
Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru dle ustanovení § 69, odst. 3,  
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů 

ve znění pozdějších předpisů  
- při narození dítěte od data 1.7.2001 - první zápis do ZM 
 
 
Jméno a příjmení  dítěte  ……………………………………………… RČ  ………………… 
 
Datum a místo narození  ……………………………………………………………… 
 
Jako rodiče shora uvedené nezletilé dcery 
 
Otec  - jméno, příjmení                     ……………. …………………………………………………………  
 
RČ, příp.datum a místo narození      ………………………………………………………………………. 
 
Trvale bytem   ……………………………………………………………………….. 
 
Matka - jméno a příjmení, příp. rodné příjmení ……………………………………………………………     
 
RČ, příp. datum a místo narození .………………………………………………………………………. 
 
Trvale bytem   ……………………………………………………………………….. 
 
Žádáme o zápis příjmení naší nezletilé dcery do knihy narození v mužském tvaru 
  
................................................................ , 
protože je naše dcera dle výše uvedeného ustanovení (zvolte a vyznačte příslušný důvod podání) 
  
dle písm. b)  občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině 

pokud tato skutečnost přímo nevyplývá z cizozemského rodného listu, prokázat 
dokladem o bydlišti v cizině, případně čestným prohlášením 

dle písm. c)  občankou, jehož jeden z rodičů je cizincem 
pokud tato skutečnost přímo nevyplývá z cizozemského matričního dokladu, doložit 
kopií cestovního dokladu rodiče cizince, případně čestným prohlášením 

dle písm. d)  občankou, která je jiné než české národnosti 
nutno doložit čestným prohlášením zák. zástupců na druhé straně tohoto formuláře 

Prohlašujeme, že jsme byli poučeni ve smyslu § 68 zák. č. 301/2000 Sb., v posledním 
znění na právo i povinnost užívat při úředním styku příjmení, které je uvedeno v 
matričním dokladu. 
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 ( § 72 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách ve změní pozdějších předpisů). 
  
V ............................................... dne ...........................................  
  
....................................................................................................................................................... 
vlastnoruční podpis matky totožnost ověřena dle ................číslo, datum a místo vydání, platnost  
 
..................................................................................................................................................................................... 
vlastnoruční podpis otce totožnost ověřena dle ............... číslo, datum a místo vydání, platnost 
  
 ......................................................................... 
podpis matrikářky - pracovníka ZÚ, kulaté razítko 
 



Příloha formuláře k zápisu narození , nebo zápisu dodatečného záznamu do 
zvláštní matriky podle § 69, odstavce 3 d), nebo dle Čl. II , odstavec 3 d), 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Jméno a příjmení  dítěte  ……………………………………………… RČ  ………………… 
 
Datum a místo narození  ……………………………………………………………… 
 
Jako rodiče shora uvedené dcery 
 
Otec  - jméno, příjmení                     ……………. …………………………………………………………  
 
RČ, příp.datum a místo narození      ………………………………………………………………………. 
 
Trvale bytem   ……………………………………………………………………….. 
 
Matka  - jméno a příjmení, příp. rodné příjmení ……………………………………………………………     
 
RČ, příp. datum a místo narození .………………………………………………………………………. 
 
Trvale bytem   ……………………………………………………………………….. 
 
prohlašujeme, že tato dcera je ……………………………… národnosti, a z tohoto 
důvodu žádáme, aby její příjmení .................................................................. bylo zapsáno v  
mužském tvaru ………………………………………….. 
  
  
Byli jsme poučeni o právních důsledcích nepravdivého čestného prohlášení a o možnosti 
postihu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Prohlašujeme, že jsme byli poučeni ve smyslu § 68 zák. č. 301/2000 Sb. na právo i povinnost 
užívat při úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. 
  
V ............................................... dne  
  
  
....................................................................................................................................................... 
podpis jako souhlas dítěte staršího 15 let totožnost ověřena dle ....... číslo, datum a místo vydání, platnost 
  
....................................................................................................................................................... 
vlastnoruční podpis matky totožnost ověřena dle ........ číslo, datum a místo vydání, platnost  
  
..................................................................................................................................................................................... 
vlastnoruční podpis otce totožnost ověřena dle .......číslo, datum a místo vydání, platnost  
  
   
......................................................................... 
podpis matrikářky - pracovníka ZÚ, kulaté razítko  
 


