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Statistické zjišťování je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2006. Podle zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.
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Vyplňte čísly všechny rubriky s výjimkou těch, které vyplňuje ČSÚ. Řádky vyplňte čitelně slovy. Další pokyny pro vyplnění jsou
uvedeny na zadní straně hlášení.
*)

Není-li možné zjistit, zejména u cizinců, je nutné vykonstruovat prvních šest míst z data narození.
U devítimístných rodných čísel doplňte na desáté místo '0'.
**)
Poskytnutí údaje je dobrovolné.

Pokyny k vyplnění Hlášení o uzavření manželství (Obyv 1-12)
Prvotními doklady jsou dotazník k uzavření manželství, vyplněný snoubenci a zápis o uzavření
manželství, pořízený obecním úřadem.
Soubor hlášení za kalendářní měsíc zašle obecní úřad pověřený vedením matrik nejpozději pátý
kalendářní den po skončení měsíce Českému statistickému úřadu v Praze.
Nenastal-li v průběhu kalendářního měsíce žádný případ, který je předmětem statistického zjišťování
na úseku demografie (tj. uzavření manželství, narození, úmrtí), zašle obecní úřad nejpozději pátý
kalendářní den po ukončení měsíce Českému statistickému úřadu tiskopis Negativní hlášení pro
statistiku přirozeného pohybu obyvatelstva.
Zásilka hlášení Obyv 1-12 musí být seřazena vzestupně podle řadových čísel matričních. V přiložené
soupisce o obsahu zásilky je nutno uvést první a poslední řadové číslo matriční u souboru hlášení.
První řadové číslo musí navazovat na poslední řadové číslo z předchozího měsíce. Pokud nebylo ve
výjimečných případech možno odeslat některá hlášení např. proto, že k termínu odeslání nebyly
známy důležité údaje, zašle matrika tato hlášení se souborem hlášení za následující měsíc a zařadí je
jako dodatky na počátek souboru. Současně v soupisce uvede řadová čísla matriční dodatků
z minulého měsíce a řadová čísla chybějící v zásilce hlášení z běžného měsíce. Případné dodatky za
měsíc prosinec je třeba zaslat samostatně nejpozději do 10. ledna, aby mohly být zařazeny do
zpracování za běžný rok.

