
Prohlášení 
o volbě jména (jmen) osvojeného dítěte

 
V souladu s ustanovením § 64 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  :

OSVOJITEL (otec) :

Jméno a příjmení :    __________________________________________________________
                           
rodné příjmení    :      __________________________________________________________
                          
datum a místo narození :  ______________________________________________________

místo trvalého pobytu :    _______________________________________________________          

OSVOJITELKA (matka):

Jméno a příjmení : ____________________________________________________________
                    
rodné příjmení    :   ____________________________________________________________
                         
datum a místo narození :   _______________________________________________________

místo trvalého pobytu :      _______________________________________________________ 

Osvojenec :

Jméno a příjmení : ____________________________________________________________
                              
datum a místo narození :   ______________________________________________________

Prohlašujeme, že výše jmenovanému osvojenci volíme jméno (jména) 

___________________________________.

Jsme si vědomi, že toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

 
                                                   
___________________                ___________________                                _________________
    podpis osvojitele                           podpis osvojitelky                                           matrikářka



Totožnost prokázána :
Osvojitel:
Doklad totožnosti : OP č. _______________ vydán dne _____________________

                                Vydal _____________________ platný do _______________
Osvojitelka:
Doklad totožnosti : OP č. _______________ vydán dne _____________________

                                Vydal _____________________ platný do _______________

Předložené doklady :

1) Rodné listy rodičů (popřípadě oddací list)
OL vystaven __________________________
Sv. _______ rok ________ str._______ čř._______

RL – vystaven _____________________________
Sv.________rok________str._________čř._______

RL – vystaven _____________________________
Sv.________rok________str._________čř._______

          2)  Rodný list dítěte :
 RL – vystaven                        
 Sv.:       rok           list          čř.    

    
3) Pravomocný rozsudek o osvojení

           vydal  ______________________________________________  

 datum vydání :______________      právní moc :___________
    

4) Je-li osvojenec starší 15 let, připojit jeho písemný souhlas 

5) Ověřené podpisy prohlašovatelů. Je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba
a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, popřípadě, že byl
podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní (§ 67 odst. 1 písm. e)).     

 
Matrikářka : _____________________________
 
Souhlas osvojence staršího 15 let

Souhlasím se zvolením jiného nebo druhého jména ________________________________ 

Osvojenec : ______________________                matrikářka : ________________

Totožnost prokázána:

Doklad totožnosti : OP č. _______________ vydán dne _____________________

                                Vydal _____________________ platný do _______________

matrikářka : ___________________________________


