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Seminář Zákon o matrikách, jménu a příjmení  

Změny zákona s důrazem na změnu od 01. 01. 2022 
 

Seminář Vás provede posledními legislativními změnami zákona o matrikách a souvisejících 

oblastí. Zaměří se na problémy aplikační praxe při správě matričních agend a upozorní na 

změny od 2. 8. 2021 a 1. 1. 2022. Získejte praktický návod, který vám pomůže ověřit 

správnost stávajících postupů v agendě matrik, diskutujte s lektorkou aktuální problémy a 

připravte se na změny, které budete muset promítnout do své praxe. 
 

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: 18. 11. 2021  
 

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

upozorní na novinky, které mají bezprostřední dopad do praxe matrik a přinášejí 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 přinášejí novely, jsou nezbytnou 

podmínkou pro řádný výkon matričních agend.  
 

Komu je seminář 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 

9:00–14:00 Novely zákona č. 301/2000 Sb.  zákony  č. 269/2021 Sb., 270/2021 Sb., č. 

261/2021 Sb. 

Platné právní předpisy ve vztahu k matričním agendám 

Historie a vývoj matriční agendy 

Pojmy, dělení a specifika matrik, včetně působností 

Matrika narození – podklady pro zápisy, postupy jednotlivých zápisů (místo 

narození, nalezenec, určení otcovství, osvojení, změna pohlaví, zápis jmén/a), 

AISEO 

Matrika manželství – podklady pro zápisy, sňatek občanský, sňatek církevní, 

vysvědčení o právní způsobilosti, osvědčení k církevnímu sňatku, AISEO 

Matrika úmrtí – podklady pro zápis, zápis osoby nezjištěné totožnosti, Vídeňská 

úmluva, AISEO 

Matrika registrovaného partnerství – podklady pro zápis, vysvědčení o právní 

způsobilosti, AISEO 

Jméno a příjmení – užívání jména a příjmení, zápis jmen/a, zápis příjmení, změna 

jména a příjmení ve správním řízení 

Výměna matrik, vícejazyčné formuláře, náležitosti veřejných listin v matriční 

agendě 

Správní poplatky na úseku matrik 
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Závazná objednávka účasti na semináři Zákon o matrikách, 
jménu a příjmení 
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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