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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 2/2013
Osvojení státních občanů České republiky v cizině – změna rodného čísla
a ukončení trvalého pobytu
- doplnění informace č. 12/2010 ze dne 18. 10. 2010
V návaznosti na naši předchozí informaci č. 12/2010 ze dne 18. 10. 2010,
týkající se osvojení státních občanů České republiky v cizině, dále ve věci provádění
změny rodného čísla a ukončení jejich trvalého pobytu na území České republiky
sdělujeme následující.
Povinnost provést změnu rodného čísla v případech, kdy došlo k osvojení,
je jednoznačně stanovena v ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 17a
odst. 1 a § 16 písm. a) zákona o evidenci obyvatel přiděluje konkrétní výdejové místo
rodné číslo při osvojení z moci úřední.
V souvislosti se změnou rodného čísla, tedy s přidělením nového rodného
čísla, zákon o evidenci obyvatel nerozlišuje osvojení provedené na území České
republiky, osvojení občana České republiky v cizině či tzv. osvojení do ciziny.
Pro úplnost připomínáme informaci č. 11/2012 ze dne 1. 10. 2012 ve věci
zápisu údajů matričními úřady do agendového informačního systému evidence
obyvatel prostřednictvím rozhraní Czech POINT, zpracovanou ve spolupráci
s odborem správních činností Ministerstva vnitra.
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K problematice ukončení trvalého pobytu dítěte v České republice z důvodu
osvojení v cizině uvádíme, že podle ustanovení § 10 odst. 5 zákona o evidenci
obyvatel se v případě osvojení státního občana České republiky a jeho vycestování
za osvojiteli do ciziny stává adresou místa trvalého pobytu osvojeného dítěte sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu mělo osvojené dítě poslední místo trvalého
pobytu, a současně se trvalý pobyt ukončí. K zápisu do agendového informačního
systému evidence obyvatel matriční úřad využije formulář aplikace Czech POINT
„Zápis údajů o osvojení do informačního systému evidence obyvatel“, na němž
na první straně shora zaškrtne, že se jedná o „osvojení do zahraničí“ a na konci
formuláře vyznačí datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení.
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
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: JUDr. Jana Hálová
tel. č.:
974 817 427
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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