
CHECKLIST – DOKUMENTY K ZÁPISU NAROZENÍ 
 Rodný list USA s Apostilou (rodný list musí obsahovat alespoň jména, příjmení, datum a místo 

narození rodičů) 

 Překlad rodného listu vyhotovený žadatelem (na PC, s českou diakritikou, jak oddacího listu, 
tak apostily) – lze doložit překlad od soudního překladatele registrovaného v ČR  

 Oddací list rodičů nebo, pokud nebyli oddáni v době narození dítěte:  

o Pokud je matka dítěte občanka ČR: Doklad o otcovství – paternity acknowledgement (s 
apostilní doložkou a ověřeným překladem) 

o Pokud není matka dítěte občanka ČR – doklad o genetické zkoušce 

 Kopie platného dokladu totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz ČR, řidičský průkaz USA) 
obou rodičů 

 Kopie platného dokladu o státním občanství obou rodičů (cestovní pas, občanský průkaz ČR, 
osvědčení o státním občanství ne starší 1 roku) 

o pokud rodič – občan ČR, nemá platný doklad o státním občanství ČR, formulář - Žádost 
a dotazník ke zjištění státního občanství a prohlášení 

 Originál rodného listu rodiče, který je občanem ČR (pokud jsou oba rodiče občané ČR, oba 
rodné listy)  

 Formulář - Žádost o zápis narození 

o S ověřeným podpisem obou manželů u dohody o příjmení dítěte, pokud nevyplývá 
z oddacího listu  

o S ověřeným podpisem rodiče – občana ČR, na poslední straně 

 Formulář - Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru – pokud chcete, aby dítě - dcera měla 
příjmení bez koncovky -ová  

 Formulář - Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství a prohlášení pro nezletilého – 
vyplňuje rodič – občan ČR pro dítě mladší 15 let 

 Prohlášení o státním občanství rodiče, občana ČR (pokud jsou oba rodiče občané ČR, vyplní 
oba) 

 Money order nebo hotovost v potřebné výši dle aktuálních poplatků (nikoli osobní šeky!)  

Poskytnutí souhlasu s vedením osobních údajů 
 

Jméno a příjmení : ……………………………………………………… Datum narození: …………………….. 
 
Adresa:  …………………………………………………………………..………………………………….. 
   
Telefon:   ………………………………….. Email: ……………….……………………………………. 
 
1. Jsem si vědom, že osobní údaje poskytuji v souvislosti se zpracováním mé žádosti a/nebo podání u 
Velvyslanectví České republiky v USA dobrovolně, budou mi kdykoliv přístupné a mám právo na jejich 
průběžnou opravu. Jsem si rovněž vědom, že pokud získám dojem, že správce (Velvyslanectví České republiky v 
USA) provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo 
v rozporu se zákonem, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.  
2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dávám tímto Velvyslanectví České 
republiky v USA souhlas, aby o mně vedlo, zpracovávalo a popřípadě předávalo třetímu subjektu (příslušným 
úřadům státní správy a samosprávy ČR v souvislosti s vyřizováním žádosti a/nebo podání) osobní údaje 
obsažené v žádosti a/nebo podání, a to po celou dobu trvání mého souhlasu, který mám právo kdykoliv odvolat. 
 
Ve ……………………………  dne ………………….  Podpis: ................................................................. 


