Žádost
o změnu jména - příjmení
Podle ustanovení § 75 zákona číslo 301/2000 Sb. o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o matrikách“)
V Blansku dne_______________
Žadatel:
Jméno(a) a příjmení: _________________________________________________________________
popř.rodné příjmení:
_________________________________________________________________
Datum a místo narození: __________________ ___________________________________________
Aadresa trvalého pobytu:_____________________________________________________________
Doručovací adresa :__________________________________________________________________
Datová schránka : ______________________________________________
Státní občanství: _______________________________________________
Datum a místo uzavření manželství: ________________________________
Osobní stav : _________________________
Žádám o změnu svého jména (jmen) – příjmení z ____________________________________
na jméno (jména) - příjmení ____________________________________.
Pokud se změna příjmení vztahuje i na manžela a nezletilé děti, tak uvést i následující údaje:
manžel:
Jméno(a) a příjmení: ___________________________________________
popř.rodné příjmení: ___________________________________________
datum a místo narození: ________________________________________
děti:
1. Jméno(a) a příjmení: ___________________________________________
Datum a místo narození: ________________________________________
2. Jméno(a) a příjmení: ___________________________________________
Datum a místo narození: ________________________________________

Odůvodnění:

________________________
podpis matrikářky

__________________
podpis žadatele

Totožnost žadatele ověřena dle :
Občanský průkaz číslo:____________________ vydal _____________________
vydán dne_________________, platným do : ______________________.
Matrikářka : _________________________
Doklady přiložené k žádosti o změnu jména – příjmení (§ 76 zákona o matrikách):
1)
2)
3)
4)

Rodný list žadatele
Rodné listy nezletilých dětí
Oddací list žadatele, doklad o vzniku partnerství
Za trvání manželství žadatel při změně příjmení předloží:

Souhlas druhého manžela
(není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení, musí
být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen - § 76 odst. 3 zákona o matrikách)
5) Je-li žadatel rozvedený, pravomocný rozsudek o rozvodu, popř.pravomocné rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství.
6) Je-li žadatel ovdovělý, úmrtní list, úmrtní list zemřelého partnera
7) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz)
8) Státní občanství České republiky se prokazuje
a) občanským průkazem České republiky,
b) cestovním dokladem České republiky,
c) osvědčením ne starším 1 roku,
d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.
9) 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 (§ 77 odst. 1 zákona o matrikách).
Tento doklad se nepředkládá, pokud má cizinec povolen pobyt na území ČR podle
zvláštních právních předpisů (§ 77 odst. 2 zákona o matrikách).

Souhlas se změnou příjmení druhého manžela
V Blansku dne ________________

Jméno a příjmení ____________________________________
Datum a místo narození _______________________________
Adresa trvalého pobytu _______________________________
Souhlasím se změnou příjmení manžela(ky) na příjmení
________________________________. Současně beru na vědomí,
že tato změna příjmení se bude týkat i mé osoby.
___________________
matrikářka

___________________
prohlašovatel

Totožnost prohlašovatele ověřena dle :
Občanský průkaz číslo:____________________ vydal _____________________
vydán dne_________________, platným do : ______________________.

Matrikářka : ________________________________

