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Rozeslat dle rozdělovníku

INFORMACE č. 5/2011
Používání dokumentního inkoustu pří provádění zápisů do matričních knih
Podle ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zápis do matriční knihy provádí
matrikář vlastnoručně dokumentním inkoustem vyplněním jednotlivých oddílů
příslušného matričního listu.
Standardy pro psaní do matričních knih stanovila norma ČSN 904145, která
byla ke dni 01.02.2003 zrušena bez náhrady. Matrikáři při provádění zápisů používají
dokumentní inkoust 141 601 modrý v 50g lahvičkách.
Podle vyjádření odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra jsou
v současné době na trhu dva psací prostředky označené jako Dokument:
- Roller Document 2635 (Art 2635) - roller s kovovým kuličkovým hrotem
a se světlostálým dokumentním pigmentovým inkoustem a
- Liner Document 2631 (Art 2631) - liner s plastickým hrotem, plněný dokumentním
světlostálým a vodě odolným inkoustem.
Po konzultaci s odborem archivní a spisové služby Ministerstva vnitra,
oddělením péče o fyzický stav archiválií Národního archivu, bylo konstatováno,
že k provádění zápisů v matričních knihách je kromě uvedeného dokumentního
inkoustu 141 601 vhodný pouze Roller Document 2635, neboť Liner Document
2631 je sice plněn dokumentním inkoustem, ten však není pigmentový a tudíž nemá
všechny vlastnosti, požadované pro provádění zápisů do matričních knih.
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Žádáme, aby s obsahem shora uvedeného byly seznámeny všechny matriční
úřady v působnosti krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hl. m. Prahy.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru všeobecné správy
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: JUDr. Hálová,
 974 817 427
fax: 974 816 876
e-mail: jana.halova@mvcr.cz

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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