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• ÚVOD 

Tento dokument popisuje výkon části agendy kontaktních míst veřejné správy 

(CzechPOINT) týkající se vydávání vícejazyčného standardního formuláře k výpisu 

údajů z registru obyvatel – „ZR01 – Výpis údajů z registru obyvatel“. 

 

Vydávání výše uvedeného vícejazyčného standardního formuláře upravuje Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře 

volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných 

listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „Nařízení“). 

 

Cílem je tedy vymezit postup při vydávání vícejazyčného standardního formuláře 

k výpisu údajů z registru obyvatel (ZR01), o který si zájemci mohou požádat 

od 16. února 2019. 

• 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Veřejné listiny a jejich ověřené kopie (vydané orgány jednoho členského státu 

Evropské unie a předkládané v jiném členském státě Evropské unie), na které  

se vztahuje Nařízení, v našem případě výpis údajů z registru obyvatel, se osvobozují 

od všech forem legalizace a opatření listiny apostilou. 

CO JE ÚČELEM VYDÁNÍ VÍCEJAZYČNÉHO STANDARDNÍHO 

FORMULÁŘE? 

Účelem vícejazyčného standardního formuláře je usnadnění překladu veřejné 

listiny, k níž je přiložen.  

Výpis údajů z registru obyvatel je pro účely Nařízení veřejnou listinou stvrzující 

skutečnosti o místě pobytu. V případě, že je k tomuto výpisu přiložen vícejazyčný 

standardní formulář, nevyžaduje se v členském státě, v jehož jazyce je formulář 

vyhotoven a přiložen, úřední překlad tohoto výpisu. 

KDO A KDY MŮŽE O VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ 

POŽÁDAT? 

O vydání vícejazyčného standardního formuláře může požádat počínaje dnem 

16. února 2019 osoba, která má oprávnění požádat o výpis referenčních údajů 

z registru obyvatel prostřednictvím formuláře ZR01 (v případě, že žadatel bude k výpisu  
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údajů z registru obyvatel požadovat vícejazyčný standardní formulář, je ve formuláři 

ZR01 nutné zvolit možnost vyhotovení tohoto formuláře). 

Jedná se o osoby, o kterých jsou údaje v registru obyvatel evidovány, tj.: 

 občané ČR, 

 občané členských států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska 

a Švýcarska, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky 

na základě vydaného příslušného dokladu,  

 cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo 

na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,  

 cizinci, kterým byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu 

nebo doplňkové ochrany, 

 jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje identifikátor fyzické 

osoby a stanoví, že tyto osoby budou vedeny v registru obyvatel. 

KDE SE VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ VYDÁVÁ? 

      Vícejazyčný standardní formulář se vydává na požádání pouze na kontaktních 

místech veřejné správy (CzechPOINT), a to jako součást formuláře „ZR01 – Výpis údajů 

z registru obyvatel“. To znamená, že když občan požádá o vystavení veřejné listiny 

(v tomto případě o výpis referenčních údajů z registru obyvatel), může rovněž požádat 

o vydání vícejazyčného standardního formuláře, který je k veřejné listině automaticky 

generován v prostředí CzechPOINT.  

Vícejazyčný standardní formulář je možné vystavit pouze v případě, má-li 

žadatel ve výpisu uvedenu adresu místa pobytu a tato adresa není označena  

za nesprávnou! 

Formulář ZR01 tedy nenabídne možnost vyhotovení vícejazyčného 

standardního formuláře pokud: 

 není údaj o adrese místa pobytu v registru obyvatel evidován (např. došlo  

k ukončení pobytu na území České republiky),  

 je údaj o adrese místa pobytu označen za "nesprávný“. 

JE VYDÁNÍ VÍCEJAZYČNÉHO STANDARDNÍHO FORMULÁŘE 

ZPOPLATNĚNO? 

     Vydání vícejazyčného standardního formuláře není zpoplatněno. Zpoplatnění 

vydání výpisu „ZR01 – Výpis údajů z registru obyvatel“ tímto však není dotčeno. 
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Kontaktní místo veřejné správy vybere správní poplatek za vydání ověřeného 

výstupu z informačního systému, a to bez ohledu na to, zda k němu na žádost připojí 

vícejazyčný standardní formulář nebo nepřipojí. 

• 2. POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ VÍCEJAZYČNÉHO STANDARDNÍHO 

FORMULÁŘE 

Doposud probíhalo vydávání vícejazyčného standardního formuláře tak,  

že pracovníci na kontaktních místech veřejné správy (CzechPOINT) vyhledávali uvedený 

formulář na webových stránkách: https://e-justice.europa.eu a následně přepisem údajů 

z vyhotoveného výpisu údajů z registru obyvatel vyplňovali na výpočetní technice jeho 

příslušnou jazykovou mutaci. 

S účinností od 8. července 2021 je však vícejazyčný standardní formulář automaticky 

generován v prostředí CzechPOINT spolu s výpisem údajů z registru obyvatel v rámci 

zpracování formuláře „ZR01 – Výpis údajů z registru obyvatel“. Zajištěno je tedy jeho 

automatické vyplnění v jakémkoliv úředním jazyce Evropské unie a jeho následné 

vyhotovení spolu s ověřeným výstupem z registru obyvatel. 

PŘÍSTUP K REGISTRU OBYVATEL 

Zaměstnanci kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT) mají možnost vyhotovit 

výpis údajů z registru obyvatel spolu s vícejazyčným standardním formulářem 

prostřednictvím složky CzechPOINT, Základní registry. V záložce CzechPOINT -> 

Základní registry jsou umístěny formuláře žádostí určené pro vyřízení požadavků 

jednotlivých občanů. 

POZOR: V záložce CzechPOINT@office jsou umístěny formuláře pro potřeby 

úředníka. K výpisu údajů z registru obyvatel vyhotoveného prostřednictvím tohoto 

přístupu není možné připojit vícejazyčný standardní formulář. 

Zásadní rozdíl mezi výpisem na žádost občana a výpisem vyhotoveným pro úřední 

potřebu orgánu veřejné moci je, že v prvém případě výpis obsahuje ověřovací 

doložku. Pouze tento výpis byl notifikován pro stvrzení údaje místa pobytu 

v rámci členských států Evropské unie a k takovému výpisu je možné vydat 

vícejazyčný standardní formulář. 

 

 

 

https://e-justice.europa.eu/
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POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ VÝPISU ÚDAJŮ Z REGISTRU 

OBYVATEL S VÍCEJAZYČNÝM STANDARDNÍM FORMULÁŘEM 

O vyhotovení výpisu údajů z registru obyvatel spolu s možností automatického 

vygenerování vícejazyčného standardního formuláře může žadatel požádat 

na kontaktních místech veřejné správy (CzechPOINT) prostřednictvím formuláře: 

„ZR01 - Výpis údajů z registru obyvatel“.  Jedná se o výpis údajů k jeho osobě nebo 

k osobě, vůči které je v pozici zástupce či zmocněnce. 

Nezbytnou součástí zhotoveného výpisu údajů z registru obyvatel je ověřovací 

doložka, která obsahuje pořadové číslo výpisu, počet listů, jméno a příjmení ověřující 

osoby, místo a datum realizace a podpis úředníka opatřený úředním razítkem.  

Postup vydávání výpisu údajů z registru obyvatel spolu s vícejazyčným standardním 

formulářem a připojeným glosářem je shrnut v následujících krocích: 

1. Po otevření formuláře ZR01 proveďte ztotožnění žadatele na základě elektronicky 

čitelného identifikačního dokladu (v případě zákonného zástupce zkontrolujte 

doklad prokazující, že je zákonným zástupcem, u zmocněnce proveďte kontrolu 

úředně ověřené plné moci). 

 

 
 

2. Po ztotožnění žadatele vyberte možnost vyhotovení vícejazyčného standardního 

formuláře formou zaškrtnutí check boxu – „Vydání vícejazyčného standardního 

formuláře pro použití v jiné zemi Evropské unii“. 
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3. Následně vyberte jeden z 23 jazyků členských států, v němž bude vícejazyčný 

standardní formulář vyhotoven. Je nezbytné zvolit úřední jazyk státu, ve kterém 

bude výpis údajů z registru obyvatel s vydaným vícejazyčným standardním 

formulářem předkládán. 

 

 
 

4. Pro vyznačení orgánu, který vícejazyčný standardní formulář vyhotovil, je nezbytné 

vyplnit přesný název kontaktního místa veřejné správy. Z tohoto důvodu zvolte „Typ 

úřadu“ výběrem jedné z nabízených možností. 

 

 
 

5. Do kolonky „Název úřadu“ je následně automaticky doplněno označení Vašeho úřadu 

(např. Úřad městské části). V případě kontaktního místa veřejné správy, kterým  

je např. Česká pošta nebo notář, je třeba zvolit typ úřadu „Jiné“ a následně vyplnit 

název příslušného subjektu. Označení by mělo korespondovat s označením orgánu, 

který vydává ověřený výstup z informačního systému a s otiskem úředního razítka. 
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6. Doplňte název úřadu v odpovídajícím tvaru (např. Praha 4). 

 

 
 

7. Zvolte „Tisk žádosti“. 

 

8. Na základě vyplněné žádosti doplňte „Rozsah požadovaných údajů“ a zažádejte 

o ověřený výstup (výpis údajů z registru obyvatel). 

 

 
 

9. Po odeslání žádosti je spolu s výpisem údajů z registru obyvatel zároveň zpracován 

i vícejazyčný standardní formulář, a to ve vybraném jazyce a v rozsahu vyplněných 

položek, které jsou uvedeny na výpisu údajů z registru obyvatel. 
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10. Otevřete a vytiskněte vydané výstupy – výpis údajů z registru obyvatel i vícejazyčný 

standardní formulář včetně glosáře (vše lze oboustranně). Výpis údajů z registru 

obyvatel opatřete otiskem úředního razítka kontaktního místa veřejné správy 

a podpisem vydávajícího úředníka. 

 

V případě vícejazyčného standardního formuláře musí být RUČNĚ VYPLNĚNA 

pole uvedená v bodu 6  kapitoly 2.2 této metodiky. Jedná se o příjmení a jméno 

úředníka, který formulář vydal, datum a místo vydání formuláře, podpis vydávajícího 

úředníka, razítko vydávajícího úřadu a pořadové číslo z ověřovací doložky výpisu 

údajů z registru obyvatel. 

 

11. Po provedení těchto kroků se následně zobrazí kolonky pro vyplnění údajů 

sloužících k vytvoření ověřovací doložky. 

 

12. Vyplňte příslušné číslo jednací a zvolte „Uložit formulář na lokální disk počítače“. 
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13. Po uložení formuláře ZR01 se zobrazí ověřovací doložka k výpisu údajů z registru 

obyvatel, která obsahuje pořadové číslo výpisu, počet listů, jméno a příjmení 

ověřující osoby, místo a datum realizace.  

 

 
  

14. Ověřovací doložku vytiskněte a opatřete podpisem. 

 

15. Vytištěné dokumenty svažte (v následujícím pořadí: 1. výpis údajů z registru 

obyvatel, 2. ověřovací doložka k výpisu údajů z registru obyvatel,  

3. vícejazyčný standardní formulář s glosářem) a přelepte přelepkou. Přelepku 

opatřete otiskem úředního razítka kontaktního místa veřejné správy z obou 

stran tak, že část otisku úředního razítka je vždy otištěna na přelepce a část  

na listině. 
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2.1 Jednotlivé položky výpisu údajů z registru obyvatel 

Výstupem žádosti „Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel“ je kromě 

vyhotoveného vícejazyčného standardního formuláře i výpis „Poskytnutí údajů 

z registru obyvatel fyzické osobě" (VÝPIS ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL). 

 

 

 

 

Identifikační údaje 

žadatele 

Poskytnutí 

požadovaných 

referenčních údajů 

Typy dokladů: 

ID = občanský průkaz 

P = cestovní pas 

IR = průkaz povolení 

k pobytu (PKP) 

VS = vízový štítek 

PS = pobytový štítek 

Data posledních změn jednotlivých referenčních údajů zapsaných do ROB: 

1 = příjmení     6 = datum úmrtí      

2 = jméno (jména)     7 = místo úmrtí 

3 = adresa místa pobytu a adresa doručovací   8 = státní občanství 

4 = datum narození     9 = čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů 

5 = místo narození     10 = záznam o zřízení datové schránky a její identifikátor 
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2.2 Jednotlivé položky vícejazyčného standardního formuláře 

Vícejazyčný standardní formulář je vždy fixní a jsou v něm automaticky vyplňovány  

(s výjimkou bodu 6. Pole pro podpis) pouze položky povinné a položky obsahující údaj  

ve vydaném výpisu údajů z registru obyvatel. 

V úvodu vícejazyčného standardního formuláře je vždy zatržena Česká republika, 

tedy stát, ve kterém byl vícejazyčný standardní formulář vyhotoven. 

 

1. Orgán vydávající vícejazyčný standardní formulář.  
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1.1 Jedná se o orgán vydávající vícejazyčný standardní formulář (např. Úřad městské 

části Praha 4, Úřad městyse Všetaty apod.). 

 

2. Orgán vydávající veřejnou listinu, k níž je přiložen vícejazyčný standardní 

formulář. 

 

1.1 Jedná se o totožný orgán, jako v bodě 1.1. 

3. Informace týkající se veřejné listiny, k níž je přiložen vícejazyčný standardní 

formulář. 
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3. 2 Zde bude zatržené políčko: „Listina vydaná správním úřadem“. 

3.2.3  Zde bude zatržené políčko: „Výpis z registru obyvatel“. 

Jedná se o povinné položky, které budou zatrženy vždy, bez ohledu na rozsah 

poskytovaných údajů ve výpisu údajů z registru obyvatel. 

3. 6  Jedná se o datum vydání výpisu údajů z registru obyvatel, které je uvedeno v jeho 

zápatí (např. 28. 06. 2021). 

3.6.1 Jedná se o čas vydání výpisu údajů z registru obyvatel, který je uveden v jeho 

zápatí (např. 08:18:37).  

3. 7 Řádek „Referenční číslo veřejné listiny“ se shoduje s číslem uvedeným v zápatí 

vydaného výpisu údajů z registru obyvatel. 

3A. Žadatel: údaje o žadateli se automaticky vyplní ze zadání formuláře ZR01, 

respektive z vyhotoveného výpisu údajů z registru obyvatel.  

Pokud není hodnota některého z údajů o žadateli uvedena, obsahuje položka 

ve vícejazyčném standardním formuláři pomlčku „ – „. 

 

4. 1 Vyplní se příjmení žadatele podle vyhotoveného výpisu údajů z registru obyvatel. 

4. 2 Vyplní se jméno (popřípadě jména) žadatele podle vyhotoveného výpisu údajů 

z registru obyvatel. 

4. 3  Vyplní se datum narození žadatele podle vyhotoveného výpisu údajů z registru 

obyvatel.  
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4. 4 Vyplní se místo narození žadatele podle vyhotoveného výpisu údajů z registru 

obyvatel. 

3A. 1 Vyplní se druh a číslo dokladu totožnosti žadatele podle vyhotoveného výpisu 

údajů z registru obyvatel. 

3A. 2 Vyplní se adresa místa pobytu žadatele podle vyhotoveného výpisu údajů 

z registru obyvatel. 

4. Informace o dotyčné osobě: vyplní se referenční údaje z výpisu údajů z registru 

obyvatel.; pokud v něm není hodnota některého z údajů uvedena, položka bude 

obsahovat „ – „. 

 

4. 1 Vyplní se příjmení obsažené ve výpisu údajů z registru obyvatel.  

4. 2 Vyplní se jméno (popřípadě jména) obsažené ve výpisu údajů z registru obyvatel. 

4. 3 Vyplní se datum narození obsažené ve výpisu údajů z registru obyvatel. 

4. 4  Vyplní se místo narození obsažené ve výpisu údajů z registru obyvatel. 
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4. 5  Řádek „Pohlaví“ se nevyplňuje. 

4. 6 Vyplní se případné datum úmrtí obsažené ve výpisu údajů z registru obyvatel. 

4. 7 Vyplní se případné místo úmrtí obsažené ve výpisu údajů z registru obyvatel.  

4. 8 Vyplní se státní občanství (popřípadě více státních občanství)) obsažené 

ve výpisu údajů z registru obyvatel.  

4. 9 Vyplní se druhy a čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů obsažené 

ve výpisu údajů z registru obyvatel.  

4. 10 Vyplní se případný identifikátor datové schránky obsažený ve výpisu údajů 

z registru obyvatel.  

5. Místo pobytu osoby uvedené ve veřejné listině, k níž je připojen vícejazyčný 

standardní formulář. 

 

5. 2 Vždy bude zatržen údaj „Místo pobytu“ (údaje o „Bydlišti“ nebudou nikdy 

vyplněny).  

5.1.1 Vyplní se adresa místa pobytu obsažená ve výpisu údajů z registru obyvatel.  

5.1.1.1 Vyplní se název ulice a číslo popisné (popřípadě orientační nebo evidenční).  
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5.1.1.2 Vyplní se místo a poštovní směrovací číslo. 

5.1.1.3 Řádek „Země“ bude vyplněn pomlčkou: „ – „ (údaj není na výpisu údajů z registru 

obyvatel uveden). 

 

5.1.1.4 Vyplní se označení adresa úřadu, pokud je takové označení adresy na výpisu 

údajů z registru obyvatel uvedeno. 

5. 3 Údaj „Doručovací adresa“ bude zatržen v případě, že má dotyčná osoba tento údaj 

uveden na výpisu údajů z registru obyvatel.  

5.1.1.1 Vyplní se název ulice a číslo popisné (popřípadě orientační nebo evidenční).  

5.1.1.2 Vyplní se místo a poštovní směrovací číslo. 

5A. Souhlas s poskytnutím údajů jiným osobám. 

Zde budou vyplněny všechny případné souhlasy s poskytnutím údajů, které dotyčná 

osoba udělila jiným osobám a které jsou na výpisu údajů z registru obyvatel uvedeny 

v položce „Záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů jiným osobám“. 
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5B. Datum poslední změny každého údaje. 

Zde se vyplní všechna čísla položek a data jejich změn, uvedených ve výpisu údajů 

z registru obyvatel v položce „Datum poslední změny každého údaje vedeného v registru 

obyvatel“.  

 

6. Pole pro podpis: RUČNĚ se vyplní údaje z ověřovací doložky. 

 

6. 1 Vyplní se příjmení a jméno úředníka, jehož jméno je uvedeno v ověřovací doložce 

výpisu údajů z registru obyvatel jako „Ověřující osoba“. 

6. 2 Řádek „Funkce úředníka“ bude vyplněn pomlčkou: „ – „. 

6. 3 Vyplní se datum vydání vícejazyčného standardního formuláře z ověřovací 

doložky výpisu údajů z registru obyvatel.  

6.3.1 Vyplní se místo vydání vícejazyčného standardního formuláře z ověřovací 

doložky výpisu údajů z registru obyvatel.  

 



POSTUP 
při vydávání vícejazyčného standardního formuláře k výpisu údajů z registru obyvatel 

 

18 

 

 

 

6. 4 Vícejazyčný standardní formulář se opatří originálním podpisem vydávajícího 

úředníka. 

6. 5 Vícejazyčný standardní formulář se opatří originálním razítkem vydávajícího 

úřadu. 

6. 6  Vyplní se příslušné pořadové číslo z ověřovací doložky výpisu údajů z registru 

obyvatel. 
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2.3 Evidování informace o vydaných vícejazyčných 
standardních formulářů  

Kontaktní místo veřejné správy vede evidenci vydaných ověřených výstupů, která 

obsahuje například pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno, datum vyhotovení 

doložky o ověření a identifikaci žadatele.  

Povinnost evidovat informaci o vydání vícejazyčného standardního formuláře není 

stanovena. Nicméně doporučujeme si v rámci evidence vydaných ověřených 

výstupů udělat poznámku, že výpis údajů z registru obyvatel byl vydán s vícejazyčným 

standardním formulářem (například příznakem „F“). Tato informace může napomoci 

ověřit skutečnosti o vydání listiny v případech, kdy bude ze strany členských států 

vyslovena pochybnost o její pravosti. Vznesené pochybnosti o pravosti výpisu údajů 

z registru obyvatel prověřuje Ministerstvo vnitra.    


