
Příloha č. 4A k č.j. 303887/2014-KO 
 

Z Á P I S 
 

o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů 
před zastupitelským úřadem České republiky v ………………………..……….., 

sepsaný dne………………………… 
 

Dostavili se: 
 
OTEC: 
jméno, popřípadě jména  …………………………………………………………… 
příjmení (popřípadě rodné)  …………………………………………………………… 
datum narození   …………………… rodné číslo.……………………….. 
místo narození   …………………… okres/stát.………………………… 
místo trvalého pobytu   …………………… okres/stát….……………………… 
státní občanství   …………………………………………………………… 
jiná forma pobytu na území České republiky, jde-li o cizince ( od kdy – do kdy )…………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Totožnost prokázána (jakým dokladem, vydán kdy, kým, platný do).…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
MATKA: 
jméno,popřípadě jména  …………………………………………………………… 
příjmení (popřípadě rodné)  …………………………………………………………… 
datum narození   …………………… rodné číslo.……………………….. 
místo narození   …………………… okres/stát.………………………… 
místo trvalého pobytu   …………………… okres/ stát………………………… 
státní občanství   …………………………………………………………… 
jiná forma pobytu na území České republiky, jde-li o cizinku ( od kdy – do kdy )…………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Totožnost prokázána (jakým dokladem, vydán kdy, kým, platný do).…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Souhlasně prohlašují, 
 

že otcem dosud nenarozeného dítěte je výše uvedený pan.……………………………….......... 
               (jméno/jména a příjmení)  
 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo příjmení: 
 

………………………………………………………….. 
 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké příjmení, bude dítě užívat.* 
 

Rodiče se dohodli, aby dítě užívalo jméno, popř. jména. * 
 

…………………………………    ……...……………………………. 
           syn                                                                                            dcera 
 

Rodiče se dosud nedohodli, jaké jméno, popř. jména, bude dítě užívat* 



2. strana zápisu o určení otcovství 
 
 
Rodiče prohlašují, že k určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti před jiným matričním 
úřadem ani soudem dosud nedošlo. 
 
Máme spolu již tyto děti – jméno a příjmení, datum a místo narození – doloženo rodným 
listem*/ ověřenou úřední cestou* ……………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Poučení: Přestupku se dopustí ten, kdo 

- úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu, anebo mu 
požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést; 

- úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu, anebo mu 
požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody (§ 21odst. 1 písm. b)  
a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). 

 
Předložené doklady: 
těhotenský průkaz vydán kým, dne: ………………………………………………………..…... 
doklad o zániku manželství, vystavený kým, ze dne, č.j., právní moc: …………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
potvrzení o rodinném stavu matky vydané kým, ze dne, nelze-li zjistit tento údaj z dokladu 
totožnosti:……………………………………………………………………………………….. 
úmrtní list manžela matky dítěte: ………………………………………………………………. 
 
 
Potvrzujeme, že jsme každý dnešního dne převzali jedno vyhotovení tohoto zápisu o určení 
otcovství. 
 
Přečteno a podepsáno: 
 
 
………………………………                    ……………………………. 
         podpis otce dítěte       podpis matky dítěte 
 
 
………………………………                     ……………………………. 
  razítko a podpis tlumočníka           razítko a podpis zastupitelského úřadu  
 
 
 
* Nehodící se škrtněte 


