Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru
do matriční knihy
sepsaný dne __________________
Podle § 69a odst. 2 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“).
Na základě žádosti rodičů lze uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li
jeho příjmení zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, je-li dítě:
a) cizincem
b) občanem, který má trvalý pobyt v cizině (nutno doložit potvrzením)
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 ________________________________________________________
Místo trvalého pobytu __________________________________________________
Adresa pro doručování: _________________________________________________
Matka dítěte :
Jméno, popř. jména a příjmení ____________________________________________
Datum narození ____________________
Místo narození ________________________________________________________
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(a) poučen(a), 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, že jsem byli poučeni ve smyslu § 68 zákona o matrikách na právo a povinnost užívat při
úředním styku příjmení dítěte, které je uvedeno v matričním dokladu.

V případě není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho
rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen, nebo pozastaven – doložit rozhodnutím. (§ 69a
odst. 2 zákona o matrikách)
--------------------------------------------

--------------------------------------------

otec

matka

________________________
matrikářka
Prohlášení nezletilého dítěte staršího 15 let :
Souhlasím s uvedením svého příjmení v mužském tvaru „______________________ „.
________________

___________________

podpis nezletilého

matrikářka

Totožnost prokázána :
Otec:
OP/CP číslo : _____________________________
vydaným dne______________, kým ___________________________
platným do _______________________
matka :
OP/CP číslo : ____________________________
vydaným dne _____________, kým ____________________________
platný do ___________________________
Totožnost nezletilého dítěte ověřena dle :
OP/CP číslo : _____________________________
vydaným dne______________, kým ___________________________
platný do ______________________
Matrikářka : ____________________________

