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Prohlášení k narození dítěte 
 

Jméno a příjmení otce: …………........................................................................................................................... 

narozen dne: ....................................... místo: …………................................ okres/stát ……................................. 

rodné číslo: ................................................................................. státní občanství: ............................................ 

trvalé bydliště (vč. PSČ): …………………................................................................................................................... 

................................................................................................. okres: ……......................................................... 

telefonický kontakt: ............................................................................................................................................ 

občanský průkaz č.: ..................................... vydán dne: .................................. kým ……................................... 

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

Jméno a příjmení matky: .......................................................................... rozená: ..……..................................... 

narozena dne: ..................................... místo: ……..................................... okres/stat.…….................................. 

rodné číslo: ................................................. státní občanství: ................................. stav: …………....................... 

trvalé bydliště (včetně PSČ): ………...................................................................................................................... 

.................................................................................................. okres: ………….................................................... 

telefonický kontakt: ……................................................... zaměstnání: ……......................................................... 

občanský průkaz č.: .................................... vydán dne: .................................. kým: …………............................... 

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

Datum sňatku rodičů dítěte: ………….................................................................................................................... 

Jména a data narození předcházejících dětí: …………........................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Souhlasíme, aby se náš syn jmenoval: .……………………………………………………….................................. 

naše dcera jmenovala: ……………………………………………………….................................. 

 

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

 
 
 



MĚSTSKÝ ÚŘAD V Hořovicích 
Obor vnitřních věcí a právní – matrika 

 
 
Vážení rodiče! 
 
Očekáváte radostnou událost – narození dítěte. K tomu, aby mohl matriční úřad tomuto občánkovi brzy a 
správně vystavit rodný list a zapsat jej správně do knihy narození potřebujeme znát některé údaje.  
Prohlášení k narození dítěte vyplňte čitelně a správně ve všech rubrikách a podepište. 
Dále je třeba předložit v porodnici tyto doklady:  
 
Dítě narozené za trvání manželství 

1. Oddací list (originál, popř. kopie) 
2. Prohlášení k narození podepsané oběma rodiči 

 
Dítě narozené mimo manželství 

1. Rodný list matky dítěte 
2. Prohlášení podepsané matkou 
3. Rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci (rozvedená matka) 

 
Dítě, k němuž bylo určeno otcovství před narozením 

1. Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství 
2. Prohlášení k narození podepsané oběma rodiči 

 
Dítě narozené svobodné matce 

1. Rodný list matky dítěte 
2. Prohlášení k narození podepsané matkou 

 
S těmito doklady je třeba vždy předložit občanský průkaz. Občanský průkaz Vám bude vrácen ještě 
v porodnici.  
 
Pokyny pro vyplnění  
Rodné číslo – je uvedeno na rodném nebo oddacím listě, případně v občanském průkazu 
Místo trvalého pobytu – uvádějte vždy bydliště, které máte uvedeno v občanském průkazu i když případně 
bydlíte jinde 
Jméno dítěte – uveďte možnost pro syna i dceru (od 01. 07. 2001 lze zapsat i dvě jména) 
 
Příjmení dcery v nepřechýleném (mužském) tvaru 
V případě uzavření sňatku po 1.1.2022 lze nepřechýlený tvar příjmení dcery uvést již v oddacím listu. Jinak je 
dále potřeba podat žádost, její verze je dostupná na internetu (F_NH_GYNPOR_027).  
Žádost musí být podepsána na matričním úřadě po narození dítěte; v případě odevzdání formuláře 
v porodnici před porodem by měly být podpisy rodičů ověřeny (minimálně toho rodiče, který nepřijde rodný 
list na matriku vyzvednout). 
 
V případě, že nejsou rodiče manželé, dostaví se oba před narozením dítěte na kterýkoli matriční úřad, kde 
s nimi bude sepsán „Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů“ 
 
Rodný list dítěte Vám bude předán osobně na adrese:   Městský úřad Hořovice  
                                                                                                                  (historická budova radnice) 
        Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice 
        Tel.: +420 311 545 305, 306 


