Odbor matrika
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Prohlášení o volbě druhého jména (pro nezletilé dítě)
/dle § 62 odst. 3 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/
Jméno a příjmení nezletilého dítěte: ……………..….……………………………………….
Datum narození: ................................................, rodné číslo: …..................................................
Místo narození: ..........................................................., okres: .....................................................
Trvalé bydliště: .............................................................................................................................
Jako rodiče shora uvedeného dítěte:
Otec: Jméno, popř.jména: ............................................................................................................
Příjmení, popř. rodné příjmení: ....................................................................................................
Datum narození: ...........................................................................................................................
Trvalé bydliště: .............................................................................................................................
Adresa pro doručování: .................................................................................................................

Matka: Jméno, popř.jména: .........................................................................................................
Příjmení, popř. rodné příjmení: ....................................................................................................
Datum narození: ...........................................................................................................................
Trvalé bydliště: .............................................................................................................................
Adresa pro doručování: .................................................................................................................

Prohlašujeme,
že výše uvedenému dítěti volíme k dosavadnímu jménu: ....................................................
druhé jméno: ................................................ a žádáme, aby bylo dodatečně zapsáno do
knihy narození.
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Prohlašujeme, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu § 61 zákona o matrikách o povinnosti užívat
v úředním styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena v matričním dokladu a ve smyslu
§ 62 odst. 4 zákona o matrikách, že toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
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.
Sdělujeme Vám, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů, které
naleznete na webových stránkách MČ BS na www.brno-stred.cz/urad-mc/zasady-ochranyosobnich-udaju, kde se dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich právech.

V........................ dne ………..……..

……………………………………….…....…………..................................................................
podpis otce
podpis matky
……………………………………….…....…………..................................................................
druh a číslo dokladu totožnosti, vydán kde, kým, platnost

Souhlasím s volbou druhého jména: ............................................. a s provedením zápisu do
knihy narození.

……………………..………………………………….
podpis dítěte staršího 15ti let
…....…………...................................................................
druh a číslo dokladu totožnosti, vydán kde, kým, platnost

…………………………….……………….
podpis matrikářky, otisk úředního razítka
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