odbor všeobecné správy
oddělení státního občanství a matrik

Příloha č. 2. e.

ZÁPIS MANŽELSTVÍ
Oznamovací povinnost matričních úřadů

září 2018

Kdo oznamuje
Zápis uzavření manželství
– snoubenec je SO ČR

MÚ, který zapsal do knihy
manželství

Komu je oznamováno
a v jaké lhůtě
AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Jakým způsobem je
oznamováno
Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT
„Zápis údajů o uzavření
manželství do AISEO“

Právní předpis/metodický
pokyn
§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o uzavření manželství“
(el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 a § 15 zák.
č. 89/1995 Sb.
Vyhláška o Programu
statistických zjišťování na
příslušný kalendářní rok
„Pokyny k vyplnění Hlášení
o uzavření manželství“

Zápis uzavření manželství
– snoubenec je cizinec

MÚ, který zapsal do knihy
manželství

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o uzavření manželství“
(el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 a § 15 zák.
č. 89/1995 Sb.
Vyhláška o Programu
statistických zjišťování na
příslušný kalendářní rok
„Pokyny k vyplnění Hlášení
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o uzavření manželství“

Uzavření manželství rodičů
dítěte
(dohoda o příjmení nemá
vliv na stávající příjmení
dítěte)

MÚ, v jehož knize manželství
je uzavření manželství rodičů
dítěte zapsáno

ZÚ cizího státu, jehož je
fyzická osoba, která uzavřela
manželství, státním
občanem, není-li takový ZÚ
na území ČR, zašle se oddací
list MZV
(pouze stanoví-li tak
mezinárodní smlouva)
Do 3 pracovních dnů po
provedení zápisu do MK

Zasláním oddacího listu
(fyzicky)

§ 54 odst. 1 ZOM

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu se
zasílá ve formátu PDF do DS
Ředitelství služby cizinecké
policie: ybndqw9 (výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“
- oznámení se zasílají ke
každému uzavření
manželství samostatně

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

Písemným oznámením
o uzavření manželství rodičů
vč. kopie oddacího listu
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

§ 860 OZ

MÚ, který vede knihu
narození dítěte
Bez zbytečného odkladu

(pouze na žádost)

§ 860 OZ
§ 19 odst. 1 ZOM
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Dle mezinárodních smluv1)

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

§ 19 odst. 1 ZOM
§ 83 ZOM
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

Zápis 2017 (body 6 a 26)
Zápis 2018 (bod I. 1. - K bodu
26)
Uzavření manželství rodičů
dítěte
(dohoda o příjmení mění
stávající příjmení dítěte)

MÚ, v jehož knize manželství
je uzavření manželství rodičů
dítěte zapsáno

MÚ, který vede knihu
narození dítěte
Bez zbytečného odkladu

§ 860 OZ
§ 19 odst. 1 ZOM

Písemným oznámením
o uzavření manželství rodičů
vč. kopie oddacího listu
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

§ 860 OZ
§ 19 odst. 1 ZOM
§ 83 ZOM
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Zápis 2017 (bod 6)
Zápis 2018 (bod I. 1. - K bodu
26)

MÚ, který vede knihu
narození dítěte

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)
(je-li dítě SO ČR)
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Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(je-li dítě cizincem)

Uzavření manželství matky
dítěte, jehož otec není znám
(snoubenci se dohodli, že
příjmení určené pro jejich
ostatní děti bude mít i toto
dítě)
- k takové změně příjmení
dítěte je třeba vyjádření
dítěte za stejných podmínek
jako v jiných záležitostech
týkajících se dítěte; je-li dítě
starší patnácti let, je třeba,
aby se změnou svého
příjmení souhlasilo
- ustanovení § 862 OZ nelze
použít, dosáhlo-li dítě
zletilosti.
§ 862 odst. 2 B
§ 863 OZ
§ 19 odst. 2 ZOM

MÚ, v jehož knize manželství
je uzavření manželství
zapsáno

MÚ, který vede knihu
narození dítěte
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu2)
se zasílá ve formátu PDF do
DS Ředitelství služby
cizinecké policie: ybndqw9
(výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

Písemným oznámením
o uzavření manželství rodičů
vč. kopie oddacího listu
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

§ 862 a § 863 OZ

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

§ 83 ZOM
§ 19 odst. 2 ZOM
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Zápis 2017 (bod 6)

MÚ, který vede knihu
narození dítěte

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)
(je-li dítě SO ČR)
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Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(je-li dítě cizincem)

Datum nabytí PM
rozhodnutí soudu
o prohlášení manželství za
neplatné
/
Datum nabytí PM
rozhodnutí soudu
o neexistenci manželství
/
Datum nabytí PM
rozhodnutí soudu o rozvodu
manželství

MÚ, který zapsal do knihy
manželství

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu2)
se zasílá ve formátu PDF do
DS Ředitelství služby
cizinecké policie: ybndqw9
(výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

Kopie oddacího listu
s poznámkou o datu nabytí
PM rozhodnutí soudu o
− prohlášení
manželství za
neplatné,
− neexistenci, nebo
− rozvodu manželství

§ 158b odst. 2 písm. g)
zák. č. 326/1999 Sb.

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

- výhradně do DS Ředitelství
služby cizinecké policie:
ybndqw9
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

- je-li manžel cizincem

1)

Mezinárodní smlouvy mezi ČR a Afgánistánem, Alžírskem, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskem, Černou Horou, Francií, Chorvatskem, Jemenem, Kosovem,
Kubou, Kyprem, Laosem, Maďarskem, Makedonií, Mongolskem, Polskem, Rakouskem, Řeckem, Slovinskem, Srbskem, Sýrií, Španělskem a Vietnamem

2)

Ze zaslaného matričního dokladu Ředitelství služby cizinecké policie musí být zřejmé, k jaké „změně“ příjmení dítěte (cizince) v tomto případě došlo a od
kdy je dítě povinno příjmení v této podobě užívat. Tato skutečnost by proto měla být vždy uvedena do poznámky matričního dokladu zasílaného Ředitelství
služby cizinecké policie.
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Použité zkratky
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AISEO – agendový informační systém evidence obyvatel
ČSÚ – Český statistický úřad
ČR – Česká republika
DS – datová schránka
IVS – Institut pro veřejnou správu
MK – matriční kniha
MV – Ministerstvo vnitra
MÚ – matriční úřad
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
OVS – odbor všeobecné správy
PM – právní moc
SO ČR – státní občan České republiky
ZOM – zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÚ – zastupitelský úřad

Právní předpisy
o zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
o vyhláška o Programu statistických zjišťování pro příslušný kalendářní rok
o zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Metodika MV
o Informace OVS MV č. 12/2017, 16/2017 a 23/2017
o Zápis z pracovní porady krajských úřadů, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 1. a 2. 10. 2015
v IVS v Benešově, rozeslaný všem zúčastněným pod č. j. MV-17888-64/VS-2015 dne 14. dubna 2016 (Zápis 2015) – bod 36/3
o Zápis z pracovní porady krajských úřadů, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 30. a 31. 5.
2017 v IVS v Benešově, rozeslaný všem zúčastněným pod č. j. MV-1064-61/VS-2017 dne 24. srpna 2017 (Zápis 2017) – body 6 a 26
o Zápis z pracovní porady krajských úřadů, magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 28. – 30. 5.
2018 v IVS v Benešově (Zápis 2018) – bod I. 1. (K bodu 6 a 26)
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