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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 5
1. Doslovný výpis z matriční knihy
2. Zápis úmrtí fyzické osoby
1. Doslovný výpis z matriční knih
Informací č. 4 ze dne 07.06.2010 jsme upozornili, že podle ustanovení § 25
odst. 4 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“), doslovný výpis z matriční knihy se s účinností od 01.07.2010 vydává
fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti,
prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů
územních samosprávných celků a lze jej pořídit i fotokopií matričního zápisu.
Matriční úřad vybere správní poplatek podle položky 3 písm. a) sazebníku
správních poplatků uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tj. Kč 15,- za každou i započatou stránku,
která je pořizována na kopírovacím stroji, když každou započatou stránkou se pro
účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A 4 a menší.
Z uvedeného vyplývá, že matriční úřad vybere správní poplatek
a) ve výši 30,- Kč (2 stránky) za doslovný výpis z matriční knihy narození,
manželství a úmrtí, vedené do 30.06.2001,
b) ve výši 30,- Kč (2 stránky) za doslovný výpis z matriční knihy narození,
manželství a
registrovaného partnerství, vedené od 01.07.2001,
resp. 01.07.2006 a
c) ve výši 15,- Kč (1 stránka) za doslovný výpis z matriční knihy úmrtí, vedené
od 01.07.2001, neboť zápis úmrtí je zde proveden pouze na jedné stránce
formátu A4 (na jednom matričním listu jsou uvedeny vždy 2 matriční zápisy).
Nelze vyloučit, že matriční úřad vybere ještě poplatek za pořízení fotokopie
matričního zápisu.

2. Zápis úmrtí fyzické osoby
Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit datum úmrtí fyzické osoby,
matriční úřad o tom učiní oznámení soudu a datum úmrtí určí soud (§ 22 odst. 3
zákona o matrikách).
Matrikář v těchto případech nezahajuje správní řízení. Matriční zápisy se
provádějí nejpozději do 30 dnů po obdržení podkladů (§ 7 odst. 1 zákona
o matrikách). Matrikář provede zápis do knihy úmrtí s takovými údaji, které má
do doby ukončení zápisu v knize úmrtí k dispozici. Po provedení zápisu v knize úmrtí
vydá matriční doklad, tj. úmrtní list, na němž bude v oddíle datum úmrtí uvedeno
v souladu s údajem uvedeným na listu o prohlídce mrtvého
- „nezjištěno“, není-li uvedeno žádné datum úmrtí (§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 207/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších
předpisů vyhlášky), nebo
- nejisté datum úmrtí
– asi 15.03.2010, nebo
- interval
– 01.01.2010 – 31.05.2010, anebo
- „asi“ interval
– asi 12.02.2010 – 14.04.2010,
a učiní o tom oznámení soudu. O tomto postupu informuje osobu, které doručuje
úmrtní list.
Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o určení data úmrtí matrikář
provede dodatečný záznam do knihy úmrtí a vydá nový úmrtní list, na němž bude
uvedeno úmrtí, které určí soud.
S účinností od 01.07.2010 matrikář provede zápis úmrtí do ISEO s tím,
že systém umožní zápis data úmrtí v podobě - jisté datum úmrtí, nebo nejisté datum
úmrtí, nebo intervalem, nebo „asi“ intervalem, anebo slovem „nezjištěno“.
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. Kateřina Guluškinová
vedoucí oddělení státního občanství a matrik

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

