odbor všeobecné správy
oddělení státního občanství a matrik

Příloha č. 2. h.

URČENÍ A POPŘENÍ OTCOVSTVÍ
Oznamovací povinnost matričních úřadů

září 2018

Kdo oznamuje
Určení otcovství
k narozenému dítěti
§ 779 OZ

Popření otcovství
§ 785 a násl. OZ

Komu je oznamováno
a v jaké lhůtě
MÚ, který vede knihu
narození dítěte
Do 30 dnů od přijetí
souhlasného prohlášení

Jakým způsobem je
oznamováno
Oznámení o učiněném
souhlasném prohlášení
včetně originálu
souhlasného prohlášení
o určení otcovství
(fyzicky)

Právní předpis/metodický
pokyn
§ 83 ZOM

MÚ, který vede knihu
narození dítěte a
a) prohlášení bylo před
ním učiněno, nebo
b) obdržel oznámení od
jiného MÚ

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 údajů
o otci na základě určení
otcovství do AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

MÚ, který vede knihu
narození 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 „Odstranění
údajů o otci na základě
popření otcovství v AISEO“
o pokud je zaškrtnuta
výjimka „popřením
otcovství došlo ke
změně příjmení
dítěte“, a je
vyplněno nové
příjmení, dochází

MÚ, který přijal souhlasné
prohlášení a nevede knihu
narození
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- pokud je zaškrtnuta
výjimka „při určení otcovství
došlo ke změně jména/jmen,
příjmení dítěte“, a je
vyplněno nové příjmení,
dochází ke změně rodného
příjmení v AISEO1)
§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.
Rodné příjmení dítěte se
mění – viz Informace OVS
MV č. 26/2017

automaticky i ke
změně rodného
příjmení v AISEO
Souhlasné prohlášení
o určení otcovství k dítěti,
jehož matka je cizinka a otec
státní občan ČR při splnění
podmínek § 7 zák.
č. 186/2013 Sb.
- dítě narozené v ČR

•

•

•

MÚ, který vede
knihu narození
dítěte a souhlasné
prohlášení před ním
bylo učiněno

Krajskému úřadu dle TP
dítěte
Bez zbytečného odkladu

Oznámení s uvedením údajů
(prostřednictvím DS)

§ 52 odst. 1 a § 53 zák.
č. 186/2013 Sb.
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Zápis 2016

MÚ, který vede
knihu narození
dítěte, souhlasné
prohlášení před ním
nebylo učiněno,
avšak provádí
dodatečný záznam
o určení otcovství do
knihy narození

Pokyn 2017 – oznamovací
povinnost uvedenou na str. 6
v posledním odstavci tohoto
pokynu je třeba upřesnit.
Rodiče obvykle určují
otcovství před matričním
úřadem, který vede knihu
narození dítěte anebo
narození tohoto dítěte bude
zapisovat. Mohou se však
objevit případy, kdy k určení
otcovství dojde před jiným
matričním úřadem, před
soudem nebo před ZÚ ČR
v cizině. V takových
případech se jako
nejvhodnější jeví, aby
oznamovací povinnost
o nabytí SO ČR plnil matriční
úřad, který vede knihu
narození dítěte.

MÚ, který vede
knihu narození
dítěte, bylo-li
otcovství určeno
před narozením
dítěte

(tj. vždy MÚ, který vede
knihu narození dítěte)
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Krajský úřad dle TP dítěte

OVS MV
Bez zbytečného odkladu

Oznámení s uvedením údajů
(prostřednictvím DS)

§ 52 odst. 1 a § 53 zák.
č. 186/2013 Sb.
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

Souhlasné prohlášení
KÚ, který vydal pro dítě
o určení otcovství k dítěti,
osvědčení o státním
jehož matka je cizinka a otec občanství ČR
státní občan ČR při splnění
podmínek § 7 zák.
č. 186/2013 Sb.

OVS MV
Bez zbytečného odkladu

Oznámení s uvedením údajů
(prostřednictvím DS)

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Pokyn 2017 – str. 6

- dítě narozené v cizině
(za účelem zápisu narození
do zvláštní matriky)
Rozhodnutí soudu o určení
otcovství státního občana
ČR k dítěti cizinky dle § 6
zák. č. 186/2013 Sb.

§ 52 odst. 1 a § 53 zák.
č. 186/2013 Sb.

Zápis 2016
MÚ, který vede knihu
narození 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 údajů
o občanovi do AISEO při
nabytí státního občanství
určením otcovství“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

Krajskému úřadu dle TP
dítěte
Bez zbytečného odkladu

Oznámení s uvedením údajů
(prostřednictvím DS)

§ 52 odst. 1 a § 53 zák.
č. 186/2013 Sb.
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§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

Zápis 2016
Pokyn 2017
Krajský úřad dle TP dítěte

OVS MV
Bez zbytečného odkladu

Oznámení s uvedením údajů
(prostřednictvím DS)

§ 52 odst. 1 a § 53 zák.
č. 186/2013 Sb.
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

1)

Ke změně rodného příjmení nedochází automaticky v případě, kdy dojde nejprve ke změně příjmení (např. po dohodě matky a jejího manžela), příjmení
dítěte je změněno pomocí formuláře M07 „Zápis změny jména/jmen, příjmení do AISEO“ a k určení otcovství dojde poté. Pomocí formuláře M03 nelze
změnit rodné příjmení, to zůstane v původním tvaru, neboť nelze zapsat stejné příjmení, jaké již bylo změněno. Opravu provede v souladu s § 7 zákona
č. 133/2000 Sb., příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Použité zkratky
o AISEO – agendový informační systém evidence obyvatel
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 OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
o OVS – odbor všeobecné správy
o TP – trvalý pobyt
o ZOM – zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o ZÚ – zastupitelský úřad
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Právní předpisy
o zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 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. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Metodika MV
o Informace OVS MV č. 26/2017
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 43
o Zápis z pracovní porady krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu městské části Praha 1 a odboru všeobecné správy Ministerstva
vnitra na úseku státního občanství konané ve dnech 9. a 10. února 2016 ve vzdělávacím zařízení IVS v Benešově (Zápis 2016)
o Metodický pokyn k provádění zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, vypracovaný na základě semináře úředníků krajských
úřadů, magistrátů měst Brno, Ostravy, Plzně a hlavního města Prahy, zaměřeného na aktuální otázky na úseku státního občanství, který se konal ve
dnech 26. a 27. září 2017 ve vzdělávacím středisku IVS v Benešově (Pokyn 2017)
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