
* škrtněte nevyhovující/risque o inadequado 

**) u údajů v ČR se uvádí obec a okres, v cizině obec a stát/ 
dados na Rep. Tcheca, indique município e distrito, no estrangeiro, indique o município e estado 
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Zápis o narození/matrícula de nascimento 

 
 
sepsaný dne                                                u                                                                                                                     a 

s                                                                          bytem                                                                                                     a        

k provedení zápisu narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, podle § 
1, § 3 odst.(4) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, a vydání rodného listu. 
 

Dítě / filho(a) 

jméno, příp. jména/nome(s)   ……………………………………………………………………………..…. 

příjmení/sobrenome  ………………………………………………………………………………... 

pohlaví/sexo*   ……………………………………………………………………..…………. 

den, měsíc a rok narození/dia, mês e ano de nasc.: …………………………… RČ: ……..………..…………………... 

místo narození (město a stát)/ cidade de nasc. …………………………………………………………………….. 

 

Otec/pai 

jméno, příjmení, příp. rodné příjmení/ nome(s) e sobrenome(s): ………………………………………………………….. 

datum narození/data de nascimento: ………………..……………… RČ: ……..………..………………………......... 

místo narození**)/ cidade de nasc. …...…………………………………………………………………………… 

trvalý pobyt v době nar. dítěte/residência - cidade na época do nasc. do filho ………...………………………...………............ 

……………………………………………………………………………...………………………...……….. 

státní občanství k datu zápisu/cidadania na data da matrícula ………………………...……………………….….……..                                                                                                                

 

Matka/mãe 

jméno, příjmení, příp. rodné příjmení/ nome(s) e sobrenome(s): ………………………………………………………….. 

datum narození/data de nascimento: ………………..……………… RČ: ……..………..………………………......... 

místo narození**)/ cidade de nasc. …...…………………………………………………………………………… 

trvalý pobyt v době nar. dítěte/ residência - cidade na época do nasc. do filho ………………………………....………............ 

……………………………………………………………………………...………………………...……….. 

státní občanství k datu zápisu/cidadania na data da matrícula ………………………...……………………….….……..                                                                            

a 

 

Generálního konzulátu České republiky v São Paulu  
 

mužské/masculino      ženské/feminino 



* škrtněte nevyhovující/risque o inadequado 

**) u údajů v ČR se uvádí obec a okres, v cizině obec a stát/ 
dados na Rep. Tcheca, indique município e distrito, no estrangeiro, indique o município e estado 
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Uveďte trvalé nebo poslední trvalé bydliště žadatele v České republice/Sua última residência na Rep. Tcheca: 

 
……………………………………………………………………………...………………………...……….. 

Zápis o narození byl sepsán na základě těchto předložených dokladů: 

- legalizovaný a superlegalizovaný rodný list BFR žadatele /ky opatřený ověřeným překladem do českého 

jazyka 

- oddací list rodičů žadatele /ky 

 

Požadované údaje, které nemohu doložit věřejnou listinou nahrazuji čestným prohlášením (v příloze). 

 

Státní občanství ČR dítěte je doloženo: 

- osvědčením o státním občanství České republiky otce/matky 

- cestovním pasem České republiky otce/matky 

 
- případně zjištěno CD (OP) nebo zápisem v CD (OP) č. 

 vydaným kým, kdy:  ……………………...……………………….….…………………………….. 

 

  
 
Svým podpisem potvrzuji správnost  uvedených údajů. 
Confirmo a exatidão dos dados. 

 
 
 

………………...……………………….…. 
        podpis žadatele/assinatura do solicitante 

 
 
Totožnost žadatele ověřena dle     
OP č…………….……… CD č. ………….………….  brazil. ident. průkazu č.: RG …………………… 

  

(vydaného kde, kdy, platnost do) ………….……………………. 

 
Totožnost žadatele ověřil …………...……………………….……………...……………………….… 

(jméno, funkce a podpis pracovníka a kulaté razítko ZÚ) 
 
 
 


