
Změna jména a příjmení 
 
 
Jaké doklady je nutné mít s sebou: 
 
Změna příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku 
 -sepsat písemnou žádost na OÚ 
 -předložit platný doklad totožnosti (OP, CD) 
 -rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí 
 -oddací list, nebo doklad o uzavření partnerství 
  
 
Změna příjmení po rozvodu manželství po 6 měsících  od nabytí právní moci rozsudku 
 -sepsat písemnou žádost na OÚ 
 -předložit platný doklad totožnosti 
 -rozsudek o rozvodu manželství, nebo zrušení partnerství s vyznačenou právní mocí 
 -oddací list, nebo doklad o uzavření partnerství 
 -uhrazení správního poplatku stanoveného zákonem č. 634/2004 Sb., o poplatcích.  
   Změna na předešlé 100,-Kč, jinak 1000,-Kč. 
 
Změna příjmení nebo jména u zletilého  
 -sepsat písemnou žádost na OÚ 
 -platný doklad totožnosti 
 -rodný list, oddací list, úmrtní list-záleží na osobním stavu žadatele 
 -správní poplatek 1000,-Kč 
 
Změna příjmení u nezletilého (podává zákonný zástupce) 
 -sepsat písemnou žádost OÚ 
 -rodný list dítěte 
 -oddací list rodičů 

-písemný souhlas druhého rodiče (úředně ověřený podpis) nebo pravomocné    
  rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, pokud druhý rodič zemřel, událost 
  bude doložena úmrtním listem, pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské  
  zodpovědnosti, nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, 
  bude doložen pravomocný rozsudek soudu 
-písemný souhlas dítěte staršího 15 let a jeho platný doklad totožnosti 
-platný doklad totožnosti zákonného zástupce nebo pěstouna 
- správní poplatek 1000,-Kč 
-cestovní doklad nebo osvědčení o státním občanství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nejčastější dotazy ohledně změny jména či příjmení 
 
Jaké jsou poplatky  
 

Za povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného nebo na 
dřívější příjmení  činí správní poplatek 100,-Kč, za změnu jména nebo příjmení v ostatních 
případech zaplatí žadatel poplatek 1000,-Kč.(položka 11, písmeno a),b) zákona 634/2004 Sb., o 
poplatcích). 

Správní poplatek se platí hotově V OÚ Hradištko při podávání žádosti 
 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
 

Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny v § 71, odst. 1,3 zákona č. 500/2004 Sb. 
Správní řád. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat 
rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, pokud jde o zvlášť složitý případ, 
připočítává se doba 30 dnů. 

 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
 

Po změně jména či příjmení je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů  o vystavení 
nového občanského průkazu, rovněž nutno tuto změnu oznámit zaměstnavateli, bance, poště, 
zdravotní pojišťovně, a další… 

 
Elektronická služba, kterou lze využít 
 

Tato služba nemůže být využita, podání nelze řešit elektronicky, neboť veřejné listiny musí 
být doloženy v originále. 

 
Podle kterého právního předpisu se postupuje 
 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 578/2002 Sb. 

 
Jaké jsou související předpisy 
 

Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon č. 97/1963 Sb.,mezinárodní právo soukromé a procesní 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
Zákon č.328/1999 Sb., o občanských průkazech , ve znění pozdějších předpisů 
 
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
 

Správní orgán na základě podané žádosti rozhodne o povolení změny jména nebo příjmení 
za podmínek stanovených zákonem v souladu se správním řádem a vydá písemné rozhodnutí. 
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání v souladu s ustanovením §81 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru vnitřních věcí a krajského živnostenského úřadu, a to podáním 
učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. 

 
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
 

Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše  
10 000,-Kč. 


