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Rozeslat dole rozdělovníku

INFORMACE č. 9
Zápis rodného čísla do matriční knihy
Dnem 30.12.2010 nabyl účinnosti zákon č. 424/2010 Sb., kterým se m. j.
novelizuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Podle
novelizovaného ustanovení § 13 odst. 8 zákona o evidence obyvatel se rodným
číslem podle tohoto zákona rozumí také rodné číslo přidělené na území Slovenské
republiky před 1. lednem 1993. Toto rodné číslo musí splňovat definici rodného čísla
uvedenou v odstavcích 3 a 4 a současně musí splňovat podmínku uvedenou
v odstavci 6 zákona o evidenci obyvatel.
Podle ustanovení § 60 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“), se do matričních knih zapisují rodná čísla státních občanů
České republiky. Rodná čísla cizinců a bezdomovců se zapisují jen pokud jim bylo
příslušným státním orgánem České republiky přiděleno. Zákon o matrikách nabyl
účinnosti dnem 01.07.2001.
Podle našeho názoru zákon dřívější (zákon o matrikách) je třeba vykládat
ve smyslu zákona pozdějšího (zákon č. 424/2010 Sb.).
Doporučujeme proto zapisovat do matriční knihy i rodná čísla nynějších
státních občanů Slovenské republiky, dříve ČSSR nebo ČSFR, řádně přidělená před
01.01.1993, splňují-li jinak definici rodného čísla.
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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. 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 občanskosprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy
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