
Zveřejňování informací o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených Městským úřadem 
v Rožnově pod Radhoštěm – oddělení správních činností (matriční 
úřad) za rok 2020 i 2021. 
Dle doporučení MVČR ze dne 13.11.2020 bylo kontrolujícím orgánům doporučeno vzhledem 
k dodržování hygienických opatření realizovat matriční kontroly v roce 2021 u kontrolovaného 
matričního úřadu pouze jednou za celé dosud nekontrolované období, tedy i za rok 2020.  
Proto byla v souladu s plánem kontrol ve smyslu ustanovení zákona § 4 odst. 1 zákona č. 
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 129 b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů provedena kontrola matričních úřadů za 
období roku 2020 i 2021: 
- výkonu matriční agendy – soulad se zákonem č.301/2000 Sb., zákon o matrikách, 
jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 207/2001 Sb. 
- výkonu agendy vidimace a legalizace – soulad se zákonem č. 21/2006 Sb., o 
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 36/2006 Sb. 
- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin, byla provedena u všech matričních 
úřadů ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Rožnov 
pod Radhoštěm. Konkrétně se jedná o matriční úřady obcí: 
Horní Bečva 
Hutisko-Solanec 
Valašská Bystřice 
Vidče 
Zubří (město) 
Kontrola byla zaměřena na: 

 provádění zápisů v matričních knihách a vedení matričních knih 

 sbírky listin 

 zápisy určení otcovství 

 vydávání matričních dokladů 

 doklady předkládané k uzavření manželství 

 zápisy do zvláštní matriky Úřadu městské části Brno – střed 

 vidimaci a legalizaci 

Závěr: 
Kontrolovaná agenda je vykonávána v souladu s právními předpisy na velmi dobré úrovni. 
Kontrolní orgán konstatuje, že při výkonu přenesené působnosti na úseku matriční agendy a 
vidimace a legalizace nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by si vyžádaly uložení 
nápravných opatření. 
 
 
Zpracovala: Ing. Jana Gaďourková 
vedoucí oddělení správních činností 
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