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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 16/2014
Určení data úmrtí soudem
V souvislosti s budováním nových agendových informačních systémů
správních evidencí (agendový informační systém evidence obyvatel, agendový
informační systém evidence občanských průkazů a agendový informační systém
evidence cestovních dokladů) dochází v současné době k revizi dat vedených
v těchto evidencích.
Odbor správních činností Ministerstva vnitra tak zahájil reklamace u osob,
které mají v agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „AISEO“)
zapsáno nejisté datum úmrtí (asi, interval) a u osob, které nemají datum úmrtí
vyplněno, resp. není uvedeno. Příslušné evidence obyvatel proto v současné době
ve spolupráci s matričním úřadem provádí šetření ve věci opravy údaje o datu úmrtí.
Pro úplnost uvádíme, že v novém AISEO již bude možné vést v položce
datum úmrtí pouze „jisté“ datum úmrtí, nebo datum úmrtí „nezjištěno“.
Dnem 1. 7. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 239/2008 Sb., jehož částí sedmou
byl změněn zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o matrikách“). Do ustanovení § 22 zákona o matrikách byl doplněn odstavec 3, podle
něhož nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit datum úmrtí fyzické osoby,
matriční úřad o tom učiní oznámení soudu a datum úmrtí určí soud.
Do 31. 12. 2013 určoval datum úmrtí soud na základě ustanovení § 194a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. 1. 2014 na základě ustanovení § 59 zákona č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních.
S účinností od 1. 7. 2008 matriční úřad činí oznámení soudu vždy, je-li na
listu o prohlídce mrtvého/zemřelého uvedeno datum úmrtí slovem „asi“, nebo
intervalem, případně není uvedeno vůbec.
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S ohledem na shora uvedené považujeme za nutné upozornit matriční úřady,
aby neopomínaly činit oznámení soudům, je-li na listu o prohlídce zemřelého datum
úmrtí vyplněno slovem „asi“, nebo intervalem.
Dále upozorňujeme, že pokud nebylo dosud učiněno oznámení soudu u úmrtí
osob po 1. 7. 2008 a v AISEO je zapsáno nejisté datum úmrtí (asi, interval) nebo
není datum úmrtí uvedeno, aby tak bylo učiněno dodatečně.
Jakmile bude nasazen do ostrého provozu nový formulář CzechPOINT pro
zápis úmrtí, bude již možné zapisovat datum úmrtí pouze „jistým“ datem úmrtí, nebo
zadat datum úmrtí „nezjištěno“.
Na závěr uvádíme, že jsme požádali Ministerstvo spravedlnosti o stanovisko,
zda mají matriční úřady činit oznámení soudu i zpětně u osob, které zemřely před
1. 7. 2008, tedy před datem nabytí účinnosti uvedené novely zákona o matrikách.
O konečném stanovisku v této věci budete obratem informováni.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
magistrátů měst Brna, Ostravy a 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 občanskosprávních agend Magistrátu hl. m. Prahy
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