DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
MUŽ

ŽENA

Jméno, popř. jména
a příjmení
Rodné příjmení
Datum, místo
a okres (stát) narození
Rodné číslo
Osobní stav
Státní občanství
Bydliště (trvalý pobyt)
Telefonní kontakt
Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před
(název úřadu)

v obřadní místnosti úřadu*)
na jiném vhodném místě*)
Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užívání příjmení.
Předběžně jsme se dohodli, že
a) příjmení jednoho z nás bude naším
příjmením společným

muž:

b) si oba svá příjmení ponecháme
a prohlásíme, které z našich příjmení
bude příjmením našich společných dětí

muž:

c) příjmení jednoho z nás bude naším
příjmením společným, a muž – žena *),
jehož – jejíž *) příjmení nemá být
příjmením společným, bude ke
společnému příjmení na druhém místě
připojovat své dosavadní příjmení

muž:

*) nehodící se škrtněte

žena:

žena:
děti:

žena:
děti:

Byli jsme poučeni o tom, že při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se
uzavření manželství týká, uvést za stanovených podmínek v matriční knize příjmení, které bude
po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru.
Žena předběžně žádá, aby její příjmení

, vyplývající z dohody

o příjmení po uzavření manželství, bylo v knize manželství zapsáno v mužském tvaru:
, protože je
a) cizinkou,
b) státní občankou České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) státní občankou České republiky, jejíž manžel je cizinec,
d) státní občankou České republiky, která je jiné než české národnosti.*)
Bereme na vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve než učiníme sňatečný projev vůle,
že nám nejsou známy překážky, které by nám bránily uzavřít manželství, že navzájem známe svůj
zdravotní stav a že jsme zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení
a hmotné zajištění 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):

V

dne

podpis muže

*) nehodící se škrtněte

podpis ženy

