
Městský úřad Miletín – matriční úřad 
náměstí K.J.Erbena 99, 507 71 Miletín 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Žádost o změnu jména nebo příjmení 
podle § 72 až 76 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 

 
 

 změna jména   změna příjmení 
 

Žadatel (-ka) 
 
Jméno (jména) a příjmení  ………………………………………………………………………………... 

Rodné příjmení ……………………………………………… Státní občanství ………………………… 

Datum a místo narození ………………………………………................... RČ ………………………… 

Trvalý pobyt ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování  (není- li totožná s adresou trvalého pobytu) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum a místo uzavření manželství ……………………………………………………………………… 

 

 
Žádám o změnu  jména* – příjmení * na 

 
______________________________________________ 

 
Odůvodnění: 
 

 



§ 73 odst. 1 – Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu 
obou manželů. 
 
SOUHLASÍM se změnou jména/příjmení* mého manžela/mé manželky*: 
 
Jméno (jména) a příjmení  ………………………………………………………………………………….. 
Datum narození  …………………………………... 
 
 
Datum a podpis: ................................................................................... 
 
 
§ 73 odst. 2 – Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna jednomu z nich, vztahuje se   
tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí. 
 
Manžel* - manželka* 
 
 
Příjmení, jméno 

 
Rodné příjmení 

 
Datum narození 

 
Místo narození 

 
Rodné číslo 

 
Státní občanství 

 
Děti* 
 
 
Příjmení, jméno 

 
Rodné příjmení 

 
Datum narození 

 
Místo narození 

 
Rodné číslo 

 
Státní občanství 

 
Děti* 
 
 
Příjmení, jméno 

 
Rodné příjmení 

 
Datum narození 

 
Místo narození 

 
Rodné číslo 

 
Státní občanství 

          
 
 
 
  
V Miletíně dne  ……………………                 Podpis žadatele/lky ____________________________ 
    
 
 
 
 
 



 
K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen 
 

a) rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném 
partnerství,   

b) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li žadatel/ka rozvedený/ná, 
c) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, 
d) úmrtní list, je-li žadatel/ka ovdovělý/lá, 
e) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení 
f) písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, je-

li žádáno o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte (není-li souhlas činěn před 
matričním úřadem osobně, musí být podpis druhého rodiče na souhlasu s uvedenou změnou 
úředně ověřen).  
Doklad se nepředkládá, pokud druhý rodič zemřel (v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní 
list), pokud není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče nebo pokud byl druhý rodič zbaven 
rodičovské zodpovědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven; v tom 
případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek. 

  
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. Tento doklad se nemusí předkládat, pokud má cizinec povolen pobyt na 
území České republiky podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
 

 
 
Úřední záznam 
 
Ověření totožnosti dle OP – CD č. ………………………… vydaný dne …………………………………. 
kým ………………………………………………………… platný do …………………………………… 
 
 
Správní poplatek ve výši ………………… Kč uhrazen dne ………………. č. dokladu ………………… 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       ……………………………………………………... 

jméno, příjmení a podpis matrikářky, otisk razítka 


