Zápis ze Setkání matrikářů 2013 – zkušenosti matričních úřadů
Na Setkání matrikářů se v letošním roce sešlo více než 40 účastníků z 16 matričních úřadů. Prezentaci
z tohoto setkání lze stáhnout z www.matriky.info.

Hlášení pro ČSÚ
Odesílání hlášení pro ČSÚ ve formátu XML již používají přibližně 4 úřady. Po počátečních potížích
vše technicky funguje.

Kniha Manželství
Položky dosažené vzdělání a pořadí manželství se již nevyskytují na dotazníku k uzavření
manželství. Přesto jsou uváděny na hlášení o uzavření manželství. Jedna z matrik si do dotazníku
tiskne tyto kolonky razítkem. Na setkání byl slyšet zájem o dořešení této situace například
doplněním položek do dotazníku.
Dotazník k uzavření manželství zatím tiskne z programu pouze jeden úřad.
Na setkání proběhl průzkum toho, jak které matriční úřady tisknou dohodu o příjmení pro variantu
´Nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě předchozí´. Překvapením bylo, že ačkoliv
program byl postupně rozšiřován o 5 různých možností zobrazení knihy manželství, nyní se používá
v podstatě jedna varianta: na prvním řádku společné Novák – Nováková/Novák, na třetím řádku
spolu s příjmením společným bude žena užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, tj.
Novák Svobodná.
Protokol o uzavření manželství tiskne na velké laserové tiskárně ve formátu A3 přibližně 10 úřadů.
Požadovány jsou dvě varianty tisku na A3: podpisy tisknout na třetí / čtvrté straně, dle přání
konkrétního úřadu. Jeden z argumentů je náchylnost podpisů ke smazání.
Na protokolu o uzavření manželství se již nebude tisknout oznamovací povinnost pro Českou
správu sociálního zabezpečení (582/1991 Sb. §11).
Na protokolu o uzavření manželství je třeba do razítka v „hlavičce“ doplnit Pořadové
číslo/Stranu/Svazek/Rok (207/2001 Sb. §27), žádné další údaje.

Kniha Úmrtí
V knize úmrtí se zatím zobrazují kolonky s příčinami úmrtí, které již nejsou používány, ale na
starých záznamech jsou v nich data. Na setkání bylo dohodnuto, že bude naprogramován nový
parametr, který umožní tyto kolonky skrýt/nechat zobrazené (časem pravděpodobně tyto kolonky
zmizí úplně).

Tiskové formuláře Potvrzení o diagnóze budou zatím zachovány, ale do budoucna také zmizí.

