ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Změna jména a příjmení

Základní informace k životní situaci

Jméno, popř. jména nebo příjmení lze měnit fyzické
osobě pouze na základě její žádosti, popř. na základě
žádosti jejích zákonných zástupců.
1) Občan ČR, popř. zákonní zástupci nezletilého
občana ČR
2) Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li
povolen trvalý pobyt na území ČR

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Elektronická forma vyřízení
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Městský úřad Šternberk, Opavská 1, správní oddělení,
matrika, 1.patro, přepážka č.1,2
Dagmar Šarniková, tel.585 086 551,
Bc. Renata Látrová, tel. 585 086 552
úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 11.30 a od
12.30 do 17.00.
Žádost, která obsahuje : jméno, příjmení, datum a místo
narození, popř. datum a místo uzavření manželství
žadatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu žadatele,
popř. nezl. dítěte, jméno, popř. jména, nebo příjmení,
které si žadatel zvolil. K žádosti musí být přiložen rodný,
popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezl. dítěte,
doklad totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas ),
doklad o státním občanství
Žádost o změnu jména a příjmení – formulář k dispozici
na matrice .
1) 100 ,- Kč za povolení změny příjmení hanlivého,
výstředního, směšného, zkomoleného,
cizojazyčného nebo na dřívější příjmení
( dřívějším příjmením se pro tyto účely rozumí
jen nejblíže předcházející příjmení)
2) 1.000,- Kč v ostatních případech
Poplatek se hradí v hotovosti, v kanceláři matriky, na
pokladně nebo poštovní poukázkou, a to poté co je
zahájeno správní řízení .
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.
Není zatím možné vyřídit elektronickou formou.
Dle zákona je nutná osobní účast žadatele ( předkládání
originálů veřejných listin).
V případě, že se jedná o změnu příjmení nezl. dítěte a
žádá pouze jeden z rodičů, je třeba doložit písemný
souhlas druhého rodiče, že se změnou příjmení souhlasí
s úředně ověřeným podpisem nebo pravomocné
rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Souhlas
rodiče lze rovněž učinit v rámci zahájeného řízení osobně
před matričním úřadem, který o změně rozhoduje.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
matrikách
Zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších
předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci

Další informace

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Opravné prostředky jsou řešeny dle správního řádu.
Přestupky § 79a, zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jaký je správní poplatek v případě, že o změnu příjmení
žádá celá rodina a kde je možné o tuto změnu požádat ?
Správní poplatek činí za celou rodinu 1.000,- Kč.
Žádost o změnu příjmení je možné podat na matričním
úřadě dle místa trvalého pobytu žadatele.
Pokud o změnu příjmení žádá rodič, za své nezletilé
dítěte a toto dítěte je starší 15 let, je třeba, aby vyslovilo
s touto změnou písemný souhlas.
Aby byla povolena změna příjmení je nutné dostatečně
vážný důvod změny v podané žádosti odůvodnit.
Ministerstvo vnitra ČR, kterýkoliv matriční úřad v ČR.
Odbor vnitřních věcí
Mgr. Miroslava Citovecká
01.01.2015
01.01.2021
Konec platnosti návodu není stanoven.

