Prohlášení
o volbě druhého jména pro nezletilého
Podle ustanovení § 62 odst.3 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“).
PROHLAŠOVATELÉ:
Jméno(a) a příjmení otce: ____________________________________________
popř.rodné příjmení: ________________________________________________
místo trvalého bydliště:______________________________________________
Jméno(a) a příjmení matky: __________________________________________
popř.rodné příjmení: ________________________________________________
místo trvalého bydliště:_______________________________________________
Využíváme možnosti podle ustanovení § 62 odst.1 a odst. 3 zákona o matrikách a prohlašujeme,
že volíme druhé jméno ____________________ našemu dítěti:
Jméno(a) a příjmení dítěte: __________________________________________________
datum narození: __________________________
místo narození: ____________________________________________________________
a dále prohlašujeme, že toto jméno - jména nemá žijící sourozenec tohoto dítěte.
Byli jsme poučeni ve smyslu § 61 zákona o matrikách na právo i povinnost užívat při úředním styku
jméno(jména), která jsou uvedena na matričním dokladu.
Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona o matrikách, vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné
podobě jména, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Podle ustanovení § 62 odst. 4 zákona o matrikách lze toto prohlášení učinit pouze jednou a nelze je
vzít zpět.
____________________
podpis otce
(před matrikářkou)
______________________
podpis matrikářky

___________________
podpis matky
(před matrikářkou)

_________________
podpis nezletilého
staršího 15 let
(před matrikářkou)

Totožnost prokázána:
Otec:

občanský průkaz - číslo:_____________________
datum vydání:_______________vydal:______________________
platný do : ________________

matka : občanský průkaz - číslo:_____________________
datum vydání:_______________vydal:______________________
platný do : ________________
______________________
matrikářka
PŘEDLOŽENÉ DOKLADY:
1) Rodné listy rodičů (popřípadě oddací list)
RL - OL vystaven ___________________________
sv._______ rok _______ str._________ čř.________
2) Rodný list dítěte:
Vydal -____________________________________
sv._______ rok ________str._________ čř._______
3) Písemný souhlas nezletilého staršího 15 let
4) Ověřené podpisy prohlašovatelů
(není třeba, pokud je podepsáno před matrikářkou)

Prohlášení nezletilého dítěte staršího 15 let:
Souhlasím s volbou druhého jména __________________________.
________________________
podpis nezletilého
________________________
matrikářka
Totožnost prokázána:
občanský průkaz - číslo:_____________________datum vydání:_______________
vydal:______________________ platný do : ________________
/pokud se nezletilý nepodepíše před matrikářkou, je potřeba, aby byl jeho podpis úředně ověřen/
______________________________
matrikářka

