ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ
Základní informace k životní situaci
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba
povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti
jejích zákonných zástupců.
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu jména
na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé,
domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li
pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný
znalcem.
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo
je-li pro to vážný důvod.
Změna příjmení za trvání manželství
 Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu
obou manželů.
 Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich,
vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí.
 Mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož
příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého.
 Mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení
předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení.
Poznámka:
Pokud si manželé po uzavření manželství ponechali svá dosavadní příjmení, mohou i později
učinit prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, že se dohodli na společném příjmení
jednoho z nich. Prohlášení se vztahuje i na společné nezletilé děti manželů.
Tento případ se neřeší podáním žádosti o změnu příjmení.
Změna jména nebo příjmení u nezletilých dětí se nepovolí, jestliže by byla v rozporu
s potřebami a zájmy nezletilého.
Změna jména a příjmení při změně pohlaví
Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních
služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení:
a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo
b) na jiné jméno, popřípadě jména a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena.
Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede
v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícímu
novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.
Změna jména nebo příjmení u fyzické osoby, která není státním občanem ČR, se povolí
v případě, že má cizinec v ČR povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat



Občan ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.
Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:
 v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,
 u nezletilých dětí - matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
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Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě, není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
je příslušný k projednání žádosti:
 matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,
 Úřad městské části Praha 1, pokud žadatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl.
Magistrát města Karlovy Vary - odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel MATRIKA, řeší žádosti osob, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý
pobyt v obcích:
Andělská Hora, Březová, Dalovice, Hory, Jenišov, Karlovy Vary, Mírová a Otovice.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení příslušnému matričnímu úřadu.

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 hodin a 13.00 - 17.00 hodin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:
 jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození,
případně datum a místo uzavření manželství, nebo vzniku partnerství žadatele,
 rodné číslo,
 místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození
manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto
fyzické osoby,
 údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 odůvodnění.
K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen
 rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 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 ČR (například platný občanský průkaz nebo
průkaz o povolení k pobytu),
 doklad o státním občanství, tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení
o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství
ČR ne starší 1 roku)
 průkaz totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení
k pobytu),
 souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo
příjmení,
 písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento
souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte. Není-li souhlas
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činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně
ověřen.
Souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud
a) druhý rodič zemřel (v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list)
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho
rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (v tom případě se
k žádosti přiloží pravomocný rozsudek)
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.
Občan, který žije v manželství s cizincem, k žádosti o změnu příjmení přiloží doklad
o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, pokud
se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Doklad není nutné předkládat v případě,
že má cizinec na území ČR povolen pobyt podle zvláštních právních předpisů.
Upozornění pro občany ČR:
Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
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.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Jednotné formuláře nejsou stanoveny, je stanoven pouze obsah písemné žádosti.
Lze využít tiskopisy Magistrátu města Karlovy Vary uvedené v záložce „Formuláře“.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč při změně příjmení:
 hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 na dřívější příjmení, kterým je příjmení jen nejblíže předcházející příjmení
 dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna,
na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich
vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů
nezletilých dětí.
Při vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech se hradí správní
poplatek ve výši 1 000,- Kč.
Poplatek se platí v hotovosti, složenkou nebo nebo na účet Magistrátu města Karlovy Vary
před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména
nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací
v plné výši (na základě žádosti).
Poznámka:
 Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné
příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
Od poplatku je osvobozena:
 změna příjmení, k níž dochází podle § 759 občanského zákoníku prohlášením
rozvedeného manžela (do 6 měsíců od právní moci rozsudku), že přijímá opět své
dřívější příjmení. To platí i pro manžela, který přijal příjmení druhého manžela s tím,
že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první
ze svých dřívějších příjmení.
 změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést
v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice, nebo v důsledku uvedení
nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech,
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změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví,
změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem ČR
a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou
jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu (v tomto případě se změna
jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby činí formou prohlášení).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí
nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba:
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba
někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám,
jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo
k doručení písemnosti do ciziny.

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,
nebo nebude uhrazen příslušný správní poplatek), 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 - § 72 až § 79, § 70 odst. 4
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(položka 11).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o změně jména nebo příjmení se lze v souladu s ustanovením § 81 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne
doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru správních agend a Krajský
živnostenský úřad, a to podáním učiněným 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.
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