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I. Matriční 
evidence

• Od roku 1949 vedeny primárně státem / 
paralelně vedeny církvemi.

• Matriční knihy (církevní) dnes uchovávají –
Státní oblastní archivy, Národní archiv, Archiv 
hlavního města Prahy

• „Živé“ matriční knihy – města, městyse a obce 
spravující matriční agendu.

• Právní úpravy:
• 2000; 2013; 2019



Právní 
úpravy

• Zákon č. 301/2000 Sb. – Zákon o matrikách, 
jménu a příjmení…

• Omezení nahlížení (3 generace)

• Poplatek 20,-Kč / 1 záznam (nahlédnutí)

• Zákon č. 312/2013 Sb. – Zákon, kterým se 
mění zákon č. 301/2000 Sb.

• Změna omezení nahlížení (100 N, 75 O, 30 Z)

• Poplatek 20,-Kč / 1 záznam (nahlédnutí)

• Zákon č. 279/2019 Sb. – Zákon, kterým se 
mění některé zákony na úseku vnitřní správy

• Žadatel může sám vyhledávat záznamy v matriční 
knize

• Poplatky: 50,-Kč / 1 záznam; 200,-Kč / 1 každá 
započatá hodina



II. Sčítání 
lidu

• Před vznikem ČSR
• 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910

• Po vzniku ČSR
• 1921, 1930, 1946–1947, 1950

• Uložení
• Do r. 1921 SOkA; 1930- NA

• Přístup
• 1930 pouze na žádost o konkrétní osobu – nutno 

doložit příbuznost, plnou moc či úmrtí hledané 
osoby



III.
Pozemkové 

knihy
a

evidence
vlastnictví

nemovitostí



Pozemkové 
knihy

a
evidence

vlastnictví
nemovitostí

• „Staré“ pozemkové knihy
• Vedeny vrchností – do 1850 (1882/1883)

• „Nové“ pozemkové knihy
• 1871/1874 - zákon č. 92/1874 z. z. Č.

• Oddíly A, B, C

• 1883 – katastr daně pozemkové

• 1951/1956 – Nový OZ a zavedení JEP

• 1963 – pravomoc Státního notářství



IV.
Závěrem

• Serielních pramenů je mnohem více, 
než na jaký výklad zde byl prostor.

• Možné zařadit – policejní přihlášky, pobytové 
přihlášky, domovní knihy, lístky národních 
správců, knihy vydaných domovských listů, 
osvědčení o národní spolehlivosti, …

• Limity využití pří výzkumech vychází 
především z platné legislativy na ochranu 
osobních údajů.

• Zpracování/nezpracování některých 
archivních fondů.

• Limitujícím faktorem je finanční náročnost, 
pokud by se výzkumu podrobil rozsáhlejší 
vzorek.
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