
Městský úřad Miletín – matriční úřad 
náměstí K.J.Erbena 99, 507 71 Miletín 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Žádost o uvedení příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru 

(již zapsaného v matriční knize narození) 
podle § 69a odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Žadatel 
 
Jméno (jména) a příjmení ………………………………………………………………………………… 

Rodné příjmení ………………………………………………. Státní občanství ………………………... 

Datum a místo narození  ............................................................................................................................. 

Trvalý pobyt  ………………………………………………………………………………………………. 

Doklad totožnosti OP – CD č. …………………vydaný kým, dne …………………………………….. 

 
DÍTĚ 
 
Jméno (jména) a příjmení  ………………………………………………………………………………... 

Datum a místo narození  ………………………………………………..Rodné číslo .............................. 

Trvalý pobyt ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Žádám, aby příjmení mé dcery zapsané v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice   

 bylo uvedeno do příslušné matriční knihy v mužském tvaru 

 

____________________________________ 
 

protože je: 
 

 cizinkou 
 občankou, která má trvalý pobyt v cizině  
 občankou, jejíž jeden z rodičů je cizinec  
 občankou, která je jiné než české národnosti  

 
 
Beru na vědomí, že žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat jen jednou. Veškeré další 
žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení (§ 72 
zákona o matrikách).   
 
Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru 
příjmení dojít. 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 žádosti druhého z rodičů. 
 
 
V Miletíně dne  ............................................   .................................................................... 
                    podpis žadatele 



Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let 
 
Souhlasím s uvedením svého příjmení v mužském tvaru, tak jak je výše uvedeno. 
 
Jméno (jména) a příjmení ………………………………………………………………………………… 

Datum narození ………………………………. 

 
V Miletíně  dne .............................................                                 Podpis ............................................ 
 
 
 
 
 
 
Souhlas druhého rodiče:  
 
Souhlasím s uvedením příjmení své nezletilé dcery v mužském tvaru, tak jak je výše uvedeno. 
 
Jméno (jména) a příjmení ………………………………………………………………………………… 

Rodné příjmení  ……………………………………………Státní občanství …………………………… 

Datum a místo narození …………………………………………Rodné číslo ......................................... 

Doklad totožnosti OP – CD č. …………………vydaný kým, dne …………………………………….. 

 

 
 
 
 
V Miletíně dne  ............................................   .................................................................... 
                    podpis žadatele 
 
 
Pozn.: Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu úředně ověřen. 
 
 
 
 
Předložené doklady        rodný list dítěte 
  
 
 
 
 
                                                                               ………………………………………………………… 

jméno, příjmení podpis matrikářky, otisk razítka úřadu 
 


