
cepsdl a dne. ........................... .. .. ....ll.
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1c pror'edelí zápisLt rrarozelí do ZvlÍštni nlatllk) veL]Lllé |'h'aLlcnl rncstskc tilsti nlčSttt lllnil.
Brno-stied,podleustan.Š1.s3odst.4)a$43zákonač.301/2000Sb',onlatriklich"1rllénLr
a příjmení a o změně něl<ter1íci-l sotlvisejících zákonů. r'e znění pozdčjšíclr piedpisiL (1li|r- _icil
zákon o na ikách) a vydání roc1rrélro 11stu'

Dítě:
jmerro, pŤíp' jmela

příjmolí

poh]aví

den' měsíc a rok narozerrí RČ

místo narození*)

ot€c:
jméno, příp. jnrena a piijmení

rodné příjrrlerrí

r1irtum narozcrrí

nísto rrarozerrí*)

.r'alý pobý v době nar' dírěte

státní občansM k datu zápisu

Matka:
jmeno, příp' jména a příjmení

rodné piíjmení

da1un ná]o7ení

RC

RČ



inísto narozeni *J

osobní stav v Clo1rě ner' dítěte ''..' ..'.. ...

stáťní občanst\ í l( dJtrr zápisu

1'rvaLý nebo posleciní trva1ý pobyt dílěte na území ČeskÓ rqlub1iky ( pokud byl)

f)ítě se narcdilo za trwání malželstr'í. což dokiádáme odr]acím 1isteni

I{ dítě1i bylo ÚIčeno otcovství souh]asn]ím ]ltohlášalírr roriičťL (kde' kdy)

což dol<ládánle

Dohoda rodičů o příirncuí t!!tč!q!
(polorcl nevpl]fuá z oddací1ro listu rodičů nebo ;lení v souvislosti s ul'čelljr']l otco\St\'i
učítěna v sorr1adu s rrstan. 

"E 
19 zákorra o rrratrikách' dot]])ds!1zsluÉi!ólě1i p ů j_l_l.l!-:tli

ted!9b9zlsďč.!D.

Jsme malžeié, z našelro ocldacího lisfu ncv-vplývá c1ohoda o piíjmerlí dítěte' protojsnrc sc

dolrodli, že dítě brrde užívat pfijmení:

Nejsn'rc manžeié, ]( dítěti bylo L]lčeno otcovství, lrdy dohoda o piíjmení pro ditč ucllí r'
souladu s ustan' $ 19 zákona o matrilrách' prctojsme se dohodli, že dítě bude UŽívat

Přlj-eri: .. .

podpis otce podpis mall(y



Zápis o narození lryl sepsán Da základó těchto předtoženÝch dokladů:

Stáfuí občanství ČR dítěte je do1oženo:

- přípaďlě zjištěno oP nebo Zápjs€m v oP č'
rrydan1hn kde, kdy, lým:

Pouěení: Pod1e ustan. $ 21 odst' 1 písrrr. c) zákona č' 200/1990 sb', o pi-estlrpcích. \'c Znčni
pozdějších předpisů, se pi€stuplo pťoti pořá1lat ve státní správě dopustí ten, kc1o ťnrlyslni'
uvcde rresprár'ný nebo neÍrpJaý údaj slná\'nímu oŤgánll anebo n1rr požadovarlý úclaj zetají z.r
Úče1em získíní neoprár'náré l^ýhody.

podpis žadatele

Totožnost žadatele ověřena dle oP/cD č' :
(lydaného kcle, kdy, p1atnost)

Totožnost žadatele ověři1 (razítto a podpis MÚ - ZÚ)

*) u Írdajů v ČR se uvádí obec a okres, v cizině obec a stát


