
Příloha č. 12
Žáďost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru

dle ustanovení $ 69, odst. 3 zákona č. 301/2000 sb',
o matrikách, jménu a příjmení a o změně někteých zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů

- při narození dítěte od data 16.04.2004 - první zdpis do ZM

Jméno ljménal a příjmení dítěte

Jako rodiče shora uvedené nezletilé dcery

otec - jménoljména/, příjmení

RČ, příp.datum a místo narození

Trvale bytem

Matka - jméno/jménď apÍíjmení, příp. rodné příjmení

RC, příp. datum a místo narozeni

Trvale býem

Zád'áme o zápis příjmení naší nezletilé dcery do knihy narození v mužském tvaru:

protože naše dcera dle vyše uvedeného ustanovení je (zvolte avyznačtepříslušný důvod podání)

dle písm. b) občankou ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
nutno doložit dokladem o bydlišti v cizině, pokud tato skutečnost přímo
nevyplýv ó z'cizozems kého matričního doHadu, př ípadně pr ohl áš ením

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

dte písm. d) občankou ČR, která je jiné než české národnosti
nutno dol ožit pr ohl áš ením z ákonných zás tup ců (př ipoj eno)

Prohlašujeme, že jsme byli poučeni 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.
ZtÍdost o užívdní příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žúrlosti o uvedení
téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovóny jako změna příjmení ($ 72 ztíkona č. 301/2000 Sb.,
o matrikdclt, ve změní pozdějších předpisů).

vlastnoruční podpis matky totoŽnost ověřena dle '.'.............číslo' datum a místo vydání' platnost

vlastnoruční podpis otce totoŽnost ověřena die ..............' číslo, datum a místo vydání, platnost

TotoŽnost rodičů ověři]
podpis pracovníka ZÚ, jméno, funkce a kulaté razitko ZÚ


