ROK 2010
Číslo

Č. j. /ze dne
MV-65562-1/VS-2010
ze dne 2. 7. 2010

Název informace
Zapisování údajů
evidence obyvatel

do

informačního

Platnost
systému Aktuální kontakty na příslušná pracoviště:
- helpdesk Czech POINT, tel. 222 13 13
13, e-mail: helpdesk@czechpoint.cz

1.

MV-66859-7/VS-2009
ze dne 30. 3. 2010

Podpisové vzory velvyslance Ukrajiny v České *)
republice, konzulárních pracovníků Velvyslanectví
Ukrajiny v České republice a Konzulárního
jednatelství Ukrajiny v Brně

2.

MV-21323-3/VS-2010
ze dne 7. 4. 2010

Vybírání správních poplatků podle položek 4 a 5
sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, při
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a ověřování pravosti podpisu pro Národní
památkový ústav

3.

MV-20416-4/VS-2010
ze dne 16. 4. 2010

Vidimace lustračního osvědčení

1

-

odbor
centrálních
informačních
systémů MV, oddělení provozu projektů
eGovernment (technický správce AISEO)
– zajišťuje službu „hotline“ centrální
evidence obyvatel, tel. č. 974 849 600,
e-mail hotlineczp@mvcr.cz

-

odbor správních činností MV (věcný
správce AISEO) – e-mail: osc@mvcr.cz

-

platná v plném rozsahu

- platná
Pouze upozorňujeme, že podle platného znění

zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, je třeba v poslední větě, v 3. odstavci
nahradit písmeno f) písmenem h).
4.

MV-47895-4/VS-2010
ze dne 7. 6. 2010

1. Vidimace upřesněného přídělového plánu
2. Doslovný výpis z matriční knihy
3. Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství předkládané státními občany
Slovenské republiky

K bodu 1. - informace je platná v plném
rozsahu;
K bodu 2. – informace je NEPLATNÁ
Podle stávajícího znění § 25 odst. 6 zákona
o matrikách se doslovný výpis z matriční knihy
vydává
a) fyzické osobě uvedené fyzické osobě,
které se zápis týká, nebo členům její
rodiny (manžel, partner, rodiče, děti,
prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím
sourozencům a dále zmocněncům těchto
osob,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo
výkon přenesené působnosti orgánů
územních samosprávných celků,
a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.
K bodu 3. – **)

5.

MV-59251-2/VS-2010

Opatření související se zřízením dálkového
přístupu matričním úřadům do registru rodných
čísel k 1. červenci 2010

6.

MV-64171-1/VS-2010
ze dne 29. 6. 2010

1. Doslovný výpis z matriční knihy
2. Zápis úmrtí fyzické osoby

2

-

NEPLATNÁ
nahrazena Informací č. 27/2016

K bodu 1. – informace je platná
Doplňujeme, že podle položky 3 písm. a)
sazebníku správních poplatků, uvedeného
v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

(vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo
výpisu z úředních spisů, atd.), se za vydání
doslovného výpisu z matriční knihy vybere
správní poplatek ve výši 15,- Kč za první
stránku a 5,- Kč za každou další i započatou
stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače.
K bodu 2. – informace je NEPLATNÁ;
nahrazuje
se
Informacemi
č. 16/2014
a č. 19/2014.
7.

MV-67478-5/VS-2010
ze dne 25. 8. 2010

1. Přijímání prohlášení o uzavření manželství
v případě, že skončilo funkční období
zastupitelstva obce
2. Zadávání matričních událostí do informačního
systému evidence obyvatel od 1. 7. 2010

K bodu 1. – informace je platná částečně
Zde pouze upozorňujeme, že k 31. 12. 2013 byl
zrušen zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, a okruh oddávajících je
s účinností od 1. 1. 2014 upraven v § 11a
zákona o matrikách, když NOZ v § 658 odst. 1
stanoví, že jedná-li se o občanský sňatek, jiný
právní předpis stanoví, kdo je orgánem veřejné
moci provádějícím sňatečný obřad.
K bodu 2. – informace je platná v plném
rozsahu

8.

MV-66368-5/VS-2010
ze dne 10. 9. 2010

Poskytování
rodných
čísel
novorozenců
- NEPLATNÁ
matričními úřady zdravotnickým zařízením
S účinností od 1. 1. 2014 bylo do zákona
o matrikách vloženo ustanovení § 15 odst. 5,
podle něhož matriční úřad sdělí neprodleně
poskytovateli zdravotních služeb na základě
jeho žádosti rodné číslo dítěte, jehož narození
tento poskytovatel oznámil matričnímu úřadu.
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9.

MV-71011-1/VS-2010
ze dne 22. 11. 2010

Osvědčení o právní způsobilosti
manželství ze Spojeného království

k uzavření ***)

10. MV-61243-2/VS-2010
ze dne 18. 11. 2010

Předkládání listin vystavených v Gruzii matričním
úřadům v České republice

-

platná po doplnění Informací č. 1/2014

11. MV-48312-2/VS-2010
ze dne 18. 11. 2010

Vydávání matričních dokladů Velvyslanectvím
Estonské republiky v Praze

-

platná
po
doplnění
č. 25/2011 a 16/2012

12. MV-65242-3/VS-2010
ze dne 18. 11. 2010

Osvojení státních občanů České republiky v cizině

-

platná spolu s Informací č. 2/2013

Informacemi

*)
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 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.
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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).

***)
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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