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Cena Kč 31,–

O B S A H:
413. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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413
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a),
e) a l) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky
č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky
č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky
č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky
č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky
č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky
č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky
č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb., vyhlášky
č. 192/2014 Sb. a vyhlášky č. 387/2015 Sb., se mění
takto:
1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „části obce“
nahrazují slovem „obvodu“.
2. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „a okresu,“
vkládají slova „v hlavním městě Praze názvem obvodu,“.
3. § 42 zní:
„§ 42
(1) Matriční úřad zašle v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností v jednom vyhotovení a krajskému úřadu ve dvou vyhotoveních do
pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku
úředního razítka.
(2) Úřad s rozšířenou působností zašle v případě změny matrikáře krajskému úřadu ve dvou vyhotoveních do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.
(3) Krajský úřad zašle v případě změny matrikáře matričního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu Ministerstvu zahraničních věcí v jednom vyhotovení do pěti pracovních

dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.“.
4. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě
16. „Šlapanice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě
7. „Šlapanice“ se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů“
za bod 3. „Kobylnice“ vkládá nový bod 4. „Mokrá-Horákov“.
Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.
5. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě
16. „Šlapanice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě
9. „Tvarožná“ se ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů“
bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.
6. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě
11. „Kralupy nad Vltavou“, ve sloupci „Matriční
úřad“ v bodě 1. „Kralupy nad Vltavou“, ve sloupci
„Seznam obcí, městských částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního obvodu matričního
úřadu“ bod 1. zní:
„1. Dolany nad Vltavou“.
7. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě
22. „Říčany“ se ve sloupci „Matriční úřad“ vkládá
nový bod 2. „Kamenice“.
Dosavadní body 2 až 6 se označují jako body 3 až 7.
8. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě
22. „Říčany“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě
2. „Kamenice“, ve sloupci „Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se doplňují body
1. „Kamenice“, 2. „Kostelec u Křížků“ a 3. „Radějovice“.
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9. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve
sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě
22. „Říčany“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě
7. „Velké Popovice“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů
správního obvodu matričního úřadu“ se body
1. „Kamenice“, 2. „Kostelec u Křížků“ a 6. „Radějovice“ zrušují.
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Dosavadní body 3 až 5 a 7 a 8 se označují jako body
1 až 5.

10. V příloze č. 2, vzoru 16, v části Dotazník
k uzavření manželství se slova „Předběžně jsme se
dohodli, že budeme po uzavření manželství:

a) užívat společné příjmení
muž ..............................................................................
žena .............................................................................
b) užívat každý své dosavadní příjmení a společné
děti budou užívat příjmení
muž ..............................................................................
žena .............................................................................
děti ...............................................................................
c) užívat společné příjmení a muž*) – žena *) bude
užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí
muž ..............................................................................
žena .............................................................................
děti ...............................................................................“
nahrazují slovy „Předběžně jsme se dohodli, že
a) příjmení jednoho z nás bude naším příjmením
společným
muž .............................................................................
žena ............................................................................
b) si oba svá příjmení ponecháme a prohlásíme, které
z našich příjmení bude příjmením našich společných dětí
muž .............................................................................
žena ............................................................................
děti ..............................................................................
c) příjmení jednoho z nás bude naším příjmením
společným, a muž – žena *), jehož – jejíž*)
příjmení nemá být příjmením společným, bude
ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení
muž .............................................................................
žena ............................................................................
děti ..............................................................................“.
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příloze č. 2, vzoru 16, v části Doklady
manželství (vyplní matrikář), v řádku 3.,
„Muž“ a „Žena“ se na konci textu do„***)“.

12. V příloze č. 2, vzoru 16, v části Doklady
k uzavření manželství (vyplní matrikář), v řádku 4.
a 5., ve sloupci „Muž“ a „Žena“ se slovo „vydáváno“
nahrazuje slovem „vydáván“.
13. V příloze č. 2, vzoru 16 se na konci části
Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář) doplňuje věta „***) Je-li snoubenec v rozhodné době
státním občanem České republiky a považuje-li ho
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za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní
občanství České republiky. Je-li snoubenec v rozhodné době zároveň občanem několika cizích států,
rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud
vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje
výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je
občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém).“.

14. V příloze č. 2, vzoru 17 se slova „Snoubenci
se dohodli, že budou:

a) užívat společné příjmení
muž ..............................................................................
žena .............................................................................
b) užívat každý své dosavadní příjmení a společné
děti budou užívat příjmení
muž ..............................................................................
žena .............................................................................
děti ...............................................................................
c) užívat společné příjmení a muž*) – žena*) bude
užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí
muž ..............................................................................
žena .............................................................................
děti ...............................................................................“
nahrazují slovy „Snoubenci se dohodli, že
a) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením
společným
muž .............................................................................
žena ............................................................................
b) si oba svá příjmení ponechají a prohlásili, které
z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí
muž .............................................................................
žena ............................................................................
děti ..............................................................................
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c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením
společným, a muž – žena *), jehož – jejíž*) příjmení nemá být příjmením společným, bude ke
společnému příjmení na druhém místě připojovat
své dosavadní příjmení
muž .............................................................................
žena ............................................................................
děti ..............................................................................“.

15. V příloze č. 2, vzoru 21, v části Doklady ke
vstupu do registrovaného partnerství (vyplní matrikář), v řádku 3. ve sloupci druhém a třetím se na
konci textu doplňuje text „***)“.

státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).“.

16. V příloze č. 2, vzoru 21, v části Doklady ke
vstupu do registrovaného partnerství (vyplní matrikář), v řádku 4. a 5. ve sloupci druhém a třetím se
slovo „vydáváno“ nahrazuje slovem „vydáván“.
17. V příloze č. 2, vzoru 21 se na konci části
Doklady ke vstupu do registrovaného partnerství
(vyplní matrikář) doplňuje věta „***) Je-li osoba,
která chce vstoupit do registrovaného partnerství,
v rozhodné době státním občanem České republiky
a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je
rozhodné státní občanství České republiky. Je-li
osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době zároveň občanem několika
cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby
nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu

Čl. II
Přechodné ustanovení
Matriční tiskopisy Dotazník k uzavření manželství, Protokol o uzavření manželství a Dotazník k registrovanému partnerství vydané podle dosavadních
právních předpisů mohou být používány do 31. prosince 2025 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 10 až 17.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:
Chovanec v. r.
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
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Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

