Prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte
v souladu s ust. § 62. odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů
OTEC:
Jméno a příjmení …………………………………………roz. ………………………………...
datum a místo narození ….………………………………..r.č. ………………………………...
trvalé bydliště ….………………………………………………………………PSČ ………......
(uvádějte skutečný trvalý pobyt dle občanského průkazu:město,jeho část, ulici ,čp. včetně čísla
orientačního)

stav …...……………………………………….státní občanství………………………………..
telefon. …………………

doručovací adresa (pokud se liší):………………………………..

MATKA:
Jméno a příjmení …………………………………………roz. …………………………….......
datum a místo narození ….………………………………..r.č. ………………………………...
trvalé bydliště ….………………………………………………………………PSČ ………......
(uvádějte skutečný trvalý pobyt dle občanského průkazu:město,jeho část, ulici, čp. včetně čísla
orientačního)

stav …...……………………………………….státní občanství………………………………..
telefon. ……………………………….

Prohlašujeme, že pro své dítě volíme jméno-jména
chlapec…….……………………………………….
děvče ………………………………………………
Prohlašujeme, že toto jméno (tato jména) nemá žijící sourozenec tohoto dítěte.
Pro rodiče trvale bydlící v Kyjově:
- máte zájem o vítání vašeho dítěte – obřad vítání do života na radnici v Kyjově
ano – ne
Pro doručení pozvánky uveďte prosím doručovací adresu (pokud se liší od trvalého pobytu):
…………………………………………………………………………………………………...
…………............................
podpis otce

……...………………………
podpis matky

V……………….dne ………………..
Pozn.: V tomto souhlasném prohlášení se nesmí škrtat, přepisovat.

Vážení rodiče !
Vyplňte pečlivě „Prohlášení o volbě jména“, na kterém uvádíte jaké jméno/a/ jste
vybrali pro své dítě. Zvolte taková jméno/a/, aby s ním bylo Vaše dítě spokojené pro celý
život.
Dle zákona o matrikách /301/2000 Sb./ mohou být do matriky zapsána dvě jména.
Zápis jmen stejných, zkomolených, zdrobnělých nebo domáckých nelze připustit.
Pokud si vyberete pro své dítě jména/a/, které není běžné, informujte se na matrice,
zda je možné toto jméno/a/ na rodný list a do matriky uvést.
Tituly se na matriční doklady neuvádějí.
Do porodnice si přineste tyto doklady :
- prohlášení o volbě jména
- platný občanský průkaz
- další doklady
a/ vdané maminky – oddací list/originál nebo ověřeno fotokopii/
b/ ovdovělé maminky – rodný list /originál nebo ověřenou fotokopii/, úmrtní list
manžela /originál nebo ověřenou fotokopii/, případně zápis o určení otcovství
/v případě, že bylo učiněno určení otcovství i rodný list otce dítěte/
c/ rozvedené maminky – rodný list/ originál nebo ověřeno fotokopii/, rozsudek o
rozvodu s vyznačením nabytí právní moci rozsudku/originál nebo ověřenou
fotokopii/, případně zápis o určení otcovství /v případě, že bylo učiněno určení
otcovství i rodný list otce dítěte/
d/ svobodné maminky – rodný list /originál nebo ověřenou fotokopii/, případně zápis
o určení otcovství /v případě, že bylo učiněno určení otcovství i rodný list otce
dítěte/
e/ rodič cizinec (s výjimkou Slovenska)– dokládá pravdivost a existenci výše
uvedených údajů cestovním pasem a dalšími listinami vydanými v cizině nebo
zastupitelským úřadem dané země v ČR. Tyto listiny mají v ČR důkazní moc
veřejných listin jen tehdy, jsou-li opatřeny předepsanými ověřeními vyšších orgánů
příslušného sátu (Apostille, superlegalizační doložka). Všechny listiny vydané v cizině
musí být přeloženy soudním tlumočníkem a opatřeny tlumočnickou doložkou.
Upozorňujeme na skutečnost, že ještě před narozením dítěte může neprovdaná
matka /svobodná, rozvedená, ovdovělá/, spolu s otcem dítěte, u okresního soudu nebo na
matrice podle místa pobytu, provést „určení otcovství“ k nenarozenému dítěti. Informace o
tomto právním aktu poskytne matrika v místě pobytu matky. Nezletilá matka může určit
otcovství pouze u okresního soudu.
Uvedené doklady předáte zdravotní sestře při příchodu do porodnice.
Dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů lhůta na provedení matričních zápisů a vydání matričních
dokladů je do 30 dnů.
Rodný list dítěte vyhotoví matrika v místě narození dítěte nejdříve šestý den po narození
dítěte. Informaci týkajícího vyzvednutí rodného listu dítěte vám bude poskytnutá na
telefonním čísle: 518 697 442, 443, 444 .
matrika Kyjov

