
Prohlášení manželů
o učinění dohody

na společném příjmení jednoho z     nich  

 Podle ustanovení § 661 odstavce 2 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník a ustanovení § 70
odstavce 4 zákona číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o matrikách“)

Manželé: :
Pan -
Jméno, jména a příjmení :  __________________________________________

Rodné příjmení : __________________________________________________

Datum a místo narození  :  __________________________________________

Trvalý pobyt :   ___________________________________________________

Paní –
Jméno, jména a příjmení :  __________________________________________
   
Rodné příjmení : __________________________________________________

Datum a místo narození  :  __________________________________________

Trvalý pobyt :   ___________________________________________________

Prohlašujeme, že jsme se podepsáním tohoto prohlášení dohodli na užívání 

společného příjmení jednoho z nás, a to _________________________________   

Manželství jsme uzavřeli dne _________________ před ________________________________

Z     manželství máme tyto společné nezletilé děti   :
Jméno a příjmení ________________________________________________
Datum a místo narození ___________________________________________

Jméno a příjmení ________________________________________________
Datum a místo narození ___________________________________________

Jméno a příjmení ________________________________________________
Datum a místo narození ___________________________________________

_______________________                         _________________________ 
             podpis muže                                                           podpis ženy

V Blansku dne ________________                                                ______________________
                                                                                                                      podpis matrikářky



Totožnost prokázána :
Muž :
Občanský průkaz č. _____________ vydal __________________ 
dne ________________   platný do ________________.

Žena:
Občanský průkaz č. _____________ vydal __________________ 
dne ________________   platný do ________________.

Matrikářka : ___________________________

Předložené doklady :

Oddací list vydaný úřadem ________________________   
Sv. ______     rok _________    str. ________ p.č.________   

Rodný list společného nezletilého dítěte :

Jméno a příjmení : _____________________________________
Datum a místo narození : ________________________________
Sv. ______     rok _________    str. ________ p.č.________   

Jméno a příjmení : _____________________________________
Datum a místo narození : ________________________________
Sv. ______     rok _________    str. ________ p.č.________

Jméno a příjmení : _____________________________________
Datum a místo narození : ________________________________
Sv. ______     rok _________    str. ________ p.č.________



Prohlášení přijal matriční úřad, který vede příslušnou matriku manželství
- potvrdí přijetí
- provede dodatečný záznam
- vydá nový oddací list s poznámkou

Prohlášení přijal matriční úřad, který nevede příslušnou matriku manželství
- potvrdí přijetí
- postoupí prohlášení příslušnému matričnímu úřadu

Provede oznámení příslušné matrice narození u dětí.








