
 

 

 

INFORMACE z Matriky MěÚ Vsetín 
 
1.  Není-li podepsaná dohoda o jménu dítěte oběma rodiči, nemůže být jméno zapsáno  
do hlášení o narození ani do rodného listu. Pokud by mezi rodiči nedošlo k dohodě o jménu 
do jednoho měsíce od narození dítěte, pak rozhoduje příslušný Okresní soud a dítě je do té 
doby bez jména. Dohoda je podepsána pouze matkou dítěte jen v případě, že matka dítěte 
otce dítěte neuvedla.     
                                                                                                                                                                                                                             
2. Nepředloží-li matka zápis o souhlasném prohlášení rodičů o příjmení dítěte sepsaný  
u městského nebo obecního úřadu na matrice, nemůže být do hlášení o narození ani do 
rodného listu zapsán otec. Dítě tak bude mít zapsánu pouze matku a ponese příjmení matky.      
 
3. Pokud se dítě narodí rozvedené matce do 300 dnů od právní moci rozsudku o rozvodu, 
musí být v hlášení o narození a v rodném listě zapsán bývalý manžel matky dítěte,  
a to i přesto, že matka uvádí jiného otce dítěte. Taktéž musí být podepsaná dohoda o jménu 
dítěte matkou a bývalým manželem. Pokud by nebyla podepsána dohoda bývalým 
manželem, opět dítě nebude mít zapsáno jméno. Matka nebo bývalý manžel matky dítěte se 
pak mohou do půl roku obrátit na příslušný soud a popřít k dítěti otcovství. Ostatní 
podrobnosti budou matkám vysvětleny na matrice. 
 
4. Vyzvednout rodný list dítěte mohou: rodiče dítěte, prarodiče dítěte, sourozenci matky 
dítěte. V případě, že není určeno otcovství k dítěti, otec nemůže rodný list vyzvednout. 
 
5. Rodný list je možné vyzvednout nejdříve třetí den po porodu a to na matrice, je nutné 
předložit občanské průkazy, popřípadě cestovní pasy rodičů dítěte, z důvodu ověřování 
státního občanství ČR rodičů dítěte. 
 
6. Neobvyklé jméno dítěte může být zapsáno jen v případě, že je povolené – viz informace 
např. v publikaci „Jak se bude jmenovat“, autorky PhDr. Miloslavy Knappové. 
 
 
V případě nejasností volejte matriku: 
+420 571 491 223, + 420 571 491 224, +420 571 491 211  
 
 
 
Aktualizace: 6. 5. 2017, staniční sestra Blanka Surmařová                             


