1. Identifikační číslo
----2. Kód
----3. Pojmenování (název) životní situace
Změna jména a příjmení
4. Základní informace k životní situaci
Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě písemné
žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
- fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na
území České republiky
6. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace
- změna příjmení se povolí zejména tehdy, pokud jde o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li
pro to vážný důvod
- změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno
ženské, nebo naopak
- změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba o změnu na jméno zkomolené, zdrobnělé,
domácké, nebo na jméno, které má již žijící sourozenec společných rodičů
- změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a
zájmy nezletilého.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné a zdůvodněné žádosti.
8. Na které instituci životní situaci řešit
- matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele v ČR
- matriční úřad podle trvalého pobytu nezletilého dítěte v ČR
- pokud u žadatele nebo nezletilého žadatele takový pobyt není a nebyl, žádost se podává u
ÚMČ Praha 1
- jsou-li pro to vážné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu
úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ÚMČ Praha 22, Nové náměstí čp. 1250, Praha 10 – Uhříněves – matrika - v úředních
hodinách.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemnou žádost, která obsahuje:
- jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, popřípadě
datum a místo uzavření manželství
- rodné číslo
- místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilých dětí
- jméno, popřípadě jména a příjmení, které si žadatel zvolil
- jméno, popřípadě jména nebo příjmení, datum a místo narození manžela, případně
nezletilých dětí, vtahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby

- údaj o státním občanství žadatele
- odůvodnění žádosti
K žádosti musí být přiloženo:
- rodný, popřípadě oddací list žadatele, popřípadě rodný list nezletilého žadatele
- jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
- doklad o místě trvalého pobytu na území ČR
- doklad o státním občanství ČR
- průkaz totožnosti
- souhlas fyzické osoby starší 15-ti let, jde-li o změnu jejího jména, jmen nebo příjmení
- jde-li o nezletilé dítě, je třeba předložit písemný ověřený souhlas druhého rodiče, případně
pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žadatel zaplatí 100.- Kč:
- při povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
- při povolení změny příjmení na příjmení dřívější
- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení
poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů, nebo na příjmení
dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo
sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Žadatel zaplatí 1.000.- Kč:
V ostatních případech při povolení změny jména nebo příjmení
Správní poplatek se platí v hotovosti při podání žádosti a je stanoven zákonem č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích.
Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení
se vybírá jen jeden správní poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se
vybírá také jeden správní poplatek.
Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného
manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení nebo, že upouští od užívání společného
příjmení vedle příjmení dřívějšího a tato skutečnost byla matričnímu úřadu oznámena do
jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správní orgán je povinen rozhodnout do 30-ti dnů od zahájení řízení. Zvláště složité případy
rozhodne do 60-ti dnů. Pokud nemůže rozhodnout ani v této lhůtě, odvolací orgán lhůtu
přiměřeně prodlouží. O odvolacím řízení je správní orgán povinen uvědomit účastníky řízení.
14. Kteří jsou další účastnící (dotčení) řešení životní situace
--15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, jmen nebo příjmení, je třeba požádat na
základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního
dokladu, průkazu k povolení pobytu cizince, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o
povolení pobytu azylanta.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
--17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud žádost o změnu jména nebo příjmení byla zamítnuta, je možno podat odvolání do 15-ti
dnů od jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal. V případě ÚMČ Praha
22, se odvoláváte prostřednictvím ÚMČ Praha 22, odbor občanskosprávní k Magistrátu hl.m.
Prahy, k odboru občanskosprávních agend.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
--21. Nejčastější dotazy
Může být provedena změna příjmení po rozvodu na mé rodné příjmení, když jsem již dvakrát
rozvedená? Během uzavřených manželství jsem nabyla dvě příjmení. Chci zpět své rodné
příjmení.
Změna příjmení může být provedena. Správní poplatek v tomto případě činí však 100.-Kč.
22. Další informace
--23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z
jiných zdrojů nebo v jiné formě
Stránky MV ČR – www.mvcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Ženská příjmení
Změna jména a příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Příjmení po rozvodu manželství
Přechylování příjmení
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor občanskosprávní - matrika

26. Kontaktní osoba
Ilona Vavreková, matrikářka - 271 071 851
Jana Kumštátová, matrikářka - 271 071 852
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.12.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován
10.1.2020
29. Datum konce platnosti popisu
--30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---

