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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 09.02.2021 doručena
prostřednictvím elektronické adresy 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 požadovala poskytnutí informace v následujícím znění:
„Prosím o poskytnutí informace, zda byl někdy za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku (tedy od 1. 1. 2014 do dnešního dne) Vaším úřadem zaznamenán případ uzavření manželství
v přímém ohrožení života snoubence podle § 667 občanského zákoníku, a to buďto na území České
republiky nebo i mimo území České republiky, kdy sňatečný obřad může provést velitel námořního
plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo velitel letadla zapsaného v leteckém
rejstříku v České republice a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky
rovněž velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí.
Pokud byl takovýto způsob sňatku zaznamenán, žádám prosím o poskytnutí informace, kolik případů
uzavření manželství v přímém ohrožení života bylo ve výše uvedeném časovém období Vaším úřadem
evidováno a zda byly uzavřeny na území ČR nebo mimo území ČR.“
Za účelem vyřízení Vaší žádosti jsme se obrátili na Odbor matriky ÚMČ BS, který k Vaší žádosti
sděluje, že matriční úřady nemají zákonnou povinnost vést evidenci manželství uzavřených v přímém
ohrožení života dle ust. § 667 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a tuto skutečnost není možné ani dohledat v matričních zápisech. Odbor matriky ÚMČ BS nicméně
s jistotou sděluje, že na území matričního obvodu Brno-střed takový sňatek nezapisovali, na zvláštní
matrice byl v minulosti sňatek zapsán jeden, a to v roce 2016. Tento sňatek byl uzavřen mimo území
České republiky.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
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