
AKTUALIZACE ČÍSELNÍKŮ OKRESŮ A OBCÍ V APLIKACI MATRIKA

Na základě zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správ-

ním členění státu) a prováděcí vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, územ-

ních obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu došlo ke změně/aktualizaci číselníků 

okresů a obcí v agendových informačních systémech správních evidencí. 

Pro aktualizaci číselníku okresů a obcí v aplikaci Matrika je třeba nejprve instalovat novou verzi aplikace a následně 

aktualizovat číselníky. V následujícím období budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika a číselníků na 

jednotlivé úřady. Pokud budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft. 

DŮLEŽITÉ NOVÉ VLASTNOSTI APLIKACE MATRIKA ZA ROK 2020

• V agendě ´Kniha manželství´ byly přidány položky pro tisk dohody o příjmení na ´Protokol o uzavření manželství´. 

Položky ´Žena žádá, aby příjmení´ a ´Bylo zapsáno v mužském tvaru´ umožňují předvyplnit hodnoty dohody o příjmení pro 

použití v cizině. Pokud je třeba, matrikář může tyto položky upravit. Teprve potom se vytisknou na protokol.

• V matričních knihách bylo naprogramováno hromadné uzavírání zápisů z přehledu. Tato nová vlastnost umožňuje na 

velkých matričních úřadech najednou uzavřít zápisy za určité období a zobrazit protokol o provedení kontroly dat.

• V nastavení aplikace ´Matrika´ přibyla sestava ´Seznam vystavených dokladů po uživatelích´. Tato sestava umožňuje 

za určité období vybrat typ dokladu (nebo více typů) a následně zobrazit seznam vytištěných dokladů s informací o datumu 

tisku,  uživateli a poznámkou o záznamu.

• V ´Knize registrovaného partnerství´ byla naprogramována možnost načítat údaje z AISEO (Agendový informační 

systém evidence obyvatel). Kromě základních údajů z ROB (Registr obyvatel) se načtou také další informace o rodném čísle, 

stavu a rodičích registrovaných partnerů.

• V ´Knize registrovaného partnerství´ byla naprogramována sestava ´Tisk cizojazyčného dokladu o registrovaném 

partnerství´. Tato sestava odpovídá formuláři z ´Portálu evropské e-Justice´, ale obsahuje také předvyplněná konkrétní 

data registrovaných partnerů.

• V ´Knize manželství´ byla naprogramována sestava ´Tisk cizojazyčné způsobilosti k uzavření manželství´. Tato sesta-

va odpovídá formuláři z ´Portálu evropské e-Justice´, ale obsahuje také předvyplněná konkrétní data snoubenců.

• V agendě ́ Legalizace, vidimace´ byla upravena položka ́ Osvobozeno od správního poplatku´. Položka nyní může obsa-

hovat také informaci o písmenu §8 zák. 634/2004 Sb., odst. 2, podle kterého bylo ověření osvobozeno od poplatku.

• Na základě podkladů z Českého statistického úřadu byl upraven tisk ´Hlášení o narození´, ´Hlášení o uzavření man-

želství´ a ´Hlášení o úmrtí´ podle nových vzorů platných pro rok 2021.

MATRIČNÍ NEWSLETTER, 13. 01. 2021

GSOFT SOCIETY S.R.O. | +420 605 201 883 | PODPORA@GSOFT.INFO | WWW.GSOFT.INFO | POD LIPAMI 2511/64 | PRAHA 3-ŽIŽKOV | 130 00


