
 

ŽÁDOST  
o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru 

při narození dítěte – první zápis do ZM  
(dle § 69 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

1. Jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte  

2. Datum narození  

3. Místo narození1  

Jako rodiče shora uvedené dcery: 

Otec  

4. Jméno, popřípadě jména  

5. Příjmení, popřípadě rodné příjmení  

6. Datum narození  7. Rodné číslo  

8. Místo narození1  

9. Trvalý pobyt   

10. E-mail (nepovinné)  

Matka 

11. Jméno, popřípadě jména  

12. Příjmení, popřípadě rodné příjmení  

13. Datum narození  14. Rodné číslo  

15. Místo narození1  

16. Trvalý pobyt   

17. E-mail (nepovinné)  

 

18. Žádáme, aby příjmení naší dcery  

19. bylo v knize narození zapsáno 

při zápisu narození v mužském tvaru: 

 

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

                                                           
1 u údajů v ČR se uvádí obec a okres, v cizině obec a stát 



Prohlašujeme, že jsme byli poučeni ve smyslu § 68 zák.č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na povinnost užívat v úředním 
styku příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena v matričním dokladu. A dále, že se fyzická 
osoba dopustí přestupku dle § 79a zákona o matrikách tím, že v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 
zákona o matrikách úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, 
popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České 
republice. 

Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi vyplývajícími 

z platných právních předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.htm 

20. V  21. dne  

 

 

 

 

22. podpis otce 23. podpis matky 

24. Totožnost otce ověřena podle dokladu  

25. vydaného dne  26. kým  27. platného do  

 

28. Totožnost matky ověřena podle dokladu  

29. vydaného dne  30. kým  31. platného do  

 

32. Souhlasím se zápisem mého jména, popř. jmen a příjmení do knihy narození ve tvaru: 

 

 

 

 

33. podpis dítěte staršího 15 let 

 

34. Totožnost dítěte ověřena podle dokladu  

35. vydaného dne  36. kým  37. platného do  

 
 Totožnost ověřil: 

 
 
 
 
 
 

 

38. jméno, příjmení, funkce a podpis  
konzulárního úředníka 

39. razítko zastupitelského úřadu ČR 
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