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Změna jména a příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Příjmení po rozvodu manželství
Ženská jména

1) Změna jména a příjmení
•
•
•
•

•
•

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její
žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
Žádost podává občan ČR (popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana) nebo fyzická
osoba, která není občanem ČR a má povolen trvalý pobyt na území ČR.
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo jeli pro to vážný důvod
Změna jména se nepovolí, žádá-li muž o změnu na jméno ženské nebo žena na jméno
mužské, žádá-li se o změnu na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno,
které má žijící sourozenec společných rodičů. Změna se nepovolí, jestliže by byla
v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit
doklad vydaný znalcem.
Rozhoduje se na základě písemné žádosti, a to na matrice podle místa trvalého pobytu
nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR.

Potřebné doklady
•

Písemná žádost, která musí obsahovat :
- jméno(a), příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně
datum a místo uzavření manželství žadatele
- rodné číslo
- místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
- jméno(a), nebo příjmení, které si žadatel zvolil
- jméno(a), příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela,
popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
- údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
- odůvodnění
• rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
• pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o osoby rozvedené
• úmrtní list manžela/ky, jde-li o osoby ovdovělé,
• doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například OP nebo průkaz o povolení
k pobytu)
• doklad o státním občanství (tj. OP, pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním
občanství ČR)
• průkaz totožnosti (OP, pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele
o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
• souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo
příjmení
• jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí
soudu nahrazující tento souhlas
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Poplatky
změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, změna
příjmení na dřívější příjmení, změna příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na
příjmení poručníka nebo pěstouna
100,- Kč
změna jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000,- Kč

změna příjmení na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější
příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího,
do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
zdarma
změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví

zdarma

Lhůty
Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť
složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji
přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů,
popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Jiná upozornění
Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba
požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu,
cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu
o povolení k pobytu azylanta.

2) Prohlášení o volbě druhého jména
•

•
•
•
•
•

Od 1. 7. 2001 může státní občan ČR užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených
zákonem. Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto
prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze
jednou a nelze je vzít zpět.
Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001.
Žádost podává občan (popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana), jehož se prohlášení
o volbě druhého jména týká.
Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31. 12. 1949), lze druhé
jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.
K volbě druhého jména pro nezletilého staršího15 let musí být připojen jeho souhlas.
Se žádostí je možné se obrátit na matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo v jehož
knize narození je jméno zapsáno

Potřebné doklady
•
•
•

Písemné prohlášení o zvolení jména, které obsahuje jméno(a), příjmení, datum a místo
narození a rodné číslo, místo narození, jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a
datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce, jméno(a), která si zvolí,
Ověřený podpis prohlašovatelů.
V případě nezletilého staršího 15 let jeho souhlas s prohlášením o zvolení druhého jména.

• Rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
Formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah prohlášení o zvolení jména.
Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Lhůty
Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů
od obdržení prohlášení nový rodný list.

3) Příjmení po rozvodu manželství
•

•

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho
měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své
dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení
dřívějšího.
Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu na kterémkoli matričním úřadu. Byloli manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského
úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

Potřebné doklady
Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu
• platný úřední průkaz, kterým prokáže svoji totožnost
• oddací list
• doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci
Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, musí být opatřeny potřebnými ověřeními
a úředně přeloženy do českého jazyka.
Formuláře
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat
o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu.

4) Ženská jména
•

•

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství
lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení užívané v
manželství v mužském tvaru, jde-li o cizinku, státní občanku České republiky, která má
nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, státní občanku České republiky, jejíž manžel je
cizinec nebo občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.
Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského
pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem České republiky, který má nebo
bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je
cizincem, občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.

•

•
•

Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá
dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora
uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.
Žádost se podává na kterýkoli matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky
v cizině.
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.

Potřebné doklady
•
•
•
•
•
•
•
•

žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru
doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu
doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad
vydaný státem, jehož je manžel státním občanem)
prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině
průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení
k pobytu na území ČR)
matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní
jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo
pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

Formuláře
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Lhůty
Podání žádosti není časově omezeno.
Správní orgán, je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech
nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit
účastníky řízení.

