SŘ čj.: 608
správní poplatek Kč

Žádost o změnu jména
Žádám o povolení změny svého jména
jméno (popř. jména) a příjmení ………………………………………………………………………………………………
rodné příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………….
datum narození …………………………………………… místo narození ……………………………………………….
trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………..
rodné číslo ……………………………………………………… státní občanství …………………………………………..
osobní stav:

svobodný(á)
ženatý/ vdaná od ……………………………………………………………………………………………
rozvedený(á) od ………………………………………………………………………………………………
vdovec/ vdova

Adresa pro doručování ………….………………………………………………………………………………………………………….
(není – li shodná s místem trvalého bydliště)

Další kontaktní údaje (e-mail, příp. telefonní číslo)…………………………………………………………………………….…

na nové jméno ….………………..………………………………………………………………………………………………….

Změna jména a příjmení (ustanovení § 72 zákona č. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit
fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.
(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak,
žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných
rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
(5) 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 odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní
o tom oznámení soudu.
(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle
zvláštních právních předpisů.

Odůvodnění žádosti:

V Praze dne …………………………………..

………………………………………………….
vlastnoruční podpis

