Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)


Základní informace

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního
obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela
manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana
České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části
Brno-střed. Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do
vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného,
oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání matričního dokladu mohou požádat:
podle § 25 a podle § 25a a § 25b zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:










fyzická osoba, které se zápis týká
člen její rodiny – tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, pravnuk, sourozenec
zplnomocněný zástupce
pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních
samosprávných celků
statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným (matriční knihy vedené
těmito církvemi do 31.12.1949)
fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány
státu nebo před orgány územních samosprávných celků
školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům
výchovné péče
fyzická osoba, 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
fyzická osoba podle § 25b odst. 1 zákona o matrikách

.


Podmínky a postup pro řešení životní situace

Prvopisy výpisů z matrik (rodný, úmrtní a oddací list) se vystavují a vydávají občanům bez
žádosti, pokud k události došlo na území ČR.
Pokud matriční událost (narození, uzavření manželství, úmrtí) nastala v cizině, musí občan
nebo oprávněný žadatel nejdříve požádat o zápis do zvláštní matriky a poté obdrží příslušný
výpis z matriky, a to v případě prvopisu dokladu. Žádost se podává doložená stanovenými
doklady, prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR, nebo matričního úřadu.



Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Prvopis dokladu, nastala-li matriční událost v ČR, obdrží oprávněná osoba v zákonné lhůtě,
po provedení zápisu do matriky. V případě, že občan potřebuje vydání druhopisu dokladu,
podá si písemnou žádost o jeho vydání na místně příslušné matrice.


Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se narodila,
uzavřela manželství nebo zemřela fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině,
pak se obraťte na zvláštní matriku Úřadu městské části Brno-střed http://www.stred.brno.cz/ .
MěÚ Rychnov nad Kněžnou vystaví matriční doklad (rodný, oddací, úmrtní list) pokud k
narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana došlo v těchto obcích: Jahodov, Javornice,
Liberk, Lično, Lukavice, Skuhrov nad Bělou, Synkov-Slemeno, Rychnov nad Kněžnou,
Zdobnice


Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit

Žadatel se může obrátit na MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor správních činností a ŽÚ,
matrika, 2. poschodí, úřední dny pondělí a středa 8.00-17.00 a dle telefonické domluvy úterý a
čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-14.00 hod.
Zastupitelský úřad České republiky v cizině. Stránky Ministerstva zahraničních věcí
http://www.mzv.cz/.


Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložíte:
- doklad totožnosti
- případně veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo
listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů
jeho rodiny nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho
práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
- ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce. Za členy rodiny se považuje:
manžel, rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, vnuci a pravnuci.


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře pro výpis z matriky, vedené matričním úřadem v ČR, nejsou stanoveny.
Žadatel může použít vzor žádosti o vydání druhopisu, který je k dispozici na pracovišti
matrik. Pro případ žádosti o výpis ze zvláštní matriky žadatel vždy použije stanoveného
tiskopisu žádosti o zápis do zvláštní matriky. Tiskopis je k dispozici na matričních úřadech,
nebo na zastupitelských úřadech.



Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání
stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 100,- Kč předem
v hotovosti, případně poštovní poukázkou nebo na účet: 19-1240286399/0800, var. symbol
4136
Jsou-li požadovány k doložení žádosti ověřené doklady, občan při jejich vyřízení uhradí
stanovené správní poplatky, např. za ověření kopie listiny 30 Kč/1 strana, vyznačení Apostille
100 Kč apod.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů od přijetí kompletní žádosti příslušným úřadem (při vydání
druhopisu), prvopis se vydává po provedení zápisu do matriky, který je proveden do 30 dnů
po obdržení podkladů pro jeho provedení


Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
související předpisy:
Zákon č. 500/2004., o správním řízení v platném znění
Zákon č. 634/2004., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů
ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který
rozhodnutí vydal.


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné
zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení u správního orgánu může být
za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb. kvalifikováno jako přestupek proti
pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.



Nejčastější dotazy

1. Ztratil/a jsem rodný list, oddací, úmrtní list. Kde mě vydají duplikát?
Pokud k narození, uzavření manželství nebo k úmrtí došlo v obcích :
Jahodov, Javornice, Liberk, Lično, Lukavice, Skuhrov nad Bělou, Synkov-Slemeno,
Rychnov nad Kněžnou, Zdobnice, matriční doklad Vám vystaví MěÚ Rychnov nad Kněžnou.
Pokud k narození, manželství nebo k úmrtí došlo jinde, musíte se obrátit na matriční úřad, do
jehož správního obvodu spadá obec, ve které došlo k narození, uzavření manželství nebo
úmrtí.
2. Uzavřel/a jsem sňatek v cizině, kdo mi zašle oddací list ?
Musíte se dostavit na zastupitelský úřad ČR v cizině nebo na kteroukoliv matriku v ČR a
požádat o zápis do zvláštní matriky. Po provedení zápisu uzavření manželství do matriční
knihy vystaví zvláštní matrika oddací list a zašle jej na matriku, kde jste žádala o zápis nebo
na zastupitelský úřad.
3. Uzavřel/a jsem sňatek v cizině a narodilo se mi dítě. Do České republiky cestu neplánuji,
jak získám český oddací list a rodný list dítěte ?
Musíte se obrátit na zastupitelský úřad ČR v cizině a požádat o zápis o uzavření manželství a
zápis o narození do zvláštní matriky. Po provedení zápisů o uzavření manželství a o narození,
Vám matriční doklady budou předány na zastupitelském úřadu.


Další informace:

• kterýkoliv matriční úřad
• zastupitelský úřad, http://www.mzv.cz/
• zvláštní matrika v Brně http://www.stred.brno.cz/

