
NOVÉ CIZOJAZYČNÉ FORMULÁŘE V APLIKACI MATRIKA

Do aplikace Matrika byly přidány dvě nové sestavy, které odpovídají formulářům z „Portálu evropské 

e-Justice“, ale doplňují se do nich také data z matričních knih:

• v „Knize manželství“ jde o sestavu „Tisk cizojazyčné způsobilosti k uzavření manželství“

• v „Knize registrovaného partnerství“ jde o sestavu „Tisk cizojazyčného dokladu o registrovaném 

partnerství“

Dokumenty je možné vygenerovat v těchto jazycích: angličtina, němčina, nizozemština, polština, 

francouzština, rumunština, italština, portugalština, chorvatština, bulharština, řečtina, maďaršti-

na, dánština, španělština, estonština, finština, irština, litevština, lotyšština, maltština, slovenšti-

na, slovinština a švédština.

Tyto dvě sestavy jsou prozatím v BETA verzi. Pokud máte zájem připojit se k jejich testování a zároveň 

je přednostně začít využívat, napište nám na adresu podpora@gsoft.info. 

OSVOBOZENO OD SPRÁVNÍHO POPLATKU

V agendě „Legalizace, vidimace“ byla upravena položka „Osvobozeno od správního poplatku“. Po-

ložka nyní může obsahovat také informaci o písmenu §8 zák. 634/2004 Sb., odst. 2, podle kterého 

bylo ověření osvobozeno od poplatku. V rozbalovacím okénku se zobrazuje v závorce nápověda, která 

umožňuje snadněji vybrat písmeno.

POMÁHÁME SE ZAJIŠTĚNÍM ROZESTUPŮ MEZI KLIENTY

Na základě spolupráce firem OKI a GSoft stále nabízíme možnost dodání samolepek na podlahu 

nebo vertikální plochu, sloužících pro zajištění informování o společenském rozestupu mezi klienty. 

Tyto samolepky jsou k dispozici zdarma. Je možné vybírat z následujících variant:

• Kulaté samolepky na podlahu (285 × 285 mm)

• Obdélníkový banner na podlahu (215 × 900 mm)

• Obdélníkový banner na podlahu (297 × 1 320 mm)

Podlahové samolepky doručíme bezplatně na adresu, kterou zašlete na e-mail obchod@gsoft.info. Do 

zprávy, prosíme, uveďte název organizace, jméno a příjmení kontaktní osoby, ulici, PSČ, město, telefon, 

kolik a kterých médií potřebujete. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
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