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o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2014

o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 zákona
č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republi-
ky a o změně některých zákonů (zákon o státním
občanství České republiky), (dále jen „zákon“):

§ 1

Listina o nabytí státního občanství
České republiky udělením

Vzory listiny o nabytí státního občanství České
republiky udělením jsou stanoveny v příloze č. 1
k této vyhlášce.

§ 2

Listina o nabytí státního občanství
České republiky prohlášením

Vzory listiny o nabytí státního občanství České
republiky prohlášením jsou stanoveny v příloze č. 2
k této vyhlášce.

§ 3

Doklad o pozbytí státního občanství
České republiky

Vzory dokladu o pozbytí státního občanství
jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Osvědčení

Vzory osvědčení podle § 43 zákona, osvědčení
podle § 43 zákona, v němž se na žádost uvádějí údaje
o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého práv-
ního předpisu fyzická osoba české či československé
státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také
o tom, že k určitému datu nebo v určitém období
byla českým státním občanem či československým
státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba
je státním občanem České republiky od určitého

data nepřetržitě do doby vydání osvědčení, a osvěd-
čení podle § 48 zákona jsou stanoveny v příloze č. 4
k této vyhlášce.

§ 5

Tiskopisy

(1) Tiskopisy dokladů, jejichž vzory jsou uve-
deny v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, jsou přísně
zúčtovatelnými tiskopisy se zajišťovacími prvky pro-
ti jejich zneužití, padělání a pozměnění. Každý tisko-
pis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimíst-
nou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vy-
čerpání čísel dané série následuje pro každý tiskopis
série stanovená přidáním dalšího shodného písmene
označujícího sérii a šestimístnou číslicí od 000001
do 999999.

(2) Tiskopisy jsou tištěny na bezdřevém papíru
formátu A4 ze 100% buničiny, 110 g/m2, barva
PANTONE 365, bez optického zjasňovače s plnou
chemickou ochranou.

(3) Zajišťovacími prvky tiskopisů jsou vedle
plné chemické ochrany papíru vlastní jedinečný a ne-
zaměnitelný průběžný vodoznak lva ve štítu a lipové
listy.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 425/2013 Sb., o vzorech
dokladů podle zákona o státním občanství České
republiky.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:

Chovanec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 191/2014 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 191/2014 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 191/2014 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 191/2014 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2014,

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. f),
i) a l) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 312/2013 Sb.:

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 souvisejí-
cích zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vy-
hlášky 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. a vyhlášky č. 424/2013 Sb.,
se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 2a

Tiskopisy

(1) Matriční tiskopisy uvedené v příloze č. 2 ve
vzorech 9 až 14 a vzoru 20 jsou přísně zúčtovatel-
nými tiskopisy se zajišťovacími prvky proti jejich
padělání a pozměnění. Každý tiskopis je opatřen pís-

menem nebo písmeny označujícími sérii a šestimíst-
nou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vy-
čerpání čísel dané série následuje série označená dal-
ším písmenem dle abecedního pořadí.

(2) Matriční tiskopisy uvedené v odstavci 1 jsou
tištěny na bezdřevém papíru formátu A4 ze 100%
buničiny, 110 g/m2, bez optického zjasňovače
s plnou chemickou ochranou.

(3) Zajišťovacími prvky matričních tiskopisů
uvedených v odstavci 1 jsou vedle plné chemické
ochrany papíru vlastní jedinečný a nezaměnitelný
průběžný vodoznak lva ve štítu a lipové listy.

(4) Matriční úřad vede přehled o přijatých, vy-
daných, poškozených nebo znehodnocených tisko-
pisech uvedených v odstavci 1; poškozené a znehod-
nocené tiskopisy protokolárně zničí.“.

2. V nadpisu § 10 se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

3. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V příloze č. 2 vzoru 7 se slovo „mrtvého“
nahrazuje slovem „zemřelého“.

6. V příloze č. 2 vzory 9 až 14 znějí:
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„VZOR 9
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VZOR 10

Sbírka zákonů č. 192 / 2014Strana 2166 Částka 79



VZOR 11

Sbírka zákonů č. 192 / 2014Částka 79 Strana 2167



VZOR 12
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VZOR 13
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VZOR 14

“.
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7. V příloze č. 2, vzor 16 bod č. 6 zní:

„6. Doklad o právní způsobilosti k uzavření
manželství, jde-li o cizince; vysvědčení o právní způ-
sobilosti k uzavření manželství, jde-li o občana Čes-
ké republiky při uzavření manželství na zastupitel-
ském úřadu České republiky v cizině.

6. Doklad o právní způsobilosti k uzavření
manželství, jde-li o cizinku; vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o občanku
České republiky při uzavření manželství na zastupi-
telském úřadu České republiky v cizině.“.

8. V příloze č. 2 vzor 20 zní:
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„VZOR 20

“.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy Listu matriční knihy úmrtí
vydané podle dosavadních právních předpisů mohou
být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používá-
ny nejdéle do 31. prosince 2025 za předpokladu, že

v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bo-
du 5.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:

Chovanec v. r.
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Sbírka zákonů 2014

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; 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: LIBREX, Nádražní 14; 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. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, 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.
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