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 Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 
podle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 
 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí – matrika, jako úřad s rozšířenou působností, 
provádí dle § 4, odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., zákona o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, 
a to u všech matričních úřadu ve svém územním obvodu a to nejméně jednou ročně.  
 
Územní obvod obce s rozšířenou působností tvoří územní obvody těchto obcí:  
Běšiny, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Měčín, Nýrsko, Plánice, Strážov, Švihov, Zavlekov, 
Železná Ruda.    
 
V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 provedl Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí 
– matrika celkem 10 kontrol zakončených kontrolním protokolem o výsledku kontroly 
a metodické pomoci.  
 
Kontroly jsou zaměřovány na ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení 
o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o údajích zapsaných v matričních 
knihách, potvrzení uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 
31.12.1958 jde-li o narození, uzavření manželství a úmrtí, vydaných matričními úřady, které 
jsou zařazeny do jeho správního obvodu. Kontrola se zaměřuje i na správnost zápisů 
v matričních knihách narození, manželství a úmrtí, dále je kontrolována další činnosti 
matričního úřadu jako je: volba druhého jména, oznámení o zpětvzetí příjmení po rozvodu, 
užívání příjmení žen v mužském tvaru, vydávání osvědčení k církevním sňatkům, zápisy do 
zvláštní matriky Brno, zápisy o určení otcovství a vydávání druhopisů matričních dokladů.  
 
U kontrolovaných úřadů bylo uložena tato nápravná opatření: 
Dodržování § 5 odst. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.,(dále jen Vyhláška) dodržování § 57 zákona 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOM“), postupovat v souladu s informací MV ČR 
č. 12/2017 a 23/2017, věnovat větší pozornost dokladům předkládaných cizinci, dodržovat 
ustanovení § 22 ZOM a 23 Vyhlášky, dodržování Směrnice MV ČR č. MV-151468/VS-2014, 
dodržování § 37 odst. 4 zákona 500/2004 Sb., správní řád, dodržování § 24 Vyhlášky, plnění 
oznamovací povinnosti dodržovat dle materiálu MV ČR ze dne 13.09.2018 – příloha č. 2, při 
určování otcovství postupovat dle Informace MV ČR č. 16/2018.  
 
 
 
 
 Šárka Červená, Soňa Vítovcová 
 matrikářky MěÚ Klatovy 


