
Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru 
 

dle ustanovení Čl. II, odst. 2,  zákona č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
 -  při narození do data 16.04.2004 - zletilá osoba 
 -  první zápis nebo dodatečný záznam do ZM (nehodící se škrtněte)  
 
 
Jméno /jména/a příjmení, popř. rodné příjmení  ............................................................................................  
 
Datum a místo narození ................................................................................................................................   
 
RČ ..............................................................................................  
 
Osobní stav ................................................................................  
 
Trvale bytem ..................................................................................................................................................  
 
 
Žádám, aby mé příjmení bylo zapsáno do knihy narození v mužském tvaru: 
 
........................................................................................................................................................ , 
protože dle výše uvedeného ustanovení jsem (zvolte a vyznačte příslušný důvod podání žádosti) 
 
dle písm. b) občankou ČR, která má trvalý pobyt v cizině 

nutno doložit dokladem o bydlišti v cizině, pokud tato skutečnost přímo nevyplývá z 
cizozemského matričního dokladu, případně prohlášením 

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

dle písm. d) občankou ČR, která je jiné než české národnosti 
  nutno doložit prohlášením (připojeno) 
 
Prohlašuji, že jsem byla poučena ve smyslu § 68 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném 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 znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
V ………………………….. dne ………………… 
       

   ……………………………………………… 
vlastnoruční podpis žadatelky 

 
 
Totožnost ověřena dle dokladu:  .....................................................................................................................................  

druh, číslo, datum a místo vydání, platnost 
  

Totožnost žadatelky ověřil ...............................................................................................................................................  
(jméno, funkce a podpis a kulaté razítko ZÚ) 

 



 
 

P R O H L Á Š E N Í  (k bodu d/) 
 
Já, níže podepsaná 
 
jméno, popř. jména: ........................................................................................................................  
 
příjmení, popř. rodné příjmení: ........................................................................................................  
 
narozená dne: .....................................  místo narození: .................................................................  
 
trvale bytem: ...................................................................................................................................  
 
 
prohlašuji, že v souladu s Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin, která je uveřejněna ve 
Sbírce zákonů pod č. 96/1998 Sb., a v souladu s Listinou základních lidských práv a svobod  
 
se hlásím k národnostní menšině: ..............................................................................................  
 
 
 
 
 
Svým podpisem potvrzuji správnost uvedeného údaje. 
 
 
V ...................................................  dne .......................................  
 
 
 
 
.............................................................  

podpis žadatelky 
 
 
 
......................................................................................................  

číslo OP nebo CD, datum a místo vydání 
 


