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INFORMACE č. 23/2011
Žádosti Státního ústavu radiační ochrany o sdělení příčiny úmrtí
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) se v poslední době obracel na matriční
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady s žádostí o vydání
potvrzení s údajem o příčině úmrtí ze sbírky listin ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6
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“).
Žádosti SÚRO se vztahují buď k jedné konkrétní osobě, nebo SÚRO zasílá celé
seznamy osob, k nimž má být pouze doplněna příčina úmrtí.
Podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona o matrikách úřad s rozšířenou
působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin,
kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, kterou
uchovává, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud údaj nelze zjistit z matriční knihy
nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v matriční knize. Matriční úřad
vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, tomu, kdo osvědčí
právní zájem, pokud nelze údaj zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka
proti správnosti zápisu v matriční knize.
List o prohlídce mrtvého, na němž je uvedena příčina úmrtí, je v kopii zasílán
i Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Na tuto
skutečnost jsme upozornili i SÚRO, který po dohodě s ÚZIS ČR Ministerstvu vnitra
sdělil, že požadované informace o příčinách úmrtí vybraných osob bude pro potřeby
SÚRO poskytovat sám ÚZIS ČR.
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Po dohodě se SÚRO lze konstatovat, že není třeba reagovat na již došlé
žádosti SÚRO o vydání potvrzení s údajem o příčině úmrtí ze sbírky listin ve smyslu
ustanovení § 8 odst. 6 zákona matrikách, neboť i tyto požadované informace
poskytne SÚRO ÚZIS ČR.
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 odboru všeobecné správy
podepsáno elektronicky

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