ŽÁDOST
o vystavení matričního dokladu
podle § 25 odst. 1 a § 25b odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o matrikách)

Žadatel/ka:

Jméno, popř. jména:

Příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt:
Ověření právního zájmu dle § 25 odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., zákona o matrice:
a) fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci a zmocněnci těchto osob,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních
samosprávných celků,
c) statutární orgán církví nebo duchovní jimi zmocněný, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi
do 31. prosince 1949,
d) fyzická osoba, která prokázala, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo
před orgány územních samosprávných celků.
Ověření právního zájmu dle § 26b odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., zákona o matrice:
Matriční úřad vydá fyzické osobě matričního doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit
výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100
let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

V ____________ dne: ______________

________________________________
Podpis

_________________
* Nehodící se škrtněte

Druh matričního dokladu :

rodný list *
oddací list *
úmrtní list *

Jméno a příjmení: ______________________________________________
Datum a místo matriční události: __________________________________

Doklad zaslat na adresu: __________________________________________

Doklad převzat osobně dne: _______________________________________

Totožnost ověřena dle: OP, CD č. __________________________
vydaný dne, kým: _______________________________________

Úřední záznam:
Podle § 25 odst. 1 matričního zákona bylo žádosti o vydání matričního dokladu vyhověno.

Správní poplatek ve výši _________________________Kč uhrazen
hotově - pokladní doklad čís.: ______________________________
poštovní poukázkou dne: __________________________________

_________________________
podpis matrikářky
Doložit:
občanský průkaz
rodný list, oddací list, úmrtní list
jiný doklad k prokázání příbuzenského vztahu
Správní poplatek
100 Kč

