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Základní informace k životní situaci 
Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců 
po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. 
To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude 
ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých 
příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.  
Dřívějším příjmením je příjmení, které osoba užívala bezprostředně před vstupem 
do manželství.   
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat 
 Rozvedený manžel, který: 

 při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, 

 ke společnému příjmení připojoval předchozí příjmení, popřípadě první ze svých 
předchozích příjmení. 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu 
do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství. 
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu. 
Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy byla změna 
vzata na vědomí příslušným matričním úřadem.    
  

Na které instituci životní situaci řešit 
Magistrát města Karlovy Vary. 
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary – odbor vnitřních věcí, 
oddělení matriky a evidence obyvatel – pracoviště: MATRIKA 
3. patro, kanceláře č. 307 až 310 
telefonní čísla pro případné informace: 353 151 281-3, 353 151 145 
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. 

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 doklad, kterým lze prokázat totožnost (např. občanský průkaz, cestovní pas) 

 oddací list - originál (pokud jej osoba vlastní) 

 rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci – originál nebo úředně 
ověřenou kopii. 

  

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Jednotný formulář není stanoven. Lze využít tiskopis Magistrátu města Karlovy Vary, který 
je k dispozici v záložce „Formuláře“. 
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
Za oznámení, které je učiněno do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, 
se nehradí žádný správní poplatek.  
Pokud osoba tuto lhůtu promešká, může požádat o změnu příjmení (viz kapitola „změna 
jména a příjmení“). Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč. 
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Příslušný matriční úřad provede zápis do matriční knihy manželství a vystaví oddací list 
bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis. 
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Pokud matriční úřad přijal oznámení a není příslušný k jeho zápisu do matriční knihy 
manželství, postoupí oznámení příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dní. Tento 
matriční úřad je povinen provést zápis do matriční knihy a vydat oddací list ve lhůtě 
do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis. 
 
Upozornění pro občany ČR: 
Po zápisu oznámení do matriční knihy manželství je matriční úřad povinen oddělit občanovi 
vyznačenou část občanského průkazu a vydat potvrzení o změně údajů zapisovaných 
do občanského průkazu. Občan musí po té požádat o vydání nového občanského průkazu. 
 

Elektronická služba, kterou lze využít 
 

 Elektronická podatelna: podatelna@mmkv.cz – podání musí být podepsáno uznávaným 
elektronickým podpisem. 

 Datová schránka Statutárního města Karlovy Vary: ID a89bwi8 
 
V případě, že podání, které bylo zasláno na adresu elektronické podatelny nebo do datové 
schránky Statutárního města Karlovy Vary, nebude mít předepsané náležitosti nebo bude 
trpět jinými vadami (např. nebudou k němu připojeny doklady, které vyžaduje zákon), vyzve 
matriční úřad žadatele k odstranění nedostatků podání a přeruší řízení na nezbytně nutnou 
dobu. 
 

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 - § 71 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 759 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(položka 11). 

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
Pokud matriční úřad Karlovy Vary oznamovateli nevyhoví v plném rozsahu, to znamená, 
že oznámení do matriční knihy nezapíše, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může 
proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Karlovarského kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Karlovy Vary. 
 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
----- 

 

Za správnost popisu odpovídá útvar 
Odbor vnitřních věcí - oddělení matriky a evidence obyvatel. 

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
21.12.2016 
 

Datum konce platnosti popisu 
Při změně právních předpisů na úseku matrik, jména a příjmení. 
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