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Rozeslat dle rozdělovníku
INFORMACE č. 3/2011
Obnova části matriční knihy a sbírky listin
Způsob obnovy matriční knihy a sbírky listin je upraven v ustanovení
§ 55 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o matrikách“).
V souvislosti s povodněmi, které zasáhly Českou republiku v roce 2010,
se na nás obracejí krajské úřady s dotazem, zda je nezbytné obnovit celou matriční
knihu, resp. sbírku listin, když při povodních byly poškozeny pouze její části.
Zákon o matrikách v citovaném ustanovení § 55 řeší obnovení celé matriční
knihy, resp. druhopisu matriční knihy, a kompletní sbírky listin, nikoliv pouze jejich
částí. Podle našeho názoru je však možné v případech poškození pouze části
matriční knihy nebo sbírky listin výjimečně postupovat analogicky následujícím
způsobem.
1. Ztratí-li se nebo zničí část prvopisu matriční knihy, nebo jejího druhopisu
vedeného do 31. prosince 1958, zabezpečí matriční úřad jejich obnovení tak,
že zajistí opis poškozené části matriční knihy (matričního zápisu) podle
prvopisu, resp. druhopisu matriční knihy, na samostatný list papíru, který vlepí
ke středu matriční knihy u příslušného zápisu nepřesahující list papíru. Tento
list se opatří na dvou místech, kde byl přilepen, otiskem úředního razítka
matričního úřadu tak, aby část otisku razítka byla otištěna do matriční knihy.
Na vlepeném listu se v horní části uvede označení matričního úřadu, svazek
matriční knihy (narození, manželství, úmrtí, registrovaného partnerství),
ročník, stana/list a pořadové číslo zápisu, a to ve spolupráci s obecním
úřadem obce s rozšířenou působností nebo krajským úřadem
(srv. § 15 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,
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ve znění pozdějších předpisů, který se týká postupu matričního úřadu při
provádění dodatečného záznamu do matriční knihy, je-li oddíl „Dodatečné
záznamy a opravy“ zcela zaplněn).
2. Ztratí-li se nebo zničí část matriční knihy vedené po 1. lednu 1959, zabezpečí
matriční úřad její obnovení podle sbírky listin a dále postupuje podle bodu
1. této informace.
3. Ztratí-li se, nebo zničí část opisu matriční knihy pořízený podle dřívějších
předpisů a není-li zachována sbírka listin, zajistí obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo krajský úřad, u něhož byl opis matriční knihy
uložen, vyhotovení nového opisu části matriční knihy. Je-li matriční kniha
vedena v cizím jazyce, či je obtížně čitelná, může obecní úřad obce
s rozšířenou působností zajistit opis části matriční knihy vyhotovením fotokopií
matriční knihy a dále postupuje podle bodu 1. této informace.
4. Ztratí-li se, nebo zničí část sbírky listin uložené u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, zajistí tento úřad vyhotovení
opisu části matriční knihy, nebo její fotokopie a dále postupuje podle bodu
1. této informace.
5. Jestliže se nedochová ani sbírka listin, zabezpečí matriční úřad obnovení části
matriční knihy podle jiných listin, popřípadě i podle jiných dokladů. Údaje
zapisované do matriční knihy uvede na samostatný list papíru a dále
postupuje podle bodu 1. této informace. Listiny, popřípadě doklady, které
sloužily k obnovení matriční knihy, tvoří sbírku listin.
Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a magistrátů měst Brna, Ostravy, Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru všeobecné správy
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
- všem krajským úřadům
- všem odborům vnitřních věcí magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně
- odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy
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