Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
/k zápisu narození dítěte do zvláštní matriky, otec je uveden v cizozemském RL/
sepsaný dne……………………………………………………………………………………
u zastupitelského úřadu České republiky v…………………………….. …………………….
Dostavili se
Otec:
Jméno, popř. jména: ……………………………….……………………………………………
Příjmení (popř. rodné příjmení): ………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………..rodné číslo: ……………...…………………..
Místo narození, okres, stát: ………………………………………………..…………………..
Státní občanství:…………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………….
Totožnost prokázána: …………………………………………………………………………...
(jakým dokladem, vydán kdy, kým, platný do)
Matka:
Jméno, popř. jména: ……………………………….……………………………………………
Příjmení (popř. rodné příjmení): ………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………..rodné číslo: ……………...…………………..
Místo narození, okres, stát: ……………………………………………………………………..
Rodinný stav: …………………………………………………………………………………...
Státní občanství:…………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………….
Totožnost prokázána: …………………………………………………………………………...
(jakým dokladem, vydán kdy, kým, platný do)

Souhlasně prohlašují,
že otcem dítěte (jméno, popř. jména a příjmení dítěte):……………..………………..………..
pohlaví mužského/ženského* , narozeného dne: ..…………….…………………..…………..
v (místo narození, okres, stát): …………………………………………………………………
je výše uvedený pan (jméno/jména a příjmení): ………………………………………………..
Rodiče se dohodli, že dítě bude užívat jméno, popř. jména a příjmení:
…………………………………………………………………….

Rodiče prohlašují, že v předloženém cizozemském rodném listu je výše uvedený pan:
…………..……………….…….……. uveden jako otec dítěte na základě: (datum a způsob
určení otcovství, před kterým úřadem)………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Cizozemskou veřejnou listinu osvědčující tuto skutečnost nemůžeme předložit z důvodu:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Rodiče prohlašují, že k uvedenému dítěti dosud neurčili otcovství před jným
zastupitelským úřadem, matričním úřadem ani soudem České republiky.
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 (§ 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Potvrzujeme, že jsme každý dnešního dne převzali jedno vyhotovení tohoto zápisu o
určení otcovství

Přečteno a podepsáno:

………………………………………
podpis otce dítěte

……………………………………...
podpis matky dítěte

………………………………………………………………………………….

(jméno, příjmení, funkce a podpis odpovědného pracovníka ZÚ a
otisk velkého kulatého razítka ZÚ s malým státním znakem ČR)

* Nehodící se škrtněte

