
Číslo formuláře: Matrika/ 02 

Město SEZEMICE 
Městský úřad Sezemice 
 

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (rodný list) 

Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 
Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

I. Žadatel
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Adresa žadatele:____________________________________________________ PSČ: __________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

Žádám o vydání druhopisu rodného listu z důvodu: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II. Údaje o narozené(m)
Jméno(a): _______________________________________________________________________________ 

Příjmení: _______________________________________________________________________________ 

Datum a místo narození: ____________________________________________________________________ 

V Sezemicích dne_______________________ Podpis žadatele: ___________________________________ 

(úředně ověřený) 

V případě podpisu před úřední osobou v kanceláři matriky nemusí být podpis úředně ověřen. 
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O vydání dokladu žádá: 

a) fyzická osoba, které se zápis narození týká, 

b)  členové její rodiny (manžel(ka), partner(ka), rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) nebo její sourozenci 

___________________________________ 

Příbuzenský vztah v souladu s ustanovením § 25, odst. 1, písm. a) zák. č. 301/2000 Sb., prokázán: 

  

Občanským průkazem č. ___________________ vydaným _________________ dne ________________ 

Matričním dokladem ___________________ vydaným _________________ dne ________________ 
 

c) jiná osoba dle ustanovení § 25b odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., tj. uplynula doba 100 let od zápisu narození, 

d) fyzická osoba prokazující uplatnění jejich práv před orgánem státu nebo před orgánem územního  
 samosprávného celku (vyplní se pouze v případě, kdy nelze prokázat příbuzenský vztah): 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

Vydání matričního dokladu, citace zákona č. 301/2000 Sb., §25, odst. 1: 
Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti  

matrikáře 

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob, 

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávních celků, 

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi 

 do 31. 12. 1949, 

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány 
 územních samosprávných celků. 

 

 
Vyplní matrika: 

 

Pořadové číslo ________________________________ 

 

Správní poplatek ___________________Kč uhrazen dne ________________ č. dokl. ___________________ 

 

 
Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 
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