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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 30.06.2022
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 30.06.2022 doručena
prostřednictvím datové schránky podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
1. Jakým způsobem přistupuje Váš úřad k zápisu do zvláštní matriky a vystavení rodného listu pro
dítě, které se narodilo v zahraničí za použití prostředků asistované reprodukce ženě žijící ve
stejnopohlavním ženském páru, přičemž v tomto státě existuje fikce automatického rodičovství druhé
ženy a dítě má tudíž právně dvě matky? Pokud je jedna z těchto žen česká občanka, je v těchto
případech vydáván rodný list s uvedením obou matek?
2. Je rozdíl v tom, zdali je A) biologickou matkou občanka ČR, druhou matkou občanka cizího státu,
B) biologickou matkou občanka cizího státu, druhou matkou na občanka ČR?
3. Je rozhodující, zdali tento stejnopohlavní pár žije A) v manželství, B) registrovaném partnerství,
C) v neformálním vztahu (tedy mimo manželství/registrované partnerství)? Liší se nějak Vaše
rozhodnutí v těchto třech případech?
4. Vyžadujete v těchto případech nejprve uznání určení rodičovství Nejvyšším soudem dle § 55,
respektive § 51 zákona o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 91/2012 Sb.?
K Vaší žádosti Vám tímto sdělujeme následující:
1. V těchto případech, pokud rodiče pro dítě předloží doklad o státním občanství České republiky,
čímž splní jednu ze zákonem stanovených podmínek pro zápis narození do zvláštní matriky, vydáme
po provedení zápisu do knihy narození rodný list s uvedením obou matek, pokud jsou splněny
všechny další zákonem stanovené podmínky.
2. Pro zápis do zvláštní matriky není v těchto případech rozhodující, která z matek je občankou ČR,
pokud je dítěti vydáno osvědčení o státním občanství ČR.

-23. Ano, tato skutečnost je rozhodující, pokud je to rozhodující pro zemi, na jejímž území došlo k
narození dítěte a podle jejíhož práva došlo k zápisu narození a vystavení cizozemského rodného listu
dítěte.
4. Uznání rozhodnutí o určení rodičovství Nejvyšším soudem ČR jsou vyžadována dle zákona č.
91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů pouze v případech, že
bylo ve věci rodičovství vydáno cizím státem rozhodnutí (ať již správní nebo soudní), při
neexistenci cizozemského rozhodnutí nemůže uznávací řízení proběhnout. U států s nimiž má Česká
republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, se rodičovství zapisuje na základě
cizozemské rozhodnutí bez dalšího. Pokud žádné rozhodnutí ve věci určení rodičovství vydáno
nebylo, zapisujeme dvě osoby stejného pohlaví jako rodiče poté, co prověříme, na základě jaké právní
úpravy cizího státu došlo k zápisu těchto osob do cizozemského rodného listu.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

