
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: .............................................…. Podpis matky: ................................................ 
 
 

 
Informace o slavnostním obřadu „Vítání karlovarských občánků“ 

 
 
Statutární město Karlovy Vary pořádá pro novorozence s trvalým pobytem ve městě Karlovy 
Vary slavnostní obřady „Vítání karlovarských občánků“. 
 
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto obřadu je nutné vyplnit a doručit matričnímu 
úřadu Karlovy Vary přihlášku na vítání karlovarských občánků, která je dostupná 
na www.mmkv.cz v rubrice „Vyřiďte si na úřadu“ – sekce „Matrika“.  
 
Zde naleznete i podrobné informace o vítání občánků a jeho termínech. 
 
 

 
 

[formulář pokračuje na další straně] 

http://www.mmkv.cz/


Informace pro rodiče 
 

 
Pro zápis dítěte do knihy narození je nutné předložit matričnímu úřadu nejdéle do 30 dnů 
od narození dítěte vyplněné souhlasné prohlášení rodičů o jménu, resp. jménech 
dítěte. 
 
Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. 
 
Nelze zapsat jména: 
 zkomolená, zdrobnělá a domácká 
 fyzické osobě mužského pohlaví jméno ženské a naopak 
 jméno, které užívá žijící sourozenec společných rodičů. 
 
Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, jsou rodiče povinni 
předložit doklad vydaný znalcem (případné informace podá matrika). 
 
Podle platného zákona o matrikách mohou být dítěti, které je státním občanem ČR, 
zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Dítěti, které není občanem a jehož rodiče 
nemají státní občanství ČR lze zapsat i více jmen. 
 
Pokud rodiče neurčí dítěti jméno do jednoho měsíce od narození, nebo se na jménu 
nedohodnou, nebo určí jméno, které nelze do matriky zapsat, oznámí matriční úřad tuto 
skutečnost soudu. 
 

 
Se souhlasným prohlášením o jménu dítěte předloží rodiče: 
 platné občanské průkazy 
 oddací list pouze v případě, že si rodiče dítěte ponechali při vstupu do manželství 

každý své dosavadní příjmení 
 v případě nesrovnalostí v osobních údajích v informačním systému obyvatel může 

matrika vyžádat navíc předložení rodných listů rodičů, oddacího listu, rozsudek 
o rozvodu s nabytím právní moci, popř. úmrtní list manžela. 

 
 
V případě určení otcovství se s matkou dítěte dostaví otec dítěte s rodným listem 
a občanským průkazem. U dětí, jejichž matky jsou rozvedené, nebo ovdovělé, může být 
určeno otcovství jen v případě, uplynulo-li 300 dnů od právní moci rozsudku o rozvodu 
manželství nebo úmrtí manžela. 
 
 
 
 

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 – MATRIKA 
3. patro, tel. 353 151 282, 353 151 283, 353 151 234 

 

úřední hodiny: 
 pondělí a středa  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin 
 úterý a čtvrtek  8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hodin 
 pátek  8.00 – 12.00 hodin. 


