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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 11/2014
Promíjení dokladů předkládaných snoubenci k uzavření manželství
Promíjení dokladů předkládaných cizincem ke vstupu do registrovaného
partnerství
-

doplnění informace č. 6/2014 ze dne 26. června 2014

I.
Promíjení dokladů potřebných k uzavření manželství nikdy nebylo a dosud
není v zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o matrikách“),
upraveno, hmotněprávní úprava byla provedena v ustanovení § 6 odst. 3 zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2014
potom v ustanovení § 664 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Při promíjení dokladů potřebných k uzavření manželství matriční úřad
postupuje podle části II. a III. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“). Rozhoduje ve správním řízení podle
části II. a III. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Po provedeném správním řízení vydá správní rozhodnutí (nikoliv usnesení), kterým
vyhoví žádosti o prominutí dokladů potřebných k uzavření manželství. Pokud
matriční úřad žádosti nevyhoví, vydá zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému se
snoubenec/snoubenci může odvolat, resp. podat správní žalobu k soudu.
II.
Promíjení dokladů potřebných ke vstupu do registrovaného partnerství
je upraveno v ustanovení § 35 odst. 5 zákona o matrikách. Správní řízení podle
zákona o matrikách je upraveno v ustanovení § 87 zákona o matrikách, podle něhož
pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Ustanovení
§ 35 odst. 5 zákona o matrikách v ustanovení § 87 zákona o matrikách uvedeno
není.
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Při promíjení dokladů potřebných ke vstupu do registrovaného partnerství
proto doporučujeme postupovat následujícím způsobem.
A. Pokud domovský stát cizince doklad potřebný ke vstupu do registrovaného
partnerství nevydává, registrující matriční úřad tuto skutečnost pouze
poznamená do spisu a správní rozhodnutí nevydává.
B. Pokud domovský stát cizince doklad potřebný ke vstupu do registrovaného
partnerství vydává, avšak cizinec vstupující do registrovaného partnerství jej
nepředložil a požádal o jeho prominutí,
a. registrující matriční úřad může žádosti vyhovět, jde-li o osobu, která žádá
o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je
azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení dokladů
(s výjimkou dokladu, kterým je možné prokázat totožnost), je-li jejich
opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou1. Registrující matriční
úřad rozhoduje ve správním řízení podle části II. a III. správního řádu.
Po provedeném správním řízení vydá správní rozhodnutí, kterým vyhoví
žádosti o prominutí dokladů potřebných ke vstupu do registrovaného
partnerství;
b. registrující matriční úřad žádosti nevyhoví, není-li žadatel osobou
uvedenou v bodu B. písm. a), resp. shledá, že opatření dokladů
není spojeno s těžko překonatelnou překážkou, vydá zamítavé správní
rozhodnutí, proti kterému se žadatel může odvolat, resp. podat správní
žalobu k soudu.
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
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§ 35 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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