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Vážená paní

Sdělení ke dvěma totožným žádostem o informace ze dne 07.12.2020
Vážená paní magistro,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byly dne 07.12.2020
prostřednictvím elektronické adresy podatelny doručeny dvě Vaše žádosti o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „informační zákon“) totožného znění. Obě Vaše žádosti obsahovaly veškeré náležitosti
dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona. Jako takové jsme je tedy přijali a posoudili. Odpověď
k oběma Vašim žádostem Vám zasíláme níže.
V obou žádostech jste požadovala poskytnutí následujících informací:
1. V kolika případech došlo k zápisu dvou osob stejného pohlaví jako rodičů dítěte? Pokud
máte podrobnější údaje, kolik případů připadá na který rok za období let 2017 - 2020?
2. Příloha č. 2 vyhlášky č. 207/2001 Sb., Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
vymezuje vzor rodného listu. V něm jsou ovšem uvedeni jen otec dítěte a matka dítěte, což
v případě páru stejného pohlaví neodpovídá skutečnosti.
 Jak se označují rodiče stejného pohlaví v rodném listu?
 Prosím o zaslání vzoru rodného listu pro pár stejného pohlaví.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
Ad bod 1)
Samostatnou evidenci zápisů narození, kde jsou jako rodiče uvedeny dvě osoby stejného pohlaví,
Odbor matrika ÚMČ BS neeviduje, zákon toto ani neukládá. Pro Vaši informaci sdělujeme, že
v letošním roce bylo prozatím zapsáno 16 zápisů narození, kde jsou jako rodiče uvedeny dvě osoby
stejného pohlaví. Z let 2017 - 2019 Vám můžeme poskytnout pouze odhad, a to 13 zápisů narození
za toto období. V případě, že byste trvala na přesném počtu těchto zápisů narození z let 2017-2019,
bylo by nutno projít celkem cca 29.408 zápisů narození vedených v rámci ručně vedené matriční
knihy, jelikož z elektronicky vedené matriční knihy narození Odboru matriky ÚMČ BS nelze Vámi
požadované informace zjistit. V případě, že byste trvala na poskytnutí přesného počtu předmětných
zápisů, s poskytnutím této informace by byly spojeny náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací v souladu s ust. § 17 odst. 1 informačního zákona. Sazebník úhrad, jež jsme oprávněni
za poskytnutí této informace požadovat je dostupný na internetové stránce www.brnostred.cz/povinne-zverejnovane-informace , v bodu 15 - Úhrady za poskytování informací,

-215.1 Sazebník úhrad za poskytování informací – Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ad bod 2)
Jak jste uvedla již ve Vaší žádosti, předtisk rodného listu je stanoven vyhláškou č. 207/2001 Sb.,
Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých souvisejících zákonů. Rodný list je jako matriční doklad přísně zúčtovatelný
tiskopis a nelze jej tedy jakkoli upravovat. Pokud je z cizozemských veřejných listin, případně
z uznávacího rozsudku Nejvyššího soudu ČR zřejmé, kdo je skutečným biologickým rodičem, toho
Odbor matriky ÚMČ BS zapíše do příslušné kolonky rodného listu, druhého rodiče zapíše
do poznámky rodného listu. Pokud to nelze z listinných podkladů jednoznačně určit, nebo ani jeden
z rodičů není biologickým rodičem, Odbor matriky ÚMČ BS zapíše oba rodiče stejného pohlaví
do poznámky rodného listu a kolonka otec a matka zůstanou nevyplněny. Na základě výše
uvedeného Vám tedy sdělujeme, že vzor rodného listu pro pár stejného pohlaví nelze poskytnout,
jelikož neexistuje.
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

