
ŽÁDOST 
O OVĚŘENÍ RODNÉHO ČÍSLA 

V žádosti vyplňte bíle vyznačené rubriky. 

 
 
     
 K žádosti je nezbytné vložit tyto přílohy: 

• Kopii rodného listu nositele rodného čísla, popř. jiný doklad o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad 

vyhotoven v jiném než českém jazyce i jeho úřední překlad do jazyka českého, a kopii občanského průkazu 

nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření. 

• Při elektronickém podání elektronický obraz rodného listu nositele rodného čísla, popř. jiného dokladu          

o datu a místě jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce i elektronický obraz 

jeho úředního překladu do jazyka českého, a elektronický obraz občanského průkazu nebo cestovního 

dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření, vše ve formátu 

PDF nebo JPEG. 

      K žádosti přikládám:                                                                                                                                                                                           
 Kopii rodného listu nebo jiného dokladu o datu a místě narození 
 Kopii občanského průkazu nebo cestovního dokladu 

 Úřední překlad dokladu o datu a místě narození  

  
 Žádost podávám elektronicky a přikládám: 
 Elektronický obraz rodného listu nebo jiného dokladu o datu a místě narození 

 Elektronický obraz občanského průkazu nebo cestovního dokladu 

 Elektronický obraz úředního překladu dokladu o datu a místě narození  
 

Údaje o fyzické osobě, jejíž rodné číslo má být ověřeno: 
Jméno, popřípadě jména:  

Příjmení,  
popřípadě změna příjmení: 

 

Rodné příjmení:  

Datum narození ve tvaru DDMMRR (např. 1. srpna 1953 uveďte ve tvaru 010853) :  Pohlaví:  

Místo a okres narození, pokud se nositel rodného čísla narodil v cizině, místo a stát narození: 
 

Státní občanství:  

Výdejové místo, které v minulosti rodné číslo přidělilo 
(uvádí se v případě, pokud je známo):  

 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu nebo bydliště v cizině: 

 

Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu 
anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, podává-li žádost za nositele rodného čísla:  
 

Důvod podání žádosti: 

 

Dne:   Podpis žadatele 
(při odeslání žádosti elektronicky nahrazuje zaručený elektronický podpis) 
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