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Odpověď:   
 

 
Vážený pane inženýre, 

 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

09.02.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete dohledání údajů 

z matriky. 

 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Na žádost lze oprávněnému žadateli dle § 25 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 

příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povolit 

nahlédnout do matriční knihy, popř. vydat duplikát matričního dokumentu z konkrétního zápisu, 

pokud je v matriční knize zapsán. 

K Vaší žádosti sdělujeme, že nelze v matrice vyhledat žádné údaje o pozemcích, popř. převodech, 

neboť tyto údaje se do matričních knih nezapisují.  

Matrika je státní evidence narození, úmrtí, uzavření manželství či registrovaného partnerství 

fyzických osob na území České republiky. Do matričních knih se zapíše matriční událost (narození, 

úmrtí, sňatek, reg. partnerství), popř. změny podložené veřejnými listinami. Místně příslušnými k 

zápisu jsou matriční úřady podle místa matriční události. Ze základních údajů lze v matriční knize 

zjistit:  

- datum a místo matriční události, 

- jméno a příjmení narozeného, zemřelého, sňatku, reg. partnerství, 

- rodná čísla výše uvedených a rodné číslo žijícího manžela/partnera zemřelého, 
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- data a místa narození rodičů narozeného, 

- osobní stav, 

- státní občanství,  

- trvalé bydliště v době matriční události (pokud se tento údaj jakkoliv změní, změna se 

nezapisuje). 

Oprávněným žadatelem může být fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny, 

sourozenci či zmocněné osoby, a také fyzická osoba, která prokáže právní zájem (uplatnění práv 

před orgány státu či orgány územně samosprávných celků). 

S pozdravem 

Ing. Petra Štefečková 

Vedoucí odboru správních a vnitřních věcí 

Městský úřad Šumperk                                                                                              
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