řádem státu, jehož je občanem (nikoli 

právním řádem ČR).  

U stávajícího znění ustanovení § 45 doporučujeme zrušit  příslušnost matričního úřadu pro vydání 

listin bez ohledu na trvalý pobyt žadatele, neboť potřebné údaje si může matriční úřad ověřit v 

informačních systémech veřejné správy. 

45 Jihočeský kraj § 45 – návrh KÚ    

Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území 

České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, 

popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a 

pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1. 

 

Navrhujeme ponechat stávající znění § 45. Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 

manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství cizincům, by bylo velice 

náročné a komplikované, zejména z toho důvodu, že agendový informační systém evidence cizinců 

velice často obsahuje nesrovnalosti a chybné údaje. Údaje v ACISu jsou nespolehlivé. 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz. výše. 

45 Královéhradecký 

kraj 

Nesouhlasí se s nově navrhovaným zněním § 45 a navrhujeme jej ponechat v původním znění 

 

Zásadně nesouhlasíme s vydáváním vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo 

vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství fyzickým osobám, které nejsou občanem a 

které mají povolený trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, nebo jim byl udělen 

azyl nebo doplňková ochrana. Podle § 48 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, ve znění pozdějších předpisů, se způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky 

jeho platnosti řídí právním řádem státu, jehož je tato osoba občanem. Matriční úřad nemůže této 

osobě potvrdit, že je právně způsobilá k uzavření manželství dle právního řádu státu, jehož        je 

občanem. Z matriční praxe je také známé, že údaje v AISCIZ nejsou vždy správné, především co se 

týká osobního stavu osoby, místa narození, správného tvaru jména        a příjmení atd. 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

45 Zlínský kraj 1) § 45 navrhujeme vypustit. 
 

Podle navrhovaného znění § 45 by matriční úřad vydával vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 

manželství nebo  

ke vstupu do partnerství také na žádost fyzických osob, které nejsou českými státními občany. Ze 

stávající podoby příslušných formulářů (s jejichž změnou nynější novela nepočítá) ale vyplývá, že 

Akceptováno. 
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matriční úřad vydáním tohoto dokladu „osvědčuje“, že osoba, které je vysvědčení vydáváno, je 

státním občanem České republiky. Podle našeho názoru by bylo řešením vydávat cizincům žijícím na 

území České republiky nikoliv vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do manželství nebo 

vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu  

do partnerství, ale potvrzení o pobytu a osobním stavu. Takové potvrzení by ale nevydával matriční 

úřad, ale Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, místě příslušné oddělení pobytu 

cizinců. Tento správní orgán má jak údaj o pobytu, tak je vůči němu plněna oznamovací povinnost, 

pokud na území České republiky uzavře sňatek cizinec. 

45 Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Navrhujeme vypustit formulaci:  „nebo  fyzické osoby, která není občanem a která má povolen 

trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl 

nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu“. 
 

Vzhledem k vývojovému trendu navrhujeme zabývat se možnou důkazní nouzí v případech vydávání 

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství osobám, které nejsou státními občany České 

republiky a které mají povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

nebo jim byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu. V Agendovém informačním 

systému evidence cizinců je osobní stav cizinců, případně osob bez státní příslušnosti, evidován 

zpravidla dle jejich prohlášení, nežije-li taková osoba v České republice dlouhodobě a nenastala-li 

skutečnost rozhodná pro stav  v České republice. 

Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právním řádem státu, 

jehož je tato osoba občanem. Řada států doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství vůbec 

nevydává nebo od jeho vydávání upouští.  

Pokud se upouští v tomto ustanovení od užívání termínu „bezdomovec“ jako osoby bez státní 

příslušnosti, měla by být v této souvislosti sjednocena terminologie v celé právní úpravě, tedy 

také v § 36 a § 60. 

Akceptováno. 

 

 

45 Karlovarský kraj V nově navrženém § 45 byl pojem „bezdomovec“ (tj. osoba bez státní příslušnosti, která není 

občanem žádného státu) nahrazen slovy „fyzická osoba, která není občanem“. Pokud nebude u textu 

„fyzická osoba, která není občanem“ připojen dovětek „žádného státu“, může žádost o vysvědčení o 

právní způsobilosti k uzavření manželství či o vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do 

partnerství (dále jen „vysvědčení“) podat jakákoli fyzická osoba, která není občanem ČR a která 

má na území ČR povolen trvalý pobyt podle zákona          o pobytu cizinců nebo jí byl udělen azyl 

nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu (tedy jak osoba bez státní příslušnosti, tak cizinec, 

který má státní občanství jiného státu).  

Tento postup by byl v rozporu s § 48 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že způsobilost osoby uzavřít manželství, 

jakož                    i podmínky jeho platnosti, se řídí právním řádem státu, jehož je tato osoba 

Vysvětleno.  

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 
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občanem. I nadále by mělo platit, že fyzické osobě, která je občanem jiného státu (cizinci), vydává 

příslušné vysvědčení stát, jehož je občanem (nikoli Česká republika, protože má cizinec na jejím 

území povolen trvalý pobyt, popř. mu zde byl udělen azyl či doplňková ochrana).   

Dle důvodové zprávy řešil předkladatel novely zákona o matrikách v nově navrženém ustanovení § 

45 pouze zrušení místní příslušnosti k vydávání vysvědčení dle trvalého pobytu fyzické osoby, nikoli 

však okruh osob, kterým je možné vysvědčení vydat. 

Návrh nového znění: 

Navrhujeme za slova „fyzické osoby, která není občanem“ vložit text „žádného státu“. 

45 Moravskoslezský 

kraj 

Nesouhlasíme se záměrem vydávat vysvědčení o právní způsobilosti všem cizincům (nikoli pouze 

apatridům) s povoleným pobytem, a to s odkazem na § 48 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se způsobilost osoby 

uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti, řídí právním řádem státu, jehož je tato osoba 

občanem. 

 

NÁVRH: 

Navrhujeme ponechat okruh osob, kterým lze vydat vysvědčení o právní způsobilosti, ve stávajícím 

rozsahu (tj. občanům České republiky a bezdomovcům s povoleným pobytem na území České 

republiky). 

Akceptováno. 

 

 

45 Svaz měst a obcí Nesouhlasí s nově navrhovaným zněním § 45 a navrhuje se toto znění: 

§ 45: Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní 

způsobilosti ke vstupu do partnerství vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který 

má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů 18), kterýkoli 

matriční úřad. 

Podle § 48 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších 

předpisů, se způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti řídí právním 

řádem státu, jehož je tato osoba občanem.  

S odkazem na výše uvedené ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém se domníváme, že 

nelze fyzické osobě, která není občanem (byť má povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu 

cizinců na území ČR) potvrdit, že je právně způsobilá k uzavření manželství, resp. vstupu do 

partnerství. Její právní způsobilost se musí řídit právním řádem státu, jehož je občanem.  Důvodová 

zpráva uvádí, že veškeré potřebné údaje si může matriční úřad ověřit v informačních systémech 

veřejné správy. Dostupné údaje v CIS (cizinecký informační systém) dle poznatků z praxe jsou velmi 

nepřesné. Souhlasíme s tím, aby vysvědčení na žádost občana nebo bezdomovce, který má povolen 

trvalý pobyt na území české republiky, vydával kterýkoliv matriční úřad, tj. bez ohledu na trvalý 

pobyt žadatele. 

Akceptováno. 

 

 

45 Úřad MČ Brno-

střed 

§ 45 zákona o matrikách umožňuje v připravovaném znění vydávat matričním úřadům oproti minulé 

právní úpravě vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní 

způsobilosti ke vstupu do partnerství i osobám, které nejsou občany a které mají povolen trvalý 

Akceptováno jinak. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 
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pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Pokud tomu tak skutečně bude a 

matriční úřad bude vydávat výše uvedené doklady i cizincům s oprávněným trvalým pobytem na 

území České republiky, pak je nezbytné jednoznačně stanovit výčet dokladů,  které budou muset 

tyto osoby pro vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o 

právní způsobilosti ke vstupu do partnerství předložit.   

  

Stávající ustanovení § 46 odst. 2 zákona o matrikách, které obsahuje výčet dokladů  pro cizince je 

zcela nedostačující a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že údaje o cizincích se nevedou v 

evidenci obyvatel (AISEO), ale v Agendovém informačním systému cizinců, který má bohužel v 

mnoha údajích pouze informativní charakter.   

  

Navrhujeme tedy  nový odstavec v § 46 zákona o matrikách,  který by zcela jednoznačně 

specifikoval doklady, které žadatel předkládá k žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k 

uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství pokud je 

cizincem, stejně jak je tomu u předkládání dokladů k samotnému uzavření manželství  nebo vstupu 

do partnerství dle § 35 zákona o matrikách.  

  

A to ve znění: K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo 

vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství žadatel, který je cizincem 

předkládá:  

a) doklad prokazující totožnost,   

b) rodný list,  

c) doklad o státním občanství,  

d) potvrzení o osobním stavu  je-li cizím státem vydáváno,  

e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého 

manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerstvím, nebo úmrtní list 

zemřelého partnera,  

f) doklad opravňující k trvalému pobytu na území České republiky, podle zvláštního 

právního předpisu,  

úřední doklad o správné podobě užívaného jména, popřípadě jmen a příjmení, není-li tato 

skutečnost patrna z předložených matričních dokladů. 

 

K odůvodnění - viz výše. 

46 Jihomoravský 

kraj 

S ohledem na nově navrhované znění § 45 „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 

nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydá na žádost občana nebo fyzické 

osoby, která není občanem a která má povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu18), 

kterýkoli matriční úřad.“, navrhujeme uvést do souladu s tímto zněním ust. § 46 odst. písm. g) 

a nahradit je textem „ g) údaj o tom, že občan nebo fyzická osoba, která není občanem a která má 

povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Úpravy provedené v § 45 jsou 

popsány výše. 
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azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu18,je podle právních předpisů České republiky 

způsobilý k uzavření manželství, popřípadě ke vstupu do partnerství. 

58 odst. 5 Hlavní město 

Praha 

Na konci odstavci 5 požadujeme doplnit věty, které znějí: "Prohlášení se vztahuje i na příjmení 

druhého manžela a na příjmení společných dětí manželů. Na dítě, které dovršilo 15 let, se 

prohlášení vztahuje, připojilo-li k němu svůj souhlas.". 

 

Požadujeme upřesnit stávající právní úpravu. Ta sice předpokládá souhlas manžela s učiněním 

prohlášení, nicméně výslovně nestanoví, že účinky prohlášení dopadají i na příjmení druhého 

z manželů a na jejich společné děti nesoucí totéž příjmení. 

Akceptováno částečně. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Znění navržené hlavním 

městem Prahou nelze v této 

podobě akceptovat.  

MV v souladu s připomínkou 

formulačně upravilo poslední 

větu § 58 odst. 5. 

62 odst. 4 

až 6 

Plzeňský kraj Obdobně jako k § 18. Vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Problematika „otčestva“ byla 

z návrhu zákona vypuštěna; 

ponechána je pouze možnost 

žadatele zrušit „otčestvo“ bez 

správního poplatku. 

62 odst. 5 a 

7 

Královéhradecký 

kraj 

Namísto navrhovaného znění § 62 odst. 5 a 7 navrhujeme upravit znění § 62 odst. 5 a 7 takto:     

 

         (5) Fyzická osoba, která má v matriční knize narození zapsána více než dvě jména a která 

nabyde státní občanství České republiky, učiní při převzetí Listiny o nabytí státního občanství České 

republiky nebo Listiny o udělení státního občanství České republiky u příslušného krajského 

úřadu prohlášení, které z nich, popřípadě která dvě z nich, bude v úředním styku užívat. Za dítě učiní 

toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U dítěte staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas, 

bez něhož ke zvolení jmen nemůže dojít. Nedojde-li k prohlášení, nebo nebude-li připojen souhlas 

dítěte staršího 15 let, platí v úředním styku dvě jména uvedená na prvním a druhém místě.  

 

           (7) Prohlášení podle odstavců 3, 4 a 6 lze učinit před kterýmkoliv matričním úřadem. Matriční 

úřad, který nevede matriční knihu narození, v níž je zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, 

postoupí toto prohlášení do tří pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno 

zapsáno. Krajský úřad postoupí prohlášení podle odstavce 5 do tří pracovních dnů matričnímu 

úřadu, v jehož knize narození    je jméno zapsáno. 

 

Předkladatelem navrhovaná znění nenavazují na vydávání dokladů totožnosti po nabytí státního 

Akceptováno. 

 

Byla dána možnost učinit 

prohlášení i před krajským 

úřadem.  

Text byl dále zpřesněn, neboť 

z povinnosti činit bude dána 

možnost činit.  
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občanství České republiky především těch osob, které se již narodily na území České republiky a 

mají vydaný český matriční doklad. Tyto osoby mohou jít požádat         o české doklady v době, kdy 

jim ještě běží lhůta pro učinění prohlášení 30 dnů od nabytí státního občanství ČR. Oddělení 

osobních dokladů nemá důvod, proč by žádost o doklad totožnosti nenabral podle matričních 

dokladů, které osoba předloží, se třemi jmény. V těchto případech není zpětná kontrola, zda k 

prohlášení došlo či nikoliv. Dle našeho názoru může tyto situace podchytit pouze krajský úřad při 

předání Listiny o nabytí státního občanství České republiky nebo Listiny o udělení státního občanství 

České republiky. 

62 odst. 5 a 

8 

Veřejná 

ochránkyně práv 

Nově se navrhuje stanovit povinnost (nikoliv možnost) učinit prohlášení o užívání jména, popř. dvou 

jmen, občanovi narozenému v České republice anebo v cizině, který má v matričním dokladu 

uvedeno více jmen. S navrhovanými změnami nesouhlasím. Jsem pro zachování současného stavu.  

Nutit osoby, které dosud užívaly více jmen, aby si zvolily pouze dvě z nich, nepokládám za správné. 

Tito lidé to mohou oprávněně považovat za zásah do svých osobnostních práv. Domnívám se, že tato 

povinnost by se vztahovala především na osoby, které mají dvojí státní občanství. Nucenou změnou 

by došlo k nesouladu v údajích a k tzv. dvojí identitě. 

Akceptováno. 
 

62 odst. 8 Liberecký kraj Zásadně nesouhlasí se zněním navrhovaného odstavce, žádá o zachování jeho současného znění. 

 

Ačkoli zákon o matrikách v § 18 odst. 2 stanoví, že státnímu občanovi České republiky mohou být 

zapsána dvě jména, máme za to, že nutit osoby, které v průběhu svého života nabyly státní občanství 

ČR a do té doby užívaly více jmen, aby si zvolily pouze dvě z nich, je zásahem do jejich 

osobnostních práv. Tyto osoby většinou nepozbyly své dosavadní státní občanství a na území státu, 

jehož občanství také mají, užívají svá jména tak, jak jim byla zapsána do matričního dokladu. Tímto 

zásahem bude docházet k situacím, kdy bude u těchto osob vznikat nesoulad (dvojí identita). 

Akceptováno. 
 

68 odst. 2 Královéhradecký 

kraj 

Navrhujeme doplnit ustanovení § 68 odst. 2 o písm. e) a f) následovně: 

 

Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození 

a) při narození dítěte (§ 14),  

b) při určení nebo popření otcovství do nabytí svéprávnosti (§ 19 odst. 2 a 6),  

c) při osvojení do nabytí svéprávnosti dítěte (§ 71a), nebo 

d) v souvislosti se změnou pohlaví (§ 72 odst. 5), nebo 

e) při uzavření manželství rodičů po narození dítěte, nebo 

f) při určení otcovství podle § 16a odst. 1. 

 

Navrhujeme rozšířit ustanovení § 68 odst. 2 o kategorii dětí, které získaly příjmení v souvislosti 

s určením otcovství a jejich rodiče následně uzavřeli manželství a dohodli se na společném 

příjmení po druhém z nich. Může dojít k situacím, kdy dvě děti stejných rodičů mohou mít různá 

rodná příjmení. 

Dále navrhujeme rozšířit odst. 2 o děti, které získaly příjmení v souvislosti s prohlášením dle § 16a 

Akceptováno. 

 

Písm. e) byl do návrhu 

zapracován v předložené 

podobě; návrh v písm. f) byl 

zakomponován do písmene b). 
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odst. 1 ze stejných důvodů. 

68 odst. 2 Zlínský kraj 2) Ustanovení § 68 odst. 2 navrhujeme doplnit o nové písmeno e) a odstavec 3 o písmena f) a g) 

takto: „2) Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození 

a) při narození dítěte (§ 14),  

b) při určení nebo popření otcovství do nabytí svéprávnosti (§ 19 odst. 2 a 6),  

c)  při osvojení do nabytí svéprávnosti dítěte (§ 71a), nebo 

d)  v souvislosti se změnou pohlaví (§ 72 odst. 5), 

e)  které získalo dítě dle dohody při uzavření manželství rodičů po jeho narození (§ 660, odst. 1 OZ).   

 

(3) Rodným příjmením se dále rozumí příjmení 

a) uvedené v jazyce národnostní menšiny (§ 26 odst. 3),  

b) ve znění po provedení opravy zápisu příjmení v matriční knize (§ 50),  

c) užívané v nesprávné podobě, které bude na základě svého prohlášení fyzická osoba nadále používat 

(§ 58 odst. 5),  

d) uvedené v mužském tvaru (§ 69a odst. 1 a 2), nebo   

e) uvedené v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu Evropské unie 

(§ 70a odst. 1); 

f) uvedené v jiné podobě, kterou umožňují pravidla české mluvnice dle § 69a odst. 3 ZOM (po 

novelizaci) 

g) uvedené v souladu s pravidly české mluvnice dle § 69b ZOM.“  

 

U dětí, jejichž rodiče dodatečně uzavřou manželství  

po jejich narození a dle dohody o příjmení učiněné při uzavření manželství se těmto dětem změní 

příjmení, existuje jistá analogie s případy osvojení, případně určení nebo popření otcovství. 

Uzavřením manželství rodičů je dodatečně legitimováno naplnění účelu manželství, a proto by měly i 

tyto děti mít rodné příjmení dle dohody o příjmení učiněné při uzavření manželství [nově vložené 

písm. e)]. V případech navrhovaného vložení písm. f) a g) v odstavci druhém se nejedná o změnu 

příjmení ve správním řízení, nýbrž o jiný tvar téhož příjmení. 

Akceptováno.  

 

 

68 odst. 2 Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

          2) Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize 

   narození 

f) při narození dítěte (§ 14),  

g) při určení nebo popření otcovství do nabytí svéprávnosti (§ 19 odst. 2 a 6),  

h)  při osvojení do nabytí svéprávnosti dítěte (§ 71a), nebo 

i)  v souvislosti se změnou pohlaví (§ 72 odst. 5), 

j)  které získalo dítě dle dohody při uzavření manželství rodičů po jeho narození (§ 660, 

odst. 1 OZ).   

 

Akceptováno.  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCUBAAV1)



30 
 

(3) Rodným příjmením se dále rozumí příjmení 

h) uvedené v jazyce národnostní menšiny (§ 26 odst. 3),  

i) ve znění po provedení opravy zápisu příjmení v matriční knize (§ 50),  

j) užívané v nesprávné podobě, které bude na základě svého prohlášení fyzická osoba 

nadále používat (§ 58 odst. 5),  

k) uvedené v mužském tvaru (§ 69a odst. 1 a 2), nebo   

l) uvedené v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu 

Evropské unie (§ 70a odst. 1); 

m) uvedené v jiné podobě, kterou umožňují pravidla české mluvnice dle § 69a odst. 3 

ZOM (po novelizaci) 

n) uvedené v souladu s pravidly české mluvnice dle § 69b ZOM.  

 

Odst. 2 písm. e) 

V případě dětí, jejichž rodiče dodatečně uzavřou manželství po jejich narození   a dle dohody o 

příjmení učiněné při uzavření manželství se těmto dětem změní příjmení, existuje jistá analogie 

s případy osvojení, případně určení nebo popření otcovství. Aktem uzavření manželství rodičů je 

dodatečně legitimováno naplnění účelu manželství, a proto by měly i tyto děti mít rodné příjmení dle 

dohody o příjmení učiněné při uzavření manželství. 

 

Odst. 3 písm. f) a g) 

V obou případech se rovněž nejedná o změnu příjmení ve správním řízení, nýbrž o jiný tvar téhož 

příjmení. 

68 odst. 3 Moravskoslezský 

kraj 

Podle § 72 odst. 1 zákona o matrikách lze změnit pouze to příjmení, které je fyzická osoba 

povinna aktuálně užívat. Z citovaného ustanovení nevyplývá, že se musí jednat o změnu příjmení 

ve správním řízení, neboť zákon o matrikách nedefinuje, co se změnou příjmení rozumí.  

 

Naopak aplikací § 49, který definuje, co se rozumí dodatečným záznamem do matriční knihy a § 5, 

který upravuje, co se do matriční knihy zapisuje, lze logicky dojít k závěru, že také změna příjmení, 

ke které dochází v souvislosti s § 26 odst. 3, § 58 odst. 5, § 69a odst. 1 a 2 a § 70a je matriční 

skutečností, jíž se mění zápis v matriční knize.  

 

Podle krátkého popisu v důvodové zprávě, proč k navrhované změně dochází, lze výše citovaná 

ustanovení použít i k prohlášení o rodném příjmení, které fyzická osoba již neužívá. S navrhovanou 

změnou zákona o matrikách nelze souhlasit z níže uvedených důvodů: 

 

1. Jelikož zákon o matrikách nedefinuje, co se rozumí „změnou“ příjmení, nelze konstatovat, že podání 

podle § 26 odst. 3, § 58 odst. 5, § 69a a § 70a není změnou příjmení. 

 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

§ 68 odst. 3 písm. d) bylo 

přeformulováno v souladu 

s připomínkou Veřejné 

ochránkyně práv. 
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2. Žádosti a prohlášení podle § 26 odst. 3, § 58 odst. 5, § 69a a § 70a zákona o matrikách jsou právním 

jednáním fyzické osoby, kdy právní účinky nastávají dnem provedení dodatečného záznamu do 

matriční knihy (v případě nevyhovění se vydává rozhodnutí), od tohoto data je fyzická osoba 

oprávněna užívat nový tvar příjmení. Aby fyzická osoba mohla nový tvar příjmení užívat zpětně, 

bylo by nutné v právním předpisu výslovně uvést retroaktivitu jinou formou než obecným 

stanovením, že se ve výše uvedených případech jedná o rodné příjmení. 

 

3. Prohlášení podle § 70a (právo a tradice jiného členského státu EU) k rodnému příjmení lze také 

charakterizovat jako změnu příjmení, neboť může jít o zcela nové příjmení. Nemůže tedy obstát 

argument, že prohlášení podle § 70a není změnou příjmení. 

 

4. Srovnáním znění § 58 odst. 5 a § 72 odst. 1 lze zcela zřetelně dojít k závěru, že změnit (a to 

jakoukoliv formou) lze pouze aktuálně užívané příjmení: 

 

§ 58 odst. 5: „Pokud fyzická osoba v dobré víře po dobu nejméně 5 let užívá své příjmení v 

nesprávné podobě, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude nadále užívat své 

příjmení ve tvaru, v jakém je uvedeno na vydaných dokladech (...).“ 

 

§ 72 odst. 1: „jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická 

osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích 

zákonných zástupců.“ 

 

Jestliže je v § 58 odst. 5 stanoveno, že prohlášení o užívání příjmení může učinit osoba, která užívá 

své příjmení nejméně 5 let, a § 72 odst. 2 stanoví, že změnit lze příjmení, které je fyzická osoba 

povinna užívat, pak lze dojít k závěru, že zařazením příjmení v nesprávné podobě mezi rodná 

příjmení „zaktivníme“ rodná příjmení, a pak je možné také konstatovat, že i rodné příjmení lze 

změnit ve správním řízení. Podle našeho názoru nebyly při formulaci návrhu znění § 68 odst. 

2 zohledněny požadavky stanovené v čl. 40 Legislativních pravidel vlády. Používání 

vícevýznamových pojmů v právním předpise činí právní normu nesrozumitelnou jejím adresátům. 

 

S navrženou změnou nelze souhlasit, neboť nebere v úvahu praktické dopady a nemá logickou 

provázanost na další dotčená ustanovení zákona o matrikách (např. § 69a odst. 4 v případě žádosti o 

mužský tvar rodného příjmení).  

 

NÁVRH: 

Navrhujeme zrušení odstavce 3. 

68 odst. 3 Veřejná 

ochránkyně práv 

Obecně mám za to, že rodné příjmení není třeba zákonem regulovat. Jde o záležitost, kterou někteří 

lidé velmi citlivě vnímají. Pro potřeby veřejné správy by zcela dostačovalo, aby veškeré změny 

příjmení za života člověka byly zaznamenány v informačním systému evidence obyvatel. Definici 

Akceptováno. 
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rodného příjmení v zákoně o matrikách od 1. ledna 2014 si bohužel vynutil nový občanský zákoník. 

Od této doby jsou pociťovány nedostatky této definice, a proto se nyní navrhuje její rozšíření. Život 

je však natolik pestrý, že po čase bude i tato zdokonalená definice považována za nedostatečnou.  

Navrhuji následující znění odst. 3 písm. d) „po změně provedené na základě žádosti podle § 69a 

odst. 1 a 2 nebo podle § 69b“.  

Nově se navrhuje rozumět rodným příjmením též mužský tvar příjmení ženy, jejíž příjmení bylo 

zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, a která požádala, resp. její rodiče, 

podle § 69a odst. 1 a 2 o užívání příjmení v mužském tvaru.  

Do podivné situace se však dostává žena, která užívá příjmení v mužském tvaru a v souladu s § 69b 

požádá o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Ta pak jako své rodné 

příjmení musí užívat původní mužský tvar. Navrhuji proto rozumět rodným příjmením rovněž 

příjmení po změně provedené na základě žádosti ženy podle § 69b. 

68 odst. 4 Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Odst. 4 celý vypustit.  

 

Uvedenou problematiku řeší platné ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se 

provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se zápisy matričních událostí 

provádí podle matričního dokladu vydaného v cizině, jde-li o zápis matriční události osoby, která 

v době, kdy matriční událost nastala, nebyla občanem a tato skutečnost se poznamená v oddíle 

"Záznamy a opravy před podpisem". Souběžná platnost obou ustanovení by byla 

kontraproduktivní. Protože rodiče již vůli s nepřechýlenou podobou příjmení  pro své dítě při 

zápisu narození v zahraničí vyjádřili, není důvodné to po nich žádat znovu. 

 

Pokud by podle navrhovaného znění k zápisu nepřechýlené podoby příjmení do zvláštní matriky 

mělo docházet na základě „zvláštní žádosti“ rodičů dítěte, jehož se zápis týká, tj.  obou rodičů, 

kteří již oba svou vůli s nepřechýlenou podobou vyjádřili, docházelo by ke zbytečnému zatěžování 

účastníků, neboť dokladem s nepřechýleným tvarem příjmení disponují.  

 

V případech, kdy např. žijí odděleně by se mohla stát situace patovou, a to v tom smyslu, pokud by 

např. rodiče spolu nežili, nebo  o místě pobytu druhého rodiče neměli ostatní účastníci povědomí, 

nebo by jeden z rodičů neposkytoval součinnost, nebyl by dle znění navrhovaného ustanovení zápis 

nepřechýlené podoby příjmení zcela neodůvodněně možný. 

Akceptováno jinak. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Uvedená problematika bude 

vypuštěna z vyhlášky. 

70 odst. 4 Ministerstvo 

financí 

Neoznačený odstavec za písmenem b) musí být samostatným novelizačním bodem jako samostatný 

odstavec 5 a být označen s tím, že jeho úvod bude znít:  

 

„(5) Prohlášení podle odstavec 4 se vztahuje ….“.  

 

Tuto připomínku je třeba označit jako zásadní s tím, že je třeba legislativně upravit následující 

Akceptováno. 
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novelizační body, týkající se § 70, včetně jejich přečíslování. 

70a odst. 1 Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Doporučujeme vypustit místní příslušnost.   

Odůvodnění 

Analogie s ostatními ustanoveními týkajících se prohlášení ve věci jména a příjmení, kde se 

rovněž od stanovení místní příslušnosti upouští. Pro praxi by byl jednotný systém přínosný. 

Akceptováno. 

70a odst. 1 Moravskoslezský 

kraj 

 „Prohlášení se činí před matričním úřadem, v jehož knize narození, knize manželství nebo knize 

partnerství je jméno, popřípadě jména, nebo příjmení zapsáno.“ 

 

NÁVRH: 

Navrhujeme, aby bylo možné učinit uvedené prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, jak je 

tomu i v jiných případech novelizovaných ustanovení zákona o matrikách (tj. zrušení místní 

příslušnosti). 

Akceptováno. 

70a odst. 1 Úřad MČ Brno-

střed 

§ 70a  odst. 1) zákona o matrikách byl rozšířen o možnost učinit prohlášení  i před matričním 

úřadem,  v jehož knize registrovaného partnerství je jméno, popř. jména, nebo příjmení zapsáno. 

Kdy takové prohlášení dle ustanovení § 70a zákona o matrikách lze učinit pouze před matričním 

úřadem, v jehož knize narození, knize manželství nebo knize registrovaného partnerství je jméno, 

popřípadě jména, nebo příjmení zapsáno.   

  

Navrhujeme zrušit místní příslušnost pro prohlášení dle ustanovení § 70a zákona o matrikách, tak 

aby bylo možné předmětné prohlášení učinit u kteréhokoli matričního úřadu, a nepříslušný matriční 

úřad byl povinen do 3 pracovních dnů prohlášení postoupit k zápisu do příslušné matriční knihy. Tak 

by nedocházelo k nedůvodnému rozdílu v místní příslušnosti na přijímání prohlášení a žádostí 

občanů na „úpravu“ jejich jmen a příjmení. Stejně jak je  tomu např. u ustanovení § 62,  § 69,  § 69a  

zákona o matrikách a to i s přihlédnutím ke skutečnosti že Ministerstvo vnitra zvažuje v budoucnu v 

rámci projektu eMatrika  výraznou změnu a úpravu v místní příslušnosti a to zachovaní místní 

příslušnosti pouze u zápisu narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí.  

  

Pak by poslední věta § 70a odst. 1 zákona o matrikách zněla: Prohlášení lze učinit před 

kterýmkoliv matričním úřadem. Matriční úřad, který nevede matriční knihu v níž je jméno, 

popřípadě jména, nebo příjmení jehož se prohlášení týká zapsáno, postoupí toto prohlášení do 

tří pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození, knize manželství nebo knize 

partnerství je jméno, popřípadě jména, nebo příjmení zapsáno. 

Akceptováno. 

 

71b odst. 3 Karlovarský kraj Bez předložky „na“ není ustanovení srozumitelné. Osvojenec může změnit příjmení na osvojitelovo 

nebo na příjmení podle odst. 1 písm. b). 

 

Návrh nového znění: 

Akceptováno. 
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Navrhujeme za text „nebo změnit příjmení na osvojitelovo, popřípadě“ vložit předložku „na“ tak, 

aby věta zněla:  

„Trvá-li manželství osvojence a mají-li manželé společné příjmení, může osvojenec připojit 

osvojitelovo příjmení ke svému příjmení nebo změnit příjmení na osvojitelovo, popřípadě na 

příjmení podle odstavce 1 písm. b), jde-li o společného osvojence, jen se souhlasem svého manžela“. 

73 odst. 2 Královéhradecký 

kraj 

Namísto navrhovaného znění § 73 odst. 2 navrhujeme upravit znění § 73 odst. 2 takto:     

 

          (2) Je-li povolena změna příjmení jednomu z manželů, vztahuje se tato změna      i na příjmení 

druhého manžela a příjmení jejich dětí, a to i dosud nenarozených. K povolení změny je třeba 

předchozího souhlasu druhého manžela. Dovršilo-li dítě 15 let,  je třeba, aby se změnou svého 

příjmení souhlasilo. 

 

Navrhujeme doplnit navrhované znění o souhlas druhého manžela s povolenou změnou. Za trvání 

manželství je třeba, aby druhý manžel (stejně tak jako dítě starší 15 let)             se změnou příjmení 

souhlasil, neboť se na něho změna přímo vztahuje. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Daná problematika je upravena 

v odstavci 1. 

73 odst. 2 Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Je-li povolena změna příjmení jednomu z manželů, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého 

manžela a příjmení jejich dětí, a to i dosud nenarozených. K povolení změny je třeba předchozího 

souhlasu druhého manžela. Dovršilo-li dítě 15 let, je třeba, aby se změnou svého příjmení souhlasilo. 

 

Pokud bude schválena navrhovaná úprava, KÚPK se domnívá, že je nezbytné se vypořádat se 

souhlasem druhého manžela s povolenou změnou, neboť se na něho vztahuje a je přímo 

dotčeno jeho statusové právo. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 

79a odst. 1 

písm. e) 

Královéhradecký 

kraj 

V navrhovaném znění § 79a navrhujeme vypustit písmeno e). 

Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním a žádáme o vypuštění celého § 81b z důvodu, že 

matriční doklady nelze položit na stejnou úroveň jako na doklady totožnosti. Není vedena žádná 

celostátní evidence vydaných matričních dokladů, kde by se dal doklad zneplatnit, matriční doklady 

může mít v držení více osob odlišných od osoby, jíž se doklad týká. 

Akceptováno. 

79a odst. 1 

písm. e) 

Veřejná 

ochránkyně práv 

Zásadně nesouhlasím s nově navrženým ustanovením, dle něhož se fyzická osoba dopustí přestupku 

tím, že neodevzdá matričnímu úřadu neplatný doklad. 

 

S navrženou změnu zásadně nesouhlasím. Je třeba vycházet z toho, že matriční doklad obsahuje 

údaje zapsané v matriční knize uvedené podle stavu ke dni jeho vydání (§ 24 odst. 1). Matriční 

doklad nelze srovnávat s občanským průkazem, v němž je zapsán údaj o době platnosti. Mám za to, 

že navržená úprava by v praxi působila četné problémy. Obávám se, že vdovci a vdovy by mohli být 

nuceni k odevzdávání oddacích listů a rodiče zemřelého dítěte k odevzdání jeho rodného listu. 

Nastaly by např. pochybnosti, zda lze za nesprávný údaj v rodném listě považovat údaj o příjmení 

některého z rodičů dítěte, jestliže změnil později své příjmení. 

Akceptováno. 
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79a odst. 1 

písm. e) 

Liberecký kraj Zásadně nesouhlasí s navrhovaným zněním a žádáme o zrušení písm. e). 

 

Má se za to, že matriční doklady nelze zaměňovat a přisuzovat jim takovou povahu jako osobním 

dokladům (občanský průkaz, cestovní doklad….), jejichž evidence je vedena v agendových  

inf. systémech veřejné správy. U matričních dokladů tomu tak není. Je evidováno, komu byl doklad 

vydán, případně číslo přísně zúčtovatelného tiskopisu (v současné době). Není evidováno, kolik 

matričních dokladů bylo oprávněným osobám vydáno. Nelze proto jednoznačně stanovit, objektivně 

zjistit, který z vydaných matričních dokladů má držitel vrátit, případně u kterého bude rozhodnuto  

o jeho neplatnosti. Oprávněná osoba může vlastnit i několik matričních dokladů se stejnými údaji 

(navíc se může shodovat také datum jejich vydání). 

Akceptováno. 

79a odst. 1 

písm. e) 

Pardubický kraj Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním a žádáme o zrušení písm. e). 

 

Domníváme se, že matriční doklady nemají povahu osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní 

doklad….), u kterých je vedena evidence všech vydaných osobních dokladů. U matričních dokladů 

tomu tak není.  U vydaných matričních dokladů se neeviduje kolik těchto dokladů bylo oprávněným 

osobám vydáno. Nelze proto jednoznačně stanovit, který z vydaných matričních dokladů má držitel 

vrátit, případně u kterého bude rozhodnuto o jeho neplatnosti. Je potřeba vzít v potaz, že oprávněná 

osoba může vlastnit několik matričních dokladů se shodnými údaji. 

Akceptováno. 

79a odst. 1 

písm. e) 

Moravskoslezský 

kraj 

 „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neodevzdá matričnímu úřadu neplatný doklad ve lhůtě 

uvedené v § 81b odst. 3.“  

 

Za přestupek lze klasifikovat čin, který splňuje zároveň několik znaků. Jedním z nich je i společenská 

škodlivost určitého jednání. Máme vážné pochybnosti, zda navržený čin je natolik společensky 

škodlivý, aby bylo nezbytné jej považovat za přestupek. 

NÁVRH: 

Navrhujeme zrušení výše uvedené skutkové podstaty přestupku. 

Akceptováno. 

79a odst. 1 

písm. e) 

Svaz měst a obcí Nesouhlasí s doplněním písm. e) do ustanovení § 79a. 

Má se za to, že matriční doklady nelze zaměňovat a přisuzovat jim takovou povahu jako osobním 

dokladům, jejichž evidence je vedena v agendových informačních systémech veřejné správy, u 

matričních dokladů tomu tak není, ačkoliv důvodová zpráva uvádí analogii s postupem dle 

ustanovení § 11 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. U matričních dokladů je 

evidováno, komu byl doklad vydán, případně číslo přísně zúčtovatelného tiskopisu. Není evidováno, 

kolik matričních dokladů bylo oprávněným osobám vydáno. Nelze proto jednoznačně stanovit, 

objektivně zjistit, který z vydaných matričních dokladů má držitel vrátit, případně u kterého bude 

rozhodnuto o jeho neplatnosti. Oprávněná osoba může vlastnit i několik matričních dokladů se 

stejnými údaji (navíc se může shodovat také datum jejich vydání). 

Akceptováno. 

  1)  

2)  
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79a a 81b Zlínský kraj 3) Navrhujeme v § 79a odst. 1 vypustit písm. e). Navrhujeme vypustit § 81b. 
 

Matriční doklady nejsou doklady, u kterých by byla stanovena platnost (tak jako u osobních 

dokladů), není vedena evidence vydaných dokladů a nelze tak po matričních úřadech požadovat, aby 

rozhodovaly o skončení platnosti a sankcionovaly neodevzdání neplatného dokladu. 

Akceptováno.  

81b Liberecký kraj Zásadně nesouhlasí s navrhovaným zněním a žádá zrušení celého § 81b. 

 

Má se za to, že matriční doklady nelze zaměňovat a přisuzovat jim takovou povahu jako osobním 

dokladům (občanský průkaz, cestovní doklad….), jejichž evidence je vedena v agendových  

inf. systémech veřejné správy. U matričních dokladů tomu tak není. Je evidováno, komu byl doklad 

vydán, případně číslo přísně zúčtovatelného tiskopisu (v současné době). Není evidováno, kolik 

matričních dokladů bylo oprávněným osobám vydáno. Nelze proto jednoznačně stanovit, objektivně 

zjistit, který z vydaných matričních dokladů má držitel vrátit, případně u kterého bude rozhodnuto  

o jeho neplatnosti. Oprávněná osoba může vlastnit i několik matričních dokladů se stejnými údaji 

(navíc se může shodovat také datum jejich vydání). 

Akceptováno. 

81b Pardubický kraj Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním a žádáme o zrušení celého § 81b. 

 

Navrhované znění: 

§ 81b: (1) Správní orgán příslušný k vydání dokladu podle tohoto zákona rozhodne o skončení jeho 

platnosti, jestliže obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje. 

(2) Souhlasí-li držitel dokladu nebo jeho zákonný zástupce se skončením platnosti dokladu, sepíše 

správní orgán o této skutečnosti na místo rozhodnutí zápis, který se vloží do sbírky listin, a vydá 

nový doklad. V opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 

odkladný účinek. 

(3) Neplatný doklad je jeho držitel povinen odevzdat kterémukoli matričnímu úřadu nejpozději do 15 

pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o neplatnosti. 

(4) Byl-li doklad odevzdán matričnímu úřadu, který nerozhodl o jeho neplatnosti, postoupí jej tento 

matriční úřad bezodkladně matričnímu úřadu, který rozhodl o neplatnosti dokladu. 

 

Domníváme se, že matriční doklady nemají povahu osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní 

doklad….), u kterých je vedena evidence všech vydaných osobních dokladů. U matričních dokladů 

tomu tak není.  U vydaných matričních dokladů se neeviduje kolik těchto dokladů bylo oprávněným 

osobám vydáno. Nelze proto jednoznačně stanovit, který z vydaných matričních dokladů má držitel 

vrátit, případně u kterého bude rozhodnuto o jeho neplatnosti. Je potřeba vzít v potaz, že oprávněná 

osoba může vlastnit několik matričních dokladů se shodnými údaji. 

Akceptováno. 

81b Jihočeský kraj § 81b – návrh KÚ - Navrhuje vypuštění tohoto paragrafu. Jedná o nadbytečné časové a finanční 

zatížení matričních úřadů, zejména v souvislosti se zápisy dodatečných záznamů do matričních knih 

a vydávání matričních dokladů. 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCUBAAV1)



37 
 

81b Královéhradecký 

kraj 

Navrhujeme vypustit § 81b  

 

Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním a žádáme o vypuštění celého § 81b z důvodu, že 

matriční doklady nelze položit na stejnou úroveň jako na doklady totožnosti. Není vedena žádná 

celostátní evidence vydaných matričních dokladů, kde by se dal doklad zneplatnit, matriční doklady 

může mít v držení více osob odlišných od osoby, jíž se doklad týká. 

Akceptováno. 

81b Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Navrhujeme zcela vypustit. 

 

Vzhledem k tomu, že v případě vydaných matričních dokladů neexistuje adresná evidence a není 

reálné ji zpětně vytvářet a navrhované ustanovení neřeší možnost, že dotčená osoba může disponovat 

úředně ověřenými fotokopiemi vydaných dokladů, které jsou v úředním styku naroveň originálu a ani 

případ ztráty matričních dokladů, nepokládáme analogii postupu dle § 11 zák. č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, u kterých nelze pořizovat úředně ověřené 

fotokopie a naopak existuje adresná a elektronická evidence, za adekvátní řešení. Bude však žádoucí 

o této skutečnosti uvažovat v případě realizace centrální elektronické matriky. 

Akceptováno. 

81b Moravskoslezský 

kraj 

Nově je navrhováno, aby správní orgán příslušný k vydání matričního dokladu rozhodl o skončení 

jeho platnosti, jestliže obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje. Uvedená 

úprava byla převzata ze zákona o občanských průkazech s odkazem na to, že doklady vydávané 

podle zákona o matrikách, stejně jako občanské průkazy, jsou listinami osvědčujícími důležité 

skutečnosti.  

 

S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme, neboť na matriční doklady nelze nahlížet stejnou optikou 

jako na občanské průkazy.  

Matriční doklad je veřejnou listinou, kterou se prokazuje narození, uzavření manželství, vstup do 

registrovaného partnerství, úmrtí, tvar jména a příjmení, které je fyzická osoba oprávněna i povinna 

užívat.   

Občanský průkaz je sice rovněž veřejnou listinou, avšak krom vybraných údajů, které obsahuje, se 

jím prokazuje totožnost jeho držitele, jeho státní občanství, lze jej použít v rámci Schengenského 

prostoru jako cestovní doklad. 

 

Je vedena centrální evidence vydaných občanských průkazů, kde je možné mimo jiné vyznačit 

skončení platnosti občanského průkazu. Tato možnost u matričních dokladů absentuje. Zároveň je 

nutné zdůraznit, že o matriční doklad může požádat a mít jej v držení mnohem více osob než 

občanský průkaz. 

NÁVRH: 

Navrhujeme zrušení celého § 81b zákona o matrikách. 

Akceptováno. 
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81b  Svaz měst a obcí Požaduje se zrušení celého znění § 81b.  

 

Má se za to, že matriční doklady nelze zaměňovat a přisuzovat jim takovou povahu jako osobním 

dokladům, jejichž evidence je vedena v agendových informačních systémech veřejné správy, u 

matričních dokladů tomu tak není, ačkoliv důvodová zpráva uvádí analogii s postupem dle 

ustanovení § 11 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. U matričních dokladů je 

evidováno, komu byl doklad vydán, případně číslo přísně zúčtovatelného tiskopisu. Není evidováno, 

kolik matričních dokladů bylo oprávněným osobám vydáno. Nelze proto jednoznačně stanovit, 

objektivně zjistit, který z vydaných matričních dokladů má držitel vrátit, případně u kterého bude 

rozhodnuto o jeho neplatnosti. Oprávněná osoba může vlastnit i několik matričních dokladů se 

stejnými údaji (navíc se může shodovat také datum jejich vydání). 

Akceptováno. 

81b Veřejná 

ochránkyně práv 

Navrhuje se pravomoc správního orgánu příslušného k vydání dokladu rozhodnout o skončení jeho 

platnosti, jestliže obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje. Současně se 

navrhuje povinnost držiteli dokladu odevzdat neplatný matriční doklad.  

S navrženou změnu zásadně nesouhlasím. Je třeba vycházet z toho, že matriční doklad obsahuje 

údaje zapsané v matriční knize uvedené podle stavu ke dni jeho vydání (§ 24 odst. 1). Matriční 

doklad nelze srovnávat s občanským průkazem, v němž je zapsán údaj o době platnosti. Mám za to, 

že navržená úprava by v praxi působila četné problémy. Obávám se, že vdovci a vdovy by mohli být 

nuceni k odevzdávání oddacích listů a rodiče zemřelého dítěte k odevzdání jeho rodného listu. 

Nastaly by např. pochybnosti, zda lze za nesprávný údaj v rodném listě považovat údaj o příjmení 

některého z rodičů dítěte, jestliže změnil později své příjmení. 

Akceptováno. 

82a Jihočeský kraj § 82a – návrh KÚ   

Navrhujeme vypuštění tohoto paragrafu, dle našeho názoru se jedná o nadbytečnou evidenci, kterou 

lze vyřešit metodickými pokyny MV ČR. Případně navrhujeme vynechat krajské úřady jako 

prostředníky a údaje zasílat matričními úřady přímo na ministerstvo vnitra ČR. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Z důvodu rozhodování MV 

v oblasti financování výkonu 

přenesené působnosti je třeba, 

aby zákon dané ustanovení 

obsahoval. 

82a Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Statistické údaje o četnosti případů rozhodných pro spravedlivé ohodnocení činností na úseku 

matriční agendy budou do doby realizace elektronického předávání dat sdělovány ústřednímu orgánu 

– MVČR dle požadavků v závislosti na  aktuálních trendech.  

 

Vzhledem k tomu, že jde o statistické údaje, navrhujeme jejich zjišťování neupravovat legislativně.  

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění - viz výše. 
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Nárůst případů souhlasných prohlášení rodičů o určení otcovství má bezesporu  rostoucí trend a lze 

jen souhlasit, že činnost by měla být adekvátně ohodnocena, což bez podkladů možné není. Na úseku 

matrik není však tato činnost jedinou, která má trvale rostoucí trend. 

82a odst. 2 Moravskoslezský 

kraj 

 „Krajský úřad informuje ministerstvo do 31. března o počtu souhlasných prohlášení rodičů o určení 

rodičovství, která byla učiněna v uplynulém kalendářním roce před matričními úřady v jeho 

správním obvodu, a to v členění podle jednotlivých matričních míst.“ 

 

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze učinit před kterýmkoli matričním úřadem, tedy i 

takto nashromážděné údaje lze členit podle matričních úřadů, nikoli podle matričních míst. 

NÁVRH: 

Navrhujeme nahradit slovo „míst“ slovem „úřadů“. 

Akceptováno. 

87 odst. 2 Veřejná 

ochránkyně práv 

Navrhuje se stanovit, že vydání dokladu podle tohoto zákona není vydáním dokladu ve smyslu § 151 

správního řádu.  

S navrženým ustanovením nesouhlasím, třebaže si nemyslím, že by v praxi mohlo působit větší 

problémy.  

Podle § 151 správního řádu pokud správní orgán zcela vyhoví žádosti o přiznání práva, jehož 

existence se osvědčuje zákonem stanoveným dokladem, lze místo písemného vyhotovení rozhodnutí 

vydat pouze tento doklad. Podle § 87 zákona o matrikách pokud se žadateli podle vyjmenovaných 

ustanovení nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Jinými slovy, pokud se žadateli 

vyhoví, vydá se místo rozhodnutí doklad.  

Mám za to, že v některých případech uvedených v § 87 lze vydaný matriční doklad považovat 

za osvědčení o přiznaném právu, tj. za doklad ve smyslu § 151 správního řádu. Z výčtu ustanovení 

obsažených v § 87 lze uvést namátkou dvě. Podle § 58 odst. 5 zákona o matrikách fyzická osoba, 

která v dobré víře po dobu nejméně 5 let užívá své příjmení v nesprávné podobě, může před 

kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude nadále užívat své příjmení ve tvaru, v jakém je 

uvedeno na vydaných dokladech. Jestliže matriční úřad rozhodne, že dotyčný člověk splňuje 

podmínky tohoto ustanovení, vydá mu namísto rozhodnutí nový matriční doklad, v němž uvede např. 

jméno dotyčného v podobě, v jaké je měl dosud uvedeno v občanském průkazu a v cestovním pase, 

avšak nejednalo se o podobu jména zapsanou v matriční knize. Nový matriční doklad osvědčuje 

existenci přiznaného práva. Podobně nově navrhované ustanovení § 68 odst. 4, které se týká zápisu 

příjmení občana do zvláštní matriky, jestliže dotyčný nebyl v době matriční události občanem. 

Zvláštní matrika vyhoví-li v plném rozsahu žádosti, nevydá o tom rozhodnutí. Dokladem o přiznání 

práva užívat příjmení, popřípadě rodné příjmení, v podobě uvedené na cizozemském matričním 

dokladu je pak matriční doklad vydaný zvláštní matrikou. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Návrh zákona bude ponechán 

ve znění navrženém MV. 
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přechodné 

ustanovení 

Veřejná 

ochránkyně práv 

Navrhuji doplnit bod 3:  

„Na žádost fyzické osoby, které byla v době před 1. lednem 2014 jako nezletilé povolena změna 

příjmení a jejíž příjmení po této povolené změně je dosud považováno za její rodné příjmení, 

matriční úřad provede záznam v matričním zápise narození a vydá nový rodný list, na němž 

uvede její původní rodné příjmení.“ 

Pokud byla povolena ve správním řízení změna příjmení před 1. lednem 2014, kdy nebylo rodné 

příjmení v právním řádu definováno, má se podle výkladu Ministerstva vnitra za to, že tím bylo 

změněno rodné příjmení. Jsou případy, kdy se matka dítěte rozešla s jeho otcem a uzavřela 

manželství s jiným mužem. V době manželství požádala se souhlasem otce dítěte o povolení změny 

příjmení na své příjmení nabyté sňatkem. Jestliže matriční úřad takové žádosti do 31. prosince 2013 

vyhověl, má se za to, že příjmení, které dítě takto získalo, je jeho rodným příjmením. Nezřídka se 

však stává, že matka se s mužem, po kterém její dítě nese stále „rodné příjmení“, rozešla a dítě 

po nabytí zletilosti našlo blízký vztah ke svému otci. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Návrh jde nad rámec 

předkládané právní úpravy. 

důvodová 

zpráva 

Sdružení místních 

samospráv 

Nově má být ze soudů na matriční úřady přenesena působnost přijmout prohlášení týkající se nového 

příjmení osvojence ve věcech osvojení. Pokud by došlo ke zrušení - odnětí této pravomoci soudům, 

tak zákonitě dojde k nárůstu výkonu agendy matričních úřadů.  

V důvodové zprávě zcela postrádáme jakékoliv vyčíslení dopadů této legislativní změny, zejména 

finančních dopadů na výkon matriční agendy a rozpočty obcí, a to i v souvislosti se záměry 

Ministerstva vnitra změnit způsob financování výkonu matriční agendy. Důvodová zpráva pouze 

uvádí, "navrhovaná právní úprava nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet, či rozpočty obcí 

a krajů". S tímto nelze souhlasit, neboť zákonitě dojde k rozšíření činností matričních úřadů o tuto 

další oblast změn příjmení při osvojení. Finanční dopady ani způsob financování přitom nejsou 

v návrhu nijak řešeny. 

Žádáme o doplnění důvodové zprávy o vyčíslení finančních dopadů na výkon matriční agendy 

a rozpočty obcí s matričními úřady. Bez tohoto vyčíslení dopadů a nastavení adekvátního způsobu 

financování této nové činnosti matričních úřadů nelze souhlasit s přenesením výkonu agendy ze 

soudů na matriční úřady. 

Akceptováno. 

 

Za rok 2018 bylo rozhodnuto 

o osvojení zrušitelných a 

nezrušitelných v případě 

nezletilých za celou ČR celkem 

631 věcí.  

- Data byla poskytnuta ze 

statistického listu Přehled o 

pravomocných rozhodnutích 

soudů v opatrovnických 

věcech, Okresní soudy - počet 

věcí (spisů),  a to jako položka 

pod č. 385, s odečtením 

případů s tzv. jiným výsledkem 

z celkového množství případů 

osvojení nezletilého.  

Za rok 2017 tomu bylo 636 

případech, za 2016 v 630 

případech při stejném výpočtu. 

Data jsou veřejně dostupná zde: 

https://cslav.justice.cz/InfoData

/prehledy-statistickych-

listu.html  
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Vzhledem k počtu matričních 

úřadů v rámci ČR se tak jedná 

o zcela minimální zátěž, která 

nepochybně negativně 

nezasáhne do chodu těchto 

úřadů. 

Důvodová zpráva byla 

příslušným způsobem 

doplněna. 

nad rámec 

návrhu 

 

12a 

Úřad vlády – 

zmocněnkyně pro 

lidská práva 

Oceňuje se, že novela navrhuje některé kroky ke zrovnoprávnění manželství a registrovaného 

partnerství jako volba místa vstupu do partnerství. Vzhledem k principu rovnosti a zákazu 

diskriminace na základě sexuální orientace se považuje nicméně za nutné přistoupit k plné rovnosti 

mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím v otázkách matričních událostí, aby tak vstup do 

trvalého životního svazku byla stejně slavnostní a důstojná. Proto se považuje za nutné: 

- zrušit omezení vstupu do registrovaného partnerství na registrující matriční úřady, 

- umožnit vstup do registrovaného partnerství ve stejných formách jako vstup do manželství; 

- umožnit volbu příjmení při vstupu do partnerství; 

- umožnit vstup do partnerství při ohrožení života jednoho z partnerů, na palubě české lodi či 

letadla či před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem ČR a v zastoupení 

zmocněncem. 

Požaduje se proto sjednotit formální režimy a podmínky pro vstup do manželství a 

registrovaného partnerství. Navrhuje se za § 11a a násl. vložit § 12a následujícího znění: 

§ 12a  

           

          Na vstup do registrovaného partnerství se použijí § 11 až 12 obdobně.   

 

§ 13a a související ustanovení o registrujících matričních úřadech by pak mohly být zrušeny. 

 

Podobně se navrhují příslušné změny provést v zákoně o registrovaném partnerství, konkrétně 

jeho hlavě II. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Úplné sjednocení postupů 

uzavírání manželství 

a registrovaného partnerství 

není praktické.  

Je ale navrhováno zavést 

možnost, aby registrující 

matriční úřad mohl povolit 

vstoupit do registrovaného 

partnerství na vhodném místě 

a ve vhodném čase - viz výše 

navrhované znění § 13a odst. 4. 

nad rámec 

návrhu 

 

16 

Hlavní město 

Praha 

 Za nově navrhovaný odstavec 7 požadujeme vložit nové odstavce 8 a 9, které znějí:  

 

„(8) Při souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti ještě nenarozenému 

rodiče dítěte předloží  

a) doklady prokazující totožnost,  

b) rodné listy,  

c) potvrzení o osobním stavu matky dítěte,  

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 
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d) doklad o tom, že dítě bylo počato.  

 

(9) Při souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti již narozenému rodiče 

dítěte předloží 

a) doklady prokazující totožnost, 

b) rodný list dítěte, 

c) rodný list otce dítěte.“. 

 

Nově navrhovaný odstavec 8 se označuje jako odstavec 10. 

 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 11. 

 

Odůvodnění 

Do § 16 požadujeme vložit nové odstavce 8 a 9 upravující doklady předkládané rodiči dítěte při 

souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství. V platné právní úpravě obdobné ustanovení 

absentuje, což v praxi činí obtíže zejména v případech, kdy jsou rodiče dítěte či jeden z nich cizími 

státními občany a jejich osobní údaje nelze zjistit v informačních systémech veřejné správy. 

 

nad rámec 

návrhu 

 

16 odst. 5 a 

9 

MPSV Nad rámec novely zákona navrhujeme doplnit předložený návrh o změnu § 16 odst. 4 (nově 

označeného jako odstavec 5), případně též § 16 odst. 6 (nově označeného jako odstavec 9), který 

upravuje zápis do knihy narození dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení, jehož matce nebyly 

ani následně poskytnuty zdravotní služby. V této situaci je podle platného znění zákona jeden 

z rodičů povinen předložit kromě dokladů uvedených v § 16 odst. 1, 2 nebo 3 rovněž další doklady 

potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila. V praxi dochází k 

případům, že rodiče nejsou schopni předložit žádné relevantní doklady prokazující mateřství matky 

novorozeného dítěte. K těmto případům nedochází sice často, avšak rovněž ne zcela ojediněle. Jde 

zejména o případy, kdy se dítě narodí mimo zdravotnické zařízení z tzv. nesledovaného těhotenství, 

tj. kdy matce nebyly poskytovány zdravotní služby ani před narozením dítěte a nemůže tak předložit 

těhotenský průkaz, lékařskou zprávu apod.  

V nedávné době došlo například k situaci, kdy jeden matriční úřad v kraji Vysočina odmítl 

zapsat dítě do knihy narození právě z důvodu, že k narození dítěte došlo mimo zdravotnické zařízení 

a rodiče dítěte nebyli schopni předložit matričnímu úřadu žádné doklady prokazující to, že dotčené 

ženě se narodilo dítě. Po dobu několika měsíců tak bylo dítě bez rodného listu, rodného čísla, 

určeného jména a příjmení a bez průkazu zdravotního pojištění. Krajský úřad kraje Vysočina 

následně doporučil matričnímu úřadu, aby ověřil tvrzení rodičů o narození dítěte od ostatních členů 

rodiny a teprve na základě prohlášení dalších příbuzných a osob blízkých byl proveden zápis dítěte 

do knihy narození. Takový stav je však v přímém rozporu se základními právy dítěte, neboť podle čl. 

7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) je každé dítě registrováno ihned po narození a 

má od narození právo na jméno a státní příslušnost. 

Navrhujeme proto doplnit § 16 odst. 4 (nově odst. 5), případně § 16 odst. 6 (nově odst. 9) zákona č. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 
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301/2000 Sb. tak, že v odůvodněných případech (eventuálně případech zvláštního zřetele hodných) 

lze předložení dalších dokladů prokazujících skutečnost, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila, 

nahradit čestným prohlášením rodičů nebo jednoho z nich, případně svědeckou výpovědí jiné osoby. 

Takový postup pak bude v souladu s úpravou § 53 odst. 5 správního řádu, podle kterého je možné 

předložení listiny v případech a za podmínek stanovených zvláštním zákonem nahradit čestným 

prohlášením účastníka řízení nebo svědeckou výpovědí. Prioritou totiž skutečně musí být co 

nejrychlejší zápis dítěte do knihy narození, určení totožnosti dítěte a zajištění všech jeho 

souvisejících práv. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení nebo úmyslné podání 

nepravdivé svědecké výpovědi je postihováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě podle § 2 

odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů. Navíc v případě, že by matriční úřad měl důvodné pochybnosti o pravdivosti údajů 

uváděných rodiči dítěte, platí pro něj jako pro správní orgán oznamovací povinnost vůči orgánům 

činným v trestním řízení podle § 8 odst. 1 trestního řádu a vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

podle § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Dítě však v žádném 

případě nesmí být poškozeno na svých právech a zájmech proto, že nastane situace předpokládaná v 

§ 16 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb. a že rodiče nejsou schopni doložit dostačující doklady 

prokazující narození dítěte. 

nad rámec 

návrhu 

 

25 odst. 4 

MPSV Navrhujeme změnit § 25 odst. 4 tak, že matriční úřad vydá rodný list dítěte na žádost 

zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

nebo fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do péče těchto zařízení nebo 

osoby svěřeno na základě rozhodnutí soudu. 

 

Odůvodnění: 

Platné znění § 25 odst. 4 citovaného zákona upravující vydávání rodného listu dítěte 

školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné 

péče, je nesystematické a neprovázané s úpravou zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 5 odst. 5 zákona 

č. 109/2002 Sb. platí, že při přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá orgán 

sociálně-právní ochrany dětí nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí nebo 

předběžné opatření soudu, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní 

pas, jakož i poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní 

docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o 

zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického ústavu nikoliv starší 3 dnů a písemné 

vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí 

dítěte na základě předběžného opatření předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou 

rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, 

zajistí orgán sociálně-právní ochrany dětí jejich předložení dodatečně bez zbytečného odkladu. Při 

umístění dítěte do dětského domova nebo dětského domova se školou bez jeho předchozího pobytu 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 
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v diagnostickém ústavu se požadovaná dokumentace k dítěti předává přímo příslušnému zařízení. 

Z citované úpravy zákona č. 109/2002 Sb. je zřejmé, že rodný list dítěte se předává 

školskému zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy při přijetí dítěte do zařízení 

anebo dodatečně, přičemž předložení rodného listu zajišťuje příslušný orgán sociálně-právní ochrany 

dětí nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte. Zcela nesystematicky a nelogicky je upraveno v § 25 

odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb. vydání rodného listu středisku výchovné péče, které jako školské 

zařízení pro preventivně výchovnou péči může poskytovat internátní služby dětem nejdéle po dobu 8 

týdnů (§ 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.). Pokud zákon o matrikách, jménu a příjmení upravuje 

vydávání rodného listu školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a střediskům 

výchovné péče, je nelogické, proč není totéž zakotveno i ve vztahu k dětským domovům pro děti do 

3 let věku, zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a domovům pro osoby se zdravotním 

postižením, ve kterých rovněž pobývají děti na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, 

předběžného opatření nebo výchovného opatření podle § 13a odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí. Stejně tak je žádoucí umožnit vydání rodného listu dítěte i fyzickým 

osobám odpovědným za výchovu dítěte, kterým bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do péče 

nahrazující péči rodičů, jako jsou zejména pěstouni, osoby, kterým bylo dítě svěřeno 

do předpěstounské péče podle § 963 občanského zákoníku, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče 

jiné osoby podle § 953 a násl. občanského zákoníku, nebo osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče 

před osvojením podle § 826 a násl. občanského zákoníku. 

Jako nejvhodnější řešení je tedy podle našeho názoru rozšíření a doplnění § 25 odst. 4 tak, 

že matriční úřad vydává rodný list dítěte na žádost všech zařízení nebo fyzických osob, do jejichž 

péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu. 

nad rámec 

návrhu  

 

35 odst. 1 

písm. c) 

Liberecký kraj Navrhuje se upravit znění zmíněného odstavce: 

 

§ 35 odst. 1 písm. c): doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, nebo doklad o právní 

způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván. 

Případně takto: 

a) rodný list, 

b) doklad o státním občanství, 

c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, 

d) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván, 

e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, 

f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba 

předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření 

manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, 

g) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince, 

h) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li 

uzavíráno zmocněncem, 

i) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a), 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCUBAAV1)



45 
 

jde-li o cizince, který žil v partnerství8a), 

j) doklad, kterým je možné prokázat totožnost  doklad prokazující totožnost. 

 

Má se za to, že novelou provedenou v roce 2013 došlo k nechtěné změně a z textu vyplývá, že doklad 

o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá snoubenec cizinec pouze v případě, je-li tento 

doklad cizím státem vydáván. Ve skutečnosti tomu tak není, doklad o právní způsobilosti vyžaduje 

matriční úřad od snoubence cizince v rámci ověření sňatečné způsobilosti VŽDY, a to podle § 664 

OZ. Pokud není cizím státem doklad vydáván, musí správní orgán vést správní řízení  

o jeho prominutí. Spojení, je-li cizím státem vydáván, se vztahuje pouze k dokladu o právní 

způsobilosti ke vstupu do partnerství. Považujeme za nezbytné upravit znění písm. c), jak je uvedeno 

výše, tedy doplnit čárku před spojku nebo, aby se jednalo o spojku vylučovací. Řešením by mohlo 

být samostatné písm. c) pro doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství a nové písm. d) pro 

doklad k partnerství. Přikláníme se k variantě první, tj. úprava znění textu v písm. c). 

nad rámec 

návrhu 

 

35 odst. 3 

 

Veřejná 

ochránkyně práv 

Navrhuji zrušit stávající odstavec 2 (navrhovaný odstavec 3), ukládající snoubenci – cizinci, předložit 

před uzavřením manželství nebo vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií České republiky 

o oprávněnosti pobytu na území České republiky. 

Neumožnit uzavření sňatku pouze z toho důvodu, že cizinec nedisponuje na území pobytovým 

oprávněním, znamená dle výkladu Evropského soudu pro lidská práva porušení článku 12 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Evropský soud pro lidská práva uvedl, že i kdyby 

existovaly důkazy, že osoby v dané kategorii (cizinců bez oprávnění k pobytu) s větší 

pravděpodobností vstupují do manželství, která jsou fiktivní a jejich cílem je získat imigrační 

výhodu, je plošný zákaz uzavřít manželství pro takovou kategorii osob v rozporu s čl. 12 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Přípustná by byla pouze taková úprava, která by u cizinců 

byla zaměřená výhradně na individuální posouzení toho, zda se nejedná o tzv. fiktivní sňatek. Pokud 

tomu tak není a zákon stanoví jiné (navíc plošně dopadající) omezení, je tím dle Evropského soudu 

pro lidská práva porušena „samotná esence“ práva chráněného článkem 12. (Rozhodnutí ESLP 

ve věci O´Donoghue proti Spojenému království ze dne 14. prosince 2010, č. 34848/07, bod 89.). 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

nad rámec 

návrhu  

 

42 odst. 4 a 

5 

Úřad vlády – 

zmocněnkyně pro 

lidská práva 

Veřejný ochránce práv se při své činnosti již opakovaně setkal s dlouhými průtahy při registraci 

matričních událostí, ke kterým došlo v cizině, a následným vydáváním českých matričních dokladů. 

Obzvláště palčivá je tato situace u dětí českých občanů narozených v cizině, které logicky nemají 

žádné doklady. Pak je nutné získat nejprve osvědčení o státním občanství na Úřadu městské části 

Praha 1 a následně matriční doklad v podobě rodného listu na zvláštní matrice, tj. Úřadu městské 

části Brno-střed. Přitom podle § 45 odst.1 písm. a) zákona o státním občanství je k žádosti o 

osvědčení státního občanství nutné přiložit rodný list žadatele (který přitom dítě dosud nemá) a 

naopak podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o matrikách, jménu a příjmení se k zápisu do zvláštní 

matriky předkládá doklad o státním občanství dotčené osoby (který v danou chvíli dosud rovněž 

nemá). Celý systém tak vytváří jakýsi „bludný kruh“, kdy jedna podmínka je vázána na druhou a ta 

zase na tu první, což ukazuje jeho nepraktičnost a nevstřícnost. V praxi navíc nedostatečné personální 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 
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kapacity (jakkoliv zvyšované) způsobují průtahy v řízeních a vydáváních uvedených dokladů, což 

následně odděluje možnost vydání českých dokladů dítěti k cestě do ČR (občanský průkaz, cestovní 

pas), jíž je přitom od narození občanem, a to i v porovnání s ostatními státy světa. 

Veřejná ochránkyně práv na základě negativních zkušeností občanů se současným systémem ve 

svých legislativních doporučeních za rok 2017 navrhla zrušit povinnost povinně dokládat zahraniční 

matriční události českých občanů pouze doklady ze zvláštní matriky. S tímto doporučením se mohu 

plně ztotožnit. Podobně se mohu ztotožnit s dalším doporučením ochránkyně v této záležitosti, aby 

místně příslušné pro vydávání osvědčení o státním občanství byly krajské úřady podle posledního 

trvalého pobytu matky české občanky v ČR a nikoliv pouze UMČ Praha 1. Podobně k zápisu 

matriční události narození dítěte by mohla být příslušná matrika posledního trvalého pobytu matky. 

Tím by se kapacitně mohlo oběma uvedeným úřadům významně ulehčit. 

Ministerstvo vnitra při zachovávání exkluzivních kompetencí uvedených úřadů argumentuje jejich 

odbornou erudicí v otázkách souvisejících s cizinou (znalost cizích jazyků a praxe, schopnosti 

jednotné transkripce cizích jmen apod.). K tomu mohu říci, že podle § 66 zákona o státním občanství 

je žadatel povinen opatřit si úřední překlady a ověření cizojazyčných listin na své náklady. Je pravda, 

že podle § 43 odst. 5 zákona o matrikách, jménu a příjmení opatří zvláštní matrika překlad, případně 

ověření cizí listiny sama. Nicméně ve světle nedostatků současného systému je otázka, zda tento 

benefit vyváží průtahy v řízeních a s tím spojená osobní omezení dítěte i jeho rodičů. 

Požaduje se proto alespoň v případě zápisu narození českých občanů v zahraničí umožnit tento 

zápis i na matrice příslušné podle posledního trvalého pobytu matky či otce dítěte v ČR a stejně 

tak umožnit požádat o osvědčení státního občanství dítěte na krajském úřadě podle posledního 

trvalého pobytu matky či otce dítěte v ČR. 

nad rámec 

návrhu 

 

64 až 66 

MPSV Platné znění § 64 zákona o matrikách, jménu a příjmení stanoví v odstavci 1 právo 

osvojitelů do 6 měsíců od právní moci rozsudku o osvojení, nejpozději však do dosažení zletilosti 

osvojence, zvolit osvojenci souhlasným prohlášením před matričním úřadem jiné jméno, popřípadě 

jména, než to, které má zapsáno v matriční knize. V případě, že je osvojenec starší 15 let, musí být k 

prohlášení osvojitelů připojen jeho souhlas, bez něhož ke změně jména nebo zvolení jiného nebo 

druhého jména nemůže dojít. V § 64 odst. 2 až 4, § 65 a § 66 citovaného zákona jsou upraveny 

konkrétní otázky výkonu tohoto práva.  

Platné znění § 64 citovaného zákona je zvláštní právní úpravou k obecné právní úpravě 

změny jména, obsažené v § 72 a násl. zákona o matrikách, jménu a příjmení. Tato právní úprava je 

součástí zákona o matrikách bez jakékoli změny od doby jeho přijetí a nabytí účinnosti. Sama o sobě 

však neodpovídá změnám v pojetí institutu osvojení a obecně v přístupu k právům dítěte, a to 

především k právu na identitu a ochranu jeho osobnosti, k nimž od té doby došlo. Především se zcela 

změnilo celospolečenské nahlížení na institut osvojení, kdy napříště je již zřejmé, že se nejedná o 

institut, který je zde pro osvojitele, kteří tímto způsobem chtějí založit rodinu, nýbrž pro dítě, které 

je, nejedná-li se o tzv. přiosvojení, dítětem trvale zbaveným péče své rodiny a kterému je tímto 

způsobem zajišťována náhradní péče ve smyslu čl. 20 Úmluvy o právech dítěte. Jako opatření 

náhradní péče o dítě má osvojení, stejně jako ostatní opatření náhradní péče o dítě, jednoznačnou 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 
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povahu služby dítěti. Je tedy zřejmé, že párování potenciálních osvojitelů a dítěte probíhá tak, aby 

byli nalezeni vhodní osvojitelé pro konkrétní dítě, a nikoli tak, aby konkrétním osvojitelům bylo 

nalezeno vhodné dítě, jak tomu bylo v minulosti [k tomu viz mj. § 24 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí: „Zjistí-li krajský úřad, že v jím vedené evidenci žadatelů nebo v 

evidenci žadatelů, kterou vede jiný krajský úřad, je zařazen žadatel vhodný stát se osvojitelem nebo 

pěstounem dítěte, které je v evidenci dětí vedené tímto krajským úřadem, oznámí písemně tuto 

skutečnost v zákonu uvedeným subjektům.“]. 

Principu pojetí osvojení jako služby pro dítě a nikoli jako služby pro osvojitele pak 

odpovídá takový přístup, který po osvojitelích vyžaduje, aby rozuměli významu otázky identity 

dítěte, aby přijímali potřeby dítěte v této oblasti a aby dokázali upřednostnit potřeby dítěte před 

svými vlastními potřebami. Osvojitelé by neměli k osvojení přistupovat tak, že prostřednictvím dítěte 

budou naplňovat své představy  

o dítěti, jak si je vysnili, nýbrž tak, že budou přijímat osvojované dítě jako svébytnou osobu, kterou v 

mnoha ohledech nemohou změnit podle svých představ, avšak jejíž svébytnost namísto toho musí 

respektovat. Zájemci o osvojení by v tomto ohledu měli být připravováni v rámci tzv. odborného 

posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči.  

Osobní jméno je jistě důležitou součástí identity člověka, a to již od narození. Dítě dokáže 

velmi brzy vnímat, jak je oslovováno, se svým jménem se sžívat a vnímat je jako svou 

neodmyslitelnou součást, a to daleko dříve, než dokáže samo mluvit.  

Ke změně osobního jména dítěte by nemělo být přistupováno automaticky pouze z toho 

důvodu, že dítě bylo osvojeno. Dává-li právní řád osvojitelům tuto možnost, pak je zřejmé, že se 

jedná o relikt přístupu z doby, kdy osvojení bylo vnímáno jako nástroj naplnění potřeby osvojitelů 

založit svou rodinu, což ostatně dokládá i důvodová zpráva k novele zákona o matrikách. Osvojitelé, 

mají-li být skutečně vhodnými náhradními pečovateli, plně v duchu pojetí osvojení jako služby dítěti, 

by měli být schopni dítě přijmout s takovým jménem, s jakým dítě do jejich rodiny přichází. Měli by 

být rovněž schopni chápat, že pro dítě je to důležitá součást jeho identity a významný most k jeho 

minulosti, která zůstane vždy jeho součástí a není možné ji jednoduše vymazat či zatajit. 

Podle našeho názoru by zvláštní právní úprava změny jména dítěte v případě osvojení podle 

§ 64 až 66 zákona o matrikách, jménu a příjmení měla být ze zákona vypuštěna. V případě, že budou 

dány důležité důvody pro změnu jména dítěte, zůstane osvojitelům, kteří se po nabytí právní moci 

rozhodnutí o osvojení dítěte budou nacházet v postavení rodičů osvojeného dítěte s plným rozsahem 

oprávnění a povinností vyplývajících jim z jejich rodičovské odpovědnosti, zachována možnost žádat 

o tuto změnu podle obecné právní úpravy obsažené v § 72 a násl. zákona o matrikách. Vyžadována 

bude tedy žádost, nebude stačit prohlášení učiněné před matričním úřadem. Tato právní úprava bude 

poskytovat osvojovaným dětem daleko účinnější ochranu před případným necitlivým a 

nerespektujícím zásahem osvojitelů, jelikož matriční úřad bude povinen v každém konkrétním 

případě posoudit otázku, zda v daném případě není dán některý z důvodů, který by změnu jména 

dítěte zapovídal, především důvod podle § 72 odst. 4 zákona o matrikách, jménu a příjmení, podle 

kterého „se změna jména nebo příjmení nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a 
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zájmy nezletilého“.  

Proto požadujeme § 64 až 66 ze zákona o matrikách vypustit. 

nad rámec 

návrhu 

 

19 odst. 2, 

26 odst. 3, 

58 odst. 5, 

62 odst. 3, 

69a odst. 2, 

69b, 70a 

odst. 1, 76 

odst. 1 

písm. g) 

zákona o 

matrikách 

a 863 OZ 

MPSV Občanský zákoník upravuje v § 863 zákonné podmínky pro změnu příjmení dítěte, přičemž 

zakotvuje dva režimy, a to v závislosti na skutečnosti, zda je dítě mladší nebo starší 15 let. Pro děti 

mladší 15 let platí, že je třeba zajistit jejich vyjádření „za stejných podmínek jako v jiných 

záležitostech týkajících se dítěte“, zejména podle § 867 odst. 2 občanského zákoníku; pro dítě starší 

15 let platí, že bez jejich souhlasu nelze změnu příjmení provést. 

Navrhujeme věkovou hranici v § 863 občanského zákoníku snížit z 15 let na 12 let, a to opět 

především za účelem posílení vnitřního souladu a vzájemné bezrozpornosti právního řádu. Občanský 

zákoník v § 806 odst. 1 stanoví, že bez souhlasu dítěte staršího 12 let nelze přistoupit k jeho osvojení. 

Občanský zákoník tak vychází z předpokladu, že ve 12 letech je dítě obecně dostatečně vyspělé na to, 

aby rozhodlo, zda si přeje být osvojeno či nikoli. Výjimka z uvedeného pravidla je zakotvena pouze 

pro ty případy, kdy je mimo jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní souhlas 

osvojovaného dítěte v zásadním rozporu se zájmy dítěte, nebo pokud dítě není schopno posoudit 

důsledky souhlasu.  

Je-li tedy dítě ve věku 12 let obecně uznáno za dostatečně vyspělé na to, aby rozhodlo o 

tom, zda souhlasí se svým osvojením, či nikoli, mělo by být uznáno též za dostatečně vyspělé na to, 

aby rozhodlo v záležitosti, která se rovněž dotýká přímo jeho osobnosti, avšak která je daleko méně 

závažná, než otázka osvojení, a to v otázce změny svého příjmení. Výjimky z pravidla podmiňujícího 

změnu příjmení souhlasem dítěte, které dosáhlo stanoveného věku, který by podle našeho návrhu měl 

činit nikoliv 15, nýbrž 12 let, není třeba stanovit, a to opět s ohledem na skutečnost, že se nejedná o 

natolik závažnou otázku, jakou je otázka osvojení dítěte, u níž její závažnost stanovení výjimek z 

podmínky souhlasu dítěte staršího 12 let odůvodňuje.  

Se stejným odůvodněním by měla být snížena věková hranice 15 let na 12 let též v § 19 odst. 2, § 26 

odst. 3, § 58 odst. 5, § 62 odst. 3, § 69a odst. 2, § 69b, § 70a odst. 1, § 76 odst. 1 písm. g) zákona o 

matrikách. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

nad rámec 

návrhu 

 

69a 

Úřad vlády – 

zmocněnec pro 

lidská práva 

V posledních letech roste zájem žen zvolit si nepřechýlené příjmení, ale stávající právní úprava jim 

v tom brání, neboť umožňuje tuto volbu provést v pouze v taxativně vymezených případech. Vytváří 

tím neodůvodněné nerovné postavení a může vést k absurdním situacím. Například Češka trvale 

žijící na území Slovenska si může nechat příjmení v matriční knize zapsat v mužském tvaru, kdežto 

Češka s trvalým pobytem na území České republiky tuto volbu učinit nemůže. Obdobně v rodině, 

kde jeden z manželů/partnerů je státním příslušníkem Slovenské republiky, mohou rodiče uvést 

příjmení své dcery v nepřechýleném tvaru, zatím v rodině, kde jsou oba rodiče státními příslušníky 

České republiky, tuto volbu provést nemohou. Ženy mají pro volbu způsobu uvádění svého příjmení 

své vlastní subjektivní důvody, jejichž závažnost by neměl posuzovat stát a neměl by klást 

nelegitimní překážky pro realizaci svobodné volby ve vztahu k výběru způsobu zapsání příjmení žen 

a dětí ženského pohlaví do matriční knihy.  

Požaduje se proto ustanovení upravit následovně:   

Neakceptováno- rozpor. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

Jedná se o věcnou změnu, ke 

které neměla možnost vyjádřit 

se povinná připomínková 

místa. 
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§ 69a 

(1) Na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české 

mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru., jde-li o  

a) cizinku, 

b) občanku, která má trvalý pobyt v cizině, 

c) občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo 

d) občanku, která je jiné než české národnosti. 

(2) Na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v 

souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést jeho příjmení v mužském tvaru., je-li dítě  

a) cizincem, 

b) občanem, který má trvalý pobyt v cizině, 

c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo 

d) občanem, který je jiné než české národnosti. 

Dále se požaduje odstranit nově navrhovaný odst. 3 v § 69a. 

nad rámec 

návrhu 

 

70 odst. 4 a 

5 

Liberecký kraj Souhlasí s navrhovaným zněním a navíc navrhuje doplnění nového odst. 6: 

 

(6) Mají-li manželé společné příjmení, může jeden z manželů i později učinit prohlášení orgánu 

veřejné moci, že bude ke společnému příjmení připojovat své příjmení dosavadní. 

 

Má se za to, a z praxe matričních úřadů vyplývá, že především ženy, které uzavřou manželství a učiní 

se snoubencem dohodu o příjmení podle § 660 písm. a), by rády v budoucnu tuto dohodu změnily, a 

to podle § 660 písm. c). Přejí si do budoucna připojovat ke společnému příjmení své příjmení 

dosavadní (se kterým vstupovaly do manželství). 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

nad rámec 

návrhu 

 

70 odst. 5 

Jihočeský kraj Za § 70 odst. 5 navrhujeme vložení nového odstavce 6 tohoto znění:  

Mají-li manželé společné příjmení po jednom z nich a ten, jehož příjmení není příjmením společným, 

může i později učinit prohlášení a ke společnému příjmení na druhém místě připojit své příjmení, se 

kterým do manželství vstupoval. Prohlášení se činí před kterýmkoliv matričním úřadem. Prohlášení 

lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Každé další prohlášení je posuzováno jako žádost o 

změnu příjmení. 

 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označí jako odstavce 7 a 8. 

 

V matriční praxi se naše matriční úřady často setkávají, zejména s manželkami, které užívají 

společné příjmení po svém manželovi a dodatečně by chtěly na druhém místě připojovat své 

příjmení, se kterým do manželství vstupovaly. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

nad rámec 

návrhu  

Veřejná 

ochránkyně práv 

Navrhuji doplnit další odstavec:  

„Mají-li manželé společné příjmení, mohou i později učinit prohlášení před kterýmkoliv 

matričním úřadem, že jeden z nich bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 
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70 

příjmení, které měl před uzavřením manželství. V poznámce oddacího listu matriční úřad 

vyznačí, odkdy došlo ke změně. Prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Každé 

další prohlášení je posuzováno jako žádost o změnu příjmení (§ 72).“  

Odůvodnění viz k bodům 4 a 5 části třetí (změna občanského zákoníku). 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

nad rámec 

návrhu 

 

72 

Hlavní město 

Praha 

Za odstavec 4 požadujeme vložit nový odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Změnu příjmení na více příjmení lze povolit pouze tehdy,  

a) jestliže fyzická osoba prokáže, že tato příjmení užívá v jiném státě, jehož je státním občanem 

nebo na jehož území má obvyklý pobyt 

b) jestliže tato příjmení užíval předek fyzické osoby v přímé řadě a nejednalo-li se o užívání více 

příjmení podle § 70 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona.“. 

 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

 

Navrhovaná změna reaguje na stále častější požadavky na povolení změny příjmení ze stávajícího 

jediného příjmení na dvě příjmení. Užívání více příjmení není v českém jazykovém prostředí běžným 

standardem.  

Platná právní úprava sice taxativně vymezuje případy, kdy lze užívat více příjmení (§ 70 odst. 1 

zákona o matrikách), nicméně neobsahuje žádné limity pro povolení změny příjmení na více příjmení 

ve správním řízení. Navrhovaná změna tedy vychází ze skutečnosti, že ve správním řízení sice lze 

povolit změnu příjmení na více příjmení, avšak stanoví mantinely pro takový postup s přihlédnutím 

k dostupné judikatuře, podle níž by se tak mělo dít pouze ve zcela výjimečných případech (důraz je 

kladen na rodovou tradici užívání více příjmení), jejichž množina má být podstatně užší, než je tomu 

při „běžné“ změně příjmení za podmínek stanovených v § 72 odst. 2 zákona o matrikách. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

 

 

nad rámec 

návrhu 

MPSV V souvislosti s podnětem Rady vlády pro sexuální menšiny a s přijetím usnesení Rady 

vlády pro lidská práva ze dne 11. března 2019, navrhujeme následující úpravy: 

- Navrhujeme stanovit stejné podmínky pro uzavírání manželství (§ 11a a násl.) a pro prohlášení o 

registrovaném partnerství (§ 13a a násl.), včetně úpravy souvisejících právních předpisů. Není důvod, 

proč mají být procesní podmínky těchto dvou institutů rozdílné. Navrhujeme tedy, aby proces byl 

shodný tak, jak je upraven v § 11a. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

nad rámec 

návrhu 

MPSV Navrhujeme opětovně úpravu v případě, kdy dojde k osvojení či narození dětí mimo ČR a partneři 

jsou stejného pohlaví. Při návratu do ČR a přepisu rodného listu do českého jazyka nelze přepsat oba 

rodiče do rodného listu, pokud jsou stejného pohlaví. Navrhujeme proto upravit obsah rodného listu v 

případech, kdy dojde k označení rodičů stejného pohlaví otec/otec, matka/matka. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 
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nad rámec 

návrhu 

MPSV Návrh na doplnění návrhu zákona o změnu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů  

Návrh novely § 55 odst. 5 a 6 

Zákon o matrikách zakotvuje v § 8a odst. 3 a 4 oprávnění osvojeného dítěte, které je starší 

12 let, nahlédnout do sbírky listin matriční knihy, pokud nebylo rozhodnuto o utajení osvojení 

(respektive správně by mělo jít o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu s osvojením), a oprávnění 

dítěte staršího 12 let, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. Navrhovaná 

novela doplňuje § 8a odst. 6 zákona o matrikách o ustanovení, které by osvojeným dětem starším 12 

let garantovalo právo na vydání kopie sbírky listin, ledaže soudem bylo rozhodnuto o utajení 

osvojení (respektive o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu s osvojením). Citované právní 

úpravě nekonvenuje právní úprava nahlížení osvojeného dítěte do spisové dokumentace týkající se 

osvojení dítěte, které vedou orgány sociálně-právní ochrany dětí podle § 55 odst. 5 zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Poslední věta citovaného ustanovení spojuje vznik 

oprávnění osvojence nahlížet do této spisové dokumentace s okamžikem nabytí svéprávnosti. Jedná 

se tedy o výrazný nepoměr oproti právní úpravě obsažené v zákoně o matrikách, který by bylo více 

než vhodné odstranit, a to mj. i s ohledem na zásadu vnitřní souladnosti a vzájemné bezrozpornosti 

právního řádu. Vzhledem k právní úpravě obsažené v zákoně o matrikách bylo by vhodné zakotvit 

věkovou hranici 12 let i v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  

pro vznik oprávnění osvojeného dítěte nahlížet do spisové dokumentace, vedené orgány sociálně-

právní ochrany dětí a týkající se osvojení dítěte. 

Upozorňujeme, že rovněž ve znění vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (zákon č. 303/2013 Sb.), bylo navrhováno 

upravit § 55 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb. obdobným způsobem jako v zákoně o matrikách, jménu a 

příjmení, a ke změně došlo až v důsledku schválení pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru 

Poslanecké sněmovny. 

V souvislosti s tím je třeba přistoupit též k novelizaci § 55 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb. 

V písm. a) je třeba doplnit do výčtu osob, kterým se v návaznosti na jejich žádost sděluje možnost 

nahlédnout do spisové dokumentace a určuje termín, v němž tak mohou učinit, právě osobu 

osvojence, která v něm v současnosti chybí; v písm. b) pak jako důvod zamítnutí žádosti o nahlédnutí 

do spisové dokumentace vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí zakotvit rozpor s rozhodnutím 

soudu o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu s osvojením. Navrhujeme tedy, aby § 55 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, byl změněn tak, že: 

- v odst. 5 poslední větě vypustit čárku a slova „jakmile nabude svéprávnosti“ a nahradit je slovy 

„starší 12 let“. Poslední věta odst. 5 tak bude znít: „Do spisové dokumentace týkající se osvojení 

dítěte je oprávněn nahlížet na základě písemné žádosti osvojenec starší 12 let.“ 

- v odst. 6 písm. a) vypustit mezi slovy „rodiči“ a „osobě odpovědné za výchovu dítěte“ slovo „nebo“ 

a nahradit je čárkou a za slova „osobě odpovědné za výchovu dítěte“ doplnit slova „nebo osvojenci.“ 

Ustanovení § 55 odst. 6 písm. a) tak bude znít: „sdělí, že se rodiči, osobě odpovědné za výchovu 

dítěte nebo osvojenci umožní nahlédnout do spisové dokumentace, a určí termín k nahlédnutí, 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Požadavek nad rámec nyní 

předkládané právní úpravy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCUBAAV1)



52 
 

v tomto případě se nevydává rozhodnutí, nebo“. 

- v odst. 6 písm. b) budou slova „v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení“ nahrazena slovy 

„v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení“. Ustanovení 

§ 55 odst. 6 písm. b) tak bude znít: „rozhodne o odmítnutí písemné žádosti, pokud by to bylo 

v rozporu se zájmem dítěte, Ustanovení § 55 odst. 6 písm. b) tak bude znít: „rozhodne o odmítnutí 

písemné žádosti, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte, v rozporu s rozhodnutím soudu o 

utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení nebo pokud lze ze spisové dokumentace 

zjistit, která fyzická osoba upozornila na skutečnosti uvedené v § 7.“. 

 

Připomínky k novele zákona o správních poplatcích: 

 
nad 

rámec 

návrhu 

 

položka 

2 

Hlavní město 

Praha 

 V položce 2 požadujeme v písmeni a)  číslo „20“ nahradit číslem „50“. 

Náklady na administrativu spojenou s vyhledáním matričního zápisu nebo sbírky listin a vyřízením žádosti 

jsou vyšší než aktuálně stanovená částka. Proto požadujeme její zvýšení na 50 Kč.   

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Jedná se o návrh nad rámec 

předkládané právní úpravy. 

Případné věcné změny zákona 

o správních poplatcích by 

musely být projednány 

v mezirezortním 

připomínkovém řízení se 

všemi povinnými 

připomínkovými místy, 

zejména s Ministerstvem 

financí. 

nad 

rámec 

návrhu 

 

položka 

3 

Jihočeský kraj Položka 3 písm. a) – návrh KÚ 

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v 

úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího 

písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu               

Kč       50 

                                          za každou i započatou stránku 

                                                          Kč       40 

                                              na technickém nosiči dat 

                                                          Kč       100 

                                                    za první stránku a 

                                                          Kč        50 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 
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                                   za každou další i započatou 

stránku, 

                                          je-li pořizována na kopírovacím stroji 

                                 nebo na tiskárně počítače 

 

Navrhujeme zvýšení správního poplatku za vydávání doslovných výpisů z matričních knih z 15 Kč za první 

stránku na 100 Kč a za každou započatou stránku 50 Kč. Vyhotovení doslovných výpisů je pro matriční 

úřad časově i technicky náročné. Zhotovení doslovného výpisu na kopírovacím zařízení musí být provedeno 

šetrně, aby nedošlo k poškozování matričních knih. S ohledem na navrhovanou novelu § 25b odst. 1 lze 

očekávat výrazné navýšení žádostí o vydávání doslovných výpisů. 

nad 

rámec 

návrhu  

 

položka 

3 písm. 

b) 

Plzeňský kraj Zvýšení správního poplatku za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o 

registrovaném partnerství anebo osvědčení o rodném čísle 

 

Pol. 3 písm. b) sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích   

                                                                                                           Kč  500  

Návrh předkládáme opětovně: poplatek dle pol. 3 písm. b) sazebníku, který je přílohou zákona o správních 

poplatcích, za  vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném 

partnerství anebo osvědčení o rodném čísle ukazují  na to, že neodráží skutečné náklady (např. náklady na 

přísně zúčtovatelné tiskopisy, poštovné apod.). 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 

nad 

rámec 

návrhu 

 

položka 

11 písm. 

a) 

Hlavní město 

Praha 

 V položce 11 písm. a) požadujeme vypustit slovo „cizojazyčného“.  

         

Požadujeme, aby povolení změny příjmení cizojazyčného bylo zpoplatněno částkou 1000 Kč. Neexistuje 

žádný relevantní důvod pro snížení správního poplatku při povolení změny cizojazyčného příjmení, a to za 

situace, kdy je zpravidla žádáno o povolení na jiné cizojazyčné příjmení (ve většině případů se jedná o 

povolení změny příjmení na tvar příjmení uvedený v cestovním pasu jiného státu).   

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 

nad 

rámec 

návrhu 

 

položka 

11 písm. 

b) 

Liberecký kraj Navrhuje se zvýšení správního poplatku: 

POLOŽKA 11 písm. b): Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 

                                                       Kč 3 000 (namísto 

1.000 Kč) 

 

Má se za to, že je nezbytné správní poplatky zvýšit. Provedení úkonu by alespoň přibližně měla odpovídat i 

výše poplatku. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodování a vedení správního řízení  

o povolení změny jména a příjmení je vymezeno subjektivním výrazem „z vážného důvodu,“ jedná se o 

řízení, v rámci kterých musí matriční úřad činit různé úkony včetně doručování, proto navrhujeme zvýšení, 

neboť tento poplatek nebyl za posledních 20 let upraven. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 

nad 

rámec 

návrhu 

Plzeňský kraj Zvýšení správního poplatku za vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 

 

Pol. 11 písm. b) sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích   

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 
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položka 

11 písm. 

b) 

                                                                                                           Kč  3 000  

 

Návrh předkládáme opětovně: Poplatek dle pol. 11 písm. b) sazebníku, který je přílohou zákona o správních 

poplatcích, za  vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech nebyl řadu let zvýšen a 

neodráží současnou realitu. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 

nad 

rámec 

návrhu 

 

položka 

11 

Svaz měst a obcí V položce 11 písm. b) navrhujeme nad rámec předloženého návrhu toto znění: 

b)   jména   nebo   příjmení   v   ostatních   případech Kč   2 000 

 

S přihlédnutím k náročnosti agendy matričních úřadů lze považovat současnou výši správních poplatků za 

nedostatečnou, považujeme za vhodné v případě změny jména a příjmení zvýšit tento poplatek z 1 000 Kč 

na min. 2 000 Kč. Tento poplatek nebyl za posledních dvacet let změněn. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 

nad 

rámec 

návrhu 

 

položka 

12 

Hlavní město 

Praha 

 V položce 12 požadujeme doplnit písmena  e) a f), která znějí: 

 

„e) Vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku  

snoubencům, nemají-li trvalý pobyt na území    

České republiky      Kč  3 000 

f) Vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku  

snoubencům, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt    

na území České republiky     Kč  2 000“.“        

 

Odůvodnění 

Vyřízení žádosti o vydání osvědčení, že snoubenci bez trvalého pobytu na území republiky splnili všechny 

požadavky pro uzavření církevního sňatku, je administrativně a časově náročné a pro matriční úřady 

zatěžující, nehledě na skutečnost, že snoubenci žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku často 

podávají v případech, kdy matriční úřady nemají k dispozici žádné volné termíny pro civilní sňatečný obřad. 

Zdůrazňujeme, že v daném případě se jedná zejména o cizí státní občany bez trvalého pobytu na území 

České republiky. Pro snoubence s trvalým pobytem na území České republiky zůstává i nadále vydání 

osvědčení nezpoplatněno. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 

položka 

12 písm. 

c) 

Jihočeský kraj Položka 12 písm. c) – návrh KÚ 

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo stanovenou dobu 

           Kč 2 000,- 

 

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo stanovené místo 

           Kč 2 000,- 

 

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo stanovenou dobu 

nebo mimo místo 

           Kč 3 000,- 

Navrhujeme zvýšení správních poplatků a v případě jejich sloučení i navýšení částky. V současné době 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Zdůvodnění – viz výše. 
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přibývá případů uzavření manželství mimo dobu stanovenou obcí nebo mimo určené místo matričního 

úřadu. Výjezdy mimo určenou místnost jsou spojeny se stále většími náklady a jsou časově velmi náročné. 

položka 

12 písm. 

c) 

Plzeňský kraj Návrh KÚPK 

Zvýšení správního poplatku za vydání povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo 

úředně určenou místnost 

 

Pol. 12 písm. c) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zák.  č. 634/2004 Sb.   

                                                                                                           Kč  4 000  

 

Návrh předkládáme opětovně k odbornému posouzení a dopracování vzhledem k tomu, že v rámci 

novelizace zák. č. 301/2000 Sb. jsou řešeny i správní poplatky. Poplatek dle pol. 12 písm. c) sazebníku 

správních poplatků, který je přílohou zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „sazebník“ a „zákon o správních poplatcích“), za  vydání povolení uzavřít manželství 

mimo stanovenou  dobu   nebo  mimo   úředně  určenou  místnost nebyl řadu let zvýšen a snahy 

obcí  stanovovat tzv. „provozní poplatky“ ukazují  na to, že neodráží realitu. 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

MV navrhuje pouze 

formulační úpravu této 

položky s ohledem na změny 

v samotném zákoně 

o matrikách. Pro zvýšení 

sazby poplatku nevidíme 

důvod. 

 

Připomínky k novele občanského zákoníku: 

 
661 Liberecký kraj Navrhuje se doplnění nového odst. 2 a následné přečíslování odstavců 2 a 3: 

(1) Ponechají-li si snoubenci svá dosavadní příjmení, prohlásí při sňatečném obřadu také, které  

z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí.  

 

(2) Mají – li manželé společné příjmení a jeden z nich připojuje ke společnému příjmení své dosavadní 

příjmení, prohlásí při sňatečném obřadu, které z jejich příjmení bude příjmením společných dětí. 

 

(2) (3) Ponechali-li si manželé svá dosavadní příjmení, mohou i později učinit prohlášení orgánu veřejné 

moci, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich nebo na příjmení podle § 660 písm. c).  

 

(3) (4) Mají-li manželé společné příjmení podle § 660 písm. a), může jeden z manželů i později učinit 

prohlášení orgánu veřejné moci, že bude ke společnému příjmení připojovat své příjmení dosavadní. 

K odst. 2: Má se za to, že je obvyklé, že při uzavření manželství žádají snoubenci, kteří zvolili dohodu o 

příjmení podle § 660 písm. c), aby příjmení toho z manželů, který ke společnému příjmení bude připojovat 

své dosavadní příjmení, bylo příjmením společných dětí. Tuto možnost současná právní úprava nezná. 

Navrhujeme proto rozšíření dohody manželů o příjmení společných dětí. 

 

K odst. 4: Analogicky k původně navrženému odstavci 3. Má se za to, a z praxe matričních úřadů vyplývá, 

Akceptováno částečně 

a jinak. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Připomínka akceptována 

v rozsahu navrhovaného 

odstavce 4. Tento odstavec je 

však v navrhované podobě 

v rozporu s koncepcí, podle 

níž musí se změnou dřívější 

dohody o příjmení souhlasit 

oba manželé (resp. učinit nové 

společné prohlášení). Ve 

smyslu obdobné připomínky 

Veřejné ochránkyně práv lze 

však příslušnou změnu 

podmíněnou souhlasem obou 

manželů akceptovat. 
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že především ženy, které uzavřou manželství a učiní se snoubencem dohodu o příjmení podle § 660 písm. 

a), by rády v budoucnu tuto dohodu změnily, a to podle § 660 písm. c). Přejí si do budoucna připojovat ke 

společnému příjmení své příjmení dosavadní (se kterým vstupovaly do manželství). Navrhuje se proto vložit 

nový odst. 4. 

Změnu navrhovanou 

v odstavci 2 akceptovat nelze. 

Navrhovaný odstavec 2 

koliduje s navrhovaným 

ustanovením § 860 odst. 1. 

Podle něj má platit, že mají-li 

rodiče společné příjmení, má 

dítě vždy toto příjmení. 

Navrhované ustanovení by 

navíc vedlo k tomu, že by bylo 

třeba prohlášení o příjmení 

společných dětí činit i tehdy, 

pokud by mělo dítě nést toto 

společné příjmení. 
661 Veřejná 

ochránkyně 

práv 

Souhlasím s navrhovanými změnami, které umožní: 1) manželům, kteří si ponechali svá dosavadní příjmení, 

učinit později prohlášení, že příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a že jeden z nich, 

bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení; 2) manželům, kteří se 

při uzavření manželství dohodli, že jeden z nich bude ke společného příjmení na druhém místě připojovat 

své dosavadní příjmení, aby od připojovaného příjmení upustil.  

Navrhuji doplnit další odstavec:  

„Mají-li manželé společné příjmení, mohou i později učinit prohlášení orgánu veřejné moci, že jeden 

z nich bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat příjmení, které měl před uzavřením 

manželství.“ 

Mám za to, že manželům, kteří uzavřeli manželství v době, kdy nebyla možná dohoda snoubenců podle 

nynějšího ustanovení § 660 písm. c) občanského zákoníku, by mělo být umožněno učinit prohlášení 

o takové dohodě. Nevidím problém ani v tom, aby to bylo umožněno i těm manželům, kteří tak neučinili 

v době, kdy takové prohlášení již bylo možné. 

Akceptováno. 

 

Jako důvodný lze předně 

považovat požadavek, aby 

bylo umožněno učinit 

prohlášení o příjmení podle 

§ 660 písm. c) těm, kteří 

uzavřeli manželství před 

účinností nového občanského 

zákoníku. 

 

Obecné připuštění uvedené 

změny příjmení po uzavření 

manželství může být na jednu 

stranu vnímáno jako rozporné 

s deklarovaným cílem novely, 

která má aprobovat jen takové 

změny příjmení, které vedou 

k prohlubování společných 

prvků příjmení. Měla-li by 

však být „zpětná změna“ 

příjmení omezena jen na 

změnu podle § 660 písm. c) 

a podmíněna souhlasem obou 

manželů, lze takovou možnost 
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akceptovat. Nadto mohou-li 

pro ni existovat legitimní 

praktické důvody (například 

ohled na rodiče manžela). 
661 

odst. 3 

Jihočeský kraj Krajský úřad navrhuje za § 661 odst. 3 vložení nového odstavce 4 tohoto znění: 

 

(4) Mají-li manželé příjmení podle § 660 písm. a), mohou učinit i později prohlášení před orgánem veřejné 

moci o tom, že jeden z nich bude na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení. 

 

V matriční praxi se matriční úřady často setkávají, zejména s manželkami, které užívají společné příjmení 

po svém manželovi a dodatečně by chtěly na druhém místě připojovat své příjmení, se kterým do manželství 

vstupovaly. 

Dle našeho názoru není důvodné limitovat volbu příjmení podle § 660 písm. c) občanského zákoníku 

okamžikem sňatečného obřadu. Naopak je potřeba zohlednit, že se preference ve volbě příjmení mohou 

v průběhu věku měnit. 

Akceptováno. 

 

Obecné připuštění uvedené 

změny příjmení po uzavření 

manželství může být na jednu 

stranu vnímáno jako rozporné 

s deklarovaným cílem novely, 

která má aprobovat jen takové 

změny příjmení, které vedou 

k prohlubování společných 

prvků příjmení. Měla-li by 

však být „zpětná změna“ 

příjmení omezena jen na 

změnu podle § 660 písm. c) 

a podmíněna souhlasem obou 

manželů, lze takovou možnost 

akceptovat. Nadto mohou-li 

pro ni existovat legitimní 

praktické důvody (například 

ohled na rodiče manžela). 
nad 

rámec 

návrhu 

833 

MPSV Nad rámec předloženého návrhu zákona navrhujeme doplnit část třetí o novelizaci § 833 OZ, který 

upravuje následky osvojení. V tomto ustanovení je žádoucí zakotvit pravomoc soudu rozhodnout v 

odůvodněných případech o tom, že osvojením nezaniká v plném rozsahu příbuzenský poměr mezi 

osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající, je-li to ve zřejmém 

zájmu osvojence nebo pokud s tím všichni účastníci řízení o osvojení (osvojitelé a osvojenec) souhlasí.  

Odůvodnění: 

Podle platného znění § 833 ve spojení s § 832 OZ zaniká v důsledků osvojení příbuzenský poměr 

mezi osvojencem a jeho pokrevními příbuznými, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající, a 

osvojenec získává postavení dítěte osvojitele nebo osvojitelů, jimž také vzniká vůči osvojenci rodičovská 

odpovědnost. Výjimku představuje pouze osvojení manželem/manželkou rodiče, které se nedotýká 

příbuzenského poměru mezi osvojencem a tímto rodičem a jeho příbuznými. 

Takto vymezené právní následky osvojení mohou být v některých individuálních případech 

nepřiměřeně striktní a v rozporu s nejlepším zájmem osvojence, jakož i s jeho právem na zachování 

rodinných pout s pokrevními příbuznými. Typickým příkladem je osvojení dítěte manželem/manželkou 

rodiče v situaci, kdy druhý rodič dítěte zemřel. V těchto případech zaniká osvojením příbuzenský poměr 

Neakceptováno. 

Připomínkové místo 

s vypořádáním souhlasí. 

 

Připomínku by bylo možno 

akceptovat přinejmenším 

v tom rozsahu, že se do 

ustanovení § 833 odst. 2 

doplní, že je-li osvojitelem 

pozůstalý manžel po rodiči 

nebo osvojiteli osvojence, 

nedotýká se osvojení 

příbuzenského poměru mezi 

osvojencem a tímto rodičem i 

jeho příbuznými, ani práv 
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mezi osvojencem a pokrevními příbuznými ze strany zesnulého rodiče, což může být v hrubém rozporu s 

nejlepším zájmem dítěte, zejména pokud je mezi osvojencem a těmito příbuznými (prarodiče, nevlastní 

sourozenci a další příbuzní v přímé i vedlejší linii příbuzenství) navázáno citové pouto. Dále se může  

jednat rovněž o situace potenciálního osvojení dítěte druhem či družkou rodiče, které je dnes s ohledem na 

platné znění § 833 OZ prakticky vyloučeno, ačkoliv by jinak všechny zákonné podmínky pro osvojení dítěte 

byly splněny, rodiče i dítě s osvojením souhlasí a dítě žije s druhem/družkou rodiče v rodinné domácnosti 

ve stabilním rodinném prostředí. S ohledem na vymezení právních následků osvojení je však nemožné, aby 

se druh rodiče stal osvojitelem dítě, ačkoliv se na výchově dítěte podílí a v řadě případů je ze strany dítěte 

fakticky vnímán jako jeho druhý rodič, neboť v důsledku případného osvojení by zanikl příbuzenský poměr 

dítěte k oběma rodičům. Jedním z těchto případů se zabýval rovněž Ústavní soud ČR ve  svém nálezu sp. zn. 

Pl. ÚS 10/15 dne 19. listopadu 2015 (č. 44/2016 Sb.), kterým sice byla ústavní stížnost druha rodiče 

usilujícího o osvojení syna své družky zamítnuta, ale v závěru tohoto nálezu Ústavní soud konstatoval, že 

ačkoliv napadená právní úprava zákona o rodině (dnes občanského zákoníku) není v rozporu s čl. 10 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod ani s článkem 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, je případná změna této 

úpravy a případné umožnění osvojení druhým rodičem u nesezdaného páru plně v kompetenci zákonodárce.  

Navrhujeme proto, aby soud rozhodující o osvojení mohl v odůvodněných případech rozhodnout tak, že 

osvojením nezaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou v plném rozsahu, respektive 

určit, v jakém rozsahu (zejména mezi kterými osobami) tento příbuzenský poměr zůstává zachován. 

a povinností vyplývajících 

z tohoto poměru. 

 

Možnost osvojení druhem 

rodiče lze však vnímat jako 

zásadní koncepční změnu, 

která si vyžaduje ještě další 

odbornou diskuzi o pojetí 

osvojení jako takového. 

 

Připomínková místa se 

dohodla, že záležitost bude 

řešena samostatně. 

 

 

 

V Praze dne 28. května 2019 
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