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Metodické pokyny pro matriční agendu

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské 
úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. 

Na stránkách Ministerstva vnitra jsou v části „Občan na úřadě“ zveřejněny odkazy:

 Co je matriční úřad?

 Vydávání matričních dokladů.

 Nahlížení do matričních knih.

 Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a Zvláštní matrika v Brně.
http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
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Legislativa a základní pojmy

Právní předpisy

 Zákon č. 301/2000 Sb.
O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

 Vyhláška č. 207/2001 Sb.
Kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů.

 Zákon č. 133/2000 Sb.
O evidenci obyvatel a rodných číslech (v aktualizovaném znění novely č. 258/2010 Sb.).
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 Zákon č. 111/2009 Sb.
O základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 Směrnice č. VS-95/60/2-2005 ze dne 2. června 2005
K jednotnému postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky.

 Metodika MVČR k zápisům matričních událostí po 1. 7. 2010.
http://www.mvcr.cz/clanek/sjednocujici-postup-pro-zapisovatele-do-agendoveho-informacniho-
systemu-evidence-obyvatel.aspx

Tato metodika je pouze doporučením. Závazné výklady zákonů poskytují jenom soudy.

Základní matriční členění

Matrika se dělí na:

 Matriku narození.

 Matriku manželství.

 Matriku registrovaného partnerství.

 Matriku úmrtí.

Matriční události jsou:

 Zápisy narození.

 Uzavření manželství.

 Uzavření registrovaného partnerství.

 Úmrtí.

Matriční skutečnosti jsou:

 Rozvod manželství.

 Údaje o osvojení.

 Určení rodičovství.

 atd..

Základní matriční pojmy

Matriční úřad

Vedení matričních knih a úkony v souvislosti s vedením matričních knih jsou výkonem státní správy.

Úřad s rozšířenou působností

Úřad provádí kontrolu matričních knih a sbírek listin u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně 
jednou ročně.

Krajský úřad

Krajský úřad provádí kontrolu knih a sbírek úřadů s rozšířenou působností ve svém správním obvodu nejméně 
jednou ročně.

Zápisy do matričních knih

Do knihy se zapisují matriční události a matriční skutečnosti. Zápisy se provádějí rukopisně do svázaných knih. 
Zápisy se vedou souběžně pomocí výpočetní techniky.



Metodické pokyny pro matriční agendu| © Alis spol. s r.o.

Stránka 3 ze 7

Sbírka listin

Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu. Do sbírky listin smí za 
přítomnosti matrikáře nahlédnout fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny, sourozenci, zplnomocněný 
zástupce a pro úřední potřebu státní orgány.  Za členy rodiny se považuje podle tohoto zákona manžel, rodiče, děti, 
prarodiče, vnuci a pravnuci. 

Matrikář

Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce a prokázal odborné znalosti zkouškou. Starosta a další 
osoby jmenované v § 9 písm. 5) mají přístup k osobním údajům uvedeným v matričních knihách, je-li to nezbytné 
pro výkon jejich funkce.  Tyto osoby i samotný matrikář mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích i po 
skončení výkonu jejich funkce. Matrikář a tajemník matričního úřadu mají při výkonu matriční činnosti postavení 
úřední osoby.

Příslušnost matričního úřadu k zápisu matriční události

Příslušný k zápisu narození a úmrtí je ten matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila nebo 
zemřela. V případě nalezení provede zápis úřad, v jehož obvodu byla osoba nalezena. Narodí-li se nebo zemře 
osoba v dopravním prostředku, událost zapíše úřad, v jehož obvodu došlo k vyložení osoby z dopravního 
prostředku. Příslušný k zápisu manželství je úřad, v jehož obvodu k uzavření manželství došlo.

Matriční knihy

Kniha narození

Do knihy se zapisuje:

 Jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte.

 Jméno a příjmení rodičů, datum a místo narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů.

 Datum zápisu a podpis matrikáře.

Zápis se provede na základě písemného hlášení o narození dítěte nebo na základě ústního oznámení o narození 
dítěte mimo zdravotnické zařízení. Při ústním oznámení je nutné prokázat totožnost. Pokud matka požádala o 
utajení své osoby, obsahuje zápis informaci, že se jedná o takový případ.

Narození je povinno oznámit matrice zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen. Pokud porod neproběhl ve 
zdravotnickém zařízení, oznámí ho rodič, jeho zástupce nebo opatrovník. Neohlásí-li ho rodič, je povinna oznámit 
ho fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.

Pokud matka požádala o utajení své osoby, do knihy se její údaje nezapíší. V případě zápisu dítěte nezjištěné 
totožnosti se zápis provede podle výsledků šetření orgánů policie, případně soudu. Nelze-li zjistit místo narození 
dítěte, uvede se v zápisu sídlo příslušného matričního úřadu.

Jméno dítěte

Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná a shodná s žijícím sourozencem.

Příjmení dítěte

Příjmení dítěte je společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich určené dohodou při uzavření manželství.  
Není-li otec znám, zapíše se příjmení matky.
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Rodný list obsahuje:

 Jméno a příjmení dítěte.

 Datum narození.

 Rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte.

 Jména a příjmení, datum a místo narození a rodná čísla rodičů dítěte.

 Datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení úřadu a otisk razítka.

Kniha manželství

Do knihy se zapisuje:

 Jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, osobní stav a státní občanství muže a ženy (dále 
jen manželé).

 Datum a místo uzavření manželství.

 Jméno a příjmení, datum a místo narození rodičů manželů.

 Dohoda o příjmení.

 Jméno a příjmení a rodná čísla svědků (pokud jde o cizince, tak datum a místo narození).

 Datum a podpis matrikáře.

Zápis se provede na základě protokolu o uzavření manželství.

Oddací list obsahuje:

 Datum a místo uzavření manželství.

 Jméno a příjmení manželů a jejich rodná čísla.

 Datum a místo narození manželů.

 Osobní stav manželů.

 Jméno a příjmení rodičů manželů.

 Dohoda manželů o příjmení a o příjmení dětí.

 Datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení úřadu a otisk razítka.

Doklady potřebné k uzavření manželství:

Občan ČR je povinen prokázat svoji totožnost a k dotazníku k uzavření manželství připojit rodný list, doklad o
státním občanství, výpis o místě trvalého pobytu, výpis o osobním stavu, rozsudek o rozvodu předchozího 
manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela. Osobní stav a trvalý pobyt lze prokázat občanským průkazem.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení vydá na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu.

Vysvědčení obsahuje:

 Jméno a příjmení snoubence.

 Datum a místo narození.

 Rodné číslo.

 Osobní stav.

 Údaj o místu trvalého pobytu.

 Státní občanství.

 Údaj o tom, že občan je způsobilý vstoupit do manželství, případně partnerství.

 Jméno a příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu druhého snoubence.

 Datum vydání, otisk razítka, jméno a příjmení a podpis matrikáře.
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Kniha úmrtí

Do knihy se zapisuje:

 Datum a místo úmrtí.

 Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství a místo trvalého 
pobytu zemřelého.

 Jméno a příjmení a rodné číslo žijícího manžela nebo partnera.

 Datum a podpis matrikáře.

Zápis se provede na základě listu o prohlídce mrtvého nebo rozhodnutí soudu.

Úmrtní list obsahuje:

 Datum a místo úmrtí.

 Jméno a příjmení zemřelého.

 Datum a místo narození zemřelého.

 Rodné číslo, osobní stav, pohlaví, místo trvalého pobytu zemřelého.

 Jméno a příjmení žijícího manžela nebo partnera.

 Datum, jméno a příjmení a podpis matrikáře, označení úřadu a otisk razítka.

Kniha registrovaného partnerství

Definice

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví a lze jej uzavřít pouze u matrik 
vyjmenovaných v příloze č. 1 vyhlášky 300/2006 Sb., o registrovaném partnerství.

Právní předpisy

Zákon o registrovaném partnerství 115/2006 Sb.

Ostatní informace

Doba uložení matriční knihy a sbírky listin

Matriční knihy zůstanou uloženy u matričního úřadu minimálně 75 let. Konkrétně kniha narození po dobu 100 let, 
kniha manželství 75 let, kniha úmrtí 75 let. Po uplynutí této doby se předají příslušnému oblastnímu archivu. 
Matriční knihy musí být uloženy odděleně od sbírek listin.

Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovný výpis z matriční knihy

Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v knize. Doslovný výpis z knihy obsahuje všechny údaje zapsané v knize 
v původním i pozměněném znění.

Vydání matričního dokladu nebo nahlédnutí do matriční knihy popřípadě sbírky listin. Matriční doklad se vydá 
fyzické osobě, které se zápis týká nebo její rodině. V případě osvojení mohou nahlédnout do sbírky pouze osvojitelé 
a po dosažení zletilosti i osvojenec.

Zvláštní matrika

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření partnerství a úmrtí občana, ke kterému došlo
na území cizího státu, na zastupitelském úřadu ČR, na lodi nebo v letadle mimo území ČR, na místě, které nepatří 
pod pravomoc žádného státu.

Příslušné formuláře jsou k dispozici na stránkách městské části Brno střed.  
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Zápisy, záznamy a opravy v matričních knihách

Zápis do matriční knihy

Zápisem do matriční knihy se rozumí zapsání údajů o narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí 
podle časové posloupnosti matričních událostí.

Jméno

Do knihy nelze zapsat zkomolené, zdrobnělé a domácké jméno. Fyzické osobě nelze zapsat jméno opačného 
pohlaví. Úřad jméno nezapíše, pokud je mu známo, že toto jméno má žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné 
rodiče. Jsou-li pochybnosti o správné podobě jména, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem. Pokud má 
osoba na dokladu zapsána dvě jména, je povinna je používat v úředním styku. Osoba, která má jméno jedno, může 
před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého volí druhé jméno jeho zákonní zástupci. 
Pokud je nezletilý starší 15 let, připojí se k prohlášení jeho souhlas. Toto prohlášení se učiní pouze jednou a nelze je 
vzít zpět. Užívání české podoby cizojazyčného jména nevyžaduje povolení. Osvojitelé mohou do 6 měsíců zvolit 
osvojenci jiné, případně druhé jméno. Zrušení osvojení nemá na zvolené jméno vliv.

Příjmení

Fyzická osoba je povinna užívat příjmení uvedená na matričním dokladu. Příjmení se tvoří v souladu s pravidly české 
mluvnice. Příjmení v mužském tvaru lze zapsat na základě žádosti ženy, pokud jde o cizinku, občanku s trvalým 
pobytem v cizině, občanku, jejíž manžel je cizinec, občanku, která je jiné než české národnosti. Totéž platí o zápisu 
příjmení při narození dítěte. Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení v mužském tvaru, pokud je prokázáno jeho 
užívání matričním dokladem nebo jinou veřejnou listinou. Občan může užívat více příjmení, pokud je nabyl dle dříve 
platných předpisů při uzavření manželství, nebo jde-li o příjmení dítěte po jeho rodičích.

Do jednoho měsíce po rozvodu může manžel, který přijal příjmení druhého manžela prohlásit, že přijímá opět své 
dřívější příjmení, případně, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího (dle § 29 Zákona o 
rodině č. 94/1963).

Změna jména nebo příjmení

Jméno lze fyzické osobě změnit pouze na základě její žádosti. Změna příjmení se povolí pouze tehdy, jde-li o 
příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li osoba jméno 
opačného pohlaví, jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo jméno, které má žijící sourozenec. Fyzické osobě, u 
níž probíhá změna pohlaví, povolí matriční úřad užívat neutrální jméno a příjmení na základě žádosti a potvrzení 
zdravotnického zařízení, u kterého změna probíhá. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad
dle trvalého pobytu.

Dodatečný zápis do matriční knihy

Dodatečným zápisem je zapsání údajů o narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí mimo 
časovou posloupnost matričních událostí.

Dodatečný záznam do matriční knihy 

Zapsání skutečností podle § 5 odst. 1 písm. b (např. rozvod manželství).

Oprava zápisu v matriční knize

Opravou zápisu se rozumí opravení chybných či nesprávných údajů v knize podtečkováním nebo podčárkováním 
v této knize.

Uzavření zápisu

Zápis se uzavře podpisem matrikáře s uvedením data, kdy byly pořízeny.

Podrobnosti o technickém způsobu vedení matričních knih



Metodické pokyny pro matriční agendu| © Alis spol. s r.o.

Stránka 7 ze 7

Matriční úřad vede knihy pro každou obec, město, městskou část, městský obvod a území vojenského újezdu 
samostatně. Zápis se při jeho provádění označí pořadovým číslem. Oddíl matričního listu, který pro neexistenci
údajů nelze vyplnit, se proškrtne vodorovnou čarou. Část oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se proškrtne 
čarou napříč. Pokud údaj nelze zjistit, uvede matrikář v příslušném oddíle slovo „nezjištěno“.  Za posledním zápisem 
kalendářního roku musí být vynechán přiměřený počet listů pro dodatečné zápisy. Jednotlivé svazky matriční knihy 
se označí postupně arabským číslem. Vynechá-li se jeden nebo více listů, přeškrtne je matrikář a list označí 
doložkou „omylem vynecháno“. Zrušení zápisu se provede přeškrtnutím tohoto zápisu čarou napříč a v oddíle 
„Dodatečné záznamy a opravy“ se poznamená, že zápis se považuje za zrušený s uvedením důvodu. Pořadové číslo 
se považuje rovněž za zrušené, pokud za zrušeným zápisem ještě není proveden další zápis.

Uvedení místa matriční události se uvede názvem obce, částí obce, číslem popisným nebo evidenčním. Shoduje-li se 
název části obce s názvem obce, část obce se neuvádí. V cizině se matriční událost uvede názvem obce a názvem 
státu.  Místo trvalého pobytu se doplní o název ulice, číslo orientační (je-li přiděleno) a název okresu.

Státní občanství se uvede názvem státu. Pokud není osoba občanem žádného státu, údaj se proškrtne a do 
„Záznamů a oprav před podpisem“ se uvede, že se jedná o osobu bez státního občanství.

Pohlaví se uvede zkratkou M pro pohlaví mužské a F pro pohlaví ženské.

Rodné příjmení se uvádí pouze tehdy, pokud uzavřením manželství došlo ke změně tohoto příjmení.

Oprava zápisu se provede podtečkováním nebo podčárkováním chybného údaje a uvedením správného údaje 
v části „Záznamy a opravy před podpisem“ (před uzavřením zápisu) nebo v části „Dodatečné záznamy a opravy“ (po 
jeho uzavření).

Podpis zápisu

Matrikář podepíše každý zápis. Podpis musí odpovídat podpisovému vzoru.

Dodatečný záznam

Dodatečný záznam se provede v oddílu „Dodatečné záznamy a opravy“ u zápisu, ke kterému náleží. Je-li tento oddíl 
zcela naplněn, lze pro další záznamy vlepit list papíru. 

Jmenný rejstřík

Rejstřík se vede na konci každého svazku knihy. Každý zápis události se vyznačí v rejstříku s odkazem na číslo 
matričního listu. V rejstříku se zapisují do levého sloupce příjmení a jména mužů a do pravého sloupce příjmení a 
jména žen. Příjmení se uvádějí před jménem. Manželství se zapíše do rejstříku jak podle příjmení muže, tak i podle 
příjmení ženy.

Postup při zapisování do matričních knih

Kniha narození

Zápis se provede vyplněním podle učiněného oznámení. V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede 
zejména prohlášení o určení otcovství a způsob užívání příjmení žen. U vícečetného porodu se provede zápis dle 
časového pořadí narození dětí a v oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se vyznačí, pod kterým pořadovým 
číslem je zápis sourozence. Mrtvě narozené dítě se zapíše jen do knihy narození

Kniha manželství 

V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede zejména povolení k uzavření manželství zástupcem, povolení 
soudu uzavřít manželství nezletilému, osvědčení pro uzavření církevního sňatku.
Matriční doklady a potvrzení z matričních knih se předávají žadateli na základě prokázání jeho totožnosti nebo se 
zasílají na doručenku do vlastních rukou.

Tato metodika byla vydána v České Lípě, dne 21. prosince 2010 společností Alis s.r.o.




