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Základní informace k životní situaci 
Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.  
Mužský tvar ženského příjmení lze zapsat do matriční knihy pouze za následujících 
podmínek: 
 
A. PŘI PROVEDENÍ ZÁPISU: 
 
1. Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství lze 

na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést 
v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství 
užívat v mužském tvaru, jde-li o: 
a) cizinku, 
b) občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, 
c) občanku ČR, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka, 
d) občanku ČR, která je jiné než české národnosti. 
 

2. Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského 
pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě: 
a) cizincem, 
b) občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, 
c) občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem, 
d) občanem, který je jiné než české národnosti. 
 
Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho 
rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar 
příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.  

 
3. Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, 

v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou 
veřejnou listinou.  

 
 
B. PO JIŽ PROVEDENÉM ZÁPISU: 
 
1. Na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly 

české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o: 
a) cizinku, 
b) občanku ČR, která má trvalý pobyt v cizině, 
c) občanku ČR, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka, 
d) občanku ČR, která je jiné než české národnosti. 

  
2. Na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno 

v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést jeho příjmení v mužském 
tvaru, je-li dítě:  
a) cizincem, 
b) občanem ČR, který má trvalý pobyt v cizině, 
c) občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem, 
d) občanem ČR, který je jiné než české národnosti. 

 
Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně 
tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je 
výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše 
se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů. 
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Žádost podle bodů č. 1 a 2 lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského 
úřadu ČR.  Podání žádosti není časově omezeno. 
 
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti 
o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení. 
 
Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat 
o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, 
připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně příjmení dojít. Není-li jeden 
rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti 
v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského 
pohlaví podle žádosti druhého z rodičů. 
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat  
O zápis příjmení v mužském tvaru může požádat zletilá žena nebo rodiče nezletilého dítěte 
ženského pohlaví, pokud splňují výše uvedené podmínky. Matričnímu úřadu předloží 
písemnou žádost o provedení zápisu mužského tvaru příjmení do matriční knihy, včetně 
zákonem stanovených dokladů.  
 
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Oprávněná osoba musí podat matričnímu úřadu písemnou žádost o užívání příjmení 
v mužském tvaru a předložit zákonem stanovené doklady. Výčet dokladů je uveden 
v připojených formulářích (podle důvodu podání žádosti). 
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Podáním písemné žádosti o užívání ženského příjmení v mužském tvaru. 
Žádost podle písm. A se podává u matričního úřadu, který je příslušný k zápisu matriční 
události (narození, uzavření manželství, vstupu do registrovaného partnerství). 
Žádost podle písm. B - bod č. 1 a 2, lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo 
u zastupitelského úřadu ČR. 
Podání žádosti není časově omezeno. 
 

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. 308 
telefonní čísla pro případné informace: 353 151 281-3, 353 151 234, 353 151 145 
 

úřední hodiny:  
pondělí a středa  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin 
úterý a čtvrtek  8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00 hodin 
pátek   8.00 - 12.00 hodin. 
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Výčet dokladů je uveden v připojených formulářích (podle důvodu podání žádosti).   
  

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Jednotné formuláře nejsou stanoveny. Lze využít formuláře Magistrátu města Karlovy Vary, 
které jsou k dispozici v záložce „Formuláře“ nebo na MATRICE.  
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Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
Za podání a vyřízení žádosti o užívání ženského příjmení v mužském tvaru se nehradí žádný 
správní poplatek.   
 
 
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Příslušný matriční úřad provede zápis do matriční knihy a vystaví matriční doklad do 30 dnů 
od obdržení podkladů pro zápis. 
 
Upozornění pro občanky ČR: 
Po provedení zápisu o užívání ženského příjmení v mužském tvaru do příslušné matriční 
knihy je matriční úřad povinen oddělit státní občance ČR vyznačenou část občanského 
průkazu. Takové oddělení vyznačené části občanského průkazu se nepovažuje za jeho 
poškození nebo zničení. Žena musí po té požádat o vydání nového občanského průkazu. 
 

Elektronická služba, kterou lze využít 
Žádost nelze vyřídit prostřednictvím elektronické služby. 
 

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 - § 69, § 69a, § 69b. 
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
Pokud matriční úřad Karlovy Vary žadatelce, resp. žadatelům, o zápis příjmení v mužském 
tvaru nevyhoví v plném rozsahu, 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 
02.08.2021 

 

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

 


