*MVCRX00JFA3G*
MVCRX00JFA3G
prvotní identifikátor

odbor všeobecné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV- 12224-3/VS-2011

Praha 1. března 2011
Počet listů: 2

Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 8
Dodatečný záznam do matriční knihy
S ohledem na četné dotazy matričních úřadů ve věci provádění dodatečných
záznamů do matričních knih podle rozhodnutí orgánu cizího státu vám sdělujeme
tento právní názor.
Podle ustanovení § 92 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“), při vydávání matričních dokladů ze zápisů v matričních knihách
se údaje uvádějí v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události.
Obdobně se postupuje při dodatečných zápisech matričních událostí, dodatečných
záznamech nebo jejich změnách.
V současné době tedy matriční úřady provádějí dodatečný záznam do matriční
knihy podle rozhodnutí orgánu cizího státu (např. o rozvodu manželství,
určení/popření otcovství, osvojení atd.) bez souhlasu příslušného nadřízeného
orgánu; v případě potřeby matriční úřad konzultuje provedení dodatečného záznamu
s příslušným nadřízeným úřadem, tj. obecním úřadem obce s rozšířenou působností
nebo krajským úřadem, resp. magistrátem měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátem
hl. m. Prahy.
Podle našeho názoru zákon o matrikách má v ustanovení § 92 na mysli,
že při vystavování matričních dokladů je nutné vycházet z právních předpisů platných
v době, kdy byl zápis, dodatečný zápis nebo dodatečný záznam do příslušného
svazku matriční knihy proveden, avšak pouze v rovině hmotněprávní. To znamená,
pokud např. bylo dítě legitimováno, nebo šlo-li o zápis nemanželského otce do rodné
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matriky, dání jména nebo oduznání manželského původu do 31.12.1949, matriční
úřad postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku z roku 1811.
Pokud jde o formální stránku provedení zápisu, dodatečného zápisu nebo
dodatečného záznamu do matriční knihy, domníváme se, že matriční úřad bude
postupovat v souladu s platnou právní úpravou, tedy souhlas nadřízeného orgánu
při provedení dodatečného záznamu do matriční knihy podle rozhodnutí orgánu
cizího státu vyžadovat nebude. Dodatečný záznam bude proveden např. podle
rozhodnutí orgánu cizího státu o určení otcovství, opatřeného doložkou o právní
moci, náležitým vyšším ověřením, neukládá-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána a úředním překladem do českého jazyka. Je-li alespoň
jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, cizozemské rozhodnutí
o určení otcovství bude uznáno na území České republiky na základě rozhodnutí
Nejvyššího soudu České republiky v Brně.
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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