
PROHLÁŠENÍ O JMÉNU DÍT ĚTE 
 
 
Otec dítěte 
(jméno, příjmení, titul) : ……………………………………………rozený: ..……………………………………. 
 
datum narození : …………………………místo : …………………………… okres :  ………………………… 
 
rodné číslo : ………………………………………..státní příslušnost : …………………………………………… 
 
trvalé bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, místo) : …………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon otce: 
 
 
Matka dítěte 
(jméno, příjmení, titul) : ………………………………………………rozená: …………………………………... 
 
datum narození : ………………………………místo : …………………………okres : ……………………….… 
 
rodné číslo : ……………………………… státní příslušnost : …………………………………………………… 
 
trvalé bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, místo) : …………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon matky: 
 

Dohoda o jménu dítěte: 
 
chlapec : ……………………………. děvče : …………………..……………… 
 
Souhlasím se sdělením rodného čísla mého dítěte porodnici Nemocnici Pardubického kraje, a.s. v Ústí nad 
Orlicí – Orlickoústecké nemocnici pro zpracování zdravotnické dokumentace. 
Souhlasím s pořízením fotokopie občanského průkazu (nebo cestovního pasu) pro potřeby matriky. 
 
podpis otce: …………….  podpis matky:………….… 
 
Adresa pro doručení dokladů (pokud se liší od trvalého bydliště matky):  

         …………………………….............. 
                                                                                                                          ……………………….……………. 
                         …………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                
Matriční úřad zasílá vyhotovený rodný list dítěte POŠTOU NA JMÉNO MATKY  a to 
pouze jednou, po neúspěšném doručení si rodiče doklady vyzvednou osobně na matrice. 

 
POUČENÍ ! ! ! 

Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě 
mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matrika dále nezapíše jméno, pokud 
je jí známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. 
Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, rodiče jsou povinni předložit 
doklad vydaný znalcem. Českým státním občanům mohou být zapsána dvě jména, která 
nesmí být stejná. Dítěti, které není občanem České republiky a jehož rodiče nemají státní 
občanství České republiky, lze zapsat jmen více. 
V případě, že nebude dohoda podepsána oběma rodiči a ani po vyzvání nebudou podpisy 
doplněny, oznámí matrika tuto skutečnost soudu, který určí dítěti jméno. Do doby rozhodnutí 
soudu bude jméno dítěte uváděno jako „NEZJIŠTĚNO“ (což bude uvedeno i rodném listě). 
 



 
Vážení rodiče, 
 

aby Vaše děťátko mohlo být zapsáno do knihy narození a aby mu mohl být vyhotoven 
rodný list, je třeba v porodnici předložit následující DOKLADY: 
 
• ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ  

předloží rodiče: 
a) oddací list  
b) občanské průkazy nebo /u cizinců/ cestovní doklady, příp. průkaz povolení k pobytu 

cizince, pokud mu byl vydán 
c) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně o jménech dítěte (tento dotazník) 

podepsané OBĚMA rodi či 
 
 
• MIMO MANŽELSTVÍ, JEHOŽ OTEC NENÍ UVEDEN 

předkládá matka: 
a) svůj rodný list  
b) prohlášení o jménu, případně jménech dítěte (tento dotazník) – podepsané 

matkou  
c) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (s označením nabytí právní moci), pokud 

je matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, pokud je matka dítěte ovdovělá 
d) občanský průkaz nebo /u cizinců/ cestovní doklad, příp. průkaz povolení k pobytu 

cizince, pokud jí byl vydán 
 

 
• MIMO MANŽELSTVÍ, K N ĚMUŽ BYLO UR ČENO OTCOVSTVÍ  

předloží rodiče: 
a) zápis o určení otcovství – určení příjmení dítěte učiněné na matrice či soudu, 

popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti 
b) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně o jménech dítěte (tento dotazník) 

podepsané OBĚMA rodi či 
c) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (s označením nabytí právní moci) , pokud 

je matka dítěte rozvedená nebo úmrtní list manžela, pokud je matka dítěte ovdovělá 
d) občanský průkaz nebo /u cizinců/ cestovní doklad, příp. průkaz povolení k pobytu 

cizince, pokud mu byl vydán 
 

 
Cizí státní příslušníci předloží: kopie cestovních dokladů nebo 
povolení k pobytu cizince, úřední překlady matričních dokladů 
(oddací či rodný list) od tlumočníka! Doklady musí být platné. OL 
či RL v originálu či v ověřené kopii. 
 
 
 
RODNÝ LIST DÍT ĚTE VÁM BUDE ZASLÁN POŠTOU  NA UVEDENOU ADRESU 
(NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ). 
 

Případné dotazy zasílejte na e-mail: menzelova@muuo.cz (matrika Ústí nad 
Orlicí) nebo volejte tel.: 465 514 307 (matrika Ústí nad Orlicí). 


