


MUŽ Žpxe

Jméno, popř. jména
a příjmení

Rodné příjmení

Datum, místo a okres (stát)

narození

Rodné číslo

osobní stav

Státní občanství

Bydliště (trvalý pob}'t)

DDTAZNÍI< K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Prohlášení o uzavÍení manželství bychom chtěli učinit před

(název úřadu)

v obřadní místnosti úřadu*)

na jiném vhodném místě*)

Jsme si vědomi , že pÍiuzavÍenímanŽelsfví jsme povinni učinit dohodu o užívání
příjmení. Předběině jsme se dohodli, že

a) příjmení jednoho znás bude naším muž:........
příjmením společným Žena:

b) si oba svá příjmení ponecháme rnuž.
a prohlásíme, které z našich příjmení bude žena:
příjmením našich společných dětí děti:



c) příjmení jednoho znás bude naším muŽ:........
příjmením společným , a muž - žena *), žena:
jehož- jejíŽ*)příjmení nemábýt příjmením děti: ........

společným, bude ke společnému příjmení
na druhém místě připojovat své dosavadní
příjmení

*) nehodící se škrtněte

Byli jsme poučeni o tom' že pÍi záptsuuzavÍení manželství|ze na základě žádosti Ženy,
jíž seuzavtení manželstvítýká, uvést za stanovených podmínek v matričníknize příjmení,
které bude po uzavŤenímanželstvíuŽívat, v mužském tvaru.

Ženapředběžně žáďá, aby její příjmení ........' vypl;fi'rající z dohody

::::-::::::::::::'^::: :1111 ]11];.*i:manže1stvizapsáno 
v mužském tvaru:

a) cizinkou,
b) státní občankou České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v clztně,
c) státní občankou České republiky, jejížmanžel je cizinec,
d) státní občankou České republiky, kteráje jiné než české národnosti. *)

Bereme na vědomí, že pŤi sňatečném obřadu uvedeme, dříve než učiníme sňatečný projev
vůle, že nám nej sou známy piekáŽky, které by nám bránily uzavÍít manŽelstv í, že navzájem známe
svůj zdravotní stav a že jsme zváž1lt uspořádání budoucích majetkoÚch poměru, svého bydlení
a hmotné zajlštění po uzavření manželství.

Prohlašujeme, že nejsme ve vztahu poručníka a poručence, dítěte a osoby, do jejíŽ péče
bylo dítě svěřeno' nebo pěstouna a svěřeného dítěte.

Máme spolu již tyto děti - jméno a příjmení, datum a místo narození - dokládá se rodným
listem dítěte (dětí):

Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty, jehož (jejichž) otec
není znám - dokládá se rodným listem dítěte (dětí):

podpis ženy

*) nehodící se škrtněte

V

podpis muže




