
ADMINISTRATIVA
PŘED PORODEM

INFORMACE PRO PACIENTKY

Čas těhotenství je časem velkého těšení, ale i dobou příprav a to 
v celém slova smyslu. Kromě nakupování nutné výbavičky pro děťát-
ko, čtení nejrůznějších recenzí a článků je také zapotřebí zařídit 
i potřebné náležitosti týkající se administrativy před porodem. 
Přivádíte na svět nejen Vaše děťátko, ale i nového občánka. 

www.nemocnicevalmez.agel.cz



Co všechno je potřeba zařídit
a na co je dobré nezapomenout?

Domluvit si dětského lékaře (pediatra),
který bude přebírat péči o dítě po propuštění z porodnice, nejpozději 
do 34. týdne těhotenství. 

Podepsat informovaný souhlas Bonding,
pokud si jej přejete, lze jej stáhnou z našich stránek nemocnice
– www.nemocnicevalasskemezirici.agel.cz.

Zajít na matriku Vašeho trvalého bydliště a nechat si vystavit
tzv. Prohlášení o otcovství dítěte.

• To platí v případě, že nejste s otcem svého dítěte oddána a přejete  
 si, aby byl uvedený v rodném listě a dítě neslo příjmení po něm. 
• Nejlépe tuto administrativu vyřídit rovněž nejpozději do 34. týdne. 
• Na matriku se musíte dostavit oba osobně. Potřebujete mít s sebou:  
 těhotenský průkaz, rozsudek o rozvodu (v případě, že jste 
 rozvedená), občanské průkazy vás obou a rodné listy. Pokud tuto  
 záležitost nestihnete, dítě se bude automaticky jmenovat po Vás. 
 Je však možné po propuštění učinit změnu v rodném listě dítěte. 
• Dokument je nutné předložit při příjmu v porodnici.
• Výjimka: V  případě, že jste rozvedená a neuběhla ještě ochranná  
 lhůta 300 dní od nabytí právní moci rozsudku, v  rodném listě  
 bude uveden Váš bývalý manžel a dítě bude pojmenované po něm.  
 Změnu lze učinit, ale až po porodu na příslušném okresním soudě.

K porodu je zapotřebí si připravit tyto dokumenty:

• Těhotenský průkaz (zůstává po porodu v dokumentaci a archívuje  
 se, nezapomeňte si vytáhnout fotky z ultrazvuku)
• Výsledky vyšetření provedených v  těhotenství, případně zprávy  
 odborných lékařů
• Kartu zdravotní pojišťovny + občanský průkaz
 (průkazy Vám budou vráceny hned po příjmu)
• Prohlášení o jméně (dokument naleznete rovněž na stránkách naší  
 porodnice)
• Oddací list (pokud jste oddána)
• Rozsudek o rozvodu (pokud jste rozvedená)
• Rodný list (Váš, pokud nejste oddána a nemáte z matriky vystavené  
 výše uvedené Prohlášení o otcovství dítěte)
• Prohlášení o otcovství dítěte (viz výše)

Dokumenty si pak následně vyzvednete (vy nebo otec dítěte) na matrice 
ve Valašském Meziříčí, nebo Vám je matrika zašle poštou spolu s  rod-
ným listem dítěte. Rodný list a ostatní dokumenty se v době koronaviru 
posílají doporučeně a to otci do vlastních rukou na adresu jeho aktuální-
ho pobytu. Pokud budete předkládat kopii, je zapotřebí, aby byly úředně 
ověřené.

Vypracovala:

Bc. Hana Valuchová, staniční sestra novorozeneckého oddělení


