
 

 

PROHLÁŠENÍ K NAROZENÍ DÍTĚTE 
Prohlašujeme, že jsme se dohodli na jménu – jménech dítěte 

OTEC 

 

Jméno a příjmení .......................................................................................................................... 

 

Rodné číslo .....................................................................číslo OP: .............................................. 

 
                    platnost OP: od.................................do:..............................vydal............................. 

 

Trvalé bydliště............................................................................................................................... 

 

............................................................................okres.................................................................. 

 
MATKA 

 

Jméno a příjmení........................................................................................................................... 

 

Příjmení za svobodna.................................................................................................................... 

 

Rodné číslo.......................................................................číslo OP:.............................................. 

 

                      platnost OP: od...............................do:...............................vydal........................... 

 

Trvalé bydliště............................................................................................................................... 

 

...............................................................................okres............................................................... 

 

 

Souhlasíme, aby se - náš syn jmenoval......................................................................................... 

 

                               - naše dcera jmenovala................................................................................... 
 
Předchozí společné děti…………………………………..……………………………………… 

 
UPOZORNĚNÍ:  

Volba jména je závazná k zápisu do matriky. Případná změna je možná pouze změnou jména ve 

správním řízení za správní poplatek! 
V případě, že rodiče zvolí pro dítě dvě jména, je povinností obě jména užívat. Prohlášení lze učinit pouze jednou 

a nelze je vzít zpět. 

V případě, že nebude prohlášení o jménu či jménech podepsáno oběma rodiči, oznámí  matrika tuto skutečnost  

soudu, který určí jméno dítěte. Do té doby bude jméno dítěte   NEZJIŠTĚNO! 

Souhlasíme se zpracováním  osobních údajů v souvislosti se zápisem narození našeho dítěte. 

 

 

...................................................                                                       ............................................. 
              podpis otce                                                                                     podpis matky 
 

č.telefonu jednoho z rodičů ……………………………………….. 

 

 
Adresa pro zaslání rodného listu: ………………………………………….. 

   
            
  



 

 

                Úřad městského obvodu v Plzni 3 – matrika          
                                sady Pětatřicátníků 7-9, I. poschodí č. dveří 40,39 

                                    TEL. 378036537, 378036518, 378036565 

 
Vážení rodiče! 

       Tiskopis čitelně a správně vyplňte a odevzdejte v porodnici. Porodnice nám tyto doklady předá, abychom 

mohli včas vyhotovit zápis do matriky narození.  

 

Pokud je dítě narozené za trvání manželství, předloží jeden z rodičů na matrice tyto doklady: 

               1. oddací list,  

               2. občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince,           

                     byl-li mu vydán 

                3. souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popř. jménech dítěte,  

                4. souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího 

listu rodičů dítěte 

                 5. případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správných údajů, zapisovaných do knihy 

narození 

K zápisu  do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží 

matka: 
1.  rodný list matky dítěte 

2. občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince byl-li mu vydán 

3. souhlasné prohlášení o jménu, popř. jménech dítěte,  

pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením data právní  moci, je-li matka dítěte rozvedená, nebo 

úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá. U rozvedených a ovdovělých může být určeno otcovství jen v tom 

případě, uplynulo-li 300 dnů od právní moci rozvodu či úmrtí manžela do data narození dítěte). 

4. případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správných údajů, zapisovaných do knihy 

narození 

K zápisu  do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno 

otcovství, předloží jeden z rodičů: 
1. rodný list matky dítěte a otce dítěte 

2. občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán 

3. souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popř. jménech dítěte,  

4. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popř.rozhodnutí soudu o určení otcovství 

pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením data právní  moci, je-li matka dítěte rozvedená, nebo 

úmrtní list manžela, je.li matka ovdovělá. U rozvedených a ovdovělých může být určeno otcovství jen v tom 

případě, uplynulo-li 300 dnů od právní moci rozvodu či úmrtí manžela do data narození dítěte). 

5. případně další doklady potřebné ke zjištění, nebo ověření správných údajů, zapisovaných do knihy 

narození 

Pokyny pro matku dítěte, ke kterému nebylo dosud otcovství určeno 
Pokud bude matka dítěte svobodná uznávat otcovství, dostavte se oba rodiče  a přineste Vaše rodné listy a 

občanské průkazy. Pokud jste rozvedená – dostavte se s oddacím listem, občanským průkazem a rozvodovou 

listinu s vyznačením data právní moci, jste-li vdova – s rodným listem, občanským průkazem a úmrtním 

listem manžela.  
     Pozor! Těhotné matky musí k určení otcovství před narozením dítěte navíc předložit i těhotenský průkaz! 

 
Pokud jsou rodiče nebo jeden z rodičů dítěte cizími státními příslušníky, dostaví se oba na matriku osobně 

se svými platnými průkazy totožnosti a potřebnými matričními doklady. Veškeré doklady musí být 

úředně přeložené do českého jazyka českým soudním tlumočníkem a opatřené potřebnými ověřeními. 

Jestliže nerozumíte česky, přijďte s českým soudním tlumočníkem! 

Matka dítěte, která je cizinkou, musí na matrice předložit potvrzení o rodinném stavu vydané příslušnými 

orgány domovského státu. 

 
Rodný list dítěte (spolu s oddacím listem bude zaslán rodičům na zvolenou adresu, ale 

POUZE po předložení kompletní dokumentace potřebné k provedení zápisu do matriky.   


