
 
Žádost o zápis narození 

Demande d´enregistrement de la naissance 
(nécessaire pour l´établissement de l´acte de naissance tchèque) 

                               
do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle ustanovení § 1, § 3 odst. 4) a § 43 
zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, dále jen zákon 
o matrikách, a o vydání rodného listu. 
dans les Registres d´état civil tenus par la Mairie d´arrondissement de Brno, Brno-centre, en  vertu de la disposition de l´art. 
1, l´art. 3 alinéa 4  et l´art. 43 de la Loi No 301/2000 du Recueil relative aux registres d´état civil, au prénom et nom et aux 
modifications de certaines lois s´y rapportant, et à l´établissement de l´acte de naissance. 
 
Níže podepsaný/-á (jméno a příjmení žadatele)................................................................................................. bytem 

.............................................................................................................žádám o provedení zápisu o narození dítěte: 
Je soussigné/-e (prénom et nom du demandeur)..., demeurant.... demande l´enregistrement de la naissance de 
l´enfant:  
DÍTĚ / Enfant: 
jméno, příp. jména ………………………………………………………………………..............……… 
prénom(s) de l´enfant  
příjmení …………………………………………………………………………………………............... 
nom 
pohlaví …………………………………………… 
sexe 
den, měsíc a rok narození ………………………...........………………………… 
jour, mois et année de naissance 
místo narození (město a stát) ……………………………………………………............….…………… 
lieu de naissance (commune et pays) 
                                                            
OTEC / Père: 
jméno(a), příjmení, rodné příjmení ……………………….........………………...............………….…. 
prénom(s), nom, nom de naissance   
datum narození ……………….………………………….……Rodné číslo__________/______ 
date de naissance                                                               no de naissance (tchèque) 
místo narození *) ……………………………………............……………………………………………. 
lieu de naissance 
trvalý pobyt v době narození dítěte…………………………............…………………………………… 
domicile fixe au moment de la naissance de l´enfant 
státní občanství k datu zápisu.………………………………………….............………………….…………… 
nationalité au jour de l´enregistrement 
 
MATKA / Mère : 
jméno(a), příjmení, rodné příjmení…………………............…………….........……….………………. 
prénom(s), nom, nom de naissance 
datum narození ………………………………………………...Rodné číslo __________/______ 
date de naissance                                                                no de naissance (tchèque) 
místo narození *)  …….…………………………………………............………………………………... 
lieu de naissance 
trvalý pobyt v době narození dítěte……………………………………............………………………… 
domicile fixe au moment de la naissance de l´enfant 
osobní stav v době narození dítěte ............................................................................................................. 
situation de famille au moment de naissance de l´enfant 
státní občanství k datu zápisu.………………………………………….............………………….…………… 
nationalité au jour de l´enregistrement 
 
*) pour la Rép. tchèque mentionnez la commune et le district, pour l´étranger la commune et le pays 
    u údajů v ČR se vyplňuje obec – okres, v cizině obec - stát 
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A. Trvalý nebo poslední trvalý pobyt dítěte na území České republiky (pokud byl): 
L´adresse du domicile ou du dernier domicile fixe de l´enfant sur le territoire de la Rép. tchèque (s´il y a lieu)  
………………............……………………………………………………………………………………… 
 
 
B. Dítě se narodilo za trvání manželství, což dokládáme oddacím listem .......................................... 
L´enfant est né pendant le mariage ce que nous justifions par l´acte de mariage............. 
 
 
C. K dítěti bylo určeno otcovství souhlasným prohlášením rodičů (kde, kdy)  
 
............................................................................, což dokládáme ................................................................  
La filiation de l´enfant a été établie par une déclaration conjointe (où, quand)....... ce que nous justifions par......... 

 
 
D. PŘÍJMENÍ DÍT ĚTE / Nom de l´enfant 
 Vyplňte pouze v případě, že je na cizozemském RL uvedeno příjmení dítěte po obou rodičích: 
 A remplir seulement si sur l´acte de naissance étranger l´enfant porte le nom des deux parents: 
 
Dohoda rodičů o příjmení dítěte pokud nevyplývá z oddacího listu rodičů nebo není učiněna 
v souvislosti s určením otcovství (pozor, v souladu s ustan.§ 19 zákona o matrikách lze dohodou určit 
dítěti pouze příjmení jednoho z rodičů). 
L´accord des parents sur le nom de l´enfant si le nom de l´enfant ne résulte pas de l´acte de mariage des parents 
où s´il ne correspond pas, dans le cadre de la reconnaissance de l´enfant,  à l´art. 19 de la Loi sur l´état civil, 
(attention, l´enfant peut porter seulement le nom de l´un des parents) 
 

I./ Jsme manželé, z našeho oddacího listu nevyplývá dohoda o příjmení dítěte, proto jsme se dohodli, že dítě 

 bude užívat příjmení: .............................................................. 

Nous sommes mariés, l´accord sur le nom de l´enfant ne figure pas dans notre acte de mariage, c´est pourquoi 
nous nous sommes mis d´accord à ce que l´enfant porte le nom:....... 
 

II./ Nejsme manželé, k dítěti bylo určeno otcovství, kdy dohoda o příjmení pro dítě není v souladu s ustan.§ 

 19 zákona o matrikách, proto jsme se dohodli, že dítě bude užívat příjmení: ................................................ 

Nous ne sommes pas mariés, la filiation de l´enfant a été établie, mais la déclaration conjointe ne correspond pas 
à l´art. 19 de la Loi sur l´état civil, c´est pourquoi nous nous sommes mis d´accord à ce que l´enfant porte le 
nom : ...........  

 
 
 
 
 
................................................... ..........     .......................................................... 
podpis otce / signature du père      podpis matky /signature de la mère 
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E. JMÉNO DÍTĚTE / Prénom de l´enfant 
 
Dohoda rodičů o volbě jména (jmen) dítěte (je-li na cizozemském rodném listu uvedeno více jmen) 
v souladu s § 62 odst. 5 zákona o matrikách 
L´accord des parents sur le choix d´un seul prénom ou de deux prénoms de l´enfant (si plusieurs prénoms figurent 
sur l´acte de naissance étranger) conformément à l´art. 62 alinéa 5 de la Loi sur l´état civil 
 
 I./ Jako rodiče shora uvedeného dítěte souhlasně prohlašujeme, že tomuto dítěti volíme do české 

 matriky pouze jedno jméno: ........................................... 

 

En tant que parents de l´enfant ici nommée nous déclarons avoir choisi d´inscrire dans le registre d´état civil 
tchèque  un seul prénom de l´enfant.........................................  

 
 II./ Jako rodiče shora uvedeného dítěte souhlasně prohlašujeme, že tomuto dítěti volíme do české 

 matriky dvě jména v tomto pořadí .......................................     ................................... ze jmen 

 uvedených v cizozemském rodném listu  

 

En tant que parents de l´enfant ici nommée nous déclarons avoir choisi pour cet enfant deux prénoms dans cet 
ordre ......................................... selon les prénoms mentionnés dans l´acte de naissance étranger  

 

Byli jsme poučeni ve smyslu § 61 zákona č. 301/2000 Sb.na právo i povinnost užívat při úředním styku i druhé jméno, které 
jsme tímto prohlášením pro dítě zvolili. Toto prohlášení lze učinit jen jednou a nelze je vzít zpět (odst. 4 § 62 téhož zákona). 
 
Nous déclarons avoir été avertis, en vertu de l´art. 61 de la loi no 301/2000 du Recueil, modifiée, sur le droit et l´obligation 
d´utiliser pour toutes démarches administratives également le second prénom que nous avons choisi pour l´enfant selon cette 
déclaration. Cette déclaration ne peut être faite qu´une fois et elle est irrévocable (art. 62 alinéa 4 de la même loi). 

 
 
 III./ Jako rodiče shora uvedeného dítěte oznamujeme v souladu s § 63 odst. 2 zákona o 

matrikách, že si přejeme, aby cizojazyčné jméno, popř. jména tohoto dítěte bylo/byla do knihy narození 

zapsáno/-a/  v české podobě: ……......….................................  

Poučení: Toto oznámení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět  (viz. shora citované ustanovení zákona o matrikách). 
 

En tant que parents de l´enfant mentionné ci-dessus déclarons vouloir inscrire le prénom/les prénoms de notre 
enfant dans le livre naissance selon l´orthographe de grammaire tchèque, à savoir………………………. 

Avertissement: Cette déclaration ne peut-être effectuée qu´une seule fois et elle est irrévocable (cf. l´art. mentionné ci-dessus 
de la loi sur l´état civil). 

 
 
 
 
................................................... ..........     .......................................................... 
podpis otce / signature du père      podpis matky /signature de la mère 
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Zápis o narození byl sepsán na základě těchto předložených dokladů: 
La demande est accompagnée des documents suivants: 
 

� originál/ověřená fotokopie cizozemského matričního dokladu 
    original/copie certifiée conforme  de l´acte d´état civil étranger – copie intégrale 

� rodný list českého občana – rodiče (rodičů) 
acte de naissance de ressortissant tchèque – parent (parents) 

� oddací list rodičů / acte de mariage des parents 
� originál cestovního pasu n. OP ČR / original du passeport de la Rép. tchèque  
� event. další doklady / évent. d´autres documents 

 
 
Státní občanství ČR dítěte je doloženo:  
La citoyenneté de la République tchèque de l´enfant est prouvée par: 
 

� žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení s přílohami. 
demande relative à la recherche de la nationalité tchèque et la délivrance de l´attestation de nationalité tchèque 
accompagnée d´ annexes 
 
- případně zjištěno OP nebo zápisem v OP č. vydaným kde, kdy, kým: 
évent. prouvée  par la carte d´identité ou par l´inscription dans la carte d´identité no ( délivré où, quand, par 
qui): 
  
Poučení: Podle ustan. § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, se přestupku proti pořádku ve státní správě dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo 
neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné 
výhody. 
Avertissement: Selon l´art. 21 alinéa 1 lettre c) de la Loi no 200/1990 Sb. relative aux infractions modifiée, 
commet une infraction à l´ordre administratif celui qui fournit intentionnellement à l´organisme administratif une 
information fausse ou incomplète ou ne fournit pas  l´information demandée, afin de bénéficier d´un avantage non 
justifié.   
 
 
.................................................... 
datum a místo podání žádosti / date et lieu  
                                                 

 
……………………………………….                                                                        
podpis žadatele / signature du demandeur 

 
Totožnost žadatele ověřena dle OP/CP č.: 
L´identité du demandeur a été vérifiée selon la pièce d´identité no: 
 
(cachet et signature de l´administration)                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI : 
 
 
 

1. Je-li v cizozemském rodném listu uvedeno více jmen, 
 
  rodiče do zápisu uvedou, jaké jméno, popřípadě jaká 2 jména dítěti volí.  
  
 V případě, že má dítě na cizozemském rodném listu 3 jména a rodiče by je  chtěli 
 uvést i na český rodný list, lze vyhovět tím způsobem, že se nejprve zapíše  první 
 jméno, prohlášením si rodiče zvolí, které z následujících jmen bude uvedeno  jako 
 druhé a poté lze požádat o užívání třetího jména.  
 
 Pokud by rozhodnutím bylo rodičům vyhověno, bylo by do rodného listu zapsáno 
 dodatečně i jméno třetí. Žádost se podává v místě trvalého pobytu dítěte nebo u 
 ÚMČ Praha 1, pokud dítě trvalé bydliště na území ČR nikdy nemělo. 
 
2. Je-li v cizozemském rodném listu uvedeno cizojazyčné jméno (např. François, 

Joseph, Hélène, Elise apod.), 
 
 rodiče mohou požádat o zápis tohoto jména v české podobě. Zápis jména v české 
 podobě je nutné specifikovat i v případě, že na cizozemském rodném listu není ve 
 jméně uvedeno české diakritické znaménko, ale rodiče si přejí, aby bylo uvedeno 
 v českém dokladu (např. Adela - Adéla, Anezka – Anežka, Tomas – Tomáš apod.). 
 Opět je však nutný podpis obou rodičů. 
 
3. Jsou-li v cizozemském rodném listu uvedena příjmení po obou rodičích, 
 
 musí se rodiče dohodnout, které z uvedených příjmení bude dítě užívat. Toto rodiče 
 nečiní, vyplývá-li dohoda z českého oddacího listu. 
 
 Po vydání rodného listu lze požádat o změnu  příjmení, má-li dítě zároveň státní 
 občanství některého členského státu EU. Žádost se podává v místě trvalého pobytu 
 dítěte nebo u ÚMČ Praha 1, pokud dítě trvalé bydliště na území ČR nikdy nemělo. 
 
 
  
  


