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Městský úřad Čáslav 
Odbor vnitřních věcí, matrika 
 

 
Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru  

(dodatečný záznam do knihy narození – již zapsané dítě) 
 

podle § 69a odst. 2 zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
(1) Otec 

Jméno(a), příjmení        

Datum narození       

 Trvalé bydliště        

Adresa pro doručování 
(liší-li se od adresy trvalého bydliště) 

      

Číslo elektronicky čitelného 
identifikačního dokladu (např. 

občanského průkazu, cestovního pasu) 
      

 
(2) Matka 

Jméno(a), příjmení        

Datum narození       

 Trvalé bydliště        

Adresa pro doručování 
(liší-li se od adresy trvalého bydliště) 

      

Číslo elektronicky čitelného 
identifikačního dokladu (např. 

občanského průkazu, cestovního pasu) 
      

 
(3) Nezletilé dítě (do 18 let) 

Jméno(a), příjmení        

Datum a místo narození        

Rodné číslo       

 Trvalé bydliště        

Číslo elektronicky čitelného 
identifikačního dokladu (např. 

občanského průkazu, cestovního pasu) 
      

 
Žádáme o zápis příjmení naší dcery ………..……………………. do matriční knihy narození v mužském  
 
tvaru…………………………… 
 

Prohlašujeme, že jsme byli ve smyslu § 68 zákona o matrikách poučeni o povinnosti užívat v 
úředním styku příjmení, popř. více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu.  
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Bereme na vědomí, že žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré 
další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru budou posuzovány jako změna příjmení 
(podle § 72 zákona o matrikách). 
 
 
 
V       dne       

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

                    podpis dítěte staršího 15 let 
 
Ověřeno podle: ………………………………………………………………………………………… 
 
Datum, jméno, příjmení a podpis matrikářky:………………………………………………............. 
 
 
 
V       dne       

 
 

…………………………………..  podpis otce
                                      

Ověřeno podle: ………………………………………………………………………………………..  
Datum, jméno, příjmení a podpis matrikářky: …………………………………………………........ 
 
 

 
V       dne       

 
    

……………………………….  
           podpis matky                                   

 
Ověřeno podle: ………………………………………………………………………………………..  
Datum, jméno, příjmení a podpis matrikářky: …………………………………………………........ 
 
Poznámky: 
Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské 
odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského 
pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů. 
 
Dítě od 15 do 18 let musí dát písemný souhlas se zapsáním svého příjmení v mužském tvaru. Bez 
tohoto souhlasu nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. 
 
Pokud není žádost některým z rodičů, případně dítěte, podepisována osobně před matrikářkou, musí 
být jeho podpis úředně ověřen. 
 
Další předkládané doklady: 
- doklady totožnosti osob starších 15 let (občanský průkaz, cestovní pas apod.) 
- rodný list dítěte 
- rozhodnutí příslušného soudu o zbavení, popř. omezení nebo pozastavení rodičovské 

odpovědnosti v této oblasti 
 


