
Přílolra č' l 1

Žlíďost o zápis příjnrení žen1' po uzar'ře ní manžclství v rrrrržskónr Ívaru

tllc ttstlitltl'crlíC]l. tt. oclšr.2. zltl'orla e . lrrsl:oo_l Sb.. litcr'j'ru se tličtlízáktltl č.30l/]000 sjb"

o rtlatr.iliiiclt' jrrrérlLr a pří1llri"rlía o ztrrčně neškterýcli zitktll'rů' r'e zttěttí pozclě-išíclr předpisů

- při ttztt'*'ření munželsÍt'í do rluÍu ] ó'04'2004

- ililÍečný ?'úzniln, do Z]|I (neltodíc'í se škrtněte)

Žnrtrrtclliu:

.} rtlé llLl/_j rrlérta/ a

lloilrlé 1rříjrrrcrlí

příinlerrí

RCIhttttll il lllíSto l1aroz!'llí ...'.

[htttttt rtzar,řclti í rtlanž-e lstr' í

'l'r'vale bvtettt

Stiitrri ilbčarts1vi -...'''.....'

Ž:idl"tlur, uhy mé /má/ příjmenÍ bylo/alvknizern:rnželstvízapsáno/a/vmužskémtvaru

přo{0žc {"lte

dlc písrn. b)

výše uveclenóhtl ustanovení jsem (zvolte a vyznačte přísliršrrý důvod podání žádosti)

vlastnoruční podpis Žadatelky

'l-otoŽrtost ověřentr dle dokladu
druh. číslo, datLltrl a nlísto vydání. platnost

olrčankou ČR a miim nebo buclu mít trvnlý pobyt v cizině

11lllno tltlložit clokltttlem o byc:llišti t' c'i:ině, plříptttlně 1;rohlcišenínl o ztiměru míl

t:vcttiště t, cizině (mrlžno rtvést nct tlrtthé straně tohotoJbrnrulúře)

dle písrrl. c) olrčirnkou ČR o můj rnanžel je cizinec
nttÍntl doložit kopií cestor;ního tJoklacht mttnžela, případně .jiným dokladent

st'ětlčícím o .jeho cizínl sttitním clbčunstyí

dlc písnr' .l) občtrnkou ČR a jsem jiné než české nziroclnosti

n Lll t1o dtjl ož i t pr ohl ti'í c n í nl (př ipoj e n o )

l)rolrlašt|i, Že jsenr byla potrčerla Ve sttl}'slu $ 6B zák č.30'l/2000 Sb', o rriatriliáclr' v platrrém znění'

tta prár'c-l i pt-lvitlttost irr'íiatpři ťrřednínr stykLipříjnrení,literé je ttvedetto v nratričním dokladu'

Ž,i'dr,,sÍ o užívtiní příjnteití v mtňskétit tr|rtrit lze porlat pouze jerlnou' Veškeré dnlší žtidosti

o ttvetlettÍ těltož p,;íi,rrurí v ntužsként tvrtrtt jsott posuzovtíny juko změna příjmení

($ 72 ztiÍitltta č. 30'1/i000 Sb., o tttuÍrikdch, ve znění poztlějších předpisů)'

V . clue "'

.I-otoŽliost 
Žadate Iky ověi'il

finréno, funkce a podpis a ktrlaté razíÍko ZU)



Zád,ost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice
dle ustanovení čt. rr , odst. 3, zítkona č,.30It2000 Sb" , v posledním znění

- narození do data 30.6.2001 - zletild oso-ba (šlcrtněte co se nehodí)
- první zúpis nebo dodatečný zóznatudo ZM

Jméno a příjmení , popř. rodné příjmení

Datum a místo narození

RČ

osobní stav

Trvale býem

Žirdár^,aby mé příjmení bylo zapsáno do knihy narození v nepřechýlené formě

ve tvaru

protožejsem dleqýše uvedeného ustanovení :

(zvolte a vyanačte příslušný důvod podání)

dle písm. b) občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v ďzině
nutno doložit dokladem o bydlišti v cizině, pokud tato ikutečnost přímo

nevyplývá z cizozemského rodného listu, případně čestným prahlášeníyn

dle písm. c) občankou, jehož jeden z rodíčů je cizincem
doložit kopií cestovního dokladu rodiče cizince, pokud tato skutečnost nevyplývá

z cizozemského matričního dakladu, případně čestným prohlášením

dle písm. d) občankou, která je jiné než české národnosti
nutno doložit česttým prohlóšením na druhé straně tohoto formuláře

Prohlašuji, že jsem byla poučena ve smyslu $ 68 zák č. 301/2000 Sb., v posledním znění na pr*ivo i
povinnost užívat při úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu.

V............. ................ dne

.vlastnoruční podpis

ověření totoŽnosti žadatelky - číslo oP, číslo, datum a místo vydání, platnost

podpis matrikářky - pracovníka ZÚ, lo;ťraté razítko



RC

Příloha č. l3

Žádost o zripis příjmení tlo knihy' narození v mužském tr'aru
clle LtstatttlverriČl. ll, odst' 2. zákona č. l65/200-1 Sb." literj'nl se nlěnízákort č. ]0l/2000 Sb.,

o rrratrikiich._irnénrr a př'íjrnerlí a o zlnětlě nčkterj'ch zákonťr. r'e zněnípozdě.|ších předpisů

- při nurození do-diln l6.04.2004 - zleÍilri osolltt
- Dryní zdpis nebo dodatečný zúznum do Ztr'Í (nthodíc'í se 'škrtilěÍť)

Jtnéno ljnénďil př'íjrrterrí, popř. roclné příjrlreni

Datunr a místo narození

osobní stav ............

Trvale bytem

Žá<I^m, ab1' mó příjmení bylo zapsáno do linihy narození v mužskónt tr'aru:

protože dle r'ýše uvedeného ustanovení jsem (zvolte a vyznačte přísluŠný důvod podání Žádosti)

dle písm. b) občankou ČR, která má trvalý pobyt v cizině
nttÍntl doložit doklutlem 0 b,dlišti l't'izittě, ptlkucÍ tuto s'kuÍec|nosÍ přímo
ng1,yplýrú z cizozem'ského mcttric1ního ckúluclu, př"ípuclně prohlci.šenínl

clle písm. c) občankou ČR,;ejiz jeclen z rodičů je cizincem
ruttno doložit kopií cestovního dokluclu roclic1e cizince, pokud tuto skttÍečnost
přímo pg1,yplývci z cizozenského matric1ního doklaút, případně prohlášením

dle písm. d) občankou čR, která je jiné než české národnosti
nulno tloložil prohlú'šením (připojcno)

Prohlašuji, Že jserl by'la poučena ve snlysltr $ 6B zák. č.30l/2000 Sb', o nratrikách, v platnénr znění,
tta prár,o i por'itlnost užír'at při ťrřeclnínr sty'ktl příjnlerrí. které je ttveclerto v ttlatričnínt dokladu.
ZtitlosÍ o u!ívúní přýmení v ntužském tvuru lze podttÍ pouz.e jednou. Veškeré dulší žúdosÍi o uveclení
téhož příjntení v mužském tvuru jstlu posttzttl,tittj'.iuko změnu příjmení ($ 72 ztifunu č. 30I/2000 Sb.,

o muÍrikúch, ve znění poztlějších předpisu).

dne...

vlastnoruční podpis Žadatelky

TotoŽnost ověřetia dle dokladLr:
druh, číslo, datutrl a nrísto v1"dání, platnost

(méno, funkce a pcldprs a kirlató razitko 7.Ú)

V


