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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 8
Poskytování rodných čísel novorozenců matričními úřady zdravotnickým
zařízením
Podle ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, je rodné číslo oprávněn užívat nebo rozhodovat o jeho
využívání v mezích stanovených zákonem výlučně nositel daného rodného čísla
nebo jeho zákonný zástupce, jinak lze rodné číslo využívat (tj. shromažďovat, vést
nebo zpracovávat jiným způsobem) jen
a) jedná-li se o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených
výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené
působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,
b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo
c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
umožňuje vést rodné číslo pacienta v jeho zdravotnické dokumentaci a v Národním
zdravotnickém informačním systému, tj. zdravotnická zařízení jsou oprávněna
využívat rodná čísla novorozenců v souladu s ustanovením § 13c odst. 1 písm. b)
zákona o evidenci obyvatel. Nicméně zákonem č. 20/1966 Sb., zákonem č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, ani jiným závazným právním předpisem není
matričním úřadům stanovena povinnost poskytovat rodné číslo novorozenců
zdravotnickým zařízením, v nichž byl porod ukončen. Zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pouze povinnost příslušného
matričního úřadu oznámit narození pojištěnce registru všech pojištěnců všeobecného
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zdravotního pojištění ve smyslu zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že matriční úřady
nejsou povinny ani oprávněny rodné číslo novorozence zdravotnickému zařízení
na základě jeho žádosti poskytovat. Je tedy pouze na samotném nositeli rodného
čísla, v tomto případě jeho zákonném zástupci, aby rodné číslo zdravotnickému
zařízení sdělil.
Možným řešením by však bylo udělení souhlasu zákonného zástupce nositele
rodného čísla s poskytnutím jeho rodného čísla konkrétnímu zdravotnickému
zařízení ve smyslu § 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Zákon
o evidenci obyvatel formu souhlasu výslovně nestanoví, nicméně je nepochybné,
že by se mělo jednat o souhlas písemný, z něhož by mělo jednoznačně vyplývat,
kým a za jakým účelem je udělován (podle našeho názoru však již nelze vyžadovat
úředně ověřený podpis zákonného zástupce). Z dikce předmětného ustanovení je
rovněž zřejmé, že je dostačující souhlas pouze jednoho zákonného zástupce.
V návaznosti na shora uvedené doporučujeme zapracovat souhlas zákonného
zástupce/zástupců s poskytnutím rodného čísla novorozence konkrétnímu
zdravotnickému
zařízení do
tiskopisu souhlasného
prohlášení rodičů
o jménu/jménech narozeného dítěte, který matka před porodem odevzdá
ve zdravotnickém zařízení, popř. souhlas může být uveden na předepsaném
tiskopise ve zdravotnickém zařízení (Hlášení o narození).
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 H e n y c h
ředitel odboru všeobecné správy

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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