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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 12/2021
Oddělování vyznačené části občanského průkazu
- zrušení Informace č. 4/2016 a č. 13/2016
Dne 2. srpna 2021 nabylo účinnosti ustanovení § 36 nového zákona
o občanských průkazech – zákon č. 269/2021 Sb.
Podle ustanovení § 36 odst. 2 písm. a) až c) tohoto zákona oddělí vyznačenou
část občanského průkazu
a) orgán veřejné moci nebo orgán církve a náboženské společnosti, který je
oprávněn k uzavírání manželství, jde-li o změnu rodinného stavu sňatkem,
b) matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného
partnerství, jde-li o vznik registrovaného partnerství,
c) pověřený úřad nebo matriční úřad, jde-li o
1. změnu jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
2. změnu rodinného stavu zánikem manželství z důvodu rozhodnutí o rozvodu
manželství, zdánlivosti manželství nebo prohlášení manželství za neplatné, z
důvodu úmrtí jednoho z manželů nebo z důvodu rozhodnutí o prohlášení
jednoho z manželů za mrtvého,
3. zánik registrovaného partnerství z důvodu rozhodnutí o zrušení
registrovaného partnerství, neexistenci registrovaného partnerství nebo
prohlášení registrovaného partnerství za neplatné, z důvodu úmrtí jednoho
z partnerů nebo z důvodu rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za
mrtvého, nebo
4. změnu rodného čísla.
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Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu se nově
(na rozdíl od předchozí právní úpravy podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona
č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nevydává.
U výkladu ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských
průkazech, upozorňujeme na následující:
1) Způsob oddělování vyznačených částí občanských průkazů se řídí
ustanovením § 25 vyhlášky č. 281/2021 Sb., k provedení zákona
o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních
dokladech a zákona o základních registrech.
2) Vyznačená část občanského průkazu se odděluje jen v případě, že
u držitele občanského průkazu nastane změna skutečnosti, která má vliv
na údaj uvedený v občanském průkazu - pokud se tedy např. údaje
v občanském průkazu v souvislosti s uzavřením manželství nebo vstupu do
registrovaného partnerství nemění (v průkazu není uveden rodinný stav
a zároveň nedochází ke změně příjmení) – vyznačená část občanského
průkazu oddělena nebude.
Nadále platí, že oddělit vyznačenou část občanského průkazu lze jen státnímu
občanu České republiky u občanského průkazu, který vydal příslušný úřad České
republiky, nikoliv pak cizinci u jeho cizozemského dokladu totožnosti.
Dosavadní Informace č. 4/2016 a č. 13/2016 pozbývají platnosti.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.
ředitel
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