ROK 2013
Číslo

Č. j. /ze dne

Název informace

Platnost

1.

MV-14118-2/VS-2013
ze dne 10. 4. 2013

Maďarsko – osvědčení o právní způsobilosti
- platná
k uzavření manželství
Pouze upozorňujeme, že v odstavci 3 je třeba
odkaz na § 6 odst. 3 zákona č. 94/1963 Sb.,
o rodině,
ve znění
pozdějších
předpisů,
(promíjení dokladů), nahradit § 664 odst. 2
NOZ.

2.

MV-146434-5/VS-2012
ze dne 10. 4. 2013

Osvojení státních občanů České republiky v cizině Dle aktuálního vyjádření odboru správních
– změna rodného čísla a ukončení trvalého pobytu činností MV postup týkající se provádění změny
rodného čísla z důvodu osvojení zůstává nadále
− doplnění informace č. 12/2010
platný a je popsán v nové Informaci č. 27/2016,
která nahradila Informaci č. 11/2012.
K ukončení trvalého pobytu osvojeného dítěte
do zahraničí uvádíme, že tento postup zůstává
rovněž v platnosti. Pouze upozorňujeme,
že aktuální
název
formuláře
rozhraní
CzechPOINT@office, kterým je osvojení
zapisováno do AISEO, je „Zápis údajů
o osvojení do agendového informačního
systému evidence obyvatel“.

3.

MV-14656-5/VS-2013
ze dne 30. 4. 2013

Vyplňování tiskopisu ČSÚ Hlášení o uzavření
manželství (Obyv. 1 – 12)

-

platná v plném rozsahu

4.

MV-62089-7/VS-2013
ze dne 30. 8. 2013

Způsobilost žadatele o provedení legalizace podle
zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu

-

platná v plném rozsahu

1

nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu
a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
ve znění pozdějších předpisů
5.

MV-54991-10/VS-2013
ze dne 8. 8. 2013

Vydávání úmrtních listů pro úřední potřebu
státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti
orgánů územních samosprávných celků

-

6.

MV-74993-2/VS-2013
ze dne 18. 6. 2013

Podpisový vzor vicekonzulky Velvyslanectví *)
Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska

7.

MV-85396-2/VS-2013
ze dne 8. 8. 2013

Podpisové vzory konzulárních pracovníků a otisky **)
úředních
razítek
konzulárního
oddělení
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

8.

MV-92051-2/VS-2013
ze dne 8. 8. 2013

Podpisový
vzor
konzulární
pracovnice ***)
Velvyslanectví Slovenské republiky v České
republice

9.

MV-63867-21/VS-2011
ze dne 19. 8. 2013

Správní poplatky při změně příjmení

-

platná v plném rozsahu

NEPLATNÁ

K odst. 1 a 3 - plně odkazujeme na bod 10.
zápisu ze semináře úředníků uskutečněného
ve dnech 1. a 2. října 2015 v IVS v Benešově
(č. j. MV-17888-64/VS-2015)
K odst. 2 - Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti
zákon č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon
o matrikách. V § 70a bylo nově upraveno,
že matriční úřad na základě prohlášení občana
ČR, který je současně státním občanem jiného
členského státu Evropské unie, uvede
v matriční knize jméno, popřípadě jména, nebo
2

příjmení občana ČR v podobě, kterou mu
umožňuje užívat právo a tradice tohoto jiného
členského státu Evropské unie, prokáže-li
občan 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. Žádný správní
poplatek se nehradí.
10. MV-83119-1/VS-2013
ze dne 30. 8. 2013

Ověřování 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), ve znění
pozdějších předpisů – správní obvod ověřujícího
úřadu

11. MV-138958-5/VS-2011
ze dne 17. 10. 2013

Spojené království – Potvrzení
způsobilosti k uzavření manželství

12. MV-122521-2/VS-2013
ze dne 15. 10. 2013

Objednávky matričních tiskopisů po 1. 1. 2014

13. MV-47730-15/VS-2011
ze dne 6. 12. 2013

Vydávání úmrtních listů obcím k prokázání úmrtí
- NEPLATNÁ
osoby k žádosti o úhradu vynaložených finančních Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon
prostředků na pohřbení zemřelé osoby
č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon
o matrikách. V § 25 odst. 5 bylo nově upraveno,
že matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě
3

o

-

platná v plném rozsahu

-

NEPLATNÁ
nahrazena Informací č. 15/2014

právní *)

(tj. fyzické i právnické), která na jeho vydání
prokáže právní zájem nebo která žila se
zemřelým v době jeho smrti ve společné
domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem
jeho pohřbu.
Obec je právnickou osobou
a může tedy požádat o vydání úmrtního listu
i pro výkon samostatné působnosti, kterou je
i výkon práva obce na náhradu účelně
vynaložených nákladů spojených s pohřbem
vůči státu (tzv. sociální pohřby).
*)
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.).

**)
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
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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 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).
o 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.

***)
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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