Vážení rodiče,
Očekávání narození dítěte patří k radostným událostem. Aby i vyřízení rodného listu dítěte proběhlo
k Vaší spokojenosti, věnujete prosím pozornost následujícím informacím.
Adresa matriky:

Městský úřad Pelhřimov
Pražská 2460 (budova č. 1, 2. patro)
393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 8:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 14:00 hod.

Telefon:

565 351 146, 565 351 137

V porodnici rodička předloží pro potřeby matriky:
Dítě narozené za trvání manželství:
1. oddací list
2. dotazník na jméno dítěte podepsaný oběma rodiči
Dítě narozené rozvedené matce:
1. rodný listy matky
2. dotazník na jméno dítěte podepsaný matkou dítěte
3. rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci
Dítě narozené rozvedené matce do 300 dnů po nabytí právní moc i rozsudku o rozvodu:
1. rozsudek o rozvodu matky s nabytím právní moci
2. oddací list
3. dotazník na jméno podepsaný matkou dítěte a bývalým manželem (podle zákona o rodině se
považuje za otce dítěte)
Dítě, k němuž bylo uznáno otcovství před narozením:
1. originál dokladu souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství před matričním úřadem
2. dotazník na jméno podepsaný oběma rodiči
Originály nebo ověřené kopie dokladů, které odevzdáváte v porodnici obdržíte zpět s rodným listem
dítěte. Rodný list si vyzvedněte osobně na matrice po předložení průkazu totožnosti (může vyřídit
jeden rodič) nejdříve týden po narození dítěte. Podle zákona o matrikách se zápis do knihy narození
provede do 30 dnů od obdržení podkladů. Po zápisu je možné vystavit rodný list. Věřte, že se snažíme
vystavit rodné listy co nejdříve, ale ne vždy je to možné, zejména v letních měsících, kdy je období
dovolených a zvýšený počet svatebních obřadů.

Prosím obraťte!

DOTAZNÍK
Otec dítěte
Jméno, příjmení ……………………………………………………………… roz. …………………………………………………………..
Datum narození ………………………………………… místo nar. ………………………. okres …………………………………..
Státní občanství ……………………………………….. rodné číslo: …………………………………………………………………….
Trvalé bydliště včetně místní části uvedené v OP ………………………………………………………………………………..

Matka dítěte:
Jméno, příjmení ……………………………………………………………… roz. ……………………………………………………………
Datum narození ………………………………………… místo nar. ……………………… okres …………………………………….
Státní občanství ……………………………………….. rodné číslo: ……………………………………………………………………..
Trvalé bydliště včetně místní části uvedené v OP …………………………………………………………………………………

Datum sňatku rodičů dítěte …………………………………….. místo sňatku ……………………………………………………
Máme spolu již tyto děti (jméno, příjmení, datum a místo narození)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Souhlasné prohlášení rodičů o jménu popř. jménech dítěte:
chlapec: ……………………………………………………………………………………..
děvče: ………………………………………………………………………………………..
Prohlašujeme, že:

-

toto jméno/jména neužívá žijící sourozenec tohoto dítěte

-

souhlasíme s poskytnutím rodného čísla dítěte Nemocnice Pelhřimov

Podpis otce: ……………………………………………

Podpis matky: …………………………………………………….

Tel. číslo …………………………………………………

Tel. číslo …………………………………………………………….

Upozornění! V případě, že nebude dohoda podepsána od obou rodičů a po vyzvání nebudou podpisy
doplněny, oznámí matrika tuto skutečnost soudu, který určí dítěti jméno. Do doby rozhodnutí soudu
bude jméno dítěte v rodném listě uváděno „Nezjištěno“. Jméno, popřípadě jména, která určíte
svému dítěti vybírejte pečlivě. Uvědomte si, že do matriční knihy nelze zapsat jméno zkomolená,
zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženská a naopak. Matriční
úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li
sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, jste
povinní předložit doklad vydaný znalcem. Českým státním občanům mohou být zapsána dvě jména,
která nesmí být stejná.

