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VYŘÍZENÍ RODNÉHO LISTU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ
MOŽNÉ JE v následujících případech (po předložení dokladů):
Dítě narozené za trvání manželství:




platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (alespoň jeden z rodičů),
originál, popřípadě úředně ověřená fotokopie oddacího listu rodičů dítěte,
prohlášení o jménu dítěte podepsané oběma rodiči.

Dítě narozené mimo manželství, k němuž BYLO určeno otcovství:






platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (alespoň jeden z rodičů),
prohlášení o jménu dítěte podepsané oběma rodiči,
souhlasné prohlášení o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství
k dítěti,
je-li matka rozvedená – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (originál, popřípadě
úředně ověřená fotokopie),
je-li matka ovdovělá – úmrtní list manžela (originál, popřípadě úředně ověřená fotokopie).

Dítě narozené mimo manželství, k němuž nebude v RL otec zapsán:






platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
originál, popřípadě úředně ověřená fotokopie rodného listu matky dítěte,
prohlášení o jménu dítěte podepsané matkou dítěte,
je-li matka rozvedená – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (originál, popřípadě
úředně ověřená fotokopie),
je-li matka ovdovělá – úmrtní list manžela (originál, popřípadě úředně ověřená fotokopie).

Po předložení dokladů (viz výše) bude rodný list připraven k vyzvednutí
následující pracovní den.
pracoviště matriky ve FNOL:
FNOL, Porodnicko gynekologická klinika, přízemí – Edukační místnost
každý pracovní den v době od 12:00 do 14:00*, tel.: 737 229 292.
* Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti se poslední žádosti vyřizují nejpozději
15 minut před ukončením úřední doby. Děkujeme za pochopení.

NENÍ MOŽNÉ v následujících případech (je nutno se obrátit na matriku):



dítě, jehož rodič (rodiče) není občanem ČR,
dítě, k němuž nebylo určeno otcovství.

kontakt na oddělení matrika:
Magistrát města Olomouce
odbor správních činností, oddělení matrika
Horní náměstí č.p. 583 (budova radnice, I. patro)
779 11 OLOMOUC
telefon:

585 513 173, 585 513 129, 585 513 389

úřední hodiny: Po
Út
St
Čt

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00 hod.
13:00 – 15:30 hod.
13:00 – 17:00 hod.
13:00 – 15:30 hod.

