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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 20/2014
Zapisování akademických titulů do matričních dokladů
S ohledem na četné dotazy ve věci zápisů akademických titulů rodičů
do rodného listu dítěte sdělujeme tento právní názor.
Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o matrikách“) se do knihy narození zapisuje
a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte,
b) den, měsíc a rok narození dítěte,
c) rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa
narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů,
e) datum zápisu a podpis matrikáře.
Dále, podle ustanovení § 29 zákona o matrikách rodný list obsahuje
jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte,
den, měsíc a rok narození,
rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,
jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo narození a rodná
čísla rodičů dítěte; v případě osvojení dítěte se namísto uvedených údajů
o rodičích dítěte uvádějí tyto údaje o osvojiteli, popřípadě osvojitelích dítěte,
e) datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení matričního úřadu a otisk
razítka matričního úřadu, který doklad vydává.

a)
b)
c)
d)

1

Z citovaných ustanovení zákona o matrikách vyplývá, že akademické tituly
rodičů dítěte se do knihy narození nezapisují; nemohou být proto uvedeny ani
na výpisu z ní, tj. na rodném listu dítěte.
Totéž platí pro uvádění akademických titulů do knihy manželství, úmrtí
a registrovaného partnerství a na výpisu z nich, tj. oddacích a úmrtních listech
a dokladech o registrovaném partnerství. Jak vyplývá z ustanovení § 24a zákona
o matrikách, rodným listem se prokazuje narození, oddacím listem se prokazuje
uzavření manželství, dokladem o partnerství se prokazuje vznik partnerství
a úmrtním listem se prokazuje úmrtí, nikoliv dokladem o absolvování vysoké školy
a oprávnění užívat akademický titul.
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.
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ředitel odboru
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