Zápis ze Setkání matrikářů 2014
17. června 2014 se v obřadní síni Úřadu městské části Praha 3 sešlo více než 40
účastníků Setkání matrikářů z 18 matričních úřadů, které pracují v matričním
softwaru firmy GSoft.

Shrnutí
Prezentaci s novinkami, které byly představeny na tomto Setkání, lze stáhnout
z www.matriky.info. Všechny novinky můžete průběžně sledovat na
www.gsoft.info/nove-vlastnosti-sw.

Diskuze
Nový číselník Poskytovatelů zdravotnických služeb
používá zatím cca 10% uživatelů.
Základní registry
Přibližně 6 úřadů ze zúčastněných používá dotahování informací ze ZR. Některé
úřady ZR nepoužívají, protože se nemohou spolehnout na dotažené informace chyby v datech (chybí např. místa a státy narození, chybně malá a velká písmena u
států). GSoft bude řešit dotahovaní „Botswana“ místo „Slovensko“, problémy na
Praze 11 s chybovými hláškami.
MěÚ Klášterec nad Ohří, Žďár nad Sázavou, Praha 21, MěÚ Chropyně, Lipník nad
Bečvou (chtějí ZR nasadit), Ústí nad Labem (prosí přidat i do Knihy Registrovaného
partnerství).
Práce se svazky
Přítomné úřady budou nadále používat přehled svazků.
Vysvědčení o právní způsobilosti
Upravit tisk místa narození a bydliště: neproškrtávat okres Praha (na základě
dohlídky z Magistrátu), u Prahy nemají být ani čárky, u ostatních bude i slovo okres
(např. Chomutov, okres Chomutov).
Zasílání hlášení na ČSÚ
V XML formátu cca 10 úřadů
V PDF formátu cca 3 úřady
V tištěné podobě poštou cca 5 úřadů

Problémy
Praha 3 – prý dochází na ČSÚ pouze cca polovina hlášení, poté na základě

telefonátu zasílají znovu. GSoft ve spolupráci s Prahou 3 prověří, zda je chyba
v programu nebo na straně ČSÚ.
Pokud je v datu úmrtí „NEZJIŠTĚNO“: dle komunikace Prahy 21, 14 a 17 s ČSÚ
nevadí, když je místo data úmrtí datum zápisu).

Další požadavky
Dle novely zákona (platnost pravděpodobně od roku 2015) budou mít všechny
formuláře (tiskopisy) evidenční čísla. Bude třeba doprogramovat možnost zadání
těchto čísel do matričního software včetně možností tisku přehledů evidenčních
čísel včetně skartovaných.

Státní občanství
Položka datum nabytí se automaticky vyplňuje při založení, ale má to být datum
převzetí dokumentu, je třeba ji ručně mazat.
MV chce evidovat pohlaví.
Nabytí dle §35 ve spojení s §73 - přidat do možností nabytí a takto tisknout i na
listinu o nabytí.

Evidence obyvatel
Import dat změn v registru obyvatel do Ohlašovny.
Propojení s EOSem.
Prosíme Vás o spolupráci při získávání informací ohledně požadavků na úpravy
programu dle zákonných změn.
Děkujeme Úřadu městské části Praha 3 za spolupráci při organizaci a milé
přijetí.

