odbor všeobecné správy
oddělení státního občanství a matrik

Příloha č. 2. d.

ZÁPIS NAROZENÍ
Oznamovací povinnost matričních úřadů

září 2018
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Kdo oznamuje
Zápis narození dítěte
– státní občan ČR
§ 14 ZOM

MÚ, který provedl zápis do
knihy narození

Komu je oznamováno
a v jaké lhůtě
Centrálnímu registru
pojištěnců (VZP)
Bezprostředně po přidělení
rodného čísla (tj.
bezprostředně po provedení
zápisu do knihy narození
a vydání rodného listu)
(pouze pokud má dítě na
území ČR trvalý pobyt)

Jakým způsobem je
oznamováno
Prostřednictvím DS
(zasláním fotokopie rodného
listu)

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT
„Zápis občana při narození
do AISEO“

§ 3, § 4a, § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o narození“ (el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 a § 15 zák.
č. 89/1995 Sb.
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Právní předpis/metodický
pokyn
§ 2 odst. 1 a § 10 odst. 6 zák.
č. 48/1997 Sb.
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
§ 10 zák. č. 133/2000 Sb.
(trvalý pobyt)

Vyhláška o Programu
statistických zjišťování pro
příslušný kalendářní rok

Zápis narození dítěte
– cizinec
§ 14 ZOM

MÚ, který provedl zápis do
knihy narození

Centrálnímu registru
pojištěnců (VZP)
Bezprostředně po přidělení
rodného čísla (tj.
bezprostředně po provedení
zápisu do knihy narození a
vydání rodného listu)
(pouze pokud má dítě na
území ČR trvalý pobyt)

Prostřednictvím DS
(zasláním fotokopie rodného
listu)

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o narození“ (el. sběr dat)

ZÚ cizího státu, jehož je
narozená fyzická osoba
státním občanem. Není-li
takový ZÚ na území ČR, zašle
se rodný list MZV (pouze
stanoví-li tak mezinárodní
smlouva)
Do 3 pracovních dnů po
provedení zápisu

Zasláním rodného listu
(fyzicky)

§ 54 odst. 1 ZOM

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu se
zasílá ve formátu PDF do DS
Ředitelství služby cizinecké
policie: ybndqw9 (výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.
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§ 2 odst. 1 a § 10 odst. 6
zák. č. 48/1997 Sb.
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
§ 10 zák. č. 133/2000 Sb.
(trvalý pobyt)
§ 9 odst. 7 a § 15 zák.
č. 89/1995 Sb.
Vyhláška o Programu
statistických zjišťování pro
příslušný kalendářní rok

Dle mezinárodních smluv1)

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

Zápis mrtvě narozeného
dítěte

MÚ, který provedl zápis do
knihy narození

§ 19 vyhl. č. 207/2001 Sb.

Zápis narození dítěte
mladšího 3 let nalezeného
na území České republiky
/
Zápis narození dítěte
nezjištěné totožnosti
§ 17 ZOM
§ 10 zák. č. 186/2013 Sb.

MÚ, v jehož správním
obvodu bylo dítě nalezeno,
a který je příslušný k zápisu
do knihy narození

text „Matrika“
- oznámení se zasílají ke
každému narození
samostatně, vždy pouze
k jednomu cizinci

Informace OVS MV
č. 12/2017 a 23/2017

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT
„Zápis občana při narození
do AISEO“
o postup viz metodika
OSČ MV →

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o narození“ (el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 a § 15 zák.
č. 89/1995 Sb.

Centrálnímu registru
pojištěnců (VZP)
Bezprostředně po přidělení
rodného čísla (tj.
bezprostředně po provedení
zápisu do knihy narození
a vydání rodného listu)

Prostřednictvím DS
(zasláním fotokopie rodného
listu)
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Informace OSČ MV č. MV137301-12/SC-2014
+
MV-137301-24/SC-2014
(doplněk)

Vyhláška o Programu
statistických zjišťování pro
příslušný kalendářní rok
§ 10 odst. 6 zák. č. 48/1997
Sb.
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
§ 10 odst. 4 zák. č. 133/2000
Sb. (trvalý pobyt dítěte)

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT
„Zápis občana při narození
do AISEO“
o zvolí se výjimka
„nalezenec“
o postup viz metodika
OVS MV →

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

ČSÚ
Do 5. kalendářního dne
následujícího měsíce

Tiskopis ČSÚ „Hlášení
o narození“ (el. sběr dat)

§ 9 odst. 7 zák. č. 89/1995
Sb.

OSČ MV
Bez zbytečného odkladu
(pokud se datum narození
neshoduje s datem
nalezení)

Vyrozumění o provedení
zápisu a datu nalezení,
tj. datu nabytí státního
občanství ČR

§ 10 a § 52 odst. 1 zák.
č. 186/2013 Sb.

Krajskému úřadu dle
trvalého pobytu dítěte
(krajský úřad následně splní
oznamovací povinnost na
OVS MV)
Bez zbytečného odkladu

Oznámení s uvedením
informací
(prostřednictvím DS)

§ 10 zák. č. 133/2000 Sb.
(trvalý pobyt)
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§ 10 zák. č. 186/2013 Sb.
Metodika OVS MV k zápisu
dítěte mladšího 3 let
nalezeného na území ČR do
AISEO č. j. MV-16541013/VS-2014 ze dne 15. 05.
2015

Vyhláška o Programu
statistických zjišťování na
příslušný kalendářní rok

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

Metodika OVS MV k zápisu
dítěte mladšího 3 let
nalezeného na území ČR do
AISEO č. j. MV-165410-

13/VS-2014 ze dne 15. 05.
2015 2)
Nelze-li ani po následném
dalším šetření zjistit datum
narození dítěte nezjištěné
totožnosti

MÚ, v jehož správním
obvodu bylo dítě nalezeno,
a který je příslušný k zápisu
do knihy narození

Soudu
Bez zbytečného odkladu

§ 17 odst. 3 ZOM

Písemné oznámení o tom, že
ani po následném dalším
šetření nelze zjistit datum
narození dítěte
(prostřednictvím DS)

§ 17 odst. 3 ZOM
§ 9 a § 85 zák. č. 99/1963 Sb.
(příslušnost soudu)

Zápis narození dítěte, jehož
matka požádala o utajení
své osoby v souvislosti s
porodem

Při plnění oznamovací povinnosti při zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti
s porodem, se plní oznamovací povinnost shodně jako při zápisu narození dítěte, kterou je třeba primárně uzpůsobit tomu,
zda takové dítě je nebo není SO ČR (viz postup popsaný výše v této metodice, tj. „Zápis narození dítěte – státní občan ČR“
a „Zápis narození dítěte – cizinec“).

§ 14 a 17 ZOM

Zápis narození SO ČR do AISEO se provede prostřednictvím formuláře CzechPOINT „Zápis občana při narození do AISEO“,
kde se zvolí výjimka „utajený porod“.
Tzv. utajené porody upravuje Informace OVS MV č. 10/2007, která je obecně stále platná, je však třeba zohlednit změnu
právní úpravy – tj. odkazy na zákon o péči a zdraví lidu v této informaci je třeba nahradit odkazem na zákon č. 372/2011 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (§ 37 a § 56). Dále, odkaz na zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
ve 3. odstavci informace je třeba nahradit odkazem na § 776 OZ.
§ 10 odst. 4 zák. č. 133/2000 Sb. (trvalý pobyt dítěte)

Sdělení rodného čísla dítěte
poskytovateli zdravotních
služeb
(NA ŽÁDOST)

MÚ, který provedl zápis do
matriční knihy narození

Poskytovateli zdravotních
služeb, který oznámil
narození dítěte
neprodleně
(pouze na žádost)

Písemné oznámení
• Prostřednictvím DS,
nebo
• Fyzicky
(dle dohody s konkrétním
poskytovatelem)

§ 15 odst. 5 ZOM
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§ 15 odst. 5 ZOM
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

Přidělení dvou či více
rodných čísel fyzické osobě

MÚ, který RČ přidělil (MÚ,
který provedl zápis narození)

Oddělení rodných čísel
odboru správních činností
MV

Písemné sdělení
vč. podkladů

Informace OVS MV
č. 27/2016

1) pochybení je zjištěno ještě
před vydáním RL dítěte
→ MÚ zajistí a spolu se
sdělením zasílá ORČ písemné
prohlášení zákonného či
jiného zákonného zástupce
dítěte, které z přidělených
rodných čísel bude dítě
nadále užívat, a to na
formuláři vyhotoveném ORČ
2) pochybení je zjištěno po
vydání RL dítěte
→ MÚ nezajišťuje prohlášení
zákonného či jiného
zákonného zástupce,
nicméně se sdělením
o zjištěné skutečnosti zasílá
ORČ též doslovný výpis z MK
narození

Přidělení rodného čísla
fyzické osobě, které již bylo
rodné číslo přiděleno jiným
výdejovým místem
(nejčastěji se jedná
o přidělení druhého rodného
čísla zvláštní matrikou)

MÚ, který RČ přidělil

Oddělení rodných čísel
odboru správních činností
MV
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Písemné sdělení
vč. podkladů

Informace OVS MV
č. 27/2016

1)

Mezinárodní smlouvy mezi ČR a Afgánistánem, Alžírskem, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskem, Černou Horou, Francií, Chorvatskem, Jemenem, Kosovem,
Kubou, Kyprem, Laosem, Maďarskem, Makedonií, Mongolskem, Polskem, Rakouskem, Řeckem, Slovinskem, Srbskem, Sýrií, Španělskem a Vietnamem

2)

Pokud do 6 měsíců ode dne nalezení dítěte vyjde najevo, že narozením nabylo státní občanství jiného státu, bude nezbytné, aby MÚ po provedení
dodatečného záznamu do matriční knihy zajistil rovněž provedení nápravy, pokud jde o oznamovací povinnost. Pokud dítě není SO ČR, je nezbytné zrušit
zápis v AISEO (MÚ zašle písemný požadavek na OSČ MV spolu s doslovným výpisem z MK), zároveň je třeba vyřešit otázku oznamovací povinnosti vůči
centrálnímu registru pojištěnců (otázka TP dítěte) a bude též nezbytné dítě vymazat z Ústřední evidence nabytí a pozbytí státního občanství ČR. Dále bude
nezbytné splnit novou oznamovací povinnost o narození dítěte (cizince), a to Ředitelství služby cizinecké policie a případně též oznamovací povinnost dle
§ 54 ZOM (ZÚ cizího státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva). Vzhledem k tomu, že se bude v praxi jednat o ojedinělé případy, doporučujeme, aby MÚ
konzultoval svůj postup v těchto případech s příslušným krajským úřadem.

Použité zkratky
o AISEO – agendový informační systém evidence obyvatel
o ČSÚ – Český statistický úřad
o ČR – Česká republika
o DS – datová schránka
o IVS – Institut pro veřejnou správu
o MK – matriční kniha
o MV – Ministerstvo vnitra
o MÚ – matriční úřad
o MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
o OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
o OSČ – odbor správních činností
o ORČ – oddělení rodných čísel (odbor správních činností MV)
o OVS – odbor všeobecné správy
o SO ČR – státní občan České republiky
o TP – trvalý pobyt
o VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
o ZOM – zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
8

o

ZÚ – zastupitelský úřad

Právní předpisy
o zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
o vyhláška o Programu statistických zjišťování pro příslušný kalendářní rok
o zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Metodika MV
o Informace OVS MV č. 12/2017 a 23/2017
o Informace OVS MV č. 10/2007
o Informace OVS MV č. 27/2016
o Zápis z pracovní porady krajských úřadů, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 30. a 31. 5.
2017 v IVS v Benešově, rozeslaný všem zúčastněným pod č. j. MV-1064-61/VS-2017 dne 24. srpna 2017 (Zápis 2017) – bod 44
o Informace OSČ MV č. MV-137301-12/SC-2014 a Informace OSČ MV-137301-24/SC-2014
o Metodika OVS k zápisu dítěte mladšího 3 let nalezeného na území ČR do AISEO č. j. MV-165410-13/VS-2014
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