Z hlediska nahlížení do matričních knih a vydávání matričních dokladů rozlišujeme
a) „chráněné“ matriční knihy, které jsou matričním zákonem chráněny a nahlížení do
nich a vydávání druhopisů matričních dokladů je možné až po prokázání oprávněnosti
žadatele
b) „volné“ matriční knihy, kdy nahlížení na konkrétní matriční události je umožněno
každému po uplynutím zákonem stanovené doby.
Základním vodítkem je doba, která uplynula od provedení dotčeného zápisu v matriční knize.
Lhůta je u knihy narození 100 let, u knihy manželství a knihy partnerství 75 let a knihy úmrtí
75 let.
Vydávání druhopisů matričních dokladů, nahlížení do matričních knih a vydávání
doslovných výpisů z chráněných knih
Druhopis matričního dokladu
V souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, dle § 25 matriční úřad vydá matriční
doklad
- fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále
zmocněncům těchto osob,
- pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních
samosprávných celků,
- statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy
vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
- fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu
nebo před orgány územních samosprávných celků.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. činí 100,- Kč za jeden matriční doklad.
Nahlížení do matričních knih
V souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, dle § 25 matriční úřad povolí nahlédnout
do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře
- fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále
zmocněncům těchto osob,
- pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních
samosprávných celků,
- statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy
vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
- fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu
nebo před orgány územních samosprávných celků.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. činí 20,- Kč za jednu matriční událost.
Doslovný výpis z matriční knihy
V souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, dle § 25 matriční úřad vydá doslovný
výpis
- fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále
zmocněncům těchto osob,
- pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních
samosprávných celků
a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.
Požádá-li fyzická osoba uvedená o vydání doslovného výpisu z matriční knihy
prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. činí 15,- Kč za doslovný výpis formou
fotokopie.
Vydávání druhopisů matričních dokladů, nahlížení do matričních knih a vydávání
doslovných výpisů z volných knih
V souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, dle § 25b matriční úřad
- vydá fyzické osobě matriční doklad
- nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře,
uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75
let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
V těchto případech není nutno dokazovat oprávněnost žadatele. Na konkrétní matriční zápis je
možno nahlédnout nebo požádat o vydání matričního dokladu.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. činí 100,- Kč za vydání jednoho matričního
dokladu a 20,- Kč za nahlédnutí na jednu matriční událost.
Doba uložení matričních knih
Matriční knihy jsou v souladu se zákonem o matrikách uloženy po provedení posledního
zápisu u matričního úřadu
Kniha narození
100 let
Kniha manželství
75 let
Kniha registrovaného partnerství
75 let
Kniha úmrtí
75 let
Dle § 23 se po uplynutí stanovené doby matriční knihy předají k archivaci příslušnému
státnímu oblastnímu archivu.
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