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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 5/2013
Vydávání úmrtních listů pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon
přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
S ohledem na četné dotazy matričních úřadů ve věci vydávání úmrtních listů
pro úřední potřebu Úřadu práce České republiky sdělujeme ve věci tento právní názor.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“), orgán veřejné
moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru
v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle
jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých
je jiným právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je orgán veřejné moci
oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze v případech uvedených v písm. a)
až d) citovaného zákonného ustanovení.
Úřad práce České republiky, jakožto orgán veřejné moci, má tedy povinnost
využívat referenční údaje ze základních registrů v případě, že ho zákon o základních
registrech či jiný právní předpis k využívání referenčních údajů ze základních registrů
opravňuje. Zákon o základních registrech takové oprávnění Úřadu práce České
republiky explicitně neupravuje. Zvláštním právním předpisem, který opravňuje Úřad
práce České republiky k přístupu a využívání referenčních údajů ze základních registrů
pro přiznání předmětné dávky, je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
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znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 30 odst. 3 citovaného zákona
Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely příspěvku poskytuje
Ministerstvu práce a sociálních věcí a krajským pobočkám Úřadu práce
a)
b)
c)
d)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,
údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
údaje z agendového informačního systému cizinců,
údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno
rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených
v písmenech b) a c).

Podle odstavce 4 citovaného zákonného ustanovení jsou pak poskytovanými
údaji dle odstavce 3 písm. a), (tj. referenčními údaji ze základního registru obyvatel)
příjmení,
jméno, popřípadě jména,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
a)
b)
c)
d)

Vzhledem k tomu, že v zákoně o sociálních službách je explicitně upraveno
oprávnění Úřadu práce České republiky využívat referenční údaje ze základního registru
(z registru obyvatel) v rozsahu výše uvedeném, má dle našeho názoru Úřad práce
České republiky dle zákona o základních registrech povinnost si tyto údaje obstarat
ze základních registrů sám, nikoli je požadovat na matričním úřadu. Tato povinnost platí,
pokud se nejedná o situace uvedené v ustanovení § 5 písm. a) až d) zákona
o základních registrech.
Totéž platí pro kterýkoliv jiný orgán veřejné moci, který má povinnost využívat
referenční údaje ze základních registrů v případě, že ho zákon o základních registrech
či jiný právní předpis k využívání referenčních údajů ze základních registrů opravňuje.
Tímto však není dotčeno oprávnění státních orgánů nebo orgánů územních
samosprávných celků, které vykonávají přenesenou působnost státní správy, požadovat
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vydání matričního dokladu z jiných důvodů v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm.
c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na závěr uvádíme, že Ministerstvem práce a sociálních věcí nám bylo v této věci
sděleno, že Úřady práce České republiky doposud nebyly vybaveny přístupem
k základnímu registru obyvatel ani k agendovému informačnímu systému evidence
obyvatel. V současné době ale probíhá postupné připojování k těmto informačním
systémům, což by mělo vést k postupnému snižování počtu žádostí Úřadů práce České
republiky o vydávání úmrtních listů. Tento proces by měl být dokončen k 1.10.2013.
V návaznosti na shora uvedené proto budou matriční úřady poskytovat úmrtní listy
Úřadům práce České republiky do konce roku 2013.
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
v z. JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení voleb
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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