ROK 2006
Číslo

Č. j. /ze dne

Název informace

Platnost

1. Doklad o právní způsobilosti k uzavření *)
manželství předkládaný státním občanem
Ukrajiny
2. Podpisové vzory konzulárních pracovníků
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

1.

VS-2/60/2-2006
ze dne 3. 2. 2006

2.

VS-327/60/2-2005
ze dne 10. 2. 2006

Ověření správnosti údajů v žádosti
z rejstříku trestů a totožnosti žadatele

3.

VS-408/60/2-2005
ze dne 7. 3. 2006

Poskytování rodných čísel novorozenců matričními
úřady zdravotnickým zařízením
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o

výpis

- platná
Správnost údajů uvedených v písemné žádosti
o výpis a totožnost osoby žádající o výpis
týkající se fyzické osoby bezplatně ověřují
a) obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě
Praze úřad městské části, v územně členěných
statutárních městech úřad městského obvodu
nebo úřad městské části, magistráty statutárních
měst, které se nečlení na městské obvody nebo
městské části, a pro území vojenských újezdů
újezdní úřad, který je matričním úřadem podle
zvláštního právního předpisu,
b) zastupitelské úřady České republiky
v zahraničí, nebo
c) pověření pracovníci Rejstříku trestů (§ 11
odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku
trestů, ve znění pozdějších předpisů).
-

NEPLATNÁ
s účinností od 1. 1. 2014, podle § 15
odst. 5 zákona o matrikách, matriční úřad

sdělí
neprodleně
poskytovateli
zdravotních služeb na základě jeho
žádosti rodné číslo dítěte, jehož narození
tento poskytovatel oznámil.
4.

VS-102/60/2-2006
ze dne 21. 3. 2006

Provádění ověřování starostou a místostarostou
obce podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování)

- platná
Je třeba pouze zohlednit platné znění zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ao
změně
některých
zákonů
(zákon
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
tj. v odstavci 2. odkaz na § 8 písm. g) nahradit
odkazem na § 8 písm. h).

5.

VS-307/60/2-2004
ze dne 14. 3. 2006

Metodická
pomůcka
Ministerstva
financí
k provádění identifikace podle § 2 odst. 6 zákona
č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění
pozdějších předpisů

- platná po doplnění Informací č. 6/2004
Doplňujeme, že zákon č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
byl zrušen ke dni 1. 9. 2008 zákonem
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci
výnosů
z
trestné
činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů.
Podle § 10 odst. 1 cit. zákona na žádost klienta
nebo povinné osoby může identifikaci klienta
provést notář nebo kontaktní místo veřejné
správy.
K podrobnostem provádění zprostředkované
identifikace podle zákona č. 61/1996 Sb., byla
vydána metodická pomůcka ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a obcí, částka 2, ze dne 10.
března 2006; vzhledem k tomu, že změny
v novém zákoně nejsou zásadní, její platnost
přetrvá i po přijetí zákona č. 253/2008 Sb.
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6.

VS-436/60/2-2005
ze dne 6. 4. 2006

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
předkládaný státními občany Izraele

7.

VS-320/60/2-2005
ze dne 13. 4. 2006

Zápis jména, popř. jmen a příjmení při narození
- platná – částečně (pouze odst. 1, 2, 3
dítěte a při uzavření manželství státního občana
a 4)
České republiky a současně státního občana S účinností od 1. 1. 2014, podle § 70a odst. 1
jiného členského státu EU
zákona o matrikách matriční úřad na základě
prohlášení SO ČR, který je současně státním
občanem jiného členského státu Evropské unie,
uvede v matriční knize jméno, popřípadě jména,
nebo příjmení SO ČR v podobě, kterou mu
umožňuje užívat právo a tradice tohoto jiného
členského státu Evropské unie, prokáže-li SO
ČR jeho užívání matričním dokladem, popřípadě
jinou veřejnou listinou tohoto jiného členského
státu Evropské unie. Prohlášení se činí před
matričním úřadem, v jehož knize narození nebo
knize manželství je jméno, popřípadě jména,
nebo příjmení zapsáno. U nezletilého staršího
15 let se k prohlášení připojí jeho souhlas, bez
něhož k prohlášení nemůže dojít. Prohlášení lze
učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Prohlášení není spojeno s úhradou žádného
správního poplatku.

8.

VS-56/60/2-2006
ze dne 27. 4. 2006

Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření **)
manželství
předkládané
státními
občany
Slovenské republiky

9.

VS-250/60/2-2006
ze dne 6. 6. 2006

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném
- NEPLATNÁ
partnerství a o změně některých souvisejících Podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1999
zákonů – skončení platnosti občanského průkazu Sb., o občanských průkazech, ve znění
po vstupu do registrovaného partnerství
pozdějších předpisů, případě, že u SO ČR
nastane změna skutečností, které se týkají
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-

platná v plném rozsahu

údajů zapsaných do občanského průkazu,
oddělí vyznačenou část občanského průkazu,
matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení
o vstupu do partnerství, v případě změny
osobního stavu vznikem partnerství a v případě
zániku partnerství v důsledku rozhodnutí soudu
o prohlášení partnerství za neplatné nebo
rozhodnutí soudu o tom, že partnerství
nevzniklo, smrtí jednoho z partnerů nebo
rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho
z partnerů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu
o zrušení partnerství (§ 12 odst. 1 písm. c) bod.
3 cit. zákona).
10. VS-348/60/2-2006
ze dne 25. 7. 2006

Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony související s oblastí evidencí obyvatel
a některé další zákony

-

NEPLATNÁ
nahrazena Informací č. 27/2016

11. VS-345/60/2-2006
ze dne 7. 8. 2006

Ověřování způsobilosti úředníka k provádění
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a ověřování pravosti podpisu

-

platná
s případnými dotazy je možno se obracet
na JUDr. Janu Hálovou, e-mail:
jana.halova@mvcr.cz nebo
Mgr.
Jitku
Sedlačikovou,
e-mail:
jitka.sedlacikova@mvcr.cz.

12. VS-355/60/2-2006
ze dne 18. 9. 2006

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném
partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů

-

platná
pouze upozorňujeme, že § 32 zákona
č. 115/2006
Sb.,
o
registrovaném
partnerství a o změně některých
souvisejících
zákonů,
ve
znění
pozdějších předpisů, byl s účinností od
1. 1. 2014 zrušen a pojem „veřejné
listiny“ je upraven v § 81 zákona
o matrikách (i pro matriční událost
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13. VS-481/60/2-2006
ze dne 21. 11. 2006

Pověření
členů
zastupitelstva
prohlášení o uzavření manželství

k přijímání

14. VS-2/60/2-2006
ze dne 23. 11. 2006

1. Podpisový vzor vice-konzula Konzulárního *)
jednatelství Ukrajiny v Brně
2. Doklady předkládané státními občany Ukrajiny
k uzavření manželství na území České
republiky
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„registrované partnerství“) a působnost
zvláštní matriky je k tomuto dni vymezena
v § 3 odst. 5 zákona o matrikách.
aktuální tiskopisy pro zápis uzavření RP
jsou k dispozici na web. str. ÚMČ Brnostřed:
http://www.brno-stred.cz/file/6217
http://www.brno-stred.cz/file/6218.

- platná – částečně
Odstavec 4 se nahrazuje tímto textem:
„Podle § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dosavadní starosta v období ode dne voleb do
zastupitelstva obce do zvolení nového starosty
nebo
místostarosty
vykonává
pravomoci
starosty podle § 103; v tomto období vykonává
své pravomoci též dosavadní místostarosta.
Nevykonává-li
dosavadní
starosta
své
pravomoci podle věty první, vykonává je
dosavadní místostarosta, a je-li dosavadních
místostarostů více, ten, kterého přede dnem
voleb pověřilo zastupitelstvo obce zastupováním
starosty, jinak ten, kterého pověřil dosavadní
starosta. Vykonával-li ke dni voleb pravomoci
starosty člen zastupitelstva obce podle § 103
odst. 6, použijí se věty první a druhá obdobně.“

15. VS-66/60/2006
ze dne 8. 12. 2006

Zápis příjmení žen podle cizozemského matričního
dokladu na základě rozsudku Nejvyššího
správního soudu

-

platná po doplnění Informací č. 9/2008,
bod 2.

16. VS-181/60/2-2005
ze dne 8. 12. 2006

Uznávání soudních rozhodnutí v rámci Evropské
unie

-

NEPLATNÁ
nahrazena Informacemi
a č. 24/2016

17. VS-31/60/2-2006
ze dne 8. 12. 2006

Doklady předkládané k prokázání totožnosti cizinci
– žadateli o ověřování pravosti podpisu

-

18. VS-429/60/2-2006
ze dne 19. 12. 2006

Zápis osobního stavu do matričních knih
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č.

16/2011

vzory všech dokladů, které OAMP MV
vydává cizincům, byl zaslán spolu
s Informací č. 3/2016
- v roce 2017 bude vypracována nová
Informace v této věci
0
Po konzultaci s odborem správních činností MV
doplňujeme, že k 1. lednu 2012 nabyla účinnosti
novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
provedená zákonem č. 424/2010 Sb., kterým se
mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.,
a další související zákony. Tato novela
významným způsobem zasáhla do podoby
občanských průkazů a režimu jejich vydávání.
K odstavci 1.
Jednou z provedených změn bylo upuštění
od zapisování údajů o manželovi či partnerovi
a údajů o dětech do občanských průkazů.
K odstavci 3.
Matriční úřady jsou od 1. července 2012
zapisovateli údajů souvisejících s matričními
událostmi
či matričními
skutečnostmi
(např. narození, osvojení, změna jména) do
ISEO, kdy povinnost zapisovat předmětné údaje

jim ukládá § 4a zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
ve znění pozdějších předpisů.
V ISEO se údaj o rodinném stavu či partnerství
občana eviduje v rámci položky označené
„rodinný stav“ (§ 3 odst. 3 písm. l) a m) zákona
o evidenci obyvatel). Údaj o rodinném stavu či
partnerství se s účinností od 1. ledna 2016
opětovně vede i k cizincům (§ 3 odst. 4 písm. g)
zákona o evidenci obyvatel; v ISEO dosud
nerealizováno).

*)
Ukrajina
• Podpisové vzory ukrajinských konzulárních pracovníků jsou obsaženy v Informacích č. 7/2001, 6/2003 (bod 2.), 1/2006 (bod 2.),
14/2006 (bod 1.), 5/2007, 1/2008 (bod II.), 6/2008, 1/2010, 11/2011, 7/2013, 6/2015, 14/2015 a 11/2017
o V případě, že je matričnímu úřadu předloženo jakékoliv potvrzení vystavené ukrajinským konzulárním pracovníkem, matriční
úřad ověří podpisový vzor tohoto konzulárního pracovníka v příslušné Informaci, a to dle data vydání tohoto potvrzení.
•

Problematiku vydávání dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona
o matrikách aktuálně řeší Informace č. 1/2008 (po doplnění pokynem MV č. j. MV-6405-3/VS-2008 ze dne 7. února 2008) – tato
Informace je platná po zohlednění aktuální právní úpravy (odkaz na § 6 odst. 3 zákona č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších
předpisů, na druhé straně této Informace je třeba s účinností od 1. 1. 2014 nahradit odkazem na ustanovení § 664 odst. 2 NOZ).
o

o

Problematiku vydávání dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství řešily rovněž Informace č. 7/2001, 6/2003 (bod 1.),
1/2006 (bod 1.), 14/2006 (bod 2.) a 5/2007. Tyto Informace jsou v částech týkajících se vydávání tohoto dokladu neplatné
(nahrazeny Informací č. 1/2008). Podpisové vzory konzulů, obsažené v těchto Informacích, zůstávají nadále v platnosti
(viz výše).
Ze shora uvedených Informací a z Informace č. 1/2008 vyplývá, že orgány Ukrajiny nevydávají doklad o právní způsobilosti
k uzavření manželství ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona o matrikách.
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**)
Slovensko
• Podpisové vzory konzulárních pracovníků Velvyslanectví Slovenské republiky jsou obsaženy v Informacích č. 8/2013 a 25/2016.
o V případě, že je matričnímu úřadu předloženo jakékoliv potvrzení vystavené slovenským 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 i nadále v platnosti.
•

Problematiku dokladů předkládaných státními občany Slovenska k uzavření manželství na území ČR aktuálně řeší Informace
č. 4/2012 – tato Informace je platná po zohlednění aktuální právní úpravy (odkaz na § 6 odst. 3 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině,
ve znění pozdějších předpisů, na první straně této Informace je třeba s účinností od 1. 1. 2014 nahradit odkazem na ustanovení § 664
odst. 2 NOZ).
o Problematiku vydávání dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství řešily rovněž Informace č. 8/2006 (tato Informace je
neplatná – byla nahrazena Informací č. 4/2012) a 4/2010 (bod 3. - tato Informace je platná po doplnění Informací č. 4/2012).
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