
 

 

 
 

 

 
Vážení rodiče, 
 
 rodný list Vašeho miminka Vám můžeme zaslat poštou do vlastních rukou 
v případě, že nám u dítěte narozeného: 
 
1) za trvání manželství dodáte: 

a) vyplněné a podepsané souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (viz druhá 
strana tohoto sdělení; pozn. podpisy nemusí být úředně ověřené) 

b) kopii Vašeho oddacího listu → a to pouze v případě, že jste si při uzavření 
manželství ponechali každý své příjmení a určili jste příjmení pro Vaše 
společné děti 
 

2) mimo manželství (tj. narozených svobodným, rozvedeným 1 a ovdovělým 
matkám) dodáte: 
a) originál zápisu o určení otcovství k dítěti, které jste učinili před narozením 

dítěte na kterémkoli matričním úřadu  
b) vyplněné a podepsané souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte (viz druhá 

strana tohoto sdělení; pozn. podpisy nemusí být úředně ověřené) → 
a to pouze v případě, že v zápise o určení otcovství není uvedeno jméno 
dítěte.  

 
Po propuštění z porodnice můžete výše uvedené dokumenty našemu úřadu:  
1) zaslat poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 

360 01 Karlovy Vary, nebo 
2) odevzdat v úředních hodinách na podatelně Magistrátu města Karlovy Vary, 

Moskevská 2035/21. 
 
 
 Rodný list dítěte může vyřídit na matričním úřadu Magistrátu města Karlovy 
Vary též osobně, a to v těchto úředních hodinách: 
 
  pondělí a středa 8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 17.00 hodin 
  úterý a čtvrtek 8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 14.00 hodin 
  pátek   8.00 až 12.00 hodin. 
 
 
 

☎  

353 151 282 – 353 151 283 – 353 151 234 
 

Další informace jsou k dispozici na www.mmk.cz  
(rubrika „Vyřiďte si na úřadu“ – sekce „Matrika – narození dítěte“) 

                                                      
1   V případě, že od právní moci rozsudku o rozvodu manželství neuplynulo více jak 300 dní, svědčí 

domněnka o otcovství bývalému manželovi matky dítěte, který bude v rodném listu uveden jako 

otec dítěte. 

http://www.mmk.cz/


  

 Určeno matričnímu úřadu   

 
 

Souhlasné prohlášení rodičů o jménu narozeného dítěte 
(podle § 18 zákona č. 301/2000 Sb.) 

 

P r o h l a š u j e m e , 

že jsme se dohodli, aby naše dítě narozené 

                                 dne ............................................. v Karlových Varech 

užívalo jméno, popřípadě jména  ........................................................……………………….. 

 

 

Jméno, příjmení otce: ……………………… Jméno, příjmení matky: ………………………. 

Datum narození: ...........................................  Datum narození: ............................................ 

Trvalý pobyt: .........................................….. Trvalý pobyt: .................................................. 

..................................................................…    ...................................................................... 

 

Podpis otce 2: .............................................…. Podpis matky 2: .............................................. 

 

 

Rodný list dítěte žádám/e zaslat na adresu: 
 
 
 
 
 
 

Telefonické spojení na jednoho z rodičů: 

                                                      
2  Podpis nemusí být úředně ověřen. 


