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 Žádost o zápis uzavření manželství 

sepsaná dne.........................................         u…………………………………………………..                      

s …………………………………….. bytem....................................................................... 

 
k provedení zápisu manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města 

Brna, Brno-střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o matrikách), a vydání oddacího listu. 
 
Datum uzavření manželství (date of marriage):………………………………………………. 
 
místo uzavření manželství*) (place of marriage):………………………………………………. 

 

Údaje manželů (details of marriage couple):  
MUŽ (MAN)  
Jméno, příp. jména a příjmení (all names and surnames):…………………………………… 

 

příp. rodné příjmení (given name):………………………………………………………. 

 

Datum narození (date of birth):…………………………………………………………… 

 

RČ (Czech personal identification number):……………………………………………….. 

 

Místo narození (place of birth)*:………………………………………………………….. 

 

Státní občanství (nynější) (current citizenship):………………………………………………. 

 

Trvalý nebo poslední trvalý pobyt na území České republiky (pokud byl) (permanent 

address in the Czech Republic) 

:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Otec (father) 
Jméno/a, příjmení (name and surname):………………………………………………………. 

Rodné příjemní (given name):………………………………………………………………. 

Datum a místo narození* (date and place of birth):………………………………………… 

 

Matka (mother) 
Jméno/a, příjmení (name and surname):………………………………………………………. 

Rodné příjemní (given name):………………………………………………………………. 

Datum a místo narození* (date and place of birth):………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ŽENA (WOMAN)  
Jméno, příp. jména a příjmení (all names and surnames):…………………………………… 

 

příp. rodné příjmení (maiden name):………………………………………………………… 

 

Datum narození (date of birth):……………………………………………………………….. 

 

RČ (Czech personal identification number):…………………………………………………. 

 

Místo narození (place of birth)*:………………………………………………………………. 

 

Státní občanství (nynější) (current citizenship):…………………………………………….. 

 

Trvalý nebo poslední trvalý pobyt na území České republiky (pokud byl) (permanent 

address in the Czech Republic) ………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Otec (father) 
Jméno/a, příjmení (name and surname):…………………………………………………… 

Rodné příjemní (given name):………………………………………………………………. 

Datum a místo narození* (date and place of birth):………………………………………… 

 

Matka (mother) 
Jméno/a, příjmení (name and surname):……………………………………………………. 

Rodné příjemní (maiden name): ……………………………………………………………. 

Datum a místo narození* (date and place of birth):………………………………………… 

 

 

Údaje svědků (details of witnesses): 
Jméno/a, příjmení (name and surname):………………………………………………………. 

 

RČ (Czech personal identification number):………………………………………………….. 

 

Datum a místo narození (date and place of birth)*:………………………………………… 

 

 

Jméno/a, příjmení (name and surname):……………………………………………………… 

 

RČ (Czech personal identification number):…………………………………………………. 

 

Datum a místo narození (date and place of birth)*:………………………………………… 
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Dohoda o příjmení: 
 

Je uvedena na cizozemském oddacím listu  
A. Žádáme o zápis dohody o příjmení manželů v souladu s ustan. §§ 660 a 662 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění v podobě uvedené na cizozemském oddacím listu a dohodli 

jsme se, že budeme užívat:  
a) společné příjmení:………………………………..   

 
b) každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení (příjmení 

jednoho z manželů):……………………………… 
 

c) společné příjmení a muž-žena bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení 

předchozí, t.j.  

muž:……………………….. děti:………………………… 

žena:………………………..  
 

B. Žádáme o zápis dohody o příjmení dle ustan. § 70 odst. 5  zákona o matrikách v podobě 
 
uvedené na cizozemském oddacím listu, která neodpovídá dohodě o příjmení manželů dle 
 
ustan. §§ 660 a 662 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a to: 
 
muž: ...................................................................................................................... 
 
žena: ...................................................................................................................... 
 

pro společné děti volíme příjmení (příjmení jednoho z manželů, které vyplývá z výše 

uvedené dohody):…………………………………………………………… 
 
 

Není uvedena na cizozemském oddacím listu 
 

A. Žádáme o zápis dohody o příjmení manželů v souladu s ustan. §§ 660 a 662 zákona č. 
 
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dohodli jsme se, že budeme užívat: 
 

a) společné příjmení:…………………………………….  
b) každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení (příjmení 

jednoho z manželů):……………………………………. 
 

c) společné příjmení a muž-žena bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení 

předchozí, t.j.  

muž:…………………………. děti:………………………… 

žena:…………………………. 
 

 

B. Žádáme o zápis dohody o příjmení dle ustan. § 70 odst. 5 zákona o matrikách v podobě uvedené 

v dokladu totožnosti - potvrzení cizího státu (nehodící se škrtněte), která neodpovídá dohodě o 

příjmení manželů dle ustan. §§ 660 a 662 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

a to: 
 
muž: ......................................................................................................................  
žena: ......................................................................................................................  
pro společné děti volíme příjmení (příjmení jednoho z manželů, které vyplývá z výše 

uvedené dohody):……………………………………………………………………………. 

  
Podpis ženy……………………….   Podpis muže………………… 
(wife’s signature)     (husband’s signature) 


