PROHLÁŠENÍ

O

VOLBĚ

JMÉNA (JMEN)

dle ust. § 18 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých zákonů, v jeho platném znění
Otec:

Matka:

Jméno, popř. jména
Příjmení
Popř. rodné příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Místo a okres narození
Místo trvalého pobytu
včetně PSČ
(uvádějte dle občanského
průkazu, průkazu o
povolení pobytu apod.)
Rodinný stav
(pouze u matky)
Datum právní moci rozvodu
nebo ovdovění (pouze u
matky)
Státní občanství
Číslo občanského průkazu
nebo cestovního pasu:
Datum a místo jeho vydání:
Datum a místo sňatku
rodičů
Telefon či e-mail
(nepovinný údaj, může
urychlit vydání RL)
1. Prohlašujeme, že pro své dítě volíme jméno (jména)
syn: ...........................................................................
dcera: ........................................................................
Prohlašujeme, že toto jméno (jména) neužívá žijící sourozenec tohoto dítěte.
2. Při uzavření manželství, jsme se dohodli, že budeme užívat společné příjmení:
............................................................................................................
3. Při uzavření manželství jsme si ponechali každý své příjmení, naše děti budou
užívat příjmení:
.............................................................................................................
4. Souhlasíme – nesouhlasíme (nehodící se škrtněte) se zveřejněním narození
našeho dítěte v regionálním tisku a na internetu (bez poplatku, nepovinné).
V ...................................................... dne: ...........................................................
Podpis otce: ...................................... Podpis matky: ...........................................

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení matriky
Velké náměstí 115/1 – 1. patro, dveře č. 201, 767 01 Kroměříž
www.mesto-kromeriz.cz, tel.: 573 321 182 (180,182,183)
úřední dny pondělí, středa 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00
ostatní dny raději po telefonické domluvě: úterý 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00, čtvrtek
7:00 – 11:30 12:00 – 15:30, pátek 7:00 – 11:30 12:00 – 14:00
Vážení rodiče,
k tomu, abychom mohli novorozence zapsat správně do matriční knihy narození a
následně mu vystavit bezchybný rodný list, potřebujeme znát správně následující údaje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodná příjmení rodičů
data a místa narození rodičů
rodná čísla rodičů
státní občanství rodičů
trvalý pobyt rodičů
stav matky (svobodná, rozvedená, ovdovělá, vdaná)

Tyto údaje zpravidla postačuje prokázat následujícími doklady:
u vdaných matek: (za otce dítěte je ze zákona vždy považován manžel)
-

platné občanské průkazy (originály) obou rodičů
oddací list (originál nebo úředně ověřená kopie)

u svobodných, rozvedených, ovdovělých matek:
-

platný občanský průkaz (originál) obou rodičů
rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie) obou rodičů
rozsudek o rozvodu matky dítěte s vyznačením nabytí právní moci (originál nebo
úředně ověřená kopie)
úmrtní list manžela matky dítěte (originál nebo úředně ověřená kopie)

V případě, že chcete, aby byl v rodném listě uveden otec dítěte – určeno otcovství, je
nutné, abyste se oba osobně dostavili k jakémukoli matričnímu úřadu, přinesli s sebou
všechny potřebné doklady (u těhotných i těhotenský průkaz) a zde s Vámi bude sepsán
zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
Pozor - u rozvedených a ovdovělých matek může být otcovství sepsáno jen v případě,
kdy uplynulo 300 dní od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství či úmrtí
manžela. Pokud neuplyne 300 dní od právní moci rozvodu nebo úmrtí manžela, za otce
dítěte je dle zákona o rodině automaticky považován bývalý, popř. zemřelý manžel.
rodič cizinec
-

dokládá pravdivost a existenci údajů uvedených v bodech 1) až 6) cestovním
pasem a dalšími listinami vydanými v cizině nebo zastupitelským úřadem dané
země v ČR. Tyto listiny mají v České republice důkazní moc veřejných listin jen
tehdy, jsou-li opatřeny předepsanými ověřeními vyšších orgánů příslušného státu
(Apostille, superlegalizační doložka). Všechny listiny vydané v cizině musí být
přeloženy soudním tlumočníkem a opatřeny tlumočnickou doložkou.

Rodný list novorozence bude předán jednomu z rodičů při osobní návštěvě a po
předložení všech potřebných dokladů, popř. za přítomnosti soudního tlumočníka
na naší matrice přibližně týden po narození dítěte. Po telefonické dohodě je
v některých případech možné rodný list zaslat jednomu z rodičů poštou.
Zákonem stanovenou lhůtu k vyhotovení rodného listu 30 dní se snažíme
minimalizovat a rodné listy vystavovat v nejkratším možném termínu. Proto je
v zájmu obou stran, jak úřadu tak rodičů, aby veškeré doklady rodiče matrice
doložili řádně a co nejdříve. Rodný list vystavuje matriční úřad dle místa narození
dítěte.

