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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 7
1. Přijímání prohlášení o uzavření manželství v případě, že skončilo funkční
období zastupitelstva obce
2. Zadávání matričních událostí do informačního systému evidence
obyvatel od 01. 07. 2010

Ad 1. Přijímání prohlášení o uzavření manželství v případě, že skončilo funkční
období zastupitelstva obce

Podle ustanovení § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před
starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské
části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně
členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem.
Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před starostou, nebo
místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo
městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním
úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním
obvodu. Prohlášení o uzavření manželství lze činit i před primátorem hlavního města
Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem
zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města,
náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva
statutárního města.
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Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství je podmíněno
mandátem člena zastupitelstva a zaniká spolu s ním podle ustanovení § 55 odst. 2
písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách o zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dnem voleb do zastupitelstva,
na rozdíl od starosty a místostarosty, resp. primátora a jeho náměstků, kteří nadále
vykonávají svou funkci na základě ustanovení § 107 obecního zřízení (ve spojení
s ustanovením § 146 obecního zřízení).

Ad 2. Zadávání matričních událostí do informačního systému evidence
obyvatel od 01. 07. 2010

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
výslovně neomezuje provádění zápisu do informačního systému evidence obyvatel
(ISEO) jen na matrikáře.
Pro úplnost dodáváme, že povinnost mlčenlivosti plyne primárně ze zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),
/srv. ustanovení § 15 odst. 3 správního řádu/. Z pohledu 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“), je však podle našeho názoru
třeba zvážit ustanovení § 9 odst. 5, podle něhož „matrikář, a dále též, je-li to
nezbytné pro výkon jejich funkce, starosta, místostarosta, primátor, náměstek
primátora, primátor hlavního města Prahy a jeho náměstek, pověřený člen
zastupitelstva obce, města, hlavního města Prahy nebo jeho městské části, anebo
městské části nebo městského obvodu územně členěných statutárních měst,
tajemník obecního (městského) úřadu, magistrátu, úřadu městské části hlavního
města Prahy anebo úřadu městské části nebo úřadu městského obvodu územně
členěných statutárních měst a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy mají přístup
k osobním údajům uvedeným v matričních knihách a sbírkách listin“.
Zákon o evidenci obyvatel tedy sice neomezuje zápis údajů do ISEO jen
na matrikáře, samotný zákon o matrikách ale stanoví taxativní výčet osob, které mají
přístup k osobním údajům uvedeným v matričních knihách. Pokud pomineme pro
účely zápisu do ISEO jiné osoby uvedené v cit. ustanovení § 9 odst. 5 zákona
o matrikách, zastáváme názor, že osoba, která zapisuje údaje do ISEO na základě
zápisu v matriční knize, by měla splňovat kvalifikační požadavky uvedené
v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o matrikách, t.j. prokázat odborné znalosti zkouškou
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě
zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle
zvláštního zákona.
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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. Kateřina Guluškinová
vedoucí oddělení státního občanství a matrik
Vyřizuje: JUDr. Hálová,
 974 817 427
fax: 974 816 876
e-mail: jana.halova@mvcr.cz

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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