ROK 2014
Číslo

Č. j. /ze dne

Název informace

Platnost

1.

MV-61243-6/VS-2010
ze dne 25. 4. 2014 -

Předkládání listin vystavených v Gruzii matričním
úřadům v České republice
− doplnění Informace č. 9/2010

-

platná v plném rozsahu

2.

MV-80517-2/VS-2013
ze dne 20. 1. 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

-

lze použít po doplnění Informací
č. 3/2014
a zápisem
ze
semináře
úředníků uskutečněného ve dnech 1. a 2.
října
2015
v IVS
v Benešově
(č. j. MV-17888-64/VS-2015)

3.

MV-80517-3/VS-2013
ze dne 12. 2. 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

-

platná v plném rozsahu

4.

MV-138958-8/VS-2011
ze dne 3. 3. 2014

Spojené království – potvrzení
způsobilosti k uzavření manželství

5.

MV-15488-3/VS-2014
ze dne 12. 6. 2014

o

právní *)

A. Vydávání matričních dokladů advokátním K bodu A.
kancelářím
- vydávání matričních
B. Nahlížení do matričních knih a vydávání
navrhuje zapracovat
výpisů z matričních knih, kdy od dotčeného
o matrikách; v této
zápisu uplynula lhůta 100, 75, resp. 30 let
v průběhu roku 2017
Informace
1

dokladů AK se
do novely zákona
souvislosti bude
vypracována nová

K bodu B.
- platná v plném rozsahu
6.

MV-53988-109/VS-2013 Promíjení dokladů předkládaných
ze dne 26. 6. 2014
ke vstupu do registrovaného partnerství

cizincem

-

platná po doplnění Informací č. 11/2014
zároveň tato Informace nahrazuje spolu
s Informací č. 11/2014 odpověď na dotaz
č. 5 v Informaci č. 8/2008

7.

MV-66139-13/VS-2012
ze dne 12. 6. 2014

Provádění oprav matričních dokladů státních
občanů arabských států žijících na území České
republiky

-

platná v plném rozsahu

8.

MV-79259-1/VS-2014
ze dne 4. 7. 2014

1. Novela
zákona
č.
301/2000
Sb., K bodu 1.
o matrikách, jménu a příjmení a o změně
- platný po doplnění Informací č. 12/2017
některých souvisejících zákonů, ve znění
- odkaz na aktuální kontakty krajských
pozdějších předpisů
ředitelství policie byl zaslán spolu
s Informací č. 12/2017
2. Oznámení
rozvedeného
manžela,
že přijímá opět své dřívější příjmení, K bodu 2.
popřípadě,
že
upouští
od
užívání Dnem 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon
společného
příjmení
vedle
příjmení č. 249/2014 Sb., kterým se mění zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
dřívějšího
ve znění pozdějších předpisů.
Od poplatku podle položky 11 sazebníku
(za vydání
povolení
změny
příjmení)
je 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 šesti měsíců po nabytí
právní moci rozsudku o rozvodu.
Reaguje se na ustanovení § 759 NOZ.
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9.

MV-72732-4/2014
ze dne 17. 7. 2014

Neplatnost manželství

-

platná v plném rozsahu

I. Osvojení
II. Uzavření manželství osobou, která byla
zbavena způsobilosti k právním úkonům podle
právní úpravy platné do 31. 12. 2013
III. Uzavření manželství osobou, jejíž způsobilost
k právním úkonům byla omezena podle právní
úpravy platné do 31. 12. 2013

-

platná v plném rozsahu

11. MV-53988-111/VS-2013 Promíjení dokladů předkládaných snoubenci
ze dne 31. 7. 2014
k uzavření manželství
Promíjení dokladů předkládaných cizincem
ke vstupu do registrovaného partnerství
− doplnění Informace č. 6/2014

-

platná společně s Informací č. 6/2014
tato Informace aktualizuje bod 3.
Informace č. 9/2008
zároveň nahrazuje spolu s Informací
č. 6/2014 odpověď na dotaz č. 5
v Informaci č. 8/2008

12. MV-25927-14/VS-2014
ze dne 1. 8. 2014

Uvádění jména/jmen a příjmení prohlašovatele
na listině o nabytí státního občanství České
republiky podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním
občanství České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o státním občanství České
republiky)

-

platná po doplnění částí I. Zápisu
ze semináře úředníků uskutečněného
ve dnech 1. a 2. října 2015 v IVS
v Benešově (č. j. MV-17888-64/VS-2015)
a semináře na úseku SO, konaného
v únoru 2016 v IVS v Benešově

13. MV-65636-9/VS-2014
ze dne 1. 8. 2014

1. Změna pohlaví – zaniklé manželství, zaniklé
partnerství
2. Prohlášení za mrtvého

-

platná v plném rozsahu

14. MV-95321-5/VS-2014
ze dne 10. 9. 2014

Lukas Dixen Ambrož, nar. 30. 7. 2013 Arcadia,
Kalifornie – Spojené státy – určení rodičovství
dvěma muži k nezletilému dítěti a vydání
osvědčení o státním občanství České republiky

-

platná v plném rozsahu

10. MV-80517-8/VS-2013
ze dne 1. 8. 2014

3

-

15. MV-118992-1/VS-2014
ze dne 3. 9. 2014

Objednávka nových matričních a státoobčanských
tiskopisů
- nahrazení Informace č. 12/2013

-

-

platná
objednávky tiskopisů lze nově činit
i prostřednictvím
webových
stránek
Tiskárny
Ministerstva
vnitra
–
www.tmv.cz
dále upozorňujeme na změnu kontaktní
osoby Tiskárny Ministerstva vnitra: nově
p. Vojtěch Kopp, tel. 974 887 317/308,
e-mail: vojtech.kopp@tmv.cz

16. MV-108429-3/VS-2014
ze dne 5. 9. 2014

Určení data úmrtí soudem
(nahrazení bodu 2. Informace č. 6/2010)

-

platná po doplnění Informací č. 19/2014

17. MV-130304-4/VS-2014
ze dne 8. 10. 2014

Uzavírání manželství ve dnech voleb

-

platná v plném rozsahu

18. MV-126269-3/VS-2014
ze dne 19. 11. 2014

I.

Vidimace
nových
matričních
tiskopisů
obsahujících zvláštní zajišťovací prvky
II. Osvobození
od
správního
poplatku
za provedení legalizace podpisu zákonného
zástupce či opatrovníka osoby, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

-

platná v plném rozsahu

19. MV-108429-6/VS-2014
ze dne 14. 11. 2014

Určení data úmrtí soudem
- doplnění Informace č. 16/2014

-

platná spolu s Informací č. 16/2014
a bodem č. 25 Zápisu ze semináře
úředníků uskutečněného ve dnech 1. a 2.
října
2015
v IVS
v Benešově
(č. j. MV-17888-64/VS-2015)

20. MV-155101-3/VS-2014
ze dne 12. 12. 2014

Zapisování akademických titulů do matričních
dokladů

-

platná v plném rozsahu
doplněna Informací č. 2/2015
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*)
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
• Podpisové vzory konzulárních pracovníků Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Praze jsou
obsaženy v Informacích č. 6/2013 a 26/2016.
o V případě, že je matričnímu úřadu předloženo jakékoliv potvrzení vystavené konzulárním pracovníkem, matriční úřad ověří
podpisový vzor tohoto konzulárního pracovníka v příslušné Informaci, a to dle data vydání tohoto potvrzení.
o Podpisové vzory konzulů, obsažené v těchto Informacích, zůstávají tedy nadále v platnosti.
•

Problematiku vydávání dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona
o matrikách aktuálně řeší Informace č. 4/2014 a 11/2013.
o Problematiku vydávání dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství řešily rovněž Informace č. 9/2010, 13/2011 a 1/2012.
Tyto Informace jsou v částech týkajících se vydávání tohoto dokladu neplatné (nahrazeny Informacemi č. 4/2014 a 11/2013).
o V této souvislosti upozorňujeme na chybu obsaženou v Informaci č. 11/2013 – touto Informací se Informace č. 13/2011
zrušuje, nikoliv doplňuje. V textu Informace č. 11/2013 je navíc v bodě II. uveden chybný odkaz na přílohu Informace č. 13/2011.
Správný je odkaz na přílohu č. 1 Informace č. 9/2010 (bod 1.).
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