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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 3/2014
Záznam z porady krajských úřadů k novele zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
- doplnění informace č. 2/2014
Podle ustanovení § 3036 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která
se řídí dosavadními právními předpisy, podle dosavadních právních předpisů, i když
začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Z uvedeného vyplývá následující.
K bodu 12., str. 19 záznamu – Osvědčení k církevnímu sňatku (§ 661 odst. 1 OZ)
Délka platnosti osvědčení
1. Osvědčení k církevnímu sňatku bylo vydáno dne 2. 12. 2013. Platnost
osvědčení skončí dne 3. 3. 2014 (tříměsíční lhůta je stanovena podle
ustanovení § 4b odst. 2 zákona o rodině, platného v době vydání osvědčení).
2. Osvědčení k církevnímu sňatku bylo vydáno dne 20. 1. 2014. Od vydání
tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest
měsíců, tj. osvědčení bude platné do 20. 7. 2014 (šestiměsíční lhůta běží
podle nového ustanovení § 666 odst. 1 občanského zákoníku).
Pokud bylo osvědčení vydáno do 31. 12. 2013, končí jeho platnost
po uplynutí lhůty 3 měsíců od jeho vydání.
Pokud bylo osvědčení vydáno po 1. 1. 2014, končí jeho platnost po uplynutí
lhůty 6 měsíců od jeho vydání.
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K bodu 11., str. 27 záznamu – Příjmení rozvedeného manžela (§ 759 OZ)
Lhůty pro navrácení se k dřívějšímu příjmení po rozvodu manželství se počítají takto:
1. Rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci dnem 25. 12. 2013.
Rozvedený manžel mohl učinit oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení
u kteréhokoli matričního úřadu do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí
o rozvodu, tj. do 25. 1. 2014 (jednoměsíční lhůta byla stanovena podle v té
době platného ustanovení § 29 zákona o rodině).
2. Rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci dnem 15. 1. 2014.
Rozvedený manžel může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit
matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, tj. do 15. 7. 2014
(šestiměsíční lhůta běží podle nového ustanovení § 759 občanského
zákoníku).
Pokud rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci do 31. 12. 2013,
rozvedený manžel mohl učinit oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení ve lhůtě
1 měsíc po právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Pokud lhůta marně uplynula,
rozvedený manžel může požádat o změnu příjmení na dřívější ve správním řízení
a uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Pokud rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci po 1. 1. 2014,
rozvedený manžel může učinit oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení ve lhůtě
6 měsíců po právní moci rozsudku o rozvodu manželství.
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

2

