ROK 2009
Číslo

Č. j. /ze dne

Název informace

Platnost

1.

MV-2330-10/VS-2008
ze dne 19. 1. 2009

Právní úprava určení a popření otcovství v cizině

2.

MV-30764-1/VS-2009
ze dne 29. 4. 2009

Změna příjmení nezletilého dítěte – poručníci,
pěstouni, opatrovník, správní poplatky

3.

MV-30812-1/VS-2009
ze dne 29. 4. 2009

Postup správního orgánu při aplikaci § 87 odst. 1
- NEPLATNÁ
zákona o matrikách a příslušných ustanovení S účinností od 1. 1. 2014 byl v § 87 zákona
správního řádu
o matrikách, zrušen odstavec 1 a § 12 (povolení
uzavření manželství na kterémkoli vhodném
místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce)
byl zařazen do původního odstavce 2. Pokud se
tedy žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá
se o tom rozhodnutí.
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- platná částečně
Upozorňujeme, že odkazy na zákon č. 94/1963
Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, je třeba nahradit odkazy na jednotlivá
ustanovení
- NOZ a
- zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním
právu soukromém, ve znění pozdějších
předpisů (§ 54 - rozhodné právo
ve věcech určení a popření rodičovství
a § 55 - uznání cizích rozhodnutí
ve věcech určení a popření rodičovství).
-

NEPLATNÁ
nahrazena Informací č. 13/2017

4.

MV-43932-3/VS-2009
ze dne 8. 7. 2009

Kvalifikační požadavky na osoby provádějící
autorizovanou konverzi dokumentů na kontaktních
místech veřejné správy

-

platná v plném rozsahu

5.

MV-32492-3/VS-2009
ze dne 6. 8. 2009

Výměna výpisů z matrik mezi Českou republikou a
Makedonií

-

platná v plném rozsahu

6.

MV-21210-5/VS-2009
ze dne 25. 8. 2009

Určení data úmrtí fyzické osoby soudem

7.

MV-29382-5/VS-2009
ze dne 7. 9. 2009

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – znalecké
posudky s rozsahem znaleckého oprávnění
jazykověda – ověřování podob jmen a příjmení

8.

MV-47136-3/VS-2009
ze dne 8. 9. 2009

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
- platná
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti Pouze upozorňujeme, že podle stávajícího
podpisu a o změně některých zákonů (zákon znění § 8 písm. c) zákona č. 21/2006 Sb., ve
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
znění pozdějších předpisů, ověřovací doložka
obsahuje údaj o tom, že vidimovaná listina se
doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena,
a zda tato listina je
1. prvopisem,
2. již ověřenou vidimovanou listinou,
3. listinou, která je výstupem z autorizované
2

- platná
Pouze upozorňujeme, že s účinností od 1. 1.
2014 soud postupuje v řízení o určení data
úmrtí podle § 59 a násl. zákona č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění
pozdějších předpisů.
Při zápisu data úmrtí do knihy úmrtí a na
úmrtním listu odkazujeme na bod 25. zápisu
ze semináře úředníků uskutečněného ve dnech
1. a 2. října 2015 v IVS v Benešově (č. j. MV17888-64/VS-2015)
-

platná v plném rozsahu

konverze dokumentů,
4. opisem nebo kopií pořízenou ze spisu, nebo
5.
stejnopisem
písemného
vyhotovení
rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného
podle zvláštního právního předpisu.
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