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Oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

SŘ čj.: 608/

Souhlas otce se změnou jména svého nezletilého dítěte
Souhlasím se změnou jména svého nezletilého dítěte:
jméno (popř. jména) a příjmení dítěte …………………………………………………………………………………………
datum narození ………………………………… místo narození ………………………………..…………………………….
trvale bytem ………………………………………………………..…………………………………………………………………..
rodné číslo …………………………………………….………… státní občanství ……………………………………………..
na nové jméno………………….……………………………………………………………………………………………………….

jméno (popř. jména) a příjmení otce ………….………………………………………………………………………………..
datum narození ………………………………… místo narození ……………………..……………………………………….
trvale bytem ………………………………………………………………………………………………..…………………………..
adresa pro doručování ………………………………………………………………………………………………………………
další kontaktní údaje (e-mail, telefon) …………………………………………………………………..…………………….

V Praze dne ……………………………………………

…………………………………………………..
podpis otce

Ověření podpisu matrikou/úředně ověřený podpis

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.

Ustanovení § 76 zákona o matrikách, jménu a příjmení:
(1) K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.
(2) 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.
(3) 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.
(4) Doklad podle odstavce 2 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 pozastaven; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

