
* nehodící se škrtněte 

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

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

 

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

Datum a místo narození ………………………………………........ Rodné číslo ………………………. 

Adresa trvalého pobytu  …………….…………………………………………………………………….. 

Doručovací adresa (není- li totožná s adresou trvalého pobytu) 

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

 
 
Údaje o nezletilém* – nezletilé*  
 
Jméno (jména) a příjmení ……………………………………………………..  RČ ……………………. 

Datum a místo narození ........................................................................... Státní občanství …………… 

Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………… 

 
 

Žádám o povolení změny  jména –  příjmení nezletilého dítěte na: 
 

________________________________________ 
Odůvodnění: 
 

 

 
  
V Miletíně dne ………………….                                                                   ………………………… 
                                                                                                                          podpis žadatele (-ky) 
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Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let 
(podle § 76 odst. 1 písm. g) zákona o matrikách) 
 
Souhlasím se změnou svého jména* – příjmení*, tak jak je výše uvedeno. 
 
Jméno (jména) a příjmení ………………………………………………………………………………… 

Datum narození …………………………………… 

 
V Miletíně dne .............................................                                      ............................................ 
                                                                                                                         podpis dítěte 
 
    
 
Souhlas druhého rodiče:  
(podle § 76 odst. 2 zákona o matrikách) 
 
Souhlas 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 
odpovědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; v 
tom případě se k žádosti přiloží pravomocné rozhodnutí. 
 
Souhlasím se změnou jména* – příjmení* svého nezletilého dítěte, jak je v této žádosti uvedeno. 
 
Jméno (jména) a příjmení …………………………………………… Rodné příjmení ………………... 

Datum a místo narození …………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo ………………………………………….. Státní občanství .................................................. 

Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………… 

 

Doklad totožnosti OP – CD č. …………………………………….vydaný dne …………………………… 

kým ……………………………………………………………….. platný do …………………………….. 

 

 
V Miletíně dne  .........................                               ................................................................ 
                         podpis druhého rodiče            
 
Pozn.: Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména nebo 
příjmení nezletilého dítěte (matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte), musí být podpis druhého 
rodiče na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen. 
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Totožnost žadatele ověřena dle OP – CD č. …………………………………vydaný dne ………………… 

kým ………………………………………………………………………….. platný do ………………….. 

 

Přílohy žádosti : rodný list dítěte 
 
 
Správní poplatek ve výši ..................... Kč uhrazen dne ............................ č. dokladu: 

.................................... 

 

 
 
 
 
                                                                                 ......................................................................................... 
                                                                                 jméno, příjmení a podpis matrikářky, otisk razítka 
 


