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Protokol
o kontrole výkonu matriční agendy
dle § 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle § 4a zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
Obecního úřadu Hluboš za období roku 2017

kontrolu provedly:
pracovnice Odboru občanských agend Městského úřadu Příbram:
Helena Ziopulosová
Kateřina Matějková
Kontrola byla zaměřena na:
1. vedení knihy narození podle sbírky listin (§ 14 z.č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„zákon o matrikách“ )
2. vedení knihy manželství podle sbírky listin (§ 20 zákona o matrikách)
3. vedení knihy úmrtí podle sbírky listin (§ 21 zákona o matrikách)
4. vydávání druhopisů matričních dokladů (§ 24 zákona o matrikách), vyznačování rozvodů do
knihy manželství
5. vydaná rozhodnutí k uzavření manželství (§ 12 zákona o matrikách)
6. vydaná osvědčení k uzavření manželství (§ 13 zákona o matrikách)
7. vydaná vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (§ 45 zákona o matrikách)
8. určení otcovství (§ 779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)
9. prohlášení o užívání příjmení v nepřechýleném tvaru ( 69 zákona o matrikách)
10. podkladové materiály pro zvláštní matriku v Brně (§ 43 odst. 1 zákona o matrikách)

Poslední kontrola byla provedena 7.12.2017 Městským úřadem Příbram.
Nápravná opatření nebyla při minulé kontrole navržena.
Matriční obvod tvoří obce: Hluboš, Bratkovice, Pičín a Buková u Příbramě.

1. Vedení knihy narození
V roce 2017 byl v knize narození proveden 1 zápis pro obec Hluboš. Se sbírkou listin byl
zápis zkontrolován a byl proveden v souladu se zákonem. Kopie matričního dokladu je
založena do sbírky listin.
2. Vedení knih manželství
V roce 2017 byly v knize manželství pro obec Hluboš zapsány 3 sňatky, pro obec Pičín
1 sňatek, pro obec Bratkovice 1 sňatek a pro obec Buková u Příbramě 11 sňatků. Se sbírkou
listin byly zkontrolovány zápisy č. 7-11 pro obec Buková u Příbramě a pro obec Hluboš č. 13. Kopie vydaných matričních dokladů jsou zakládány do sbírky listin.
Kontrolované matriční knihy jsou vedeny bez závad v souladu se zákonem.
3. Vedení knih úmrtí
V roce 2017 byly provedeny 4 zápisy do knihy úmrtí vedené pro obec Hluboš, 5 zápisů do
knihy úmrtí pro obec Bratkovice a pro obec Pičín 1 zápis. Se sbírkou listin byly zkontrolovány
zápisy pro obec Hluboš a obec Pičín. Nebyly zjištěny žádné závady. Kopie vydaných
matričních dokladů jsou zakládány do sbírky listin. Oznamovací povinnost je plněna.
Kontrolované knihy úmrtí jsou vedeny bez závad v souladu se zákonem.
4. Vydávání druhopisů matričních dokladů
V roce 2017 bylo vydáno 8 druhopisů matričních dokladů (1x OL, 2x RL a 5x ÚL).
Bylo postupováno v souladu se zákonem.
5. Vydaná rozhodnutí k uzavření manželství
počet rozhodnutí vydaných v roce 2017 …..1
v roce 2017 bylo povoleno uzavření manželství na jiném vhodném místě ….. 10
6. Vydaná osvědčení k uzavření církevního manželství
počet osvědčení vystavených v roce 2017 …..3
7. Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny
počet matričních dokladů do ciziny v roce 2017 …..0
8. Určení otcovství
počet provedených určení otcovství v roce 2017 …..3
V zápisech byly uvedeny všechny požadované údaje.
9. Prohlášení o užívání příjmení v nepřechýleném tvaru
prohlášení o užívání příjmení v nepřechýleném tvaru …..0
10. Podkladové materiály pro zápis do zvláštní matriky v Brně
podkladové materiály pro zápis do zvláštní matriky v Brně …..0

Kontrolou bylo zjištěno, že matriční činnost je prováděna v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcí
vyhláškou č. 207/2001 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k uvedenému zákonu a také
v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy a zákony, jak je uvedeno v zápise.

Návrh opatření k nápravě:
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, a proto není třeba činit nápravná opatření.
Se závěry kontroly byla seznámena matrikářka Obecního úřadu Hluboš paní Eva Červenková.
Poučení:
Kontrolovaná osoba může podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu
o kontrole kontrolujícímu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se
podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí
obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Helena Ziopulosová, vedoucí oddělení matriky, obřadů a slavností
Kateřina Matějková, referent oddělení matriky, obřadů a slavností
S protokolem byl seznámen starosta Obce Hluboš Bc. Jiří Čajan.

Protokol byl vystaven ve 2 výtiscích dne 23.11.2018
Výtisk č. 1 pro Městský úřad Příbram
Výtisk č. 2 pro Obecní úřad Hluboš

