
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 92 

 DNE: 25.6X. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1608/2018/taj 

 

NÁZEV: 
Dopady návrhu financování matriky pro rok 2019 dle modelu MV ČR 

 

ANOTACE: 
MV ČR připravuje pro návrh rozpočtu nový tzv. výkonový model financování matriční agendy pro 
rok 2019, který je postavený na počtech prvozápisů narození, sňatků a úmrtí ve správním 
obvodu. Vzhledem k tomu, že většina narození a úmrtí je zapisována v místě nemocnice, dojde 
k výraznému snížení příspěvku na výkon státní správy financujícího část nákladů agendy matrik. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání bere na vědomí informace o navrhované změně výpočtu příspěvku 
na výkon státní správy pro matriční činnost a ukládá starostovi města, aby v případě snížení 
příspěvku požádal MV ČR o změnu správního obvodu pro výkon matriční agendy pouze na 
katastrální území města Žďár nad Sázavou, tak aby se minimalizovaly výdaje doplácené na 
přenesenou působnost státní správy z rozpočtu města. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: tajemník 

 

Předkládá: tajemník 
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Popis 
MV ČR připravilo pro návrh státního rozpočtu pro rok 2019 nový model financování matriční 
agendy vykonávané v přenesené působnosti obcemi. Stávající model, který vycházel z počtu 
obyvatel ve správním obvodu matriky, má být nahrazen tzv. výkonovým modelem, který vychází 
z počtu tzv. prvozápisů narození, sňatků a úmrtí ve správním obvodu. Počet těchto prvozápisů je 
vynásoben MV ČR stanovenou cenou za úkon (viz. Tab. 1). Tato cena je, dle MV ČR, zvýšena 
koeficienty a obsahuje tudíž prostředky na zbývajících 70% neoceněných činností a úkonů (viz. 
Tab 2). 
Vzhledem k tomu, že především k narození ale i úmrtí dochází v nemocnici, která je v Novém 
Městě na Moravě, tak aplikace tohoto modelu má negativní dopad na financování přeneseného 
výkonu státní správy příspěvkem a prohloubí ztrátu z výkonu státní správy o dalších cca 480 tis.Kč 
ročně (vypočteno z úkonů roku 2017 a stávajícího příspěvku na matriční agendu). 
Vzhledem k tomu, že správní obvod matriky MěÚ ZR tvoří území dalších 26 obcí s více než 11 000 
obyvateli je na zvážení, zda z rozpočtu města doplácet na výkon státní správy nebo požádat MV 
ČR, ať určí za jimi stanovených podmínek jinou obec a vykonávat a doplácet matriční agendu 
pouze pro obyvatele města Žďár nad Sázavou. V roce 2017 bylo na území těchto obcí 29 svateb 
(20%) a 35 úmrtí (33%), což v navrhovaném modelu financování představuje 216 621 Kč. 
 
 
Geneze případu 
 
Návrh řešení 

Navrhované řešení vychází z pro město nepříznivého a dosavadní územní princip popírajícího 
návrhu financování části přeneseného výkonu státní správy (činností vlastních státu), který 
zvyšuje doplácení z rozpočtu města.  

 
Varianty návrhu usnesení 

 Vzít na vědomí a nežádat o úpravu správního obvodu matriky a doplatit rozdíl z rozpočtu 
města 

 

 
Doporučení předkladatele 
Zřetelně deklarovat nespokojenost a nesouhlas s navrhovanými změnami financování, které 
zvyšují požadavky na rozpočet obcí, opouštějí územní princip veřejných služeb a tím omezují 
samosprávu v nakládání s vlastním majetkem (příjmy). 
 
 
 
Stanoviska  
nejsou 
 



Matrika - návrh financování pro rok 2019
Městský úřad Žďár nad Sázavou Tabulka 1

%

narození
manžel
ství

úmrtí

Bohdalov 1 171 1 577 0 4 7 169 273 2 240 28 763 17
Nížkov 972 1 481 0 6 3 159 012 1 680 28 755 18
Nové Veselí 1 333 2 381 1 8 10 255 064 3 160 50 481 20
Radostín nad Osl. 956 1 919 0 2 6 205 798 380 21 087 10
Žďár nad Sázavou 21 160 32 556 0 151 103     1 201 560 104 360 776 385 64
Celkem nový obvod 11 396 1 171 129     1 990 707 111 820 905 471 45

Herálec 1 303 1 303 0 7 3 139 974 5 400 32 589 23
Svratka 1 400 1 603 0 13 4 172 052 8 420 57 510 33
Celkem nový obvod 0 20 7 312 026 13 820 90 099 29

Celkem spr. obvod 2 302 733 125 640 995 570 43

Paušální financování reálné vytíženosti dle návrhu MV:   koeficient mimo ZR Kč
   639 Kč za prvozápis narození 3 0 0
3 834 Kč za prvozápis uzavření manželství/partnerství 12 29 149 526
1 917 Kč za prvozápis úmrtí 6 35 67 095
celkem 64 216 621

výdaje příjmy rozdíl
Úvazek ZR 1,94 x 703 173 = 1 364 155 Kč 1 364 155 880 745 ‐483 410

Příspěvek 
2019

Obec
Obec    
poč. 
obyv.

Spr. 
obvod 
poč. 
obyv.

Počet úkonů Příspěvek 
2017

Spr. poplatky 
2017



STATISTIKA – „MATRIKA 2017“
Tabulka 2

Zápis v knize narození 0.00

Zápis v knize manželství a registrovaného partnerství 151.00

Povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě 
nebo stanovenou dobu

72.00

Zápis v knize úmrtí 103.00

Vyhotovení matričních dokladů, popř. jejich duplikátů 312.00

Změny v matričních zápisech 113.00

Změna jména a příjmení – správní řízení 19.00

Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
manželství s cizincem

4.00

Prominutí předložení dokladu o právní způsobilosti 
k uzavření manželství – správní řízení

7.00

Zpětvzetí příjmení, dopsání druhého jména a příjmení 
v mužském tvaru

20.00

Vystavení osvědčení pro uzavření sňatku před orgánem 
církve

48.00

Zápis o určení otcovství před a po narození dítěte 143.00

Nahlížení do matričních knih a sbírek listin 149.00

Doslovné výpisy z matričních knih 10.00
Žádosti o zápis a vystavení dokladů ze Zvláštní matriky 
Brno

7.00

Konzultace a zkouška pracovníka OÚ dle zákona č. 
21/2006 Sb., o ověřování

2.00

Kontroly matričních úřadů ve správním obvodu 6.00

CELKEM 1166.00
výkonově placeno 254.00
úkony bez příspěvku 912.00
poměr placených a ostatních úkonů 27.85%


