
01 Pojmenování (název) životní situace 

Narození – vydání rodného listu 

02 Základní informace k životní situaci 

Narození, ke kterým došlo v obcích Modřice, Moravany, Želešice, Nebovidy, Hajany, 
Rebešovice 

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Rodiče dítěte 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Narození v místě dle bodu 02 

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Dostavením se k osobě dle bodu 06 po narození dítěte 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Danuška Sobotková, mob.: 602 574 466, e-mail: danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz,  
Bc. Kateřina Brabcová, mob.: 602 728 350, e-mail: katerina.brabcova@mesto-modrice.cz, 
tel: 537 001 024. 

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

 provdaná matka: občanský průkaz svůj a manžela, oddací list  

 svobodná matka: občanský průkaz, rodný list, prohlášení o určení otcovství k nenarozenému 
dítěti  

 rozvedená matka: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, 
popřípadě prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti  

 ovdovělá matka: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela. 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře se nevyplňují 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky za vydání prvopisu se neplatí 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

30 dní od předložení dokladů 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

- - - 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

K vyřízení rodného listu nelze využít elektronickou službu 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
z. č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník 

15 Jaké jsou související předpisy 

- - - 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

- - - 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
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- - - 

18 Další informace 

Určení otcovství k dítěti  

V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za 
předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela, 
uplynulo více než 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka oddací list.  
S matkou dítěte se dostaví i otec, který předloží občanský průkaz a rodný list.  
Pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze určit otcovství k dítěti pouze před soudem  

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Zpracovaly Danuška Sobotková a Bc. Kateřina Brabcová 11.02.2009, korektura Mgr. Andrea Kovářová 
Poslední aktualizace 12.06.2017 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 

 


