
 

Tschechisch 

Kdy je hotov zápis narození mého 
dítěte? 

Dokumenty týkající se narození Vašeho dítěte a Vaše osobní 
dokumenty Vám budou zaslány automaticky doporučeným 
dopisem (poštovní poplatek činí 4 eura), pokud budou 
předloženy všechny 

 údaje o narození (oba podpisy rodičů-opatrovníků pro 
určení jména dítěte) a 

 osobní listiny rodičů (oddací list [pokud možno bez 
pamětní knihy formátu A4], rodné listy rodičů, uznání 
otcovství, společné prohlášení o opatrovnictví, rodné 
listy předchozích dětí, právoplatný rozvodový rozsudek, 
resp. oddací list se záznamem o rozvodu). 

Pokud jsou rodiče novorozeného dítěte zahraničního 
původu, je bezpodmínečně nutné sjednat termín osobní 
návštěvy, nejlépe po obdržení těhotenského průkazu.  

Pokud dokumenty neobdržíte do dvou týdnů, 
informujte se prosím na Matričním úřadě (standesamt-
geburten@dresden.de). Ochotně Vám poskytneme 
informace, co ještě pro zápis narození potřebujeme a 
sjednáme s Vámi osobní schůzku. 

Na internetové stránce www.dresden.de jsou v sekci 
„Dienstleistungen von A bis Z“ (žádosti týkající se „Geburt“) 
uvedeny všechny podklady potřebné pro zápis narození. 

Musí být doloženo uznání otcovství?  

Pokud nejsou rodiče novorozeného dítěte sezdáni a dosud 
nebylo uznání otcovství doloženo úřadu péče o mládež, 
notáři nebo matričnímu úřadu před narozením dítěte, lze jej 
sepsat v souvislosti se zápisem narození na matričním úřadě. 
K tomu je nutná schůzka s oběma rodiči. 

Jaké příjmení má dítě dostat? 

Pokud má dítě dostat příjmení po otci, který nebude jeho 
opatrovníkem, musí rovněž proběhnout schůzka s oběma 
rodiči. Prohlášení o příjmení dítěte mohou odevzdat rodiče 
pouze společně. 

 

 

Kde bude proveden zápis 
novorozeného dítěte?  

Pro děti narozené v působnosti drážďanského matričního 
úřadu se rodné listy vystavují na oddělení Narození, 
Provianthofstraße 7, 01099 Drážďany. Na úřad se lze dostat 
přímo tramvají linkou č. 7 a č. 8, zastávka Heeresbäckerei.  

Kdy jsou možné osobní schůzky? 

Sjednejte si prosím termín schůzky na:  

 Internetových www.dresden.de/geburtsurkunde 
stránkách  

 Telefonicky +49 (3 51) 4 88 67 51 

 E-mailem standesamt-geburten@dresden.de  

Co musí být předloženo? 

Při schůzce ve věci zápisu narození dítěte je třeba předložit: 

 občanský průkaz nebo cestovní pas  

 cestovní pas v případě, kdy jsou oba nebo jeden z rodičů 
zahraničního původu  

 všechny pro zápis dosud chybějící dokumenty 

Kdo dostane listiny o zápisu narození? 

 rodiče dítěte  

 prarodiče – s plnou mocí od opatrovníků a při předložení 
platného dokumentu opatřeného fotografií (občanský 
průkaz nebo cestovní pas)  

Kolik stojí zápis? 

 15 eur jeden rodný list 

 7 eur každý další rodný list 

 35 eur za prohlášení o příjmení 

 4 eur za zaslání doporučeného dopisu 
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Jaké listiny se vystavují? 

Obecně se vystavují za poplatek rodné listy k osobnímu 
použití. Kromě toho dostanete bez poplatku tři rodné listy za 
účelem podání žádosti o přídavků na dítě a rodičovského 
příspěvku a k doložení zdravotní pojišťovně. 

Pokud si přejete více než dva placené rodné listy, nechte 
prosím požadovaný počet zaznamenat hned v nemocnici na 
oznámení o narození. 

Matriční úřad Zemského hlavního města Drážďany Vám 
a Vašemu přírůstku do rodiny přeje všechno nejlepší. 
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Elektronické dokumenty s kvalifikovaným elektronickým podpisem lze podat 
prostřednictvím formuláře. Kromě toho je možné zaslat e-maily Zemskému 
hlavnímu městu Drážďany šifrované certifikátem S/MIME nebo e-maily 
zabezpečené službou DE-Mail. Bližší informace v této věci najdete na 
www.dresden.de/kontakt. 
Tento informační materiál patří do oblasti práce Zemského hlavního města 
Drážďany s veřejností. Nesmí být použit ve volební kampani. Strany jej však 
mohou použít k informování svých členů. 
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