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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA NOVÝ AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

MATRIČNÍ AGENDA V PRAXI 
Seminář je zaměřen na aktuální otázky praktické aplikace právních předpisů souvisejících s agendou matriky, 

zejména zákona o matrikách, občanského zákoníku a správního řádu. Pozornost je věnována také informačním 

systémům veřejné správy a využíváním údajů z nich. Cílová skupina: Školení je určeno úředníkům a vedoucím 

úředníkům územních samosprávných celků, kteří zajišťují výkon matriční agendy. Je vhodné pro matrikáře 

 a zástupce matrikářů i pro osoby, které se připravují ke zkoušce z vedení matrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

8. 6. 2021 

8:30 – 14:00 

 

CENA: 

1 990 Kč  
(konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

Email: barteckova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Právní rámec – přehled právních předpisů souvisejících s problematikou 

matriční agendy a rodinného práva včetně judikatury na daném úseku 

2. Matriční knihy a sbírka listin – náležitosti matriční knihy a sbírky listin, 

výpisy a nahlížení, příslušnost, okruh oprávněných osob, poplatky, ověřování 

údajů v informačních systémech veřejné správy 

3. Zápisy do matričních knih – narození - příslušnost k zápisu, podklady a 

předkládané doklady, jméno a příjmení dítěte, domněnky otcovství, 

prohlášení o určení otcovství, vliv určení a popření otcovství na matriční zápis 

a rodný list 

Manželství – občanský a církevní sňatek, podmínky vzniku, předkládané 

doklady a jejich promíjení, správní poplatky, příjmení manželů, pravidla 

připojovaného příjmení, povinnosti matriky při uzavření manželství, 

prohlášení o příjmení učiněná po uzavření matričního zápisu, vliv rozvodu na 

příjmení 

Úmrtí – zápis osoby nezjištěné totožnosti, určení data soudem 

4. Oznamovací povinnost – způsoby plnění oznamovací povinnosti, 

vyznačení ve sbírce listin 

5. Změny a opravy v matričních knihách a matričních dokladech – 

podklady pro změny a opravy, způsob vyznačení v matriční knize a na 

matričním dokladu, poučení v souvislosti s vydáním nového matričního 

dokladu 

6. Diskuze 

LEKTOR: Bc. Karolína Kofroňová 

v minulosti působila ve veřejné správě jako odborná referentka oddělení 

občanských agend, matrik, státního občanství a evidence obyvatel. Matriční 

agendě, evidenci obyvatel a souvisejícím tématům se pravidelně věnuje  

i v rámci své přednáškové a publikační činnosti. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum, ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 

 

mailto:barteckova@vzdelavaci.cz

