
 

 

 

 

 

Zápis ze Setkání matrikářů 2013 v Brně 
 

 

Na Setkání matrikářů v Brně se sešlo 25 účastníků z 15 matričních úřadů.  

Prezentaci z tohoto setkání lze stáhnout z www.matriky.info.  

 

Uživatelé byli seznámeni s novinkami v programu Matrika za poslední období. Proběhlo i školení pro 

pokročilé uživatele (práce s vyhledáváním, klávesové zkratky, definování skupin sestav,dodatečné 

záznamy, záznamy před podpisem, aj.). 

 

Hlášení pro ČSÚ 
Odesílání hlášení pro ČSÚ ve formátu XML již používá 5 úřadů. 

Požadavek: 

- přidat chybovou hlášku (pro hlášení manželství) o nevyplněném datu rozvodu 

- upravit chybovou hlášku ´nemáte zadáno období´, pokud je vyhledávací kritérium svazek – ročník – 

pořadové číslo 

 

Kniha Manželství 
Na setkání proběhl průzkum toho, jak které matriční úřady tisknou dohodu o příjmení pro variantu 

´Nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě předchozí´. Podle požadavků ministerstva se 

používá 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. Matrikám, které měly dosud nastavenou jinou variantu, dodavatel software nastaví 

chování dle požadavků. 

Odůvodnění: Pokud má nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě předchozí (bere se jako 

přechýlené – nežádá o nepřechýlené – podle pravidel českého pravopisu) 

Poznámka: V případě, že by měla nepřechýlené již za svobodna, žádat by měla -> bude upraveno 

chování programu 

 

Protokol o uzavření manželství tiskne na velké laserové tiskárně ve formátu A3 přibližně 11 

matrikářek, na tiskárnu formátu A4 dvě matrikářky, tři vyplňují ručně. Požadovány jsou dvě varianty 

tisku na A3: podpisy tisknout na třetí (většina úřadů) / čtvrté straně (jeden úřad). 

 

Dotazník k uzavření manželství zatím tisknou z programu pouze tři úřady na tiskopisy ve formátu A3, 

jeden úřad na A4, ostatní nechávají dotazník vyplnit ručně. 

 

Legalizace/Vidimace 

Nastavení štítků bude na městských částech v Brně jako na Brně – Střed, tj. kompletní text včetně 

škrtání, zatím se budou tisknout ověřovací štítky na laserové tiskárně na listy ve formátu  A4. 

 

 



 

 

 

 

 

Plánované nasazení v Brně:  

1. fáze: matrikářky Brno Sever, Židenice, Bystrc, Králové Pole 

2. fáze: matrikářky ostatních městských částí 

3. fáze: po schválení Magistrátem ostatní pracovníci úřadu, kteří ověřují 

 

Jak zadávat požadavky pro úpravu software nebo pro pomoc 
Je nutné vždy zadat požadavek  do HelpDesku prostřednictvím IT oddělení. Je možné nejprve 

kontaktovat dodavatele softwaru a požadavek zapsat zpětně. 

 

Požadavky z jednotlivých úřadů budou postupně vyřízeny. 

 

Děkujeme společnosti HiPro, s.r.o. za příjemné prostředí a občerstvení a se všemi se těšíme na 

Setkání v roce 2014. 

 


