Povinně zveřejňované informace na základě zákona 106/99
Sb. ve znění navazujících předpisů
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání)
Zletilá fyzická osoba, zákonný zástupce fyzické osoby.
Způsob podání
Podání písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení u matričního úřadu, v jehož správním
obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.
Potřebné doklady a podklady
•

•
•
•
•
•
•

žádost o povolení změny jména nebo příjmení, která obsahuje
1. jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození,
příp. datum a místo uzavření manželství žadatele
2. rodné číslo
3. místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte
4. jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
5. jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození
manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na
tyto osoby
6. údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
7. odůvodnění
rodný, popř. oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte
jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
doklad o státním občanství
souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen a příjmení

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být přiložen písemný
souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu, nahrazující tento souhlas; není-li
souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména nebo příjmení
nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen. Tento
souhlas není třeba předkládat, pokud:
1. druhý rodič zemřel - k žádosti se přiloží jeho úmrtní list
2. druhý rodič byl zbaven rodičovské zodpovědnosti nebo byl výkon jeho rodičovské
zodpovědnosti pozastaven, popř. byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo
jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena - k žádosti se přiloží pravomocný
rozsudek
3. není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče

Formuláře
Ne.
Správní a jiné poplatky
•

•

100,-Kč - při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného,
zkomoleného, cizojazyčného, nebo změny příjmení rozvedeného manžela na jeho
předešlé příjmení
1000,-Kč - při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

Lhůty a termíny
Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
Další požadované činnosti
Ne.
Související právní předpisy
•
•
•
•

Zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů
Vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Místo a způsob odvolání
Proti rozhodnutí, vydanému orgánem příslušným k vyřizování žádosti, je možné podat
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
Odvolání se adresuje orgánu, který o odvolání rozhoduje a je vždy uveden v poučení
o odvolání. Odvolání by mělo minimálně obsahovat: kdo jej podává, čeho se týká, co se
navrhuje.Bližší informace na výše uvedené adrese.
Datum poslední aktualizace
10.2. 2011

