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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 19/2011
Nové tiskopisy matričních dokladů vydávané slovenskými matričními úřady
S účinností od 1. února 2011 vydávají matriční úřady ve Slovenské republice
rodné, oddací a úmrtní listy na nových tiskopisech s výraznějšími ochrannými prvky,
vyhotovené Tiskárnami Ministerstva vnitra Slovenské republiky.
Nové tiskopisy matričních dokladů jsou tištěny na ceninovém papíru
s vodoznakem státního znaku Slovenské republiky a ochrannými vlákny, opatřené
antikopírovací bezpečnostní grafikou s mikrotextem a speciální ochranou v podtisku
tiskopisu.
Změna nastala i v barevném provedení tiskopisů a v předtištěné textové části.
V horním levém rohu je umístěn metalický hologram. Novým prvkem je i číslování
každého tiskopisu matričního dokladu sedmimístným číslem se speciální ochrannou
barvou fluoreskující v UV světle.
K vidimaci nových matričních dokladů sdělujeme následující.
Ve Slovenské republice jsou nové matriční doklady vidimovány. Zákon
č. 599/2001 Z.z. jejich vidimaci výslovně nezakazuje, přestože se předložená kopie
doslovně neshoduje s předloženou listinou, která je opažena metalickým
hologramem. Slovenské úřady proto provádění vidimace nových matričních dokladů
nedoporučují; pokud však úřední orgán jejich vidimaci provedl, úředně ověřené kopie
jsou rovněž platné. Do připravované novely slovenského zákona o matrikách se
navrhuje zařadit ustanovení, podle kterého pro úřední potřebu budou matriční
doklady předkládány pouze v originále.
Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, se vidimací se ověřuje,
že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimace se m. j.
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neprovede, je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost
nelze vidimovanou listinou nahradit a jestliže se vidimovaná listina doslovně
neshoduje s listinou, z níž byla pořízena (§ 9 písm. a) a e) zákona o ověřování).
V návaznosti na shora uvedené proto doporučujeme vidimaci nových
slovenských matričních dokladů opatřených hologramem neprovádět.
V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že Ministerstvo vnitra připravuje novelu
zákona o ověřování, v níž se navrhuje, že vidimace se neprovede nejen v případě,
že je předložená listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
ale také hologramem.
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.
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