Žádost
o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte
Podle ustanovení § 75 zákona číslo 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o matrikách).
Žadatel:

─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┬
│
otec
│
matka
│
─────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
Jméno(a) a příjmení │
│
│
----------------─────┤-------------------│--------------------------│
popř.rodné příjmení │
│
│
-----------------────┤-------------------│--------------------------│
datum narození
-------------------------------------------------------------------rodné číslo
│
│
│
----------------─────┤-------------------│--------------------------│
místo narození
│
│
│
-----------------────┤-------------------│--------------------------│
adresa trvalého
pobytu

│
│
│
│-------------------├──────────────────────────┼
│
│
│
-----------------────┼───────────────────┼──────────────────────────┼
Adresa pro
doručování
Datová schránka

státní občanství
│
│
│
─────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┴

Žádám o povolení změny jména - příjmení pro nezletilého:
jméno(a) a příjmení : __________________________________
datum narození : _____________________________________
místo narození : ______________________________________
státní občanství : _____________________________________
místo trvalého pobytu: _________________________________
_________________________________
Znění jména - příjmení, o jehož změnu žádáme: ____________________________.
Prohlašuji, že toto jméno nemá žijící sourozenec společných rodičů.

Odůvodnění:

__________________

_________________
žadatel(ka)

__________________
matrikářka

Totožnost prokázána :
OP č. ________________ vydal ________________________ dne ________________
platný do ________________________.

Matrikářka : ______________________
Doklady přiložené k žádosti o změnu jména - příjmení dítěte (§ 76 zákona o matrikách):
1) Rodný list dítěte
2) Rodný popř. oddací list žadatele
- doklad o vzniku partnerství
3) Státní občanství nezletilého, které vydá Krajský úřad Brno podle trvalého
pobytu (možno např. doložit platným cestovním pasem nebo občanským průkazem
nezletilého)
4) doklad o místu trvalého pobytu nezletilého
5) Je-li žadatel ovdovělý, úmrtní list
6) Občanský průkaz žadatele

7) Souhlas fyzické osoby starší 15 let
- není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo
příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen
(§ 76 odst. 3 zákona o matrikách).
8) Písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento
souhlas.
- není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo
příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen
(§ 76 odst. 3 zákona o matrikách).
Souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud druhý rodič
- zemřel (doložit úmrtní list)
- byl zbaven rodičovské zodpovědnosti (přiloží pravomocný rozsudek soudu)
- výkon jeho rodičovské zodpovědnosti byl omezen nebo pozastaven (přiloží pravomocný
rozsudek soudu)

-

není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let:
Souhlasím se změnou svého jména - příjmení
na _____________________________.
(nehodící škrtněte)

________________________________________

podpis nezletilého
(týká se dětí od 15 do 18 let)
_____________________________
podpis matrikářky
Totožnost nezletilého dítěte ověřena dle :
Občanský průkaz číslo:____________________ vydal _____________________
vydán dne_________________, platným do : ______________________.

Matrikářka : ________________________________

Souhlas
se změnou jména* - příjmení*
dítěte
Blansko dne
Jméno a příjmení ____________________________________
Datum a místo narození _______________________________
Adresa trvalého pobytu _______________________________
Souhlasím se změnou jména* - příjmení* svého dítěte :
Jméno a příjmení : ______________________________
Datum a místo narození : ___________________________
na příjmení ________________________________.

___________________
matrikářka

___________________
prohlašovatel

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

Matrikářka : ________________________________

(*nehodící škrtněte)

