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Seminář Velká novela zákona o matrikách 2020 a aktuální problémy 

stávající praxe 

Novinky a změny ve správě matričních agend – Dopady do praxe, upozornění na možné 

procesní chyby  
 

Novela zákona o matrikách (nyní sněmovní tisk č. 593) se významně dotkne aplikační praxe 

jednotlivých správců při správě matričních agend. Seznamte se včas s desítkami změn, které 

budete muset promítnout do své praxe, zejm. s novou úpravou problematiky změn příjmení či 

určení otcovství, ale také uzavření registrovaného partnerství. Získejte praktický návod, který 

vám pomůže ověřit správnost stávajících postupů v agendě matrik, a diskutujte s lektorkou 

aktuální problémy ve stávající praxi. 
 

Přednáší: Zdeňka Stránská, odbornice s více jak 25letou praxí na úseku matričních agend, 

státního občanství a vidimace a legalizace, sňatečných a ostatních obřadů.  

Místo konání: Praha 4, konferenční centrum Na Sádce  

Datum konání: 20. 10. 2020  
 

Zaměření semináře: Seminář vás seznámí s obsahem novelizace zákona o matrikách, 

upozorní na novinky, které mají bezprostřední dopad do praxe matrik a přinášejí zcela nové 

postupy. Zároveň se zaměří na stávající právní úpravu a aplikační praxi, např. na zápisy 

jednotlivých matričních událostí jak klasických, tak specifických, problematiku zápisu jména 

a příjmení ad. Znalost stávající právní úpravy a změn, které přinese novela, je nezbytnou 

podmínkou pro řádný výkon matričních agend. Zorientujete se v nové úpravě jmen a příjmení, 

zjednodušení určení otcovství, uzavírání registrovaného partnerství a v dalších změnách.  
 

Komu je seminář určen: seminář je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům 

vykonávajícím agendu matrik, případně zájemcům z řad úředníků, jejichž pracovní zařazení 

úzce souvisí s matriční agendou, např. pracovnice evidence obyvatel. 
 

Program semináře: 
8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva a občerstvení 

9:00–10:40 Úvod do problematiky matrik: Matričních agendy, přehled právních předpisů 

Zákon o matrikách: Pojmy, působnost, Vedení matrik, Podklady pro provádění 

matričních zápisů, Uzavření zápisu z matriční knihy, Sbírky listin, Nahlížení do 

matričních knih a sbírek listin, Dodatečné záznamy a změny, opravy, Oznamovací 

povinnost  

Zákon o matrikách – jméno a příjmení: Užívání jména a příjmení, Změna 

jména a příjmení, Prohlášení ve vztahu k jménu a příjmení 

10:40–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–13:30 Aktuální informace k novele zákona o matrikách nejdůležitější navrhované 

změny: 

Lhůty pro kontroly prováděné krajskými úřady, prokazování totožnosti 

Znalecké posudky a další doklady, které budou ukládány do sbírky listin 

Úprava nahlížení do sbírek listin a druhopisů matričních knih 

Povolení uzavřít registrované partnerství i mimo správní obvod a stanovený čas 

Určování otcovství včetně trojdohody činěné před matričním úřadem 

Specifikace zápisu změny pohlaví, která nastala v cizině 

Příjmení dítěte narozeného mimo manželství – dohoda o jeho příjmení 

Upřesňující zákonné podmínky pro zápis jména a příjmení atd. 
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Závěrečná diskuse 

Závazná objednávka účasti na semináři Matriky 2020: novela 
a aktuální problémy 
Cena semináře: 3 980,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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