


Nové zákony platné od 01. 01. 2014 

Byly upraveny šablony Žádosti o zápis narození, 
Žádosti o zápis uzavření manželství, Žádosti o zápis 
uzavření registrovaného partnerství a Žádosti o 
zápis úmrtí do zvláštní matriky na základě podkladů 
ze zvláštní matriky v Brně. 

Byly upraveny šablony Žádosti o zápis narození, 
Žádosti o zápis uzavření manželství, Žádosti o zápis 
uzavření registrovaného partnerství a Žádosti o 
zápis úmrtí do zvláštní matriky na základě podkladů 
ze zvláštní matriky v Brně. 



Nové zákony platné od 01. 01. 2014 



Další novinky 

Ve všech matričních knihách byly zvětšeny položky 
Jméno na 55 znaků. 
Ve všech matričních knihách byly zvětšeny položky 
Jméno na 55 znaků. 



Další novinky 
 



Další novinky 

Ve všech matričních knihách bylo upraveno 

zobrazení kontrol dat při ukládání záznamu tak,  

aby se zobrazily všechny kontroly najednou v 
jednom okně. 

Ve všech matričních knihách bylo upraveno 

zobrazení kontrol dat při ukládání záznamu tak,  

aby se zobrazily všechny kontroly najednou v 
jednom okně. 



Další novinky 



Pro administrátory 

Naprogramováno mazání historické vrstvy. Akci 
mohou spustit pouze administrátoři matriky. 
Naprogramováno mazání historické vrstvy. Akci 
mohou spustit pouze administrátoři matriky. 



Pro administrátory 



Tisky 

Pro uživatele pochopitelnější tisk skupin 
sestav v matričních knihách. 
Pro uživatele pochopitelnější tisk skupin 
sestav v matričních knihách. 



Tisky 



Tisky 

Generování sestav v matričních knihách do MS Word Generování sestav v matričních knihách do MS Word 



Tisky 

Formát místa narození, bydliště >> Tisknout část, 
pokud je stejná jako název obce: Ano / Ne 
Formát místa narození, bydliště >> Tisknout část, 
pokud je stejná jako název obce: Ano / Ne 



Tisky 

Tisk Hlášení o dodatečném záznamu do sbírky listin. Tisk Hlášení o dodatečném záznamu do sbírky listin. 



Tisky 



Tisky 

Export přehledu událostí z knihy úmrtí. Je možné 
filtrovat také události z okresu (pobytu občana). 
Export přehledu událostí z knihy úmrtí. Je možné 
filtrovat také události z okresu (pobytu občana). 



Tisky 



Tisky 

V Knize narození při načítání záznamů a oprav před 
podpisem z číselníku Před podpisem v knize narození 
lze použít zkratky  
DATE_NARO a DATE_NARO_NOSPACE 
  
V Knize manželství při načítání záznamů a oprav před 
podpisem z číselníku Před podpisem v knize 
manželství lze použít zkratky  
DATE_MANZ a DATE_MANZ_NOSPACE pro zařazení 
datumu uzavření manželství. 

V Knize narození při načítání záznamů a oprav před 
podpisem z číselníku Před podpisem v knize narození 
lze použít zkratky  
DATE_NARO a DATE_NARO_NOSPACE 
  
V Knize manželství při načítání záznamů a oprav před 
podpisem z číselníku Před podpisem v knize 
manželství lze použít zkratky  
DATE_MANZ a DATE_MANZ_NOSPACE pro zařazení 
datumu uzavření manželství. 



Tisky 

Střediskový provoz Střediskový provoz 



Kniha narození 

Při osvojení vyplnit na záložce Záznamy a opravy 
položky Datum PM osvojení a Stav osvojení  
(na hodnotu Zrušitelné).  

Při osvojení vyplnit na záložce Záznamy a opravy 
položky Datum PM osvojení a Stav osvojení  
(na hodnotu Zrušitelné).  



Kniha narození 



Kniha narození 

Program potom vždy při prvním spuštění agendy 
Kniha narození kontroluje, zda tam nejsou záznamy, 
kterým je po 3 x 365 dnech třeba zapsat dodatečný 
záznam a nastavit Nezrušitelnost. 

Program potom vždy při prvním spuštění agendy 
Kniha narození kontroluje, zda tam nejsou záznamy, 
kterým je po 3 x 365 dnech třeba zapsat dodatečný 
záznam a nastavit Nezrušitelnost. 



Kniha narození 



Určení otcovství 

Při osvojení vyplnit na záložce Záznamy a opravy 
položky Datum PM osvojení a Stav osvojení  
(na hodnotu Zrušitelné). Program potom vždy při 
prvním spuštění agendy Kniha narození kontroluje, 
zda tam nejsou záznamy, kterým je po 3 x 365 dnech 
třeba zapsat dodatečný záznam a nastavit 
Nezrušitelnost. 

Při osvojení vyplnit na záložce Záznamy a opravy 
položky Datum PM osvojení a Stav osvojení  
(na hodnotu Zrušitelné). Program potom vždy při 
prvním spuštění agendy Kniha narození kontroluje, 
zda tam nejsou záznamy, kterým je po 3 x 365 dnech 
třeba zapsat dodatečný záznam a nastavit 
Nezrušitelnost. 



Určení otcovství 



Určení otcovství 

Tisk sestavy Určení otcovství.  
Byla upravena věta Rodiče se dohodli, že dítěti volí 
příjmení. 

Tisk sestavy Určení otcovství.  
Byla upravena věta Rodiče se dohodli, že dítěti volí 
příjmení. 



Určení otcovství 



Kniha manželství 

Od 01.01.2014 je upraven tisk Protokolu o uzavření 
manželství. Na druhé straně je upravena věta:  
„snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují  
do manželství, a prohlásili, že jim nejsou známy 
překážky, které by jim bránily uzavřít manželství,  
že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili 
uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého 
bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.“  
Na třetí straně je upravena věta „nezletilému, který 
není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku.“ 

Od 01.01.2014 je upraven tisk Protokolu o uzavření 
manželství. Na druhé straně je upravena věta:  
„snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují  
do manželství, a prohlásili, že jim nejsou známy 
překážky, které by jim bránily uzavřít manželství,  
že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili 
uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého 
bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.“  
Na třetí straně je upravena věta „nezletilému, který 
není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku.“ 



Kniha manželství 



Kniha manželství 



Kniha manželství 

Na osvědčení k uzavření církevního sňatku platnost  
6 měsíců. Místo zákona o rodině se do sestavy tiskne 
občanský zákoník. Na konec sestavy lze vytisknout 
větu: „Osvědčení předáno žadateli dne: …, podpis: …“ 
a malým písmem: „Osvědčení k uzavření církevního 
sňatku“. 

Na osvědčení k uzavření církevního sňatku platnost  
6 měsíců. Místo zákona o rodině se do sestavy tiskne 
občanský zákoník. Na konec sestavy lze vytisknout 
větu: „Osvědčení předáno žadateli dne: …, podpis: …“ 
a malým písmem: „Osvědčení k uzavření církevního 
sňatku“. 



Kniha manželství 



Dohoda o příjmení 

V agendě Kniha manželství byla naprogramována 
nová dohoda o příjmení:  
Nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě 
předchozí nepřechýlené. 

V agendě Kniha manželství byla naprogramována 
nová dohoda o příjmení:  
Nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě 
předchozí nepřechýlené. 



Dohoda o příjmení 



Protokol o uzavření manželství 

Na sestavě Protokol o uzavření manželství byly do 
hlavičky přidány texty: Ročník, Strana, Poř. č..  
Do patičky byly přidány texty: Oddací list vyhotoven 
dne: a Matrika narození: 

Na sestavě Protokol o uzavření manželství byly do 
hlavičky přidány texty: Ročník, Strana, Poř. č..  
Do patičky byly přidány texty: Oddací list vyhotoven 
dne: a Matrika narození: 



Dotazník k uzavření manželství 

V agendě Kniha manželství byl upraven tisk 
Dotazníku k uzavření manželství podle nové vyhlášky 
platné  
od 01. 01. 2014. Úprava se týká znění textu na druhé 
straně dotazníku, která pojednává o překážkách, které 
by bránily uzavřít manželství. 

V agendě Kniha manželství byl upraven tisk 
Dotazníku k uzavření manželství podle nové vyhlášky 
platné  
od 01. 01. 2014. Úprava se týká znění textu na druhé 
straně dotazníku, která pojednává o překážkách, které 
by bránily uzavřít manželství. 



Dotazník k uzavření manželství 



Dotazník k uzavření manželství 

Byl upraven tisk Dotazníku k uzavření manželství.  
Je možné vytisknout prázdný formulář pro případy,  
kdy se údaje nevyplňují na počítači, ale snoubenci je 
vyplňují rukou. Matrikáři tak již nemusejí kvůli 
zvláštním případům nakupovat předtištěné formuláře. 

Byl upraven tisk Dotazníku k uzavření manželství.  
Je možné vytisknout prázdný formulář pro případy,  
kdy se údaje nevyplňují na počítači, ale snoubenci je 
vyplňují rukou. Matrikáři tak již nemusejí kvůli 
zvláštním případům nakupovat předtištěné formuláře. 



Dotazník k uzavření manželství 



Dotazník k uzavření manželství 



Vysv. o právní způsobilosti k uzavření manželství 

V sestavě Vysvědčení o právní způsobilosti k 
uzavření manželství bylo přidáno proškrtávání textu 
bezdomovec (v cizích jazycích). Proškrtávání těchto 
položek je třeba v sestavě povolit. Pro povolení tisku 
položek doporučujeme kontaktovat techniky 
dodavatele software. 

V sestavě Vysvědčení o právní způsobilosti k 
uzavření manželství bylo přidáno proškrtávání textu 
bezdomovec (v cizích jazycích). Proškrtávání těchto 
položek je třeba v sestavě povolit. Pro povolení tisku 
položek doporučujeme kontaktovat techniky 
dodavatele software. 



Vysv. o právní způsobilosti k uzavření manželství 



Kniha registrovaného partnerství 

Tisk Protokolu o vstupu do registrovaného partnerství 
podle nové vyhlášky platné od 01. 01. 2014. Úprava se 
týká znění textu na druhé straně protokolu, která obsahuje 
informace o datumech zápisu do informačního systému, 
oznámení cizinecké policii, vyhotovení a předání dokladu o 
registrovaném partnerství. 

Tisk Protokolu o vstupu do registrovaného partnerství 
podle nové vyhlášky platné od 01. 01. 2014. Úprava se 
týká znění textu na druhé straně protokolu, která obsahuje 
informace o datumech zápisu do informačního systému, 
oznámení cizinecké policii, vyhotovení a předání dokladu o 
registrovaném partnerství. 



Kniha registrovaného partnerství 



Kniha registrovaného partnerství 

Dotazník k registrovanému partnerství podle 
vyhlášky 424/2013. Dotazník nyní obsahuje podrobný 
popis dokladů, které partneři předložili. Tyto položky 
byly přidány na záložku Dotazník k registrovanému 
partnerství v Knize registrovaného partnerství.  
Na dotazník se nyní již netisknou rodiče partnerů. 

Dotazník k registrovanému partnerství podle 
vyhlášky 424/2013. Dotazník nyní obsahuje podrobný 
popis dokladů, které partneři předložili. Tyto položky 
byly přidány na záložku Dotazník k registrovanému 
partnerství v Knize registrovaného partnerství.  
Na dotazník se nyní již netisknou rodiče partnerů. 



Kniha registrovaného partnerství 



Kniha registrovaného partnerství 

V agendě Kniha registrovaného partnerství byla 
naprogramována sestava Hlášení o prohlášení vstupu 
do registrovaného partnerství. Tato sestava ještě 
není plně odsouhlasena ČSÚ, ale některé matriky ji již 
chtějí posílat na ČSÚ. 

V agendě Kniha registrovaného partnerství byla 
naprogramována sestava Hlášení o prohlášení vstupu 
do registrovaného partnerství. Tato sestava ještě 
není plně odsouhlasena ČSÚ, ale některé matriky ji již 
chtějí posílat na ČSÚ. 



Kniha registrovaného partnerství 



Kniha úmrtí 

V přehledu agendy Kniha úmrtí byla naprogramována 
sestava Tisk označených úmrtních listů z přehledu. 
Uživatel si nejprve klávesou INS označí záznamy  
v přehledu a následně k nim vytiskne kopie úmrtních 
listů s nebo bez vypravitele pohřbu. Tuto sestavu 
používají matriky, které chtějí poslat na soud přehled 
úmrtních listů v PDF pomocí datové schránky. 

V přehledu agendy Kniha úmrtí byla naprogramována 
sestava Tisk označených úmrtních listů z přehledu. 
Uživatel si nejprve klávesou INS označí záznamy  
v přehledu a následně k nim vytiskne kopie úmrtních 
listů s nebo bez vypravitele pohřbu. Tuto sestavu 
používají matriky, které chtějí poslat na soud přehled 
úmrtních listů v PDF pomocí datové schránky. 



Kniha úmrtí 



Poskytovatel zdravotních služeb 

V knize úmrtí bylo upraveno pořadí záložek: Kniha 
úmrtí, Poskytovatel zdravotních služeb,  
Záznamy a opravy, Zvláštní matrika. Toto pořadí 
odpovídá způsobu práce matrikářů, kdy nejprve vyplní 
Poskytovatele zdravotních služeb a až následně 
Záznamy a opravy před podpisem. 

V knize úmrtí bylo upraveno pořadí záložek: Kniha 
úmrtí, Poskytovatel zdravotních služeb,  
Záznamy a opravy, Zvláštní matrika. Toto pořadí 
odpovídá způsobu práce matrikářů, kdy nejprve vyplní 
Poskytovatele zdravotních služeb a až následně 
Záznamy a opravy před podpisem. 



Poskytovatel zdravotních služeb 



Poskytovatel zdravotních služeb 

V číselníku Poskytovatel zdravotních služeb přibyla 
položka Poznámka před podpisem. 
V číselníku Poskytovatel zdravotních služeb přibyla 
položka Poznámka před podpisem. 



Poskytovatel zdravotních služeb 



Poskytovatel zdravotních služeb 



Změna jména a příjmení 

V agendě Změna jména/příjmení byla přidána 
kontrola datumu oznámení a datumu nabytí právní 
moci v případě, že se jedná o změnu po rozvodu. 
Upozornění se zobrazí v případě, že je lhůta mezi 
datumy delší než 6 měsíců.  

V agendě Změna jména/příjmení byla přidána 
kontrola datumu oznámení a datumu nabytí právní 
moci v případě, že se jedná o změnu po rozvodu. 
Upozornění se zobrazí v případě, že je lhůta mezi 
datumy delší než 6 měsíců.  



Legalizace & vidimace 

V knize Legalizace, vidimace přibyl nový parametr 
Optimalizovat tisk adresy: Ano/Ne. Optimalizace 
tisku adresy na štítku pro legalizaci umožňuje pro 
obce, které mají velmi dlouhé názvy, netisknout části, 
pokud se jmenují stejně jako obec.  

V knize Legalizace, vidimace přibyl nový parametr 
Optimalizovat tisk adresy: Ano/Ne. Optimalizace 
tisku adresy na štítku pro legalizaci umožňuje pro 
obce, které mají velmi dlouhé názvy, netisknout části, 
pokud se jmenují stejně jako obec.  



Legalizace & vidimace 

Přibyla položka Osvobozeno od správního poplatku. Přibyla položka Osvobozeno od správního poplatku. 



Dotazy & diskuse 

Jak často a v kterých agendách používáte vazby  
na centrální registr obyvatel? 
 
 
 
Bylo upraveno načítání údajů o občanovi ze základních 
registrů do matričních knih i pomocných agend. Místo 
narození se nyní načítá včetně okresu a státu.  
Do bydliště se načítá okres. Při vyhledávání podle 
datumu narození se dotáhne také číslo občanského 
průkazu. 
 

Jak často a v kterých agendách používáte vazby  
na centrální registr obyvatel? 
 
 
 
Bylo upraveno načítání údajů o občanovi ze základních 
registrů do matričních knih i pomocných agend. Místo 
narození se nyní načítá včetně okresu a státu.  
Do bydliště se načítá okres. Při vyhledávání podle 
datumu narození se dotáhne také číslo občanského 
průkazu. 
 



Dotazy & diskuse 

Jak používáte přehled stran v matričních knihách? 
nový parametr ´Používat přehledy stran´: Ano / Ne.  
Jak používáte přehled stran v matričních knihách? 
nový parametr ´Používat přehledy stran´: Ano / Ne.  



Dotazy & diskuse 

Jak načítáte nový svazek, ročník, stranu a pořadové 
číslo? 
Jak načítáte nový svazek, ročník, stranu a pořadové 
číslo? 



Dotazy & diskuse 

Jak používáte proškrtávání okresu Praha? 
další hodnota parametru Tisknout okres Praha: 
Proškrtnout v agendě. V tomto případě se v matriční 
knize do položky okres narození (nebo bydliště) místo 
textu Praha načte rovnou proškrtnutí. 
  

Jak používáte proškrtávání okresu Praha? 
další hodnota parametru Tisknout okres Praha: 
Proškrtnout v agendě. V tomto případě se v matriční 
knize do položky okres narození (nebo bydliště) místo 
textu Praha načte rovnou proškrtnutí. 
  



Dotazy & diskuse 

Jak posíláte hlášení na ČSÚ? Jak posíláte hlášení na ČSÚ? 



Dotazy & diskuse 



Dotazy & diskuse 



Dotazy & diskuse 




