
PROHLÁŠENÍ  K  NAROZENÍ  DÍTĚTE 

 
OTEC  DÍTĚTE 

jméno (a)………………………………………příjmení………………………………............. 

popř. rodné příjmení…………………………..státní občanství……………………………….. 

datum narození………………………………..místo narození………………………………… 

okres/stát narození…………………………….rodné číslo…………………………………….. 

doklad totožnosti(OP,pas) č…………………………………………………………………….. 

vydaný kým…………………………………...dne…………………………………………….. 

trvalý pobyt dle OP – místo, popř.část…………………………………………………………. 

ulice…………………………………………...čp./orientační ………………okres …………... 

Zaškrtněte ukončené vzdělání: základní, vyučení, střední bez maturity, střední s maturitou, VŠ. 

telefonický kontakt……………………………rodinný stav…………………………………. 

 

MATKA  DÍTĚTE 

jméno (a)………………………………………příjmení………………………………............. 

popř. rodné příjmení…………………………..státní občanství……………………………….. 

datum narození………………………………..místo narození………………………………… 

okres/stát narození…………………………….rodné číslo…………………………………….. 

doklad totožnosti(OP,pas) č…………………………………………………………………….. 

vydaný kým…………………………………...dne…………………………………………….. 

trvalý pobyt dle OP – místo, popř.část…………………………………………………………. 

ulice…………………………………………. čp./orientační ……………….okres …………... 

Zaškrtněte ukončené vzdělání: základní, vyučení, střední bez maturity, střední s maturitou, VŠ. 

telefonický kontakt……………………………rodinný stav………………………………….  

 

Datum a místo sňatku rodičů dítěte  …………………………………………………………………………… 

Jméno, příjmení,  datum a místo  narození předchozího dítěte  …………………………………………………   

 

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O JMÉNU/JMÉNECH DÍTĚTE   

 

 

chlapec………………………………………...děvče…………………………………………..  

 

 

 

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

 

 



                                         Městský úřad Příbram – matrika 

 

Vážení rodiče, 
přečtěte si prosím tyto pokyny a potom tiskopis čitelně a správně vyplňte ve všech rubrikách. 

 

V porodnici předejte pro matriku tyto doklady:  

 

Dítě narozené za trvání manželství:  
1. oddací list ( originál, popř. ověřená fotokopie ) 

2. prohlášení na jméno dítěte podepsané oběma rodiči   

 

Dítě narozené svobodné matce ( otec dítěte nebude uveden ): 
1. rodný list  

2. prohlášení na jméno dítěte podepsaný matkou dítěte  

 

Dítě, k němuž bylo určeno otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením: 

1. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství  

2. prohlášení na jméno dítěte podepsané oběma rodiči  

 

Dítě narozené do 300 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu matky: 
1. oddací list ( originál, popř. ověřená fotokopie ) 

2. rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci  

3. prohlášení na jméno dítěte podepsané matkou i bývalým manželem matky dítěte 

 

V porodnici předkládá matka rovněž občanský průkaz.   
 

V případě, že nebude prohlášení o jménu dítěte podepsáno od obou rodičů a ani po vyzvání 

nebudou podpisy doplněny, oznámí matrika tuto skutečnost soudu, který určí dítěti jméno. 

Do doby rozhodnutí soudu bude místo jména dítěte uváděno: „ NEZJIŠTĚNO.“  

 

Originály nebo ověřené kopie dokladů, které předáte v porodnici, obdržíte zpět při převzetí 

rodného listu dítěte na matrice Městského úřadu Příbram.  

 

 

Rodný list dítěte převezme jeden z rodičů osobně na matrice po předložení občanského 

průkazu. 

 

 

 
 
 


