
Životní situace 

 

Žádost o povolení změny 

jména nebo příjmení 
 

Jméno, popřípadě jména nebo příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit 

pouze na základě žádosti, případně žádosti jejich zákonných zástupců. 

 

Podmínky 

Povolit změnu jména nelze: 

 Žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak. 

 Žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, domácké, nebo na jméno, 

které má žijící sourozenec společných rodičů. 

 Je-li to v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. 

Povolit změnu příjmení nelze: 

 Je-li to v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. 

 Nesouhlasí-li jeden z rodičů se změnou příjmení u nezletilého dítěte. 

 Za trvání manželství bez souhlasu obou manželů. 

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li 

pro to vážný důvod. 

 

Jak a kam se obrátit 

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti matriční úřad, 

v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. 

 

Kdo je oprávněn žádat 

Zletilá fyzická osoba, zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby. 



 

Potřebné doklady 

 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 nebo vzniku partnerství 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 

fyzické osoby. 

6. Údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte. 

7. Odůvodnění. 

 Originál rodného listu, popř. oddací list žadatele, nebo nezletilého, popř. doklad o 

uzavření partnerství. 

 Jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. 

 Jde-li o osoby, jejichž  partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení 

partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera. 

 Jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list. 

 Doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky, informace v OP 

 Doklad o státním občanství – OP. 

 Souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a 

příjmení. 

 U nezletilého dítěte musí být dále 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. 

Souhlas druhého z rodičů není třeba pokud: 

1. Druhý rodič zemřel, v tomto případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list. 

2. Pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho 

rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven. 

3. Není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče. 

 

 

Formulář 

Žadatel vyplní žádost u matričního úřadu. 

 



Lhůty 

Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů. 

 

Správní poplatky  

 100 Kč při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, 

zkomoleného, cizojazyčného, nebo změny příjmení rozvedeného manžela 

na jeho předešlé příjmení 

 1 000  Kč při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech. 

Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, 

že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné. Od poplatku je též osvobozena 

změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. 

 

Související právní předpisy 

 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Místo a způsob odvolání  

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání 

do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal. 

 

Datum poslední aktualizace 

28. ledna 2021 

 

 

 

 

 

 


