odbor všeobecné správy
oddělení státního občanství a matrik

Příloha č. 2. a.

JMÉNO
Oznamovací povinnost matričních úřadů

září 2018

I.

Státní občan České republiky
Kdo oznamuje

Komu je oznamováno
a v jaké lhůtě
MÚ, v jehož knize narození
je jméno zapsáno
Do 3 pracovních dnů od
přijetí prohlášení

Jakým způsobem je
oznamováno
Postoupení prohlášení
(fyzicky)

Právní předpis/metodický
pokyn
§ 62 odst. 4 ZOM

Prohlášení fyzické osoby
(popř. zákonných zástupců
nezletilého) o volbě druhého
jména

MÚ, jenž přijal prohlášení
a nevede knihu narození
(tj. MÚ dle trvalého pobytu
fyzické osoby)

§ 62 odst. 3 ZOM

MÚ, který vede knihu
narození fyzické osoby a:
a) prohlášení bylo před
ním učiněno, nebo
b) obdržel prohlášení
od jiného MÚ

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

Oznámení státního občana
ČR o užívání české podoby
cizojazyčného jména, popř.
jmen

MÚ v jehož knize narození je
jméno, popř. jména zapsáno

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 63 ZOM

§ 63 ZOM
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§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

Žádost o uvedení jména,
popř. jmen v matričním
dokladu podle původního
zápisu, tj. v jiném než
českém jazyce

MÚ, který vede knihu
narození, v níž je zápis
narození proveden

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 63 ZOM

MÚ, který vede knihu
narození, v níž je zápis
narození proveden

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 63 ZOM

MÚ, který vede knihu
narození osoby

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

§ 26 odst. 2 ZOM

Žádost státního občana ČR
o užívání jména, popř. jmen
v jazyce národnostní
menšiny
§ 26 odst. 3 ZOM

Prohlášení státního občana
ČR, který je současně
státním občanem jiného
členského státu EU o užívání
jména, popř. jmen v podobě,
kterou mu umožňuje užívat
právo a tradice tohoto
jiného členského státu EU
§ 70a ZOM
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§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

Změna jména, popř. jmen
ve správním řízení

MÚ, který vydal rozhodnutí
o změně jména (§ 74 ZOM)

MÚ, který vede knihu
narození
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
nabytí právní moci
rozhodnutí

Oznámení o vydaném
rozhodnutí vč. kopie
rozhodnutí
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

§ 83 ZOM

MÚ, který vede knihu
narození

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

MÚ, který vede knihu
narození dítěte

Soudu
Bez zbytečného odkladu

Písemné oznámení
(prostřednictvím DS)

18 odst. 4 ZOM

§ 72 ZOM

Zápis narození, pokud
rodiče
a) se nedohodnou na
jménu, popř.
jménech dítěte do
jednoho měsíce od
narození dítěte,
nebo
b) jméno dítěti neurčí
do jednoho měsíce
od narození dítěte,
nebo
c) určí dítěti jméno,
popř. jména, která
nelze zapsat, nebo
d) nejsou známi.

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

§ 9 a § 85 zák. č. 99/1963 Sb.
(příslušnost soudu)
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
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§ 18 odst. 4 ZOM
Prohlášení podle § 86 ZOM
o užívání jména/jmen
zapsaných matriční knize
§ 86 ZOM

MÚ, který přijal prohlášení
a nevede matriční knihu
narození (tj. MÚ dle TP
osoby)

MÚ, v jehož knize narození
jsou jména zapsána
Do 3 pracovních dnů

Postoupení prohlášení
(fyzicky)

§ 86 odst. 2 ZOM

MÚ, v jehož knize narození
jsou jména zapsána a:
a) prohlášení bylo před
ním učiněno, nebo
b) obdržel prohlášení
od jiného MÚ

AISEO
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3
pracovních dnů ode dne, kdy
se o vzniku nebo změně
skutečnosti související se
zapsaným údajem dozví
(tj. do 3 prac. dnů od
provedení zápisu do MK)

Prostřednictvím formuláře
CzechPOINT „Zápis změny
jména/jmen a příjmení do
AISEO“

§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.
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II.

Cizinec

Prohlášení fyzické osoby
(popř. zákonných zástupců
nezletilého) o volbě druhého
jména

Kdo oznamuje

Komu je oznamováno
a v jaké lhůtě

Jakým způsobem je
oznamováno

Právní předpis/metodický
pokyn

MÚ, jenž přijal prohlášení
a nevede knihu narození
(tj. MÚ dle trvalého pobytu
fyzické osoby)

MÚ, v jehož knize narození
je jméno zapsáno
Do 3 pracovních dnů od
přijetí prohlášení

Postoupení prohlášení
(fyzicky)

§ 62 odst. 4 ZOM

MÚ, který vede knihu
narození fyzické osoby a:
a) prohlášení bylo před
ním učiněno, nebo
b) obdržel prohlášení
od jiného MÚ

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu1)
se zasílá ve formátu PDF do
DS Ředitelství služby
cizinecké policie: ybndqw9
(výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

Zápis 2015 (bod 1/c)

- cizinec narozený na území
ČR
§ 62 odst. 3 ZOM
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§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

Žádost o uvedení jména,
popř. jmen v matričním
dokladu podle původního
zápisu, tj. v jiném než
českém jazyce

MÚ, který vede knihu
narození, v níž je zápis
narození proveden

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

- cizinec narozený na území
ČR

Kopie matričního dokladu1)
se zasílá ve formátu PDF do
DS Ředitelství služby
cizinecké policie: ybndqw9
(výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

§ 26 odst. 2 ZOM
Změna jména, popř. jmen
ve správním řízení

MÚ, který vydal rozhodnutí
o změně jména (§ 74 ZOM)

MÚ, který vede knihu
narození
Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
nabytí právní moci
rozhodnutí

Oznámení o vydaném
rozhodnutí vč. kopie
rozhodnutí
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

§ 83 ZOM

MÚ, který vede knihu
narození

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

Kopie matričního dokladu1)
se zasílá ve formátu PDF do
DS Ředitelství služby
cizinecké policie: ybndqw9
(výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

- cizinec narozený na území
ČR
§ 72 odst. 6 ZOM
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§ 3, § 4a a § 7 zák.
č. 133/2000 Sb.

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

Změna jména, popř. jmen
ve správním řízení

MÚ, který vydal rozhodnutí
o změně jména (§ 74 ZOM)

- cizinec narozený v cizině

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

§ 72 odst. 6 ZOM

Zápis narození, pokud
rodiče
a) se nedohodnou na
jménu, popř.
jménech dítěte do
jednoho měsíce od
narození dítěte,
nebo
b) jméno dítěti neurčí
do jednoho měsíce
od narození dítěte,
nebo
c) určí dítěti jméno,
popř. jména, která
nelze zapsat, nebo
d) nejsou známi.

MÚ, který vede knihu
narození dítěte

Soudu
Bez zbytečného odkladu

Kopie rozhodnutí se zasílá ve
formátu PDF do DS
Ředitelství služby cizinecké
policie: ybndqw9 (výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

Písemné oznámení
(prostřednictvím DS)

18 odst. 4 ZOM

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

§ 9 a § 85 zák. č. 99/1963 Sb.
(příslušnost soudu)
§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.

§ 18 odst. 4 ZOM
Prohlášení podle § 86 ZOM
o užívání jména/jmen
zapsaných matriční knize
- cizinec narozený na území

MÚ, který přijal prohlášení a
nevede matriční knihu
narození (tj. MÚ dle TP
osoby)

MÚ, v jehož knize narození
jsou jména zapsána
Do 3 pracovních dnů
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Postoupení prohlášení
(fyzicky)

§ 86 odst. 2 ZOM

ČR
§ 86 ZOM

Úprava jména fyzické osoby
v souladu s § 29 odst. 3
ZMPS
§ 29 odst. 3 ZMPS

MÚ, v jehož knize narození
jsou jména zapsána a:
a) prohlášení bylo před
ním učiněno, nebo
b) obdržel prohlášení
od jiného MÚ

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu

MÚ, který vede knihu
narození cizince

Ředitelství služby cizinecké
policie
Bez zbytečného odkladu
(oznamuje se pouze, je-li
cizinec veden v AISC2))

Kopie matričního dokladu1)
se zasílá ve formátu PDF do
DS Ředitelství služby
cizinecké policie: ybndqw9
(výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

Kopie matričního dokladu1)
se zasílá ve formátu PDF do
DS Ředitelství služby
cizinecké policie: ybndqw9
(výhradně)
- do rubriky „Věc“ se uvede
text „Matrika“

§ 158b zák. č. 326/1999 Sb.

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

§ 2 a § 17 zák. č. 300/2008
Sb.
Informace OVS MV
č. 12/2017, 16/2017
a 23/2017

1)

Ze zaslaného matričního dokladu Ředitelství služby cizinecké policie musí být zřejmé, k jaké „změně“ jména cizince v tomto případě došlo, na základě
jakého zákonného ustanovení a od kdy je fyzická osoba povinna jméno/jména v této podobě užívat. Tato skutečnost by proto měla být vždy uvedena do
poznámky matričního dokladu zasílaného Ředitelství služby cizinecké policie.

2)

Cizinec činící prohlášení ve smyslu § 29 odst. 3 ZMPS se nemusí vůbec zdržovat na území České republiky a být v AISC evidován.
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III.

Státní občan ČR i cizinec žijící v manželství, v registrovaném partnerství, rozvedený/á,
zrušené partnerství, vdovec/vdova, u kterého došlo jakýmkoliv ze shora uvedených
způsobů (prohlášením, oznámením, žádostí) ke „změně“ jména

Fyzická osoba (SO ČR i cizinec)
− žijící v manželství,
− žijící v registrovaném
partnerství,
− rozvedený/á, zrušené
partnerství
− vdovec/vdova/pozůstalý
partner/pozůstalá partnerka
u které došlo k jakémukoliv
prohlášení, oznámení či změně
týkající se jeho jména (viz případy
výše) a jehož matriční událost
(manželství, partnerství, úmrtí
manžela/partnera) je zapsána
v matriční knize vedené matričním
úřadem ČR

Kdo oznamuje

Komu je oznamováno
a v jaké lhůtě

Jakým způsobem je
oznamováno

Právní předpis/metodický
pokyn

MÚ, který vede knihu
narození

MÚ, který vede knihu:
− manželství (u osob
žijících v manželství
a u rozvedených
osob)
− partnerství (u osob
žijících v reg.
partnerství
a u osob, jejichž
partnerství bylo
zrušeno)
− úmrtí (u osob,
jejichž manžel/
partner zemřel)

Oznámením o nastalé
skutečnosti vč. kopie
nového RL
• prostřednictvím DS,
nebo
• fyzicky

§ 83 ZOM

Bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od
provedení dodat. záznamu
do knihy narození
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Poznámky
•
•

Jméno v případě změny pohlaví → viz metodický materiál „Změna pohlaví – Oznamovací povinnost matričních úřadů“.
Jméno v případě osvojení nezletilého → viz metodický materiál „Osvojení nezletilého – Oznamovací povinnost matričních úřadů“

Použité zkratky
o AISC – agendový informační systém cizinců
o AISEO – agendový informační systém evidence obyvatel
o ČR – Česká republika
o DS – datová schránka
o EU – Evropská unie
o IVS – Institut pro veřejnou správu
o MK – matriční kniha
o MV – Ministerstvo vnitra
o MÚ – matriční úřad
o OVS – odbor všeobecné správy
o TP – trvalý pobyt
o ZOM – zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o ZMPS – zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
Právní předpisy
o zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
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Metodika MV
o
o
o

Informace OVS MV č. 12/2017, 16/2017 a 23/2017
Zápis z pracovní porady krajských úřadů, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 1. a 2. 10. 2015
v IVS v Benešově, rozeslaný všem zúčastněným pod č. j. MV-17888-64/VS-2015 dne 14. dubna 2016 (Zápis 2015) – bod 1/c
Zápis z pracovní porady krajských úřadů, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 30. a 31. 5.
2017 v IVS v Benešově, rozeslaný všem zúčastněným pod č. j. MV-1064-61/VS-2017 dne 24. srpna 2017 (Zápis 2017) – bod 26/d
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