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INFORMACE č. 3/2013
Vyplňování tiskopisu ČSÚ Hlášení o uzavření manželství (Obyv 1-12)
Dnem 1. ledna 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 455/2012 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. V příloze č. 2 je uveden nový vzor 16 – DOTAZNÍK
K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, (dále jen „Dotazník“), a nový vzor 17 – PROTOKOL
K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ.
V souladu se stanoviskem Komise pro správní právo č. 2. Legislativní rady
vlády byl v novém vzoru 16 – Dotazník redukován rozsah požadovaných informací
pouze na skutečně nezbytné, které si správní orgán nemůže opatřit prostřednictvím
základních registrů na základě zvláštní právní úpravy. Proto byl vypuštěn údaj o datu
rozvodu (ovdovění), nejvyšším dosaženém vzdělání a pořadí manželství. Tyto údaje
matriční úřad pro svojí činnost nepotřebuje.
Na základě požadavku Českého statistického úřadu, který odkazuje na
ustanovení § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, s tím, že se ve statistice obyvatelstva vedou statistické
informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, rozvodech a změnách místa
trvalého pobytu, je třeba zabezpečit sdělování uvedených údajů. Pro vytváření těchto
informací jsou státní orgány a poskytovatelé zdravotních služeb podle povahy své
činnosti povinni poskytovat Českému statistickému úřadu důvěrné statistické údaje
mj. o rodinném stavu a pořadí manželství (rozvodu).
V návaznosti na shora uvedené budou matriční úřady i nadále uvádět
do tiskopisu ČSÚ - Hlášení o uzavření manželství (Obyv 1-12) údaje o datu rozvodu
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(ovdovění) a pořadí manželství s tím, že si tyto údaje ověří v agendovém
informačním systému evidence obyvatel (§ 84a odst. 1 a 2 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů), pokud jsou v AISEO uvedeny. Údaj o nejvyšším dosaženém
vzdělání, popř. údaj, který není uveden v AISEO, doplní matrikář do tiskopisu ČSÚ
na základě sdělení snoubenců. Nebudou-li však snoubenci ochotni tento údaj,
resp. údaje sdělit, nebudou tyto v tiskopise ČSÚ Obyv 1-12 uvedeny, neboť nemá
jiné možnosti, jak je zjistit.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: JUDr. Jana Hálová
tel. č.:
974 817 427
e-mail: jana.halova@mvcr.cz

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
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-

všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy
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