Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Odbor správních činností – matrika

čj. …………………………………..

.

Prohlášení
o volbě druhého jména, učiněné podle § 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”)

(fyzická osoba narozena do 31.12.1949)

Jméno, příjmení popř. rodné příjm. …………………………………………………………………………...
Datum a místo narození
Trvalý pobyt

………………………………………………… RČ ….………………...
………………………………………………………………………….…

Prohlašuji, že si ke svému jménu ………………..…… volím druhé jméno …………………..…

Beru na vědomí, že pokud mám v knize narození zapsáno více jmen, mohu si zvolit jako druhé jméno pouze jedno ze jmen v knize
zapsaných.
Poučení:
Byl/a jsem upozorněn/a ve smyslu § 61 zákona o matrikách na povinnost užívat při úředním styku jména uvedená v matričním
dokladu.
Já níže podepsaný(á) stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a poučen/a v souladu s § 86 zákona o matrikách, že prohlášení o volbě
druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

V Ostravě dne …………………

……………………………………………
podpis prohlašovatele

Totožnost ověřena dle:

OP/CD č. .................................. vydal ......................................... dne ................................. platnost do ………......

Podpis matrikářky, otisk úředního razítka

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Odbor správních činností – matrika

Čj. …………………………………..

Prohlášení
o volbě druhého jména, učiněné podle § 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”)

(fyzická osoba narozena po 1.1.1950)

Jméno, příjmení popř. rodné příjm. …………………………………………………………………………...
Datum a místo narození
Trvalý pobyt

………………………………………………… RČ ….………………...
………………………………………………………………………….…

Prohlašuji, že si ke svému jménu ………………..…… volím druhé jméno …………………..…

Beru na vědomí, že pokud mám v knize narození zapsáno více jmen, mohu si zvolit jako druhé jméno pouze jedno ze jmen v knize
zapsaných.
Poučení:
Byl/a jsem upozorněn/a ve smyslu § 61 zákona o matrikách na povinnost užívat při úředním styku jména uvedená v matričním
dokladu.
Já níže podepsaný(á) stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a poučen/a v souladu s § 86 zákona o matrikách, že prohlášení o volbě
druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

V Ostravě dne …………………

……………………………………………
podpis prohlašovatele

Totožnost ověřena dle:

OP/CD č. .................................. vydal ......................................... dne ............................. .... platnost do ………......

Podpis matrikářky, otisk úředního razítka

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Odbor správních činností – matrika

čj. …………………………………..
.

Prohlášení
volbě druhého jména, učiněné podle § 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”)

(nezletilé dítě)
Jméno a příjmení dítěte

……………………………………………………..……………………...

Datum a místo narození, RČ

………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………………..………………
jméno, příjmení, datum a místo narození otce
trvale bytem ………………………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………..……………
jméno, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození matky
trvale bytem ………………………………………………………………………………………………..…..

Jako rodiče shora uvedeného dítěte prohlašujeme, že tomuto dítěti volíme k dosavadnímu
jménu …………………… druhé jméno ………………………..…..…
Já nezl. ……………………………..…………… s touto změnou souhlasím. (vyplní dítě starší 15ti let)

Poučení:
My níže podepsaní zákonní zástupci dítěte svými podpisy stvrzujeme, že jsme byli poučeni v souladu s § 86 zákona o matrikách, že
prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Bereme na vědomí, že dítě má právo i povinnost užívat v úředním styku jména uvedena v matričním dokladu.

V Ostravě dne ………………………
…………………................................
podpis dítěte staršího 15ti

………………........................................................
podpisy rodičů

Totožnost ověřena dle:

OP/CD č. ................................ vydal ......................................... dne ................................. platnost do …..……......
OP/CD č. ................................ vydal ......................................... dne ................................. platnost do …….…........

Podpis matrikářky, otisk úředního razítka

%

K žádosti přikládáme:
- občanský průkaz otce

………………………………………………………………………………………...

- občanský průkaz matky

……………………………………………………………….………………………..

- rodný list dítěte

…………………………………………………………………..………...………..…

- souhlas rodiče s ověřeným podpisem ………………………………………………………………………………
- souhlas dítěte staršího 15ti let (pokud není přítomno-souhlas s ověřeným podpisem) …………………………….

