Obecní úřad Jalubí
matrika
687 05 Jalubí čp. 135

Žádost o změnu jména nebo příjmení
Žadatel:
…………………………………………………………………………
jméno, příjmení, případně rodné příjmení
…………………………………………………………………………
datum a místo narození, rodné číslo
…………………………………………………………………………
trvale bytem
…………………………………………………………………………
telefon, datová schránka, e-mail
…………………………………………………………………………
adresa pro doručování, pokud není totožná s adresou trvalého pobytu
Nezletilé dítě:
………………………………………………………………………...
jméno, příjmení, případně rodné příjmení
…………………………………………………………………………
datum a místo narození, rodné číslo
…………………………………………………………………………
trvale bytem
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil………………………………
Odůvodnění:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen:
a) rodný, případně oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, případně doklad o
uzavřeném partnerství
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky
f) doklad o státním občanství
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a
příjmení (vyjádření fyzické osoby starší 12 let)
K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen
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.
Doklad není třeba předkládat, pokud:
a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho
rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo postaven; v tom případě se
k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
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.
Podle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se za změnu jména nebo příjmení hradí správní poplatek:
Položka 11 – Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na
dřívější příjmení
Kč 100,b) jména nebo příjmení v ostatních případech
Kč 1000,Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází
prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení
rodné, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího,
byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o
rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena 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.

