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Pokyny pro zápis dítěte na matriku 

 

 

 

 

K zápisu do knihy narození dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů: 

- oddací list 

- souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte podepsané oběma rodiči 

- souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud tento údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího 

listu rodičů 

- občanské průkazy rodičů na odd. matriky 

 

V praxi předkládají matky oddací list a prohlášení o jménu již v porodnici, takže nemocnice nám tyto 

doklady předává spolu s hlášením o narození.  

 

K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka: 

- prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte 

- rodný list 

- případně rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka 

dítěte ovdovělá 

- občanský průkaz osobně na  odd. matriky. 

 

K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předloží 

jeden z rodičů: 

- souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte, 

- souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství 

- rodný list otce, matky 

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li 

matka dítěte ovdovělá 

- občanský průkaz 

 

Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Vzniknou -li pochybnosti o správné 

pravopisné podobě jména, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem. Zapsaná mohou být dvě 

jména, která nesmí být stejná. 

 

Dítěti se zapíše společné příjmení rodičů; mají-li příjmení různá, zapíše se příjmení jednoho z nich určené 

dohodou při uzavření manželství.  

Dítěti, jehož rodiče neuzavřeli manželství a mají různá příjmení, se zapíše příjmení podle dohody rodičů při 

určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, nebo podle pravomocného rozsudku soudu o určení 

otcovství. 

Dítěti, které se narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství, zapíše se příjmení, na kterém se 

manželé dohodli při uzavření manželství, pokud matka neuzavřela nové manželství. 

Není-li otec dítěte znám, zapíše se do knihy narození příjmení matky, které má v době narození dítěte. 

 

Pokud se rodiče na jménu nebo příjmení dítěte nedohodnou, jméno nebo příjmení se nezapíše a matriční 

úřad o tom učiní oznámení soudu. 

 

http://www.gynekologietrebic.cz/


Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k  dítěti lze učinit na matričním úřadě  před narozením dítěte. 

Rodiče předkládají úřadu občanské průkazy, rodné listy a žena těhotenský průkaz, pravomocný rozsudek o 

rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá.  

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze k dítěti učinit i po narození dítěte. Rodiče předkládají 

občanské průkazy, rodné listy, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, 

nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá. 

 

Dítěti narozenému ve správním obvodu MěÚ Třebíč vydá rodný list matrika MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 

104/55, 674 01 Třebíč, telefon: 568 896 151, -152, a to jednomu z rodičů po předložení dokladu totožnosti. 
 


