Obecní úřad Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
tel. č. +420 321 795 523, e-mail: adamcova@velky-osek.cz, podatelna@velky-osek.cz, web: www.velky-osek.cz

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě,
kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU
Jméno, popř. jména: ….............................................................................................................................
Příjmení, popř. rodné příjmení: .................................................................................................................
Datum narození: ................................................, rodné číslo: ......................……....................................
Místo narození: ..........................................................., okres: .................................................................
Trvalý pobyt: .............................................................................................................................................
Státní občanství dalšího členského státu EU: …………………………….……………………………….....
Dle § 70a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) prohlašuji, že
jako občan……………………………........................ užívám své jméno, popřípadě jména a příjmení
v podobě: ……………………………………………………….…………………, a žádám o uvedení
tohoto tvaru jména a příjmení v matriční knize.
K doložení státního občanství dalšího členského státu EU a užívání požadovaného tvaru jména popř.
jmen a příjmení předkládám tyto doklady:
…………………….…….............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....
Prohlašuji, že jsem byl/a poučena ve smyslu § 70a zákona o matrikách, že mnou činěné prohlášení
lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět a že dle § 61 a 68 zákona o matrikách mám povinnost užívat
v úředním styku jméno, popřípadě jména a příjmení popřípadě více příjmení, která jsou uvedena v
matričním dokladu.

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

.....................................................................
podpis žadatele/lky

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

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

Obecní úřad Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
tel. č. +420 321 795 523, e-mail: adamcova@velky-osek.cz, podatelna@velky-osek.cz, web: www.velky-osek.cz

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě,
kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU
Jméno, popř. jména a příjmení dítěte:.......................................................................................................
Datum narození: ……............................................, rodné číslo:..............................................................
Místo narození: ……………….................................................., okres: …….…….……..………................
Trvalý pobyt: ………………..…………………………………………………………....................................
Státní občanství dalšího členského státu EU: ………………………………………………..……....…….....
Jako rodiče shora uvedeného dítěte:
Otec: Jméno, popř. jména: .....................................................................................................................
Příjmení, popř. rodné příjmení: .....................................................................................................
Datum narození:............................................., rodné číslo: ..........................................................
Místo narození: ..................................................., okres: .............................................................
Trvalý pobyt: .................................................................................................................................
Matka: Jméno, popř. jména: .....................................................................................................................
Příjmení, popř. rodné příjmení: ....................................................................................................
Datum narození: .................................................., rodné číslo: ..................................................
Místo narození: ...................................................., okres: ...........................................................
Trvalý pobyt: ................................................................................................................................
dle § 70a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o matrikách) prohlašujeme,
že naše výše uvedené dítě jako občan: ……………….…………… užívá své jméno, popřípadě
jména a příjmení v podobě: …………………….…….………………………………….. a žádáme o
uvedení tohoto tvaru jména a příjmení v matriční knize.
K doložení státního občanství dalšího členského státu EU a užívání požadovaného tvaru jména popř.
jmen a příjmení předkládáme tyto doklady:
……………………….……........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..………………
Prohlašujeme, že jsme byli poučeni ve smyslu § 70a zákona o matrikách, že námi činěné prohlášení
lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět a že dle § 61 a § 68 zákona o matrikách máme povinnost
užívat v úředním styku jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena
v matričním dokladu.
V .......................dne..........................
...................................................................................................................................................................
podpis otce
podpis matky
...................................................................................................................................................................
čísla OP /CD/ , vydaná kde, kým, kdy
Souhlasím se zápisem mého jména, popř. jmen a příjmení do knihy narození ve tvaru:...........…………
......................................................................
podpis dítěte staršího 15ti let
podpis matrikářky, úřední razítko

