Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru
do matriční knihy
sepsaný dne _________________
Podle ustanovení § 69 odst. 3 písm. a) až d) zákona číslo 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o matrikách“) .
Při zápisu narození dítěte, lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského
pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě:
a) cizincem
b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině (potvrzení, prohlášení)
c) občanem jehož jeden z rodičů je cizincem
d) občanem, který je jiné než české národnosti
ŽADATELÉ :
Otec dítěte :
Jméno, popř. jména a příjmení ____________________________________________
Datum narození ____________________
Místo narození ________________________Státní občanství___________________
Místo trvalého pobytu __________________________________________________
Adresa pro doručování :________________________________________________
Matka dítěte :
Jméno, popř. jména a příjmení ____________________________________________
Datum narození ____________________
Místo narození _________________________Státní občanství__________________
Místo trvalého pobytu __________________________________________________
Adresa pro doručování : ________________________________________________
Jméno, jména a příjmení dítěte : __________________________________________
Datum a místo narození : ________________________________________________
Žádám(e) o zapsání příjmení naší (mé) dcery, do matriční knihy narození
v mužském tvaru „_____________________“ a to z důvodu, že dítě je __________
______________________________________________________(viz.důvody a-d, vypsat ).

V souladu s ustanovením § 69a odst. 6 zákona o matrikách jsem byl(i) poučen(i), že žádost
o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o
uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení.
Prohlašujeme (i), že jsem byl (i) poučeni ve smyslu § 68 odst. 1 zákona o matrikách na
právo a povinnost užívat při úředním styku příjmení dítěte, které je uvedeno v matričním
dokladu.
otec dítěte : ___________________

matka dítěte : _________________________

matrikářka : ______________________
Totožnost prokázána:
Otec :
OP (CP) číslo : _____________________________vydaným dne _________________________,
kým _______________________________________, platný do ____________________________
Matka :
OP (CP) číslo : _____________________________vydaným dne _________________________,
kým _______________________________________, platný do ______________________________
Matrikářka : ________________________
Prohlášení rodičů učiněné před Městským úřadem Blansko dne _______________________:
Jméno a příjmení otce……………………….. narozen ………………………… bytem ……………………………….
a jméno, příjmení matiy…………………………………nar:……………………………………………bytem…………………
prohlašujeme, že naše dcera ……………………………………… narozena ………………………………………..
bude mít trvalý pobyt v cizině na adrese :
________________________________________________________.
Podpisy : _____________________________
otec

___________________________
matka

Matrikářka : _______________________________

