
Úřad městyse Bobrová - matrika  

Ž Á D O S T  o vydání matri čního dokladu  

 

Žadatel/ka:  

Jméno a příjmení: ..................................................................................................................... 

Datum a místo narození: …………………………………………………………………………….. 

Bydliště: .................................................................................................................................... 

Doručovací adresa: .................................................................................................................. 

 

Právní zájem: 
 

� fyzická osoba, které se zápis týká 

� člen rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), sourozenec 

� zmocněnec fyzické osoby nebo členů rodiny nebo sourozenců 

� pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních 
       samosprávných celků 

� fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány 
      státu nebo před orgány územních samosprávných celků 

� ustanovení § 25b odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 
      změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Údaje o osob ě, které se matri ční zápis týká:  

Jméno a příjmení: ................................................................................................................. 

Žádám o vystavení 

� rodného listu.            Datum a místo narození: .............................................................. 

� oddacího listu.          Datum a místo uzavření manželství: ............................................. 

� úmrtního listu.           Datum a místo úmrtí: .................................................................... 

 
 
Doloženy byly tyto doklady: 
 
 
 
 
 
 
 
V Bobrové dne: ...............................                             .............................................................. 
                                                                                                          podpis žadatele 



Totožnost žadatele ov ěřena dle: 

OP/CD č. .............................................................. 

vydané kým: ......................................................... 

dne: ...................................................................... 

 

                                                                        …………………………………………………… 

                                                                                      razítko a podpis oprávněné úřední osoby 

 

_________________________________________________________________________ 

Správní poplatek za vydání matri čního dokladu  ve výši ………………..................... Kč dle 
pol. 3 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

byl uhrazen dne ................................ číslo stvrzenky .............................................................. 
 

 

 

ŽÁDOST  o p řipojení vícejazy čného formulá ře k matri čnímu dokladu  

 

� žádám o připojení vícejazyčného standartního formuláře k matričnímu dokladu 

� nežádám o připojení vícejazyčného standartního formuláře k matričnímu dokladu 
 

 
Poučení 
Beru na vědomí, že má-li být matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství/ke vstupu do registrovaného partnerství (dále jen „doklad“) vydaný po 
1. 1. 2015 použit v jiném členském státě EU, 

- může fyzická osoba požádat o vydání vícejazyčného standartního formuláře 
(Nařízení EU č. 2016/1191), který bude k tomuto dokladu připojen předepsaným 
způsobem, a to včetně glosáře. Díky tomuto formuláři již není třeba zajišťovat úřední 
překlad dokladu do příslušného cizího jazyka (pouze za výjimečných okolností). 
 

- nepožádá-li fyzická osoba o vydání vícejazyčného standartního formuláře 
k vydanému dokladu, nemusí být doklad opatřen ověřovací doložkou „Apostille“, 
neukládá-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Takový 
doklad však musí být opatřen úředním překladem do příslušného cizího jazyka. 

 

 
V Bobrové dne: ............................... 
                                                                                                  .............................................................. 
                                                                                                                     podpis žadatele 


