ROK 2005
Číslo

Č. j. /ze dne

Název informace
centrální

Platnost

1.

VS-21/60/2-2005
ze dne 25. 1. 2005

Švýcarsko – zavedení
matričních událostí

databáze

-

platná v plném rozsahu

2.

VS-35/60/2-2005
ze dne 4. 2. 2005

Vzory nových formulářů registračních dokumentů
občanského matričního úřadu Litevské republiky

-

platná v plném rozsahu

3.

VS-300/60/2-2004
ze dne 7. 3. 2005

Postup při předání matričních knih, sbírek listin
a druhopisů matričních knih, v souvislosti se
změnou správních obvodů matričních úřadů

-

platná v plném rozsahu

4.

VS-281/60/2-2004
ze dne 6. 6. 2005

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

-

1

platná, pokud jde o právní účinky cizího
rozhodnutí o rozvodu manželství, které
nastávají až právní mocí rozhodnutí NS
ČR o uznání cizího rozhodnutí
Upozorňujeme však na novou právní úpravu
s účinností od 1. 1. 2014.
Podle § 759 NOZ manžel, který přijal příjmení
druhého manžela, může do šesti měsíců
po rozvodu manželství oznámit matričnímu
úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To
platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení
druhého manžela s tím, že bude ke společnému
příjmení připojovat své dosavadní příjmení,
popřípadě první ze svých příjmení, užívat
napříště jen své dřívější příjmení.
Dále, citované ustanovení § 67 již zrušeného
zákona č. 97/1963Sb., o mezinárodním právu
soukromém, ve znění pozdějších předpisů, se

nahrazuje § 51 zákona č. 91/2012 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém, ve znění
pozdějších předpisů.
NEPLATNÁ
v průběhu roku 2017 bude nahrazena
novou Informací

5.

VS-332/60/2-2005
(předáno na poradě KÚ
dne 28. 6. 2005)

Plnění oznamovací povinnosti matričními úřady

6.

VS-75/60/2-2005
ze dne 4. 7. 2005

Uvádění jmen fyzických osob, které se hlásí k jiné
- NEPLATNÁ
než české národnosti
Problematika užívání jména i příjmení SO ČR
jiné než české národnosti byla zapracována do
§ 26 odst. 3 zákona o matrikách.
Na žádost SO ČR, který je příslušníkem
národnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě
jména, a příjmení jsou v matriční knize zapsána
v českém nebo v jiném než českém jazyce,
uvede se jeho jméno, popřípadě jména,
a příjmení v matričním dokladu v jazyce
národnostní menšiny znaky přepsanými do
podoby, ve které se zobrazují v informačních
systémech
veřejné
správy.
Vzniknou-li
pochybnosti o správné pravopisné podobě
jména nebo příjmení, je občan povinen předložit
doklad vydaný znalcem. Jde-li o společné
příjmení manželů, uvede se příjmení v jazyce
národnostní menšiny pouze se souhlasem
druhého manžela, popřípadě jejich nezletilého
dítěte staršího 15 let. Do matriční knihy se
vyznačí, že byl vydán matriční doklad
s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení
v jazyce národnostní menšiny. Další matriční
doklady se vydávají s uvedením jména,
popřípadě jmen, a příjmení v této podobě.
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-

7.

VS-403/60/2-2004
ze dne 14. 7. 2005

Uzavírání manželství cizích
na území České republiky

občanů

-

NEPLATNÁ
nahrazena Informací č. 12/2017

8.

VS-182/60/2-2005
ze dne 19. 7. 2005

Brazílie – doklad o právní způsobilosti k uzavření
manželství

-

platná v plném rozsahu

9.

VS-403/60/2-2004
ze dne 24. 8. 2005

Uzavírání manželství cizích občanů na území
České republiky

-

NEPLATNÁ
nahrazena Informací č. 12/2017

Oznamovací povinnost matričních úřadů České
republiky vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

-

NEPLATNÁ
v průběhu roku 2017 bude vypracována
nová Informace o plnění oznamovací
povinnosti matričními úřady

-

NEPLATNÁ s ohledem na novou právní
úpravu, týkající se rodných čísel,
zakotvenou
v HLAVĚ
III
zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů

10. VS-332/60/2-2005
ze dne 11. 10. 2005

11. VS-305/60/2-2005
dne 21. 10. 2005

ze Předávání sestav rodných čísel
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státních
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