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Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava
Odbor správních věcí a personalistiky
tel. 359 574 133, 777 787 194, e-mail: lakatosova@rotava.cz

Žádost o změnu jména nebo příjmení (podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách…)
Údaje o žadateli (rodičích dítěte):
Jméno (popř. jména) a příjmení (popř. rodné příjmení):
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ..………………………………………………………………………………………………………………
Datum a místo narození: 1. …………………………………………… Rodné číslo: 1. ……………………..
2. …………………………………………... Rodné číslo: 2. …….……………….
Datum a místo uzavření manželství: ……………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu : 1. ………………………………………………………………………..………..……
2. ………………………………………………………………………..………..……
Adresa pro doručování: 1. ..….………………………………………………………………………..…………
(není-li shodná s adresou TP)

2. …..………………………………………………………………………..…………
Jméno (popř. jména) nebo příjmení, které si žadatel zvolil: …………………………………………………….
Jméno (popř. jména), příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí,
vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Údaj o státním občanství žadatele : ….…………………………………………………………………………..
Údaje o dítěti (týká-li se změna pouze dítěte)
Jméno (popř. jména) a příjmení: ...………………………………………………………………………..…..…
Datum a místo narození: …………………………………………… Rodné číslo: ………………………….....
Jméno (popř. jména) nebo příjmení, které si žadatel pro dítě zvolil: ….…………………………………..…….
Místo trvalého pobytu dítěte: ….…………………………………………………………………….……..……
Údaj o státním občanství nezletilého dítěte: …...………………………………………………………………..
Prosím, otočte.

-2Odůvodnění: ……………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
K žádosti musí být přiložen:
 rodný, popř. oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte, popř. doklad o uzavřeném partnerství
 jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, popř. o zrušení partnerství,
anebo úmrtní list partnera,
 jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (OP)
 doklad o státním občanství (OP, CD nebo osvědčení)
 souhlas osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména (jmen) a příjmení
 u nezletilého dítěte – písemný ověřený souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu
nahrazující tento souhlas
Spr. popl.ve výši: ….……………… uhrazen dne: ………..………….…… dokl.č.: ..…..…………………….
Souhlas osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména (jmen) a příjmení: č. OP …...………………………
…………………………………………………………………………… podpis …………..…………………
Poučení:
- (podle z.č. 301/2000 Sb., o matrikách…..) Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození při narození

dítěte. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení: 1. hanlivé, nebo 2. směšné, nebo 3. je-li pro to vážný
důvod. Správní poplatek: 1. a 2. – 100,- Kč, 3. - 1000,- Kč. Po rozvodu při zmeškané lhůtě – 100,- Kč.
Poučení dle zákona 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ):
- podle ust. § 44 SŘ je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení,
došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu,
- účastníci řízení, pokud zákon nestanoví jinak, jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou
dobu řízení, až do vydání rozhodnutí, pokud správní orgán usnesením neprohlásí v jaké lhůtě (§ 36 odst. 1 SŘ),
- účastníci řízení mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Nestanoví-li zákon jinak, a pokud o to požádají, poskytne
jim správní orgán informace o řízení (§ 36 odst. 2 SŘ),
- účastníci řízení mají právo před vydáním rozhodnutí být seznámeni a vyjádřit se k podkladům pro vydání
rozhodnutí, netýká se žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádření
k podkladům vzdal (§ 36 odst. 3 SŘ),
- účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce dle ust. § 31 SŘ nebo na základě plné moci dle ust. § 33 SŘ, kterou
lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, je povinen na požádání oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti
(OP), případně jiný doklad, ze kterého lze ověřit podobu, jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu (§
36 odst. 5 SŘ),
- zástupce v souladu s ust. § 32 a 33 SŘ vystupuje v řízení jménem zastupovaného a z úkonů mu přímo vznikají
práva a povinnosti zastoupeného,
- účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí v právní moci, není-li
účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce (§ 38 odst. 1 SŘ),
- účastníci řízení mají právo činit si výpisy a právo od správního orgánu obdržet kopie spisu nebo jeho části za úplatu dle
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích za 15,- Kč za každou započatou stránku (§ 38 odst. 4 SŘ),
- účastníci řízení jsou povinni správnímu orgánu poskytovat veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 SŘ). Jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 SŘ).

V Rotavě dne: …………….. Podpis žadatele: 1. …...…………………… OP č. …..…………………………..
2. …..……..…………….. OP č. ..……………………………..

