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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 6/2014
1. Novela zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
2. Oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení,
popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení
dřívějšího
Ad 1.

Dnem 24. 6. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 101/2014 Sb., kterým se mění
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Částí devátou zákona č. 101/2014 Sb. se mění zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky
k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství na území České
republiky vydá Policie České republiky (PČR), resp. krajské ředitelství PČR, odbor
cizinecké policie. Postup bude stejný jako v období do 31. 12. 2013, tj. před novelou
zákona o matrikách.
Potvrzení oprávněnosti pobytu na území České republiky vydaná v době
od 1. 1. 2014 do 23. 1. 2014 jsou platnými doklady.
Zároveň v příloze připojujeme aktuální seznam krajských ředitelství PČR,
odborů cizinecké policie, včetně faxových a telefonních čísel.
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Ad 2.

Podle ustanovení § 759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, manžel,
který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství
oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy,
hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému
příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat
napříště jen své dřívější příjmení.
Podle položky 11, část Osvobození, bodu 1. sazebníku uvedeného v příloze
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon o správních poplatcích“), je od poplatku podle této položky osvobozena
změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět
své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání
společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena
do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
V návaznosti na shora uvedené jsme požádali Ministerstvo financí, aby
v novele zákona o správních poplatcích byl stávající bod 1. části Osvobození
v položce 11 sazebníku uveden takto:
„1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž
dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější
příjmení popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení
dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní
moci rozsudku o rozvodu.“.
Zástupci Ministerstva financí na společném jednání s Ministerstvem vnitra
vyslovili souhlas s tím, že rozvedený manžel může činit své oznámení bez úhrady
správního poplatku ve lhůtě šesti měsíců po rozvodu manželství již od 1. 1. 2014.
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

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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