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Žádost o vydání matričního dokladu
Žadatel:
jméno, příjmení, rodné pĜíjmení

trvalý pobyt, včetnČ PSČ

Žádám o vydání oddacího listu

- vyberte a potvrdit ENTER

Požaduji ODDACÍ LIST
jméno a příjmení ženicha

jméno rodné příjmení nevěsty
datum a místo uzavřní
manželství

Jsem si vědom/ma, že den podání žádosti je dnem zahájení řízení o žádosti.
Vydaný matri þ ní doklad bude použit:
v ýeské republice
Pokud požadujete matriční doklad do zahraničí - požadujete vyšší ověření matričního dokladu?
ANO –
NE
Datum
podpis žadatele
________________________________________________________________________________
Vyplní matrikář:
Právní nárok žadatele byl ověřen podle § 25 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žadatel je:
fyzická osoba, které se zápis týká
člen její rodiny – manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk, sourozenec
zplnomocněný zástupce
fyzická osoba, která prokázala nezbytnost pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních
samosprávných celků
Oprávněnost k podání žádosti ověřena z těchto dokladů : ...................................................................................................
Matriční doklad vyzvednu osobně / zaslat poštou na adresu:……………………………………………………………………
Totožnost žadatele ověřena dle: ...........................................................................................................................................

Správní poplatek ve výši Kč ............. uhrazen dne ..................... dokladem č. ................................................
Duplikát převzat dne……………………………….
………..................................................................
podpis přebírajícího

…….………………………………......……..
podpis matrikáře

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a, že pro použití požadovaného matričního dokladu v jiném členském státu EU, můžu
požádat o vydání formuláře dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o
podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o
změně nařízení (EU) č.1024/2012 (dále jen „formulář dle nařízení EU“), k tomuto matričnímu dokladu, a to včetně
glosáře a že vydaný formulář bude včetně glosáře připojen k mnou požadovanému matričnímu dokladu.
Pokud si o formulář dle nařízení EU nepožádám a budu doklad používat v jiném členském státu EU, nemusí být tento
opatřen
ověřovací doložkou „Apostille“, neukládá-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Takový doklad
však musí být v tomto případě opatřen úředním překladem do příslušného cizího jazyka.
Žádám o vydání vícejazyčného standartního formuláře: ANO – v úředním jazyce:
NE

Zpracování Dokumentu

Podepsání formuláĜe pouze zaruþeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikaþních služeb.
Zpracovat elektronicky
Vytisknout formuláĜ
Uložit formuláĜ

VyplnČný formuláĜ bude emailem odeslán na úĜad.

FormuláĜ si mĤžete vytisknout a zaslat na úĜad poštou, pĜípadnČ uþinit osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlaþítka si mĤžete rozpracovaný formuláĜ uložit do poþítaþe pro
pozdČjší vyplnČní. Po uložení mĤžete vyplnČný formuláĜ odeslat pomocí datové
schránky. DS: 4rub4s3

