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V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů, upřesňujeme sjednocující postup pro
zaměstnance krajských úřadů, obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, matričních úřadů, ohlašoven a soudů,
jakožto zapisovatelů do agendového informačního systému
evidence obyvatel.



V případě nejasností, týkajících se zveřejněného sjednocujícího postupu,

je možné kontaktovat zaměstnance odboru všeobecné správy, odboru

správních činností, odboru centrálních informačních systémů a odboru

rozvoje projektů a služeb eGovernment Ministerstva vnitra na následujících

e-mailových adresách:

pro oblast státního občanství a matričních událostí

pro problematiku trvalých pobytů a změnových hlášení soudů 

pro záležitosti programové a technické



Provádí :

matriční úřad, jde-li o zápis narození státního občana České republiky 
nebo cizince 
na území České republiky 

zvláštní matrika, jde-li o zápis narození státního občana České 
republiky, který se narodil v cizině a nemá přiděleno rodné číslo

Matrikář  po obdržení hlášení/oznámení/zápisu o narození zašle do 
ISEO jako vstupní zapisované údaje
 datum narození a pohlaví

 jméno/jména ( lze zadat „nezjištěno“ )

 příjmení ( lze zadat „nezjištěno“ )

 místo a okres/stát narození



Aplikace ověří, zda se zadanými údaji neexistuje již záznam v registru rodných čísel, 

tedy zda uvedenému dítěti/fyzické osobě již nebylo rodné číslo přiděleno.

Registr rodných čísel poskytne na základě zadaných údajů matričnímu úřadu rodné

číslo ( aplikace automaticky doplní matriční úřad, který požádal o přidělení rodného

čísla, datum přidělení rodného čísla a důvod přidělení rodného čísla – narození ).

Proces přidělení rodného čísla je oddělen od procesu zápisu matriční události narození

do ISEO.

Zápis narození do matriční knihy je realizován

po obdržení dalších nezbytných podkladů pro zápis narození,

– viz další bod zápis narození do

ISEO.

Rodné číslo nelze přidělit, pokud není známo datum narození dítěte ( nalezené dítě ).

V těchto případech učiní matriční úřad oznámení soudu, který určí datum narození

dítěte a až poté bude možné přidělit dítěti rodné číslo.

Rodné číslo se nepřiděluje mrtvě narozenému dítěti.



V případě

změny rodného čísla (např. osvojení, změna pohlaví) nebo

přidělení rodného čísla fyzické osobě narozené

před 1. červencem 2010,

bude postupováno , tzn. že matriční úřad

požádá o rodné číslo prostřednictvím žádosti o poskytnutí /

přidělení rodného čísla Ministerstvo vnitra.



Provádí :
jde-li o zápis narození státního občana České republiky 

na území České republiky 
jde-li o zápis narození státního občana České republiky,

který se narodil v cizině

Matrikář  provede zápis do matriční knihy včetně provedení zápisu do matriční 
knihy vedené pomocí výpočetní techniky.

kriteria pro vyhledání údajů o rodiči/rodičích dítěte v ISEO prostřednictví 
kriterií pro vyhledávání  v rozsahu:

a) rodné číslo matky/otce
b) různá kombinace údajů o matce/otci

 datum narození
 jméno/jména, příjmení, rodné příjmení
 místo/stát narození

se mu požadované údaje o rodičích zapisovaného do ISEO.



Matrikář provede zápis o narození do ISEO v rozsahu následujících údajů :

datum narození, místo narození a okres/stát, jméno/jména, příjmení, pohlaví

a rodné číslo ( zde využije údaje zavedené již do registru rodných čísel – viz

předchozí bod )

státní občanství, popř. více státních občanství

rodinný stav

informace o existenci dohody rodičů o adrese místa trvalého pobytu dítěte

rodiče dítěte v rozsahu jméno/jména, příjmení/rodné příjmení, rodné číslo

( případně datum narození )

Aplikace automaticky přednastaví nebo následně doplní např. tyto položky:



Pokud nebudou údaje o otci/matce dítěte v ISEO nalezeny, musí je

matrikář v zápisu o narození do ISEO doplnit a to v rozsahu 

jméno, popřípadě jména ,

příjmení, rodné příjmení,

datum narození,

místo a okres/stát narození,

rodné číslo,

státní občanství, popř. více státních občanství.



Provádí 

matriční úřad, který vede knihu narození, v níž je zapsáno narození fyzické osoby, které

bylo změněno pohlaví, na základě zprávy zdravotního zařízení o dokončení léčby změny

pohlaví.

Matrikář písemně požádá Ministerstvo vnitra o přidělení nového rodného čísla fyzické osobě 

z důvodu změny pohlaví.  

Matrikář provede dodatečný záznam do knihy narození včetně provedení zápisu do matriční

knihy vedené pomocí výpočetní techniky. 

kritéria pro vyhledání občana v ISEO prostřednictvím kriterií pro vyhledávání 
v rozsahu: 

a) rodné číslo (původní),

b) různá kombinace údajů

 datum narození,

 jméno/jména (původní), příjmení (původní), rodné příjmení ( původní ),

 místo narození/stát narození.

ISEO vyhledá záznam občana a zpět jeho identifikační údaje.



Matrikář provede zápis o změně pohlaví do ISEO v rozsahu následujících 
údajů: 

nové rodné číslo,
nové pohlaví,
nové jméno/jména, došlo-li při zápisu změny pohlaví zároveň 
k jeho změně, 
nové příjmení, došlo-li při zápisu změny pohlaví zároveň
k jeho změně,
datum účinnosti změny pohlaví, pokud je matričnímu úřadu
známo; tudíž podmínkou není vyplnění této položky; (může být 
datum vystavení lékařské zprávy o dokončení změny pohlaví).

Změna jména/jmen a příjmení související se zápisem změny pohlaví 
může být provedena spolu se zápisem údajů o změně pohlaví, 
tzn. nebude použit samostatný proces zápisu změny jména/jmen             
a příjmení (viz proces změna jména a příjmení ).



Provádí 

matriční úřad, který vede knihu narození, v níž je jméno občana zapsáno.

Matrikář provede dodatečný záznam o změně jména (volba jména/jmen prohlášením,

oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména, povolení změny jména) do knihy

narození včetně provedení dodatečného záznamu do matriční knihy vedené pomocí 

výpočetní techniky.  

kritéria pro vyhledání občana v ISEO prostřednictvím kritérií pro vyhledávání 

v rozsahu: 

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů

 datum narození,

 jméno/ jména (původní), příjmení, rodné příjmení,

 místo narození/stát narození.

ISEO vyhledá záznam občana a zpět jeho identifikační údaje.



Matrikář provede zápis o změně jména/jmen do ISEO v rozsahu 

následujících údajů: 

nové jméno/jména,

datum účinnosti změny jména/jmen ( datum provedení 

dodatečného záznamu do knihy narození u volby jména 

prohlášením a u oznámení o užívání české podoby cizojazyčného 

jména a datum nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny 

jména/jmen )

V souvislosti se zápisem změny jména/jmen lze v některých případech 

provést zároveň zápis změny příjmení (viz proces změna příjmení).



Provádí 

matriční úřad, který vede matriční knihu, v níž byla změna příjmení zapsána (kniha narození

– změna rodného příjmení, kniha manželství - změna příjmení po uzavření manželství). 

Matrikář provede dodatečný záznam do příslušné matriční knihy včetně provedení

dodatečného záznamu do matriční knihy vedené pomocí výpočetní techniky.

kritéria  pro vyhledání občana v ISEO prostřednictvím kritérií pro vyhledávání 

v rozsahu: 

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů

 datum narození,

 jméno/jména, příjmení (původní), rodné příjmení (původní),

 místo narození/stát narození.

ISEO vyhledá záznam občana a zpět jeho identifikační údaje.



Matrikář provede zápis o změně příjmení do ISEO v rozsahu

následujících údajů: 

nové příjmení,

datum účinnosti změny příjmení ( datum provedení dodatečného 
záznamu do příslušné matriční knihy u užívání příjmení ženy 
v mužském tvaru a u prohlášení o užívání jednoho, popř. dvou 
příjmení,  datum oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své 
dřívější příjmení,  datum nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
změny příjmení  )



Provádí 

matriční úřad, který vede matriční knihu, v níž byla změna jména/jmen a příjmení zapsána

(kniha narození – změna jména/jmen a  rodného příjmení, kniha manželství – změna

příjmení po uzavření manželství). 

Matrikář provede dodatečný záznam do příslušné matriční knihy včetně provedení

dodatečného záznamu do matriční knihy vedené pomocí výpočetní techniky.

kritéria  pro vyhledání občana v ISEO prostřednictvím kritérií pro vyhledávání 
v rozsahu: 

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů

 datum narození,

 jméno/jména, příjmení (původní), rodné příjmení ( původní ),

 místo narození/stát narození.

ISEO vyhledá záznam občana a zpět jeho identifikační údaje.



Matrikář provede zápis o změně jména/jmen a příjmení do ISEO v rozsahu

následujících údajů: 

nové jméno/jména,

nové příjmení,

datum účinnosti změny jména/jmen a příjmení ( datum provedení 

dodatečného záznamu do knihy narození u volby jména prohlášením              

a u oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména, datum nabytí 

právní moci rozhodnutí o povolení změny jména/jmen, datum provedení 

dodatečného záznamu do příslušné matriční knihy u užívání příjmení ženy 

v mužském tvaru a u prohlášení o užívání jednoho, popř. dvou příjmení,  

datum oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení,  

datum nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny příjmení)



Provádí 

matriční úřad, který vede knihu narození, v níž je zapsáno narození státního občana

České republiky nebo cizince.

Matriční úřad provede dodatečný záznam do knihy narození na základě souhlasného prohlášení rodičů 

o určení otcovství, nebo pravomocného rozhodnutí soudu o určení otcovství, včetně provedení 

dodatečného záznamu do matriční knihy vedené pomocí výpočetní techniky.

kriteria pro vyhledání dítěte ( občana ) v ISEO prostřednictvím kritérií pro vyhledávání v rozsahu: 

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů o dítěti ( občanovi )

 datum narození,

 jméno / jména , příjmení, rodné příjmení (původní),

 místo/ stát narození.

se mu požadované údaje o dítěti (občanovi ).



Matrikář do ISEO údaje o otci dítěte v rozsahu :

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů o otci dítěte ( občanovi )
 datum narození,

 jméno / jména , příjmení, rodné příjmení (původní),

 místo/ stát narození.

se mu požadované údaje o otci dítěte ( občana ).

Matrikář provede zápis o určení otcovství  do ISEO v rozsahu

následujících údajů :

jméno/jména, příjmení, rodné příjmení, pokud došlo k jejich změně

datum změny, tj. datum určení otcovství nebo právní moci rozhodnutí 
o určení otcovství.



Pokud nebudou údaje o otci dítěte v ISEO nalezeny, musí je matrikář v zápisu o určení

otcovství do ISEO doplnit a to v rozsahu 

jméno, popřípadě jména ,

příjmení, rodné příjmení,

datum narození,

místo a okres/stát narození,

rodné číslo,

státní občanství, popř. více státních občanství.

Upozornění:

Dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní  

a otec státním občanem České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem

souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství nebo dnem právní moci rozsudku

o určení otcovství ( 4 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů). 

Takový případ je v ISEO zaznamenáván procesem narození (viz proces zápis údajů

o narození  do ISEO ).



Provádí 

matriční úřad, který vede knihu narození, v níž je zapsáno narození státního občana

České republiky 

Matriční úřad provede dodatečný záznam do knihy narození na základě pravomocného

rozhodnutí soudu o popření otcovství ( zvláštní matrika i podle jiné veřejné listiny než 

rozhodnutí soudu ), včetně provedení dodatečného záznamu do matriční knihy vedené

pomocí výpočetní techniky.

kriteria pro vyhledání dítěte ( občana ) v ISEO prostřednictvím kritérií pro vyhledávání

v rozsahu: 

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů o dítěti ( občanovi )

 datum narození,

 jméno / jména , příjmení, rodné příjmení (původní),

 místo/ stát narození.

se mu požadované údaje o dítěti (občanovi ).



Matrikář do ISEO údaje o otci dítěte v rozsahu :

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů o otci dítěte ( občanovi )

 datum narození,

 jméno / jména , příjmení, rodné příjmení (původní),

 místo/ stát narození.

se mu požadované údaje o otci dítěte ( občana ).



Matrikář provede zápis o popření otcovství  do ISEO v rozsahu

následujících údajů :

příjmení,  pokud došlo k jeho změně

datum změny, tj. datum  právní moci rozhodnutí o popření otcovství.

Upozornění:

Dítě, které nabylo státní občanství České republiky po otci

narozením nebo určením otcovství, nepozbývá státní občanství

České republiky popřením otcovství českého státního občana.

Údaje o tomto dítěti tak jsou nadále vedeny v ISEO, jeho státní občanství

se nemění, pouze vypadly údaje o jeho otci. 



Provádí 

matriční úřad, který vede knihu narození, v níž je narození dítěte zapsáno.

Matriční úřad provede dodatečný záznam na základě pravomocného rozhodnutí soudu   

o osvojení do knihy narození včetně provedení dodatečného záznamu do matriční knihy

vedené pomocí výpočetní techniky.

kriteria pro vyhledání dítěte, jeho matky a otce v ISEO prostřednictvím kritérií pro

vyhledávání v rozsahu: 

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů o dítěti ( občanovi )/ matce a otci

 datum narození,

 jméno / jména , příjmení, rodné příjmení (původní),

 místo/ stát narození.

se mu požadované údaje o dítěti (občanovi ), matce a otci dítěte.



Matrikář provede zápis o osvojení do ISEO v rozsahu

následujících údajů :

stupeň osvojení ( zrušitelné/nezrušitelné ),

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení,

nové údaje o dítěti – rodné číslo, jméno, příjmení.

Zadá kriteria pro vyhledání osvojitele/osvojitelů dítěte v ISEO 

prostřednictvím kritérií pro vyhledávání v rozsahu: 

a) rodné číslo,

b) různá kombinace údajů o osvojiteli/osvojitelích

 datum narození,

 jméno / jména , příjmení, rodné příjmení, 

 místo/ stát narození.



V případě, že záznam údajů o osvojiteli/osvojitelích nebyl v ISEO nalezen,

zavedou se do ISEO údaje o nich v rozsahu :

jméno, popřípadě jména,

příjmení, rodné příjmení,

datum narození,

místo a okres/stát narození

rodné číslo,

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

Upozornění :

V případě, že nebyly v ISEO nalezeny údaje o dítěti, např. dítě je cizím státním 
občanem, zavedou se do ISEO údaje o dítěti v rozsahu údajů o původních

( biologických ) rodičích i o rodičích osvojitelích. Dítě, které je osvojeno českým státním 
občanem, nabývá osvojením státní občanství České republiky.

Dítě, které nabylo státní občanství České republiky narozením nebo určením otcovství, 
nepozbývá státní občanství České republiky osvojením cizím státním občanem/občany.  
Údaje o tomto dítěti tak jsou nadále vedeny v ISEO, jeho státní občanství se nemění, 
pouze vypadly údaje o jeho biologické matce/otci. 



Provádí :

jde-li o zápis uzavření manželství státního občana/státních občanů České

republiky na území České republiky 

jde-li o zápis uzavření manželství státního občana České republiky, který

uzavřel manželství v cizině

Matrikář  provede zápis do matriční knihy včetně provedení zápisu do matriční knihy vedené

pomocí výpočetní techniky.

kriteria pro vyhledání údajů o manželovi/manželce v ISEO prostřednictvím kriterií pro

Vyhledávání v rozsahu:

a) rodné číslo manžela/manželky

b) různá kombinace údajů o manželovi/manželce
 datum narození

 jméno/jména, příjmení, rodné příjmení

 místo/stát narození

se mu požadované údaje o manželovi/manželce, jejichž uzavření manželství

se zapisuje do ISEO.



Matrikář provede zápis o uzavření manželství do ISEO v rozsahu

následujících údajů :

datum změny stavu = datum uzavření manželství

místo uzavření manželství

okres místa uzavření manželství

stát uzavření manželství

nové příjmení manžela/manželky

údaje o manželovi/manželce, jestliže jsou cizinci a údaje o nich nejsou

v ISEO vedeny, a to v rozsahu

- jméno/jména

- příjmení/rodné příjmení

- rodné číslo

- datum narození za podmínky, nemá-li manžel/manželka rodné 

číslo přiděleno



Provádí :

jen jde-li o zápis vzniku registrovaného partnerství

státního občana/státních občanů České republiky na území České republiky 

jde-li o zápis vzniku registrovaného partnerství státního občana České

republiky, který vstoupil do registrovaného partnerství v cizině

Matrikář  provede zápis do matriční knihy včetně provedení zápisu do matriční knihy vedené

pomocí výpočetní techniky.

kriteria pro vyhledání údajů o partnerovi/partnerce v ISEO prostřednictvím kriterií 

pro vyhledávání  v rozsahu:

a) rodné číslo partnera/partnerky

b) různá kombinace údajů o partnerovi/partnerce
 datum narození

 jméno/jména, příjmení, rodné příjmení

 místo/stát narození

se mu požadované údaje o partnerovi/partnerce, jejichž vznik partnerství se zapisuje

do ISEO.



Matrikář provede zápis o vzniku registrovaného partnerství do ISEO

v rozsahu následujících údajů :

datum změny stavu = datum vzniku registrovaného partnerství

místo vzniku registrovaného partnerství

okres místa vzniku registrovaného partnerství

stát vzniku registrovaného partnerství

nové příjmení partnerky, došlo-li při vzniku partnerství k zápisu 
příjmení v mužském tvaru

údaje o partnerovi/partnerce, jestliže jsou cizinci a údaje o nich 
nejsou v ISEO vedeny, a to v rozsahu

- jméno/jména

- příjmení/rodné příjmení

- rodné číslo

- datum narození za podmínky, nemá-li partner/partnerka rodné 

číslo přiděleno



Provádí :

jde-li o zápis úmrtí  státního občana České republiky na území České 

republiky 

jde-li o zápis úmrtí státního občana České republiky, který zemřel v cizině

Matrikář  provede zápis do matriční knihy včetně provedení zápisu do matriční knihy vedené

pomocí výpočetní techniky.

kriteria pro vyhledání státního občana České republiky v ISEO v rozsahu:

a) rodné číslo

b) různá kombinace údajů
 datum narození

 jméno/jména, příjmení, rodné příjmení

 místo/stát narození

se mu požadované údaje o zemřelém občanovi.



Matrikář provede zápis o úmrtí  do ISEO v rozsahu následujících údajů :

datum úmrtí ( systém umožní i zápis data úmrtí „intervalem“ 

01.01.2010 – 31.05.2010, nebo „asi intervalem“ asi 12.02.2010 –

14.04.2010, nebo „asi datem“ asi 12.2.2010 anebo „nezjištěno“)

místo a okres/stát úmrtí 



Provádí :

Úřad městské části Praha l

Matrikář Úřadu městské části Praha 1 provede zápis do matriční knihy včetně provedení

zápisu do matriční knihy vedené pomocí výpočetní techniky.

kriteria pro vyhledání státního občana České republiky v ISEO v rozsahu:

a) rodné číslo

b) různá kombinace údajů
 datum narození

 jméno/jména, příjmení, rodné příjmení

 místo/stát narození

se mu požadované údaje o zemřelém ( prohlášeném za mrtvého ) občanovi.



Matrikář provede zápis o úmrtí státního občana České republiky

prohlášeného za mrtvého  do ISEO v rozsahu následujících údajů :

datum nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení fyzické osoby 

za mrtvou

datum, tj. den, který byl určen jako den smrti nebo den, který 

občan nepřežil

místo úmrtí = Praha l

okres úmrtí = Praha l


