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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 1/2011
Změny v souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
V souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon o pobytu cizinců“),která nabyla účinnosti dnem 01.01.2011, Vás
informujeme o změnách vyplývajících z této novelizace na úseku výkonu státní
správy při správě matrik a státního občanství.
Podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání
státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o státním občanství“), zasílají úřady příslušné k přijetí podání žádosti o udělení
státního občanství České republiky (krajské úřady, magistráty města Brna a Ostravy,
v hl. m. Praze úřady městských částí Praha 1 až 22, v Plzni Úřad městského obvodu
Plzeň 3) tuto žádost Ministerstvu vnitra prostřednictvím Policie České republiky.
Do 31.12.2010 se pak konkrétně jednalo o příslušná pracoviště cizinecké policie.
Od 01.01.2011 budou úřady, které jsou podle § 10 odst. 2 zákona o státním
občanství věcně a místně příslušné k podání žádosti o udělení státního občanství
České republiky, zasílat tyto žádosti, spolu s kompletní spisovou dokumentací,
Ministerstvu vnitra prostřednictvím oddělení pobytových agend, odborů cizinecké
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policie, krajských ředitelství Policie České republiky. Tyto odbory pobytových agend
pak následně zašlou žádost o udělení státního občanství České republiky spolu se
svým stanoviskem oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra.
Stejně tak plnění oznamovací povinnosti, kterou zákon o státním občanství
ukládá příslušným úřadům vůči Policii České republiky, bude od 01.01.2011
realizováno vůči jednotlivým oddělením pobytových agend, tak jak jsou uvedeny
v příloze tohoto dopisu.
Dále v této souvislosti upozorňujeme na ustanovení § 35 odst. 2 zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o matrikách“), podle něhož
snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství
potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České
republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto
potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
S účinností od 01.01.2011 budou i tato potvrzení vydávat jednotlivá oddělení
pobytových agend, tak jak jsou uvedena v příloze tohoto dopisu.
Konkrétní seznam jednotlivých pracovišť oddělení pobytových agend, odborů
cizinecké policie, krajských ředitelství Policie České republiky, které budou plnit úkoly
v oblasti státoobčanské a matriční agendy, včetně vymezení jejich místní působnosti,
poštovní adresy a telefonického spojení, jsou připojeny v příloze.
Na závěr upozorňujeme, že dnem 30.12.2010 nabyl účinnosti zákon
č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony. Částí sedmou tohoto
zákona se novelizuje zákon o pobytu cizinců. Podle ustanovení § 158b zákona
o pobytu cizinců ve znění účinného od 30.12.2010 matriční úřad oznamuje policii
za účelem provozování informačního systému cizinců údaje o matričních událostech
a matričních skutečnostech cizinců, které zapisuje do matričních knih. Rozsah údajů
je uveden v odstavci 2 tohoto ustanovení.
Oznamovací povinnost bude dočasně plněna evidenčnímu odboru Ředitelství
Služby cizinecké policie Policie České republiky na internetovou adresu:
rscpeooe@mvcr.cz kopií vydaného matričního dokladu do doby, než budou údaje
vkládány přímo do Cizineckého informačního systému způsobem umožňujícím
dálkovým přístup. Po dobu tohoto přechodného řešení nebude možné postupovat
podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona o matrikách.
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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
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy
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