
Obecní úřad Petřvald 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175 
742 60 Petřvald  
 

 
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru /dle Čl.II zák. č.165/2004 Sb.,/ 

 
Jméno, popř.jména: ...................................................................................................................................... 
 
Příjmení, popř. rodné příjmení: .................................................................................................................... 
 
Datum narození: ................................................, rodné číslo: ..................................................................... 
 
Místo  narození: ..........................................................., okres: ................................................................... 
 
Trvalé bydliště: ............................................................................................................................................ 
 
 
Žádám, aby mé příjmení : ........................................................................, které je v matriční knize 
zapsáno v souladu s  pravidly české mluvnice, bylo v matriční knize zapsáno v mužském tvaru: 
.............................................................. z důvodu, že: 
 
 
a/ jsem cizinka 
b/ jsem občankou, která má trvalý pobyt v cizině 
c/ jsem občankou, jejíž manžel je cizinec 
d/ jsem občankou jiné než české národnosti. 
 
Prohlašuji, že jsem byla poučena ve smyslu § 68 zák.č.301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů, na právo i povinnost užívat při 
úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. 
 
 
V ............................... dne........................ 
                                                                             

                                                             .                               ..................................................................... 
                                                                                                                  vlastnoruční podpis žadatelky 

                                                                                                                             
.................................................................... 

                                                                                                            číslo OP/CD/, vydán kde, kdy, kým 
 
 

..........................................................  
 podpis matrikářky, úřední razítko 



Obecní úřad Petřvald 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175 
742 60 Petřvald  
 

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru /dle Čl.II zák. č.165/2004 Sb.,/ 
 
Jméno, popř.jména: ...................................................................................................................................... 
 
Příjmení, popř. rodné příjmení: .................................................................................................................... 
 
Datum narození: ................................................, rodné číslo: ..................................................................... 
 
Místo  narození: ..........................................................., okres: ................................................................... 
 
Trvalé bydliště: ............................................................................................................................................ 
 
 
Žádám, aby mé příjmení : ........................................................................, které je v knize manželství 
zapsáno dle dohody při uzavření manželství v souladu s  pravidly české mluvnice, bylo v knize manželství 
zapsáno v mužském tvaru: .............................................................. z důvodu, že: 
 
 
a/ jsem cizinka 
b/ jsem občankou, která má trvalý pobyt v cizině 
c/ jsem občankou, jejíž manžel je cizinec 
d/ jsem občankou jiné než české národnosti. 
 
Prohlašuji, že jsem byla poučena ve smyslu § 68 zák.č.301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů, na právo i povinnost užívat při 
úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. 
 
 
V ............................... dne........................ 
                                                                             
                                                             .                               ..................................................................... 
                                                                                                                  vlastnoruční podpis žadatelky 
                                                                                                                                          
.................................................................... 
                                                                                                            číslo OP/CD/, vydán kde, kdy, kým 
 
 
..........................................................  
 podpis matrikářky, úřední razítko 



Obecní úřad Petřvald 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175 
742 60 Petřvald  
 

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru /dle § 69 zák.č.301/2000 Sb.,/ 
 

Jméno, popř.jména: ...................................................................................................................................... 
 
Příjmení, popř. rodné příjmení: .................................................................................................................... 
 
Datum narození: ................................................, rodné číslo: ..................................................................... 
 
Místo  narození: ..........................................................., okres: ................................................................... 
 
Trvalé bydliště: ............................................................................................................................................ 
 
 
Žádám, aby mé příjmení : ........................................................................, které budu užívat po uzavření 
manželství s ................................................................................, bylo při uzavření manželství v matriční 
knize zapsáno v mužském tvaru: ................................................... z důvodu, že: 
 
 
a/ jsem cizinka 
b/ jsem občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině 
c/ jsem občankou, jejíž manžel je cizinec 
d/ jsem občankou jiné než české národnosti. 
 
Prohlašuji, že jsem byla poučena ve smyslu § 68 zák.č.301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů, na právo i povinnost užívat při 
úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. 
 
 
V ............................... dne........................ 
                                                                             
                                                             .                               ..................................................................... 
                                                                                                                  vlastnoruční podpis žadatelky 
                                                                                                                                          
.................................................................... 
                                                                                                            číslo OP/CD/, vydán kde, kdy, kým 
 
 
..........................................................  
 podpis matrikářky, úřední razítko 



Obecní úřad Petřvald 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175 
742 60 Petřvald  
 
 

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru /dle Čl.II zák. č.165/2004 Sb.,/ 
 
Jméno, popř.jména: ...................................................................................................................................... 
 
Příjmení, popř. rodné příjmení: .................................................................................................................... 
 
Datum narození: ................................................, rodné číslo: ..................................................................... 
 
Místo  narození: ..........................................................., okres: ................................................................... 
 
Trvalé bydliště: ............................................................................................................................................ 
 
 
Žádám, aby mé příjmení : ........................................................................, které je v knize manželství 
zapsáno dle dohody při uzavření manželství v souladu s  pravidly české mluvnice, bylo v knize manželství 
zapsáno v mužském tvaru: .............................................................. z důvodu, že: 
 
 
a/ jsem cizinka 
b/ jsem občankou, která má trvalý pobyt v cizině 
c/ jsem občankou, jejíž manžel je cizinec 
d/ jsem občankou jiné než české národnosti. 
 
Prohlašuji, že jsem byla poučena ve smyslu § 68 zák.č.301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů, na právo i povinnost užívat při 
úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. 
 
 
V ............................... dne........................ 
                                                                             
                                                             .                               ..................................................................... 
                                                                                                                  vlastnoruční podpis žadatelky 
                                                                                                                                          
.................................................................... 
                                                                                                            číslo OP/CD/, vydán kde, kdy, kým 
 
 
..........................................................  
 podpis matrikářky, úřední razítko 



Obecní úřad Petřvald 
Petřvald 1 – Petřvald č.p. 175 
742 60 Petřvald  
 
 

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru /dle § 69 zák.č.301/2000 Sb.,/ 
 
Jméno, popř.jména: ...................................................................................................................................... 
 
Příjmení, popř. rodné příjmení: .................................................................................................................... 
 
Datum narození: ................................................, rodné číslo: ..................................................................... 
 
Místo  narození: ..........................................................., okres: ................................................................... 
 
Trvalé bydliště: ............................................................................................................................................ 
 
 
Žádám, aby mé příjmení : ........................................................................, které budu užívat po uzavření 
manželství s ................................................................................, bylo při uzavření manželství v matriční 
knize zapsáno v mužském tvaru: ................................................... z důvodu, že: 
 
 
a/ jsem cizinka 
b/ jsem občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině 
c/ jsem občankou, jejíž manžel je cizinec 
d/ jsem občankou jiné než české národnosti. 
 
Prohlašuji, že jsem byla poučena ve smyslu § 68 zák.č.301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o 
změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů, na právo i povinnost užívat při 
úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. 
 
 
V ............................... dne........................ 
                                                                             
                                                             .                               ..................................................................... 
                                                                                                                  vlastnoruční podpis žadatelky 
                                                                                                                                          
.................................................................... 
                                                                                                            číslo OP/CD/, vydán kde, kdy, kým 
 
 
..........................................................  
 podpis matrikářky, úřední razítko 
 


